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الدكتور قاسم الزعبً
الٌمن
 26-25تموز2010 ،

ملخص الورقة
خِغف ُػٍ اهّؼكج إهٓ إتؼاؽ أُيٖج اهععج اإلؿخؼاخٖسٖج ّاهخفنٖؼ االؿخؼاخٖسٕ فٕ اهيؤؿؿبحّ ،عبضج
اهيؤؿؿبح اهعبيج ّأُيٖج ختٌٕ اهِٖئج هععج ّعٌٖج هينبفضج اهفؿبغ ّ .خولٕ اهّؼكج اهظّء فٕ اهسؽء
األّل عوٓ اهععج اإلؿخؼاخٖسٖج ،اهيفِّى ّاهيؼخنؽاح ّاهعٌبضؼ اهؼئٖؿٖج هوخععٖع ّاإلؿخؼاخٖسٖج .
ّٖخٌبّل اهسؽء اهذبٌٕ اإلؿخؼاخٖسٖج اهّعٌٖج هينبفضج اهفؿبغ (ّ ،)2012-2008عبضج يب ٖخعوق يٌِب
تؼؤٔ اهِٖئج ّؼؿبهخِب ّأُغافِب ّآهٖج خٌفٖػُب .نيب ٖخٌبّل اهسؽء اهذب هد عؼظبً هيضبّؼ ا هععج
ث
اإلؿخؼاخٖسٖج ّععج اهعيل هخٌفٖػ يضبّؼ اهععج ّيؤشؼاح األغاء  .أيب اهسؽء اهؼاتع فٖؿخعؼط
اهخضغٖبح اهخٕ خّاسَ اهِٖئج فٕ خضلٖق أُغاف اهععج اإلؿخؼاخٖسٖجّ ،عبضج اهخضغٖبح اهح شؼٖعٖج،
ّاالؿخلالهٖج اإلغاؼٖج ّ اهيبهٖجّ ،اهيّاؼغ اهتشؼٖجّ ،اهخٌؿٖق ّاهخعبًّ تًٖ اهيؤؿؿبح اهيعٌٖج تينبفضج
اهفؿبغ ّاهّكبٖج يٌَ فٕ األؼغًّ ،ؽٖبغث خفبعل اهيسخيع فٕ سِّغ ينبفضج اهفؿبغ ّخعؽٖؽ ذلج اهيّاعًٌٖ
تبهيؤؿؿبح اهعبيج.
األشئمت
 هب هو هفهون اإلشجراجيجيت وهكوىبجهب؟
 هب هي أههيت جبىي خطت وطىيت لهكبفحت الفشبد؟
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 هب هي الوشبئل لجحقيق أهداف الخطت اإلشجراجيجيت؟
 هب هي الجحديبث الجي جواجه جحقيق أهداف الخطت اإلشجراجيجيت:
 oالجشريعبث؟
 oاالشجقالليت اإلداريت والهبليت؟
 oالجىشيق بيو الهؤششبث الهعىيت بهكبفحت الفساد في الههمكت؟
 oإدارة الهوارد البشريت.
 دور الهججهع في هكبفحت الفشبد.
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هقدهت:
خشِغ إغاؼث اهيؤؿؿبح اهعبيج ّاهعبضج يخغٖؼاح ؿؼٖعج ّيخالضلج ٌخٖسج هوخلغى اهخنٌّهّسٕ ّاهخغفق اهِبئل هويع لّيبح
ّخعّؼ أؿبهٖة اإلغاؼث ّاإلٌخبرّ ،اهخعضص فٕ األعيبل ،إظبفج إهٓ اهخعّؼاح الخشؼٖعٖج ّاالكخضبغٖج

ّاالسخيبعٖج

ّاهؿٖبؿٖج ّاهغٖيغؼافٖج ّاهؿنبٌٖج ّ .اهيؤؿؿبح اهيعٌٖج تينبفضج اهفؿبغ هٖؿح تيٌأْ عً ُػٍ اهخعّؼاحّ ،عبضج فٕ غ ل
االخفبكٖبح اهغّهٖج ّعبضج اخفبكٖج األيى اهيخضغث هينبفضج اهفؿبغ تعغ إكؼاؼ آهٖج االؿخعؼاط فٕ اهيؤخيؼ اهذبهد هوغّل
األعؼاف فٕ االخفبكٖج اهػٔ علغ فٕ كعؼ  13-9خشؼًٖ ذبٌٕ .2009

ّكغ فؼظح ُػٍ اهخعّؼاح خضغٖبح غٖؼ خلوٖغٖج نتٖؼث عوٓ اهيؤؿؿبح اهيعٌٖج تينبفضج اهفؿبغ فٕ يعخوف اهغّل
األعؼاف فٕ االخفبكٖج ّ .هيّاسَث ُػٍ اهخضغٖبح أضتص ح اهععع اإلؿخؼاخٖسٖج ّاهخفنٖؼ االؿخؼاخٖسٕ ّ اهخععٖع االؿحؼاخٖسٕ
يخعوتبً أؿبؿٖبً هعيل ُػٍ اهيؤؿؿبح ّخينٌِٖب يً إضغاد اهخغٖٖؼ اهيعوّة.

ّإلضغاد اهخغٖٖؼ فٕ االخسبٍ اهيعوّة ّخضلٖق اهفعبهٖج ّاهنفبءث فٕ عيل اهيؤؿؿبح فال تغ أً ٖنًّ ػهم ظيً ؼؤٖج
ّاظضج خضغغ اخسبٍ اهيؤؿؿج عوٓ اهيغْ اهعّٖل ّ ،عوَٖ ال تغ إلغاؼث اهيؤؿؿبح أً خظع اهععع ّؿٖبؿبح اهعيل ّحضغ غ
اهؼؤٖج ّاألُغاف ّيعبٖٖؼ كٖبؾ ألغاء ،عوٓ أً ٖخى خلٖٖى األغاء تضّؼث غّؼٖج ّإسؼاء اهخضضٖص ّاهخعغٖل عوٓ اهععع
كضٖؼث ّيخّؿعج األسل ّػهم تِغف خضلٖق األُغاف اإلؿخؼاخٖسٖج هويؤؿؿج.

