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 آلمة معالي الرئيس

  آلمة معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد

ام  لأن أضع بين يديكم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد  يشرفني   لع

ذي 2010 ادة ، وال ندًا للم ة س ى الهيئ ًا عل د التزام رة "11"يع  "ك" فق

ة انون الهيئ ن ق ث .م ر  حي ر يظه ذا التقري ن  ه ة م ه الهيئ ا قامت ب م

  .خاطرهوالحد من م، ة الفساد والوقاية منهبمكافحات تتعلق إنجاز

ساد           ة مكافحة الف ين         ،الحالي إننا في مجلس هيئ ين ب سمنا اليم ذ أق ومن

سين       ن الح اني اب د اهللا الث ك عب ة المل احب الجالل دي ص هر  ي ي ش ف

ام  ن ع شرين األول م ذر  ،2010ت ى أن نن وطن عل دنا اهللا وال عاه

سؤولية واأل ًال للم ة للواجب وتحم سنا خدم رأنف ة الكبي ال ةمان ي مج  ف

ساد ة الف ى    .مكافح ساد عل ة الف ة مكافح ل هيئ ق تعم ذا المنطل ن ه وم

سياسية،          ة وال صادية واالجتماعي تجفيف مواطن الفساد وإغالق نوافذه، وتوعية المواطنين بآثاره السلبية على جهود التنمية االقت

ع للوصول ى مجتم اٍل إل دينخ ساد والفاس سوده ال،  من الف دل والي افؤ الفرص وتغلع ساواة وتك هبم ى في ة عل   المصلحة العام

  . إال المحافظة على المال العام وتغليب حكم القانون وتحقيق العدالة هدفلدينا الخاصة، ولن يكون المصلحة

ة، لتعمل جاه           والشفافية  والهيئة، وهي تخطو خطواتها في تعزيز مبادئ النزاهة          واطنين بالمؤسسات الوطني ة الم دة وترسيخ ثق

ود  سيق جه ى تن سيين شرآائها عل ان والرئي ضاء ومؤسسات من برلم ة ق دني ومؤسسات رقابي ع الم ة ومؤسسات المجتم عام

  أننايقينًاالليل بالنهار لنعلم نواصل   إذونحن .جهود استجابة للتوجيهات الملكية الساميةهذه الر اثآيلمس المواطن  اإلعالم، حتى   

ن  أنؤآد ب و.هذا الجهد هو جهد الزمالء الذين سبقونا في مجلس الهيئةبأن  ال ننكر   إننا  ففي هذه المهمة     تحٍد آبير    أمام ا ل د   نن نحي

اء                                     عن   ن الحسين في بن اني اب د اهللا الث ك عب ة المل دنا جالل ال قائ ا آم ه، واضعين نصب أعينن ى خطوات دأنا أول ذي ب ق ال الطري

  .المساواةلعدل وا أردن الحق و، العدالة وتكافؤ الفرصبلداألردن األنموذج 

   مكافحة الفسادرئيس هيئة
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 مقدمة التقرير

   التقريرمقدمة

رض          ذا الم سببه ه ا ي رًا لم ك نظ ساد وذل ة الف ة مكافح ي بأهمي شارع األردن ام ال وم اهتم د ي ًا بع زداد يوم ي

ه    ذ تولي م من ك المعظ ة المل ا جالل ادي به ي ين ستدامة الت ة الم دمير للتنمي ام وت ال الع ن نهب للم سرطاني م ال

فافية  -هيئة مختصة بمكافحة الفساد أن نضع الشارع األردني لسلطاته الدستورية، مما يحتم علينا آ        - وبكل ش

  .بصورة ما تم إنجازه من قبل الهيئة على مختلف األصعدة

ا        ة ومنجزاته ل الهيئ ة عم ي لتوضيح ماهي واطن األردن ق للم ة طري سنوي آخارط ر ال ذا التقري أتي ه ذا ي ل

سياسات       ا خ     والتقييم الموضوعي لل ام والمحاور التي تبنته داد       و.الل الع ساد في إع ة مكافحة الف ستند هيئ  هات

ة     ") ك"الفقرة  ) 11(المادة رقم   (لتقريرها السنوي إلى     ساد     من قانون هيئ م   مكافحة الف سنة   ) 62(رق ، 2006ل

  . إيمانًا منها بمبدأ الشفافيةمجلس الوزراء ومجلس األمةعلى أن تقوم برفعه إلى 

  :إلى الفصول التالية) 2010(ام تم تقسيم التقرير السنوي للهيئة  للع

  التنظيم القانوني لهيئة مكافحة الفساد: الفصل األول

م                         ا ت ه؛ آم ى ارتكاب ة إل ساد ومظاهره واألسباب المؤدي تم التطرق خالل هذا الفصل إلى التعريف بظاهرة الف

حاور اإلستراتيجية  التطرق إلى إنشاء الهيئة وعملها والرؤية والرسالة واألهداف والصالحيات، إضافة إلى م     

  .الوطنية لمكافحة الفساد، والهيكل التنظيمي والقوى البشرية في الهيئة

  إنجازات هيئة مكافحة الفساد: الفصل الثاني

  :تم تقسيم هذا الفصل إلى المنجزات المتعلقة بالمهام الرئيسية التي تقوم بها الهيئة وهي على النحو التالي

 تشخيصه 

1   

 

  :ا بالموضوعات الرئيسية التاليةالوقاية من الفساد، وتم



 مقدمة التقرير
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o التشريعات وإجراءات العمل.  

o الدراسات واألبحاث.  

o التوعية والتثقيف.  

 التجريم وإنفاذ القانون:  

o الداخلي المعلومات والتحقيقمرحلة جمع .  

o مرحلة التحقيق لدى اإلدعاء العام.  

o مرحلة المتابعة لدى المحاآم. 

 التعاون اإلقليمي والدولي. 

 لقدرات الذاتية للهيئةبناء وتنمية ا.  

 

  

  

  

  

  



التنظيم القانوني لهيئة مكافحة الفساد: الفصل األول  

  

  

  

  

  الفصل األول

  التنظيم القانوني لهيئة مكافحة الفساد
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  مقدمة

ا عوامل   أاالنتشار ذات جذور عميقة تأخذ  تعتبر ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية شديدة بعادًا واسعة تتداخل فيه

ى آخر      مختلفة يصعب التمييز ذه الظاهرة في      .بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إل د حظيت ه  وق

وعلى الرغم من عدم وجود تعريف متفق  .والشعوب في معظم دول العالماألخيرة باهتمام الحكومات  اآلونة

ا                            ين عرفت ة والّلت شفافية الدولي ة ال دولي ومنظم ات هو تعريف البنك ال ذه التعريف  عليه للفساد إال أّن أشهر ه

  ".فعة خاصةاستغالل السلطة من أجل من"أنه ب الفساد

ا،                      يمثل   سان فيه د أن استخلف اهللا اإلن ى األرض بع ساد عل د وردت   الفساد إشكالية قديمة، حيث عرف الف فق

  :آلمة الفساد في مواضع عدة في القرآن الكريم منها

اِس ِليُ           {: قال تعالى في سورة الروم     وا       َظَهَر