ّهخضلٖق ػهم ،خخٌبّل اهّؼكج فٕ اهسؽ ء األّل يفِّى اإلؿحؼاخٖسٖج ّينٌّبخِب ،تٌٖيب خخٌبّل فٕ اهسؽء اهذبٌٕ أتؼؽ ياليص
اإلؿخؼاخٖسٖج اهّعٌٖج هينبفضج اهفؿبغ  .فٕ ضًٖ ٖخٌبّل اهسؽء اهذبهد ععج عيل خٌفٖػ اإلؿخؼاخٖسٖج اهّعٌٖج ،أيب اهسؽء اهؼاتع
فٖخٌبّل اهخضغٖبح اهخٕ خّاسَ اهِٖئج فٕ خٌفٖػ ععخِب اإلؿخؼاخٖسٖج.
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الجشء األول :الخطة اإلستزاتيجية
خعؼف اهععج اإلؿخؼاخٖسٖج تأٌِب يٌغّيج اهلؼاؼاح فٕ اهيؤؿؿج ّاهخٕ خضغغ اهخعوعبح ّاهغبٖبح ّاألُغاف
ّاألغّاح هخضلٖق ُػٍ اهخعوعبح ّ اهغبٖبح ،نيب خضغغ اإلؿخؼاخٖسٖج اهؿٖبؿبح اهخٕ ؿخختعِب اهيؤؿؿج عوٓ
اهيغْ اهلضٖؼ ّاهيخّؿع ّ اهعّٖلّ ،نػهم اهذلبفج اهيؤ ؿؿٖج اهالؽيج هخضلٖق أُغاف ا هيؤؿؿج ،إهٓ سبٌة
ػهم خضغغ اهععج اهعّائغ االكخضبغٖج ّغٖؼ االكخضبغٖج هػّٔ اهيضبهص فٕ اهيؤؿؿج (اهيؿبُيًٖ ،اهيّغعًٖ،
اهيّؼغًٖ ،اهظ.).
ّتشنل عبى ،خِغف اهععج اإلؿخؼاخٖسٖج

إهٓ خلّٖج يّكف اهى ؤؿؿج ّ ،خوتٖج اضخٖبسبح ػّٔ اهيضبهص ،

ّخينًٖ اهى ؤؿؿج يً خضلٖق األُغاف اإلؿخؼاخٖسٖج.
هرجكزاث الخطت اإلشجراجيجيت:
 اهخفنٖؼ اهيؿخلتوٕ.
 اهتعغ االؿخؼاخٖسٕ.
 اهخععٖع االؿخؼاخٖسٕ.
 اهذلبفج اهيؤؿؿٖج.
الجفكير الهشجقبمي:
اهخفنٖؼ تخّسِبح اهيؤؿؿج عالل اهؿٌّاح اهلبغيج يً عيؼ اهيؤؿؿجّ ،كغ خؼْ اهيؤؿؿج اً خضغغ ؼؤٔ خِب
ّخعلعبخِب هؿٌّاح خخؼاّش تًٖ  20-10ؿٌج.
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الجخطيط االشجراجيجي:
ُّٕ اهعيوٖج اهخٕ ٖخى فِٖب غؼاؿج اهتٖئج اهيضٖعج تبهيؤؿؿج ّإينبٌٖبحُب ّيلغؼخِب اهخٌبفؿٖج ّتبهخبهٕ خضغٖغ
ؼؤٖج ّخعوعبح اهيؤؿؿج ّّظع اهيعبٖٖؼ اهخٕ خينً اهيؤؿؿج يً خضلٖق أُغافِبّ .اهخععٖع اإلؿخؼاخٖسٕ
عيوٕ غًٖا يٖنٖج خخعوة ى ؿبُيج نبفج اهعبيوًٖ فٕ اهيؤؿؿج.
ث

العناصز الزئيسة للتخطيط اإلستزاتيجي:
 .1تقييم البيئت المحيطت.
 .2تقييم مقذرة المؤسست ومحذداتهب.
 .3تقييم تىقعبث المتعبملين مع المؤسست .
 .4تحليل للمنبفسين.
 .5وضع الزؤيت والزسبلت للمؤسست.
ي البيئت المحيطت.
 .6تطىيز تحليل الحسبسيت للمتغيزاث ف
 .7وضع معبييز لقيبس األداء والتقييم.
 .8وضع بزنبمج قصيز المذي لتنفيذ اإلستزاتيجيت.
 .9وضع بزنبمج طىيل المذي لتنفيذ اإلستزاتيجيت.
 .10وضع تصىراث لتمىيل اإلستزاتيجيت.
 .11وضع بزنبمج للتغذيت الزاجعت واالستفبدة منه في إعبدة النظز في أي من اإلجزاءاث والخطىاث السببقت.
 .12مزاجعت وتقييم دوري لإلستزاتيجيت.
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مكونات اإلستزاتيجية:
أ.

الرؤٌة

خضّؼاح أّ خّسِبح أّ عيّضبح هيب ٖسة أً ٖنًّ عوَٖ اهضبل  ..إهٓ أًٖ ٌخسَ؟
ب .الرسالة

ؼؿبهج اهيٌغيج ُٕ اهغؼط أّ اهيتؼؼ األؿبؿٕ هّسّغُب ّيب ُٕ ا ألغّاح ّاهّؿبئل هخضلٖق ُػٍ
اهؼؿبهج.
ج .األهداف

اهًخبئز اهٌِبئٖج اهيؼاغ خضلٖلِب يً عالل ييبؼؿج األٌشعث عالل فخؼث ؽيٌٖج يضغغث.
د .السٌاسات

خؿخيغ اهؿٖبؿبح يً خضوٖل اهتٖئج اهغاعوٖج ّاهعبؼسٖج هويؤؿؿج ّ .خيذل ُػٍ اهؿٖبؿبح اإلعبؼ أّ
اهيؼشغ هعيوٖج احطاػ اهلؼاؼاح غاعل اهيٌغيج ّتبهخبهٕ فئً اهؿٖبؿج ُٕ أغاث اهؼتع تًٖ عيل ٖبح
خنًّٖ اإلؿخؼاخٖسٕث ّعيوٖبح اهخٌفٖػ هَ ػٍ اهؿٖبؿبح ّخعغ إعبؼ يؼسعٖبح ٖسة االُخغاء تَ
اإلؿخؼاخٖسٕ.
ث
تّاؿعج األكؿبى ّاألفؼاغ عٌغ ؿعِٖى هخٌفٖػ
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الجزء الثانً :اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفساد:

جاء إنشاء هٌئة مكافحة الفساد انسجاما ً مع اإلرادة السٌاسٌة لم

كافحة الفساد فً األردن ووفقا ً لمتطلبات

اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد التً صادق علٌها األردن فً  24شباط.2005 ،

فقد وجه جاللة الملك عبدهللا الثانً ابن الحسٌن رسالة ملكٌة إلى رئٌس الوزراء د  .عدنان بدران حول
إنشاء هٌئة مكافحة الفساد بتارٌخ

 26حزٌران  ،2005حٌث تضطلع هذه الهٌئة بالتنسٌق مع الجهات

استراتٌجً عام ة لمكافحة الفساد والوقاٌة منه بشكل مإسسً.
ة
المعنٌة وتنفٌذ
وقد جاء فً كلمة جاللته:

" إننا نرنو إلى هٌئة مسإولة عن مالحقة كل من ٌسعى إلى الفساد واإلفساد أو ٌنخرط بمنزلقاته .مثلما
نرنو أٌض ًا إلى القٌام بجهود تضمن تجفٌف مواطن الفساد وإغالق نوافذه وتوعٌة المواطنٌن بآثاره السلبٌة
الخطٌرة على التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة وعلى مصداقٌة األردن لدى المستثمرٌن
والمإسسات الدولٌة".
" هٌئة مستقلة تضطلع بالتنسٌق مع الجهات المعنٌة وتنفذ إستراتٌجٌة عامة لمكا فحة الفساد والوقاٌة منه
بشكل مإسسً ".

وقد صدر قانون هٌئة مكافحة الفساد رقم  62لسنة  ،2006وحدد القانون أهداف ومهام الهٌئة وأفعال
الفساد ،كما قامت الهٌئة بوضع إستراتٌجٌة وطنٌة لمكافحة الفساد
مإتمر وطنً عقد فً شهر آب .2008
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 ،2012-2008حٌث تم إطالقها فً

أهداف الهٌئة:
 وضع وتنفٌذ سٌاسات فعّالة بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة لمكافحة الفساد والوقاٌة
منه.
 الكشف عن مواطن الفساد بجمٌع أشكاله بما فً ذلك الفساد المالً واإلداري والواسطة
والمحسوبٌة إذا شكلت اعتداء على حقوق الغٌر حفااا ً على المال العام.
 توفٌر مبادئ المساواة وتكافإ الفرص والعدالة.
 مكافحة اغتٌال الشخصٌة.

المهام والصالحٌات:
تتولى الهٌئة فً سبٌل تحقٌق أهدافها المهام والصالحٌات التالٌة:
 التحري عن الفساد المالً واإلداري  ،والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع األدلة
والمعلومات الخاصة بذلك  ،ومباشرة

التحقٌقات والسٌر فً اإلجراءات اإلدارٌة

والقانونٌة الالزمة لذلك.
 مالحقة كل من ٌخالف أحكام قانون هٌئة مكافحة الفساد وحجز أمواله ومنعه من السفر ،
وطلب كف ٌده عن العمل من الجهات المعنٌة  ،ووقف راتبه وعالواته  --------الخ.
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أبرز مالمح اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفسا د:

إن تعقد ااهرة الفساد وإمكانٌة تغلغلها وتؤثٌرها فً كافة الجوانب االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة كان
وراء تبنً إستراتٌجٌة وطنٌة شاملة لمكافحة هذه الااهرة ،والعمل على

تجفٌف منابعه وزٌادة فرص

اكتشافه عند حدوثه ،ووضع العقوبات الرادعة بحق مقترفٌه.
وتحرص الهٌئة على إٌجاد شراكة حقٌقٌة مع جمٌع المإسسات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة ومإسسات المجتمع
المدنً كافة لكونهم شركاء رئٌسٌون فً مكافحة الفساد و لما له م من دور فاعل فً العمل على تنفٌذ هذه
اإلستراتٌجٌة فً سبٌل القضاء على هذه الااهرة.

الــرؤٌـــة

هٌئة كفإة وفعّالة فً مجال مكافحة الفساد وتجفٌف منابعه والوقاٌة منه ،تعزز مبادئ النـزاهة
بالمجتمع وترسخ ثقة المواطنٌن بالمإسسات الوطنٌة.

الرســالـة

تطوٌر وتنفٌذ سٌاسات فعّ الة لمكافحة الفساد وكشف مواطنه بجمٌع أشكاله للحد من انتشاره فً
المجتمع من خالل تفعٌل الثقافة المجتمعٌة ال رافضة للفساد ،ووضع آلٌات عمل و إستراتٌجٌات فعالة قادرة
على كشف الفساد ،والتعاون والتنسٌق مع جمٌع الجهات المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة التخاذ اإلجراءات
الالزمة للوقاٌة منه والقضاء علٌه.
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أهداف اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفساد:
فعال من أجل مكافحة الفساد والوقاٌة منه.
 .1وضع وتنفٌذ وترسٌخ سٌاسات ة
 .2الكشف عن مواطن الفساد بجمٌع أشكاله ،بما فً ذلك الفساد المالً واإلداري والواسطة والمحسوبٌة
إذا شكلت اعتدا ًء على المال العام.
 .3توفٌر مبادئ المساواة وتكافإ الفرص والعدالة.
.4

مكافحة اغتٌال الشخصٌة.

آلٌة تنفٌذ اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفساد:
 تبنً خطة عمل محكمة ضمن إطار زمنً لضمان تحقٌق أهداف الخطة اإلستراتٌجٌة.
 تنفٌذ محاور وسٌاسات الهٌئة من خالل برامج وسٌاسات دوائر الهٌئة المعنٌة.
 إتباع منهجٌة للمتابعة والتقٌٌم لضمان التصحٌح وقٌاس مدى تحقٌق األهداف والمعاٌٌر والمإشرات.
 إصد ار تقارٌر دورٌة لبٌان مراحل التقدم واإلنجاز لكل أولوٌة ٌتم تنفٌذها حتى االنتهاء من التطبٌق
الكامل لها.
محاور الخطة اإلستراتٌجٌة:
 .1تعزٌز قدرات هٌئة مكافحة الفساد.
 .2الوقاٌة من الفساد.
 .3التثقٌف والتدرٌب والتوعٌة.
 .4إنفاذ القانون.
 .5تنسٌق الجهود لمكافحة الفساد.
 .6التعاون الدولً.
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الجزء الثالث :محاور اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفساد ،وخطة العمل لتنفٌذ
المحاور
أووًال :تعزٌز قدرات هٌئة مكافحة الفساد:
ٌركز هذا المحور على تقوٌة قدرة الهٌئة لتكون قادرة على إدارة برامج الوقاٌة من الفساد بشكل
فاعل ،وتوعٌة المجتمع األردنً حو ل مخاطره ،وتنسٌق جهود مكافحته ،والكشف عن مواطن الفساد بجمٌع
أشكاله ،ومالحقة مرتكبٌه وإحالتهم للجهات القضائٌة المختصة.

خطة العمل:

اإلجراءات
مراجعة الهٌكل التناٌمً
للهٌئة.

المهلة الزمنٌة

2009-2008

الجهة المسؤولة
عن التنفٌذ
هٌئة مكافحة الفساد

تعٌٌن كوادر بشرٌة مإهلة
ومدربة لمكافحة الفساد والوقاٌة 2009-2008

هٌئة مكافحة الفساد

منه.
وضع تعلٌمات حول إجراءات

التحقٌق والتعامل مع الشكاوى2009-2008 .
تبنً مدونة سلوك واٌفً
خاصة بموافً الهٌئة.

12

ُْئت يكبفست انفغبد

مؤشرات قابلة للتحقق
وجود هٌكل تناٌمً ٌلبً
احتٌاجات الهٌئة.
تعٌٌن موافً الهٌئة وإلحاقهم
بدورات متخصصة.

حطىَش إسشبداث انمُبو ببنخسمُك
وانخؼبيم يغ انشكبوي
حبين وَشش يذوَت عهىن خبصت

2009
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هٌئة مكافحة الفساد

دبىظفٍ اذلُئت.

تطوٌر التشرٌعات القانونٌة
التً تنام عمل الهٌئة.

2010

ُْئت يكبفست انفغبد

ػت
أٌ حكىٌ لذ متّ يشاج
انخششَؼبث اخلبصت بؼًم اذلُئت،
والخشاذ حؼذَههب دبب َؼضص
لذساهتب.

مراجعة ومراقبة تنفٌذ

ُْئت يكبفست انفغبد
وصاسة حطىَش انمطبع

أٌ َكىٌ لذ متّ يشاخؼت
وإدخبل
اإلعخشاحُدُت

باستشارة الجهات ذات العالقة.

انؼبو

انخؼذَالث انالصيت ػهُهب.

إعداد مسودة مشروع قانون

ُْئت يكبفست انفغبد
وصاسة انؼذل

أٌ َكىٌ لذ متّ حبين عُبعبث
حلًبَت ادلخربٍَ.

اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة
الفساد واقتراح التعدٌالت

لحماٌة الشهود والمخبرٌن.

2010

2010

تطوٌر برامج خاصة للوقاٌة
من الفساد وفً مجال التوعٌة

2012

ُْئت يكبفست انفغبد
واجلّ اث راث
انؼاللت

والتثقٌف.

أٌ َكىٌ لذ متّ حطىَش وحُفُز
بشايح نهىلبَت يٍ انفغبد

ثانٌا ًال :الوقاٌة من الفساد:
تشكل ااهرة الفساد مشكلة باهاة التكالٌف وآثارها خطٌرة على المجتمع ومإسساته  .ومن هنا تنبع
أهمٌة إٌجاد برامج للوقاٌة من الفساد قبل اهوره.
وتكمن الغاٌة الرئٌسة من الوقاٌة من الفساد في إٌجاد الاروف التً تقلل من فرص حدوثه ،وٌتم
ذلك من خالل وضع التشرٌعات الالزمة لتسهٌل بٌئة األعمال ومراجعة إجراءات العمل وتبسٌطها .باإلضافة
إلى تعزٌز قدرات األجهزة المختلفة لتطبٌق القانون  ،وترسٌخ معاٌٌر النزاهة والشفافٌة والمساءلة والحاكم ٌة
الرشٌدة فً المإسسات الوطنٌة  .والعمل على إصالح القطاع العام  ،والحد من الواسطة والمحسوبٌة التً
تلغً حقا ً أو تحق باطالً.
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خطة العمل:

اإلجراءات

المهلة

الجهة المسؤولة عن

مؤشرات قابلة

الزمنٌة

التنفٌذ

للتحقق

القٌام بدراسة مٌدانٌة لمجتمع األعمال فً

ُْئت يكبفست انفغبد

األردن لتحدٌد المجاالت التً ٌاهر فٌها
الفساد.

2009

مراجعة عدد من

أٌ َكىٌ لذ متّ
انمُبو دبغر

وصاسة انصُبػت وانخدبسة (دساعت) نخسذَذ
واجلهبث راث انؼاللت اجملبالث انيت َظهش
فُهب انفغبد.

األنامة والتعلٌمات

للوزارات والدوائر الحكومٌة الخدمٌة وبٌان
أي ثغرات تعٌق العمل فٌها لمعالجتها
وتضمٌنها ما ٌتطلب من نصوص لتحقٌق

2009

أهداف هٌئة مكافحة الفساد.

أٌ َكىٌ لذ ّمت
انمُبو هبزا ادلغر

ُْئت يكبفست انفغبد
وصاسة انصُبػت وانخدبسة
وَشش َخبئدّ ػهً
واجلهبث راث انؼاللت
َطبق واعغ.

وضع أنامة مإشرات ذات عالقة لضمان
توحًد مقاٌٌس التدقٌق على النزاهة فً
الوزارات والمإسسات الحكومٌة ،وتطوٌر
برامج تدرٌبٌة خاصة بالنـزاهة وأخالقٌات

2009

الواٌفة العامة ٌتم التدرٌب علٌها.

العامة تضمن الشفافٌة والنزاهة والحٌادٌة
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انؼبو
اجلهبث راث انؼاللت
رلهظ انىصساء
ُْئت يكبفست انفغبد

إقرار مد ونة السلوك وأخالقٌات الواٌفة
والمساءلة والمحافاة على المال العام.

ُْئت يكبفست انفغبد
وصاسة حطىَش انمطبع

2009

وصاسة حطىَش انمطبع
انؼبو
دَىاٌ اخلذيت ادلذَُت

أٌ َكىٌ لذ ّمت
وضغ يؤششاث ذلزِ
انغبَت

أٌ َكىٌ لذ متّ حبين
وَشش يذوَت لىاػذ
انغهىن دلىظفٍ
اخلذيت انؼبيت.

تطوٌر برامج وقاٌة من الفساد خاصة بكل
وزارة ومإسسة حكومٌة تعكس أولوٌات
اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفساد.

2010

القٌام بمراجعة شاملة لإلدارة العامة
وهٌاكلها التناٌمٌة.

2012

ُْئت يكبفست انفغبد

أٌ حكىٌ كم
وصاسة ويؤعغت لذ

انىصاساث وانذوائش ادلؼُُت لبيج بخطىَش بشايح
نهىلبَت يٍ انفغبد.
ُْئت يكبفست انفغبد
وصاسة حطىَش انمطبع
انؼبو

أٌ َكىٌ لذ متّ
انمُبو دبشاخؼت
شبيهت نإلداسة انؼبيت
وُْبكههب انخُظًُُت.
أٌ َكىٌ لذ ّمت
إخشاء حبث يؼًك
زىل انفغبد يف

إجراء دراسة شاملة حول الفساد فً القطاع
الخاص وتطوٌر إستراتٌجٌة لمكافحة الفساد
فً هذا القطاع.

2012

انمطبع اخلبص
ُْئت يكبفست انفغبد
وحطىَش إعخشاحُدُت
وصاسة انصُبػت وانخدبسة
دلكبفست انفغبد
اجلهبث راث انؼاللت
وحبُُهب كدضء يٍ
اإلعخشاحُدُت
انىطُُت دلكبفست
انفغبد.

تطوٌر أنامة تقٌٌم األداء فً قطاع الخدمة
المدنٌة.

2012

مراجعة برنامج الحكومة اإللكترونٌة بهدف
تحسٌن الخدمات الحكومٌة وتطوٌرها.
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2012

ُْئت يكبفست انفغبد
وصاسة حطىَش انمطبع

أٌ َكىٌ لذ ّمت
حطىَش وحتذَث

انؼبو
وصاسة ادلبنُت

نخمُُى األداء يف
اخلذيت انؼبيت

ُْئت يكبفست انفغبد
وصاسة حطىَش انمطبع

أٌ َكىٌ لذ ّمت
يشاخؼت بشَبيح

انؼبو
وصاسة االحصبالث

احلكىيت اإلنكخشوَُت

وحكُىنىخُب ادلؼهىيبث

ثالثا ًال :التثقٌف والتدرٌب والتوعٌة:
ٌتطلب القضاء على الفساد صحوة ثقافٌة تبٌن مخاطره السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ،وتنشر
الوعً بتكالٌفه العالٌة.

خطة العمل:

اإلجراءات

المهلة

الجهة المسؤولة

مؤشرات قابلة

الزمنٌة

عن التنفٌذ

للتحقق

ُْئت يكبفست

أٌ َكىٌ لذ متّ حمُُى

تقٌٌم االحتٌاجات التدرٌبٌة فً مجال الخدمة
العامة والمتعلقة بمكافحة الفساد والوقاٌة
منه.

16
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االزخُبخبث الحذسَبُت
انفغبد
يف رلبل اخلذيت ادلذَُت
وصاسة حطىَش
وادلخؼهمت دبكبفست
انمطبع انؼبو
يؼهذ اإلداسة انؼبيت انفغبد وانىلبَت يُّ.

وضع األسس لتطوٌر المناهج والمواد
الدراسٌة حول النزاهة وأخالقٌات العمل فً

ُْئت يكبفست

الخدمة العامة.

2009

انفغبد
وصاسة حطىَش
انمطبع انؼبو
يؼهذ انخذسَب
انىطين

تطوٌر وتبنً خطة إلدخال برامج النزاهة
فً المدارس والمعاهد والجامعات.

2009

ُْئت يكبفست
انفغبد
وصاسة انخشبُت
وانخؼهُى
اجلبيؼبث

أٌ َكىٌ لذ متّ حبين
األعظ ال الصيت
نخطىَش ادلُبْح وادلىاد
انذساعُت يف ادلؼهذ
انىطين خبصىص
انخذسَب زىل
انُـضاْت وأخاللُبث
انىظُفت انؼبيت يف
انمطبع انؼبو.
أٌ َكىٌ لذ متّ حطىَش
خطت إلدخبل بشايح
انُـضاْت يف ادلذاسط
وادلؼبْذ واجلبيؼبث

تبنً إستراتٌجٌة اتصال جماهٌري لتوعٌة

ُْئت يكبفست

أٌ َكىٌ لذ متّ حبين

وتثقٌف المواطنٌن حول مخاطر الفساد

انفغبد
وعبئم اإلػالو
اجلهبث راث
انؼاللت

خطت ػًم نهخىػُت
وانخثكَف زىل خمبطش
انفغبد وعبم
يكبفسخّ.

وسبل مكافحته.

2009

تقدٌم التدرٌب لموافً الخدمة العامة على

ُْئت يكبفست

نطاق واسع فً المملكة.

2010

إدخال برامج إلزامٌة حول النـزاهة ومكافحة
الفساد فً المدارس والمعاهد والجامعات.
17
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2010

انفغبد
يؼهذ انخذسَب
انىطين

أٌ َكىٌ لذ متّ حمذمي
انخذسَب ػهً كبفت
ادلغخىَبث نهًىظفني
يف يؤعغبث اإلداسة
انؼبيت.

ُْئت يكبفست

أٌ َكىٌ لذ متّ وضغ

انفغبد

بشايح زىل انُـضاْت

وصاسة انخشبُت
وانخؼهُى

يف ادلذاسط ادلؼبْذ
واجلبيؼبث.

اجلبيؼبث
ُْئت يكبفست
انفغبد

تدرٌب كافة موافً الخدمة العامة حول
قضاٌا النزاهة ومكافحة الفساد واألخالق

وصاسة حطىَش
انمطبع انؼبو
يؼهذ انخذسَب

الواٌفٌة.

2012

انىطين

أٌ َكىٌ لذ حهمً
كبفت يىظفٍ اخلذيت
ادلذَُت بشَبرلًب حذسَبُبً
وازذًا ػهً األلم
زىل انُـضاْت.

رابعا ًال :إنفاذ القانون:
إن ارتكاب أي فعل ٌدخل فً تصنٌف أفعال الفساد ٌعتبر جرٌمة ٌعاقب علٌها القانون .بحٌث ٌصبح
من الواجب مالحقة مرتكب جرٌمة الفساد قضائٌا ً وإٌقاع العقوبة به ،بغٌة حرمان الفاسدٌن أو من تخول له
نفسه ارتكاب الجرائم فً المستقبل .و تشكل العقوبة عامل ردع وتسهم فً نقل رسالة واضحة بؤن الجرٌمة
ال بد من مالحقتها ومعاقبة مرتكبها وإٌقاع الجزاء العادل بحقه.

خطة العمل:

اإلجراءات

المهلة

الجهة المسؤولة

مؤشرات قابلة

الزمنٌة

عن التنفٌذ

للتحقق

حضوَذ دائشة

تعزٌز دور دائرة المعلومات والتحقٌق فً
الهٌئة حتى تتمكن من جمع المعلومات
والتحقٌق فً قضاٌا الفساد بشكل فاعل.

2009

ادلؼهىيبث وانج زمُك
ُْئت يكبفست انفغبد جبًُغ اإليكبَُبث
انالصيت دبب فُهب حىفري
انكىادس اإلداسَت
ادلؤْهت.
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أٌ َكىٌ لذ مت
ُْئت يكبفست انفغبد اعخخذاو وعبئم

التوسع فً استخدام أسالٌب التحقٌق
المتطورة فً قضاٌا الفساد.

2009

مراجعة ا لتشرٌعات الجنائٌة ذات الصلة
بؤفعال الفساد بحٌث تتفق مع اتفاقٌة األمم
المتحدة لمكافحة الفساد.

2010

إعداد مسودة مشروع قانون لحماٌة الشهود
والمخبرٌن.

2010

إٌجاد إجراءات جنائٌة أكثر فاعلٌة للتعامل
مع أفعال الفساد المختلفة.

2010

أٌ َكىٌ لذ ّمت
يشاخؼت انخششَؼبث
ُْئت يكبفست انفغبد اجلُبئُت ادلخؼهمت بأفؼبل
وصاسة انؼذل

انفغبد والخشاذ
حؼذَم انضشوسٌ
يُهب.

أٌ َكىٌ لذ متّ حبين
ُْئت يكبفست انفغبد
حششَؼبث حلًبَت
وصاسة انؼذل
انشهىد وادلخربٍَ.
أٌ َكىٌ لذ ّمت
يشاخؼت اإلخشاءاث
ُْئت يكبفست انفغبد اجلُبئُت ادلخصهت بأفؼبل
وصاسة انؼذل

انفغبد ووضغ
إخشاءاث أكثش
فبػهٍ.
ة
أٌ َكىٌ لذ متّ

مراجعة قانون إشهار الذمة المالٌة لضمان
توفٌر الشفافٌة والنـزاهة فً إقرارات الذمة
المالٌة والبٌانات المقدمة.

ادلؼهذ انمضبئٍ
األسدين

زذَثت ويخطىسة يف
انخسمُك ومجغ
ادلؼهىيبث.

2010

يشاخؼت لبَىٌ إشهبس
ُْئت يكبفست انفغبد
انزيت ادلبنُت ،وإدخبل
وصاسة انؼذل
انخؼذَالث انضش وسَت
انالصيت ػهُّ.
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تبنً تشرٌعات تمكن من حار التعامل مع
الشركات المنخرطة فً الفساد

(إدراجها

على القائمة السوداء).

2010

مراجعة شاملة للتشرٌعات التً تعزز دور
هٌئة مكافحة الفساد واألجهزة األخرى التً
تتعامل مع قضاٌا الفساد.

2012

تناٌم دورات تدرٌبٌة متخصصة لموافً
هٌئة مكافحة الفساد واإلدعاء العام وضباط
الشرطة المعنٌٌن فً التحقٌق بقضاٌا الفساد.

2012

أٌ َكىٌ لذ متّ حبين
ُْئت يكبفست انفغبد
حششَؼبث حغًر
وصاسة انصُبػت
حبظش انخؼبيم يغ
وانخدبسة
انششكبث انيت َثبج
وصاسة انؼذل
ػهُهب أفؼبل انفظاد .
أٌ َكىٌ لذ متّ إخشاء
يشاخؼت شبيهت
ُْئت يكبفست انفغبد نهخششَؼبث نخؼضَض
وصاسة انؼذل

دوس اذلُئت واألخهضة
األخشي يف رلبل
يكبفست انفغبد.

ُْئت يكبفست انفغبد أٌ َكىٌ لذ متّ حُظُى
دوساث يخخصصت
ادلؼهذ انمضبئٍ
ويخمذيت نهدهبث
األسدين
يذَشَت األيٍ انؼبو راث انؼاللت.

خامسا ًال :تنسٌق الجهود لمكافحة الفساد:
ٌتطلب نجاح مكافحة الفساد تنسٌق جهود كافة األجهزة الحكومٌة لضمان جودة واستدامة نتائج
اإلجراءات المحددة وفقا ً ً لهذه اإلستراتٌجٌةٌ .تم ذلك من خالل وضع سٌاسات فعالة لتنسٌق الجهود فً
مجال مكافحة الفساد مع جمٌع األجهزة المعنٌة  .باإلضافة إلى وضع إج راءات تواصل وتنسٌق مع القطاع
الخاص ومإسسات المجتمع المدنً فً مجال مكافحة الفساد.
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خطة العمل:

اإلجراءات

المهلة

الجهة المسؤولة عن

مؤشرات قابلة

الزمنٌة

التنفٌذ

للتحقق

تشكٌل لجنة لإلشراف على تنفٌذ
اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفساد.

2009

تشكٌل لجان لتنسٌق جهود مكافحة الفساد فً
المحافاات.

2009

ُْئت يكبفست انفعبد
انىصاساث وادلؤعغبث
احلكىيُت
واجلهبث راث انؼاللت

ُْئت يكبفست انفغبد
اجلهبث راث انؼاللت

تنسٌق الجهود مع مإسسات المجتمع المدنً
فً مجال مكافحة الفساد.

2009

ُْئت يكبفست انفغبد
اجلهبث راث انؼاللت

أٌ َكىٌ لذ ّمت
حشكُم انهدُت
ادلؼُُت هبزا
اخلصىص،
ويببششة يهبيهب.
أٌ َكىٌ لذ ّمت
حشكُم انهدبٌ،
ويببششة يهبيهب.
أٌ َكىٌ لذ ّمت
حُغُك اجلهىد يغ
يؤعغبث اجملخًغ
ادلذين ودبب حيمك
حُفُز
اإلعخشاحُدُت.
أٌ َكىٌ لذ متّ

االستفادة من الخبرات المحلٌة والدولٌة
لتطوٌر آلٌات عمل مكافحة الفساد والوقاٌة
منه.

2009

مراجعة وتقٌٌم تنفٌذ اإلستراتٌجٌة الوطنٌة
لمكافحة الفساد من قبل اللجنة التنسٌقٌة العلٌا
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2010

ُْئت يكبفست انفغبد حُظُى َذواث
وصاسة انخخطُط وانخؼبوٌ ووسػ ػًم
انذويل
نخطىَش ػًم
واجلهبث راث انؼاللت

آنُبث يكبفست
انفغبد.

ُْئت يكبفست انفغبد

أٌ َكىٌ لذ متّ

جلُت انخُغُك

يشاخؼت وحمُُى

اجلهبث راث انؼاللت

لإلشراف على تنفٌذ اإلستراتٌجٌة الوطنٌة
لمكافحة الفساد

 ،ونشر تقارٌر دورٌة

حُفُز اإلعخشاحُدُت
وَشش انخمبسَش

بخصوصها.

خبصىصهب.

تقٌٌم جهود لجان التنسٌق فً المحافاات.

أٌ َكىٌ لذ ّمت
يشاخؼت خهىد

ُْئت يكبفر ة انفغبد
2010

جلبٌ انخُغُك يف
احملبفظبث

إجراء تقٌٌم حول تنفٌذ اإلستراتٌجٌة الوطنٌة
لمكافحة الفساد ،وصٌاغة مسودة مشروع
إستراتٌجٌة جدٌدة.

2012

ُْئت يكبفست انفغبد

جلبٌ انخُغُك يف
احملبفظبث
وحمًُُهب.
أٌ َكىٌ لذ متّ
حمُُى
اإلعخشاحُدُت،
وصُبغت
إعخشاحُدُت خذَذة

سادسا ًال :التعاون الدولً:
تولً الهٌئة اهتماما ً كبٌراً للتعاون الدولً وتنسٌق الجهود المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة

وذلك على

ضوء مصادقة المملكة على اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد والتً من أهدافها تروٌج وتٌسٌر ودعم
التعاون الدولً والمساعدة التقنٌة فً مجال منع ومكافحة الفساد.

خطة العمل:

اإلجراءات

المهلة

الجهة المسؤولة عن

مؤشرات قابلة

الزمنٌة

التنفٌذ

للتحقق

مراجعة عدد من التشرٌعات األردنٌة لتحقٌق
أعلى نسبة من التوافق مع اتفاقٌة األمم
المتحدة لمكافحة الفساد واالتفاقٌات األخرى
22

اإلستزاتيجيت الىطنيت لمكبفحت الفسبد |

2009

ُْئت يكبفست انفغبد

أٌ َكىٌ لذ متّ

وصاسة انؼذل

يشاخؼت ػذد يٍ
انخششَؼبث

األسدَُت راث
انصهت بأفؼبل

ذات العالقة.

انفغبد ،دبب حيمك
حىافمهب يغ
االحفبلُبث انذونُت
هبزا انشأٌ
إنشاء شبكة إقلٌمٌة رسمٌة عربٌة لمكافحة
الفساد من أجل دعم تطبٌق اتفاقٌة األمم
حة الفساد.
المتحدة لمكاف

2009

ُْئت يكبفست انفغبد

أٌ َكىٌ لذ ّمت
إَشبء شبكت ػشبُت
سمسُت دلكبفست
انفغبد

تعزٌز التعاون والتنسٌق فٌما بٌن الجهات

أٌ َكىٌ لذ متّ

المختصة بمكافحة الفساد فً المملكة

حتمُك انخؼبوٌ بني
اذلُئت واجلهبث
اإللهًُُت وانذونُت
نخسمُك األْذاف

والجهات اإلقلٌمٌة والدولٌة المعنٌة بهذا
المجال لتحقٌق األهداف التً جاءت بها
اتفاقٌة األمم الم تحدة لمكافحة الفساد.

2010

ُْئت يكبفست انفغبد

انيت خبءث هبب
احفبلُت األيى
ادلخسذة دلكبفست
انفغبد
أٌ َكىٌ لذ متّ
ػمذ يؤمتشاث

عقد مإتمرات وندوات وورش عمل ٌشارك
فٌها خبراء محلًّون ودولًّون لتبادل الخبرات
المتقدمة فً مجال مكافحة الفساد والوقاٌة
منه تعزٌزاً للتعاون الدولً.

2010

ُْئت يكبفست انفغبد

وَذواث ووسػ
ػًم نخببدل
اخلرباث ادلخمذيت
يف رلبل يكبفست
انفغبد
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شارك األردن فً البرنامج التطوعً لتقٌٌم
آلٌة تنفٌذ مراجعة اتفاقٌة األمم ا

لمتحدة

لمكافحة الفساد.
خضع األردن لعملٌة التقٌٌم من قبل كل من
فرنسا واندونٌسٌا.
قام األردن بتقٌٌم كل من الٌونان واندونٌسٌا.
سٌتم تقٌٌم التزام األردن بتنفٌذ اتفاقٌة األمم
المتحدة فً الفصلٌن الثالث والرابع
والمتعلقٌن بالتجرٌم وإنفاذ القانون والتع اون
الدولً قبل نهاٌة العام الحالً  ،2010وسٌتم
تقٌٌم األردن من قبل كل من نٌجٌرٌا وجزر
المالدٌف.

أٌ َكىٌ لذ متّ
يشاخؼت

استكمال مراجعة التشرٌعات األردنٌة لكً
تتوافق مع االتفاقٌات الدولٌة لمكافحة الفساد.

2012

ُْئت يكبفست انفغبد

انخششَؼبث
األسدَُت نكٍ
حخىافك يغ
االحفبلُبث انذونُت
دبكبفست انفغبد،
وحؼذَههب.
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الجزء الرابع :التحدٌات التً تواجه الهٌئة فً تحقٌق أهداف الخطة اإلستراتٌجٌة:
ٌهدف هذا الجزء إلى تقٌٌم إمكانٌة تحقٌق أهداف الخطة اإلستراتٌجٌة ضمن المحاور المذكورة  .وٌذكر أنه
تحقٌق هذه األهداف والسٌاسات ٌر تبط بعد د من العناصر منها تمكٌن الهٌئة من مكافحة الفساد والوقاٌة منه
من جهة ،وتوفر البٌئة التشرٌعٌة والمإسسة واإلدارٌة والسٌاسٌة والثقافٌة واالجتماعٌة المناسبة  .أما على
المستوى اإلداري والتنظٌمً فٌتطلب وضع مؤشرات ومعاٌٌر محددة لقٌاس وتقٌٌم األداء على مستوى
األهداف الكلٌة واألهداف الجزئٌة.

التحدٌات التً تواجه تنفٌذ اإلستراتٌجٌة:
لتمكٌن الهٌئة من تنفٌذ اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفساد وتحقٌق أهدافها فً تجفٌف منابع
الفساد ومكافحته ،فإنه ٌتوقع أن ٌكون إعد اد اإلستراتٌجٌة ومتابعة تنفٌذها قد
االعتبار تحلٌل البٌئة الداخلٌة والخارجٌة للهٌئة ،حٌث أن هذا التحلٌل

أخذ بعٌن

أساسً فً وضع

السٌاسات المناسبة للوقاٌة من الفساد ومكافح ته  .وعلى الرغم من اإلمكانٌات التً توفرت
للهٌئة لتمكٌنها من القٌام بعملها ،إال أنه تجدر اإلشارة إلى عدد من التحدٌات التً تواجه الهٌئة
ومنها:
أووًال :فً مجال تعزٌز قدرات الهٌئة:
 - 1حاجة الهٌئة إلى كوادر متخصصة فً مجال التحقٌق والتحلٌل والدراسات والتوعٌة واالتصال
الجماهٌري.
 - 2سرعة دوران الكفاءات المتخصصة والمإهلة.
 - 3الحاجة إلى ناام إلكترونً متطور فً مجال المعلومات والتحقٌق.

ثانٌا ًال :فً المجال التشرٌعً:
 - 1عدم إقرار قانون حماٌة الشهود والمبلغٌن وتوفٌر الحماٌة لهم.
 - 2عدم وجود إطار قانونً متكامل لبعض آلٌات التحقٌق وجمع المعلومات وخاصة فٌما ٌتعلق
بالتصنت والمراقبة اإللكترونٌة وأسالٌب التحري.
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ثالثا ًال :فً المجال القضائً:
 - 1عدم وجود قضاة متخصصٌن فً قضاٌا الفساد وكذلك عد م وجود محاكم متخصصة بهذه
القضاٌا.
 - 2االستقاللٌة وعدم التدخل.

رابعا ًال :فً المجال اإلداري:
 - 1تعدد الجهات المعنٌة بمكافحة الفساد وضعف آلٌات التنسًق بٌنها لغاٌة اآلن.
 - 2ضعف مصادر المعلومات حول الفساد.
 - 3الصالحٌات الكبٌرة التً تعطٌها التشرٌعات للمسإولٌن.
 - 4عدم وجود لجنة داخلٌة فً الهٌئة معنٌة بالمتابعة والمراجعة لإلستراتٌجٌة.
 - 5ضرورة تفعٌل عمل لجنة اإلستراتٌجٌة.
 - 6االستقاللٌة والتدخل!.

خامسا ًال :فً المجال األخالقً واوجتماعً:
 - 1ضعف الوازع الدٌنً واألخالقً الذي ٌنبذ أفعال الفساد.
 - 2ضعف االلتزام بمدونات السلوك الواٌفً واالخالقً.
 - 3انتشار ااهرة الواسطة والمحسوبٌة.

سادسا ًال :دور وسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدنً:
 - 1ضعف دور وسائل اإلعالم فً مجال مكافحة الفساد والوقاٌة منه.
 - 2ضعف دور وسائل ومإسسات المجتمع المدنً.
 - 3عدم وجود إستراتٌجٌة للتواصل مع وسائل اإلعالم ومإسسات المجتمع المدنً.
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سابعاًال :تدنً وعً المجتمع بمخاطر الفساد:
 - 1عدم وجود دراسات لغاٌة اآلن حول آثار الفساد على التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة
والسٌاسٌة .وقد تم تكلٌف الجامعة األردنٌة إلعداد عدد من الدراسات فً هذه المجاالت .وٌتوقع
إنجاز هذه الدراسات حتى نهاٌة العام الحالً.
 - 2ضعف وسائل االتصال بالجماهٌر.
 - 3ضعف جهود وآلٌات التوعٌة بمخاطر الفساد.

ثامنا ًال :ضعف الثقة بجهود المؤسسات المعنٌة بمكافحة الفساد .
 - 1الصورة السلبٌة لااهرة الفساد التً رسمتها وسائل اإلعالم غٌر المسإولة.
 - 2رغبة المواطنٌن برإٌة نتائج سرٌعة ومعاقبة مرتكبً أفعال الفساد.
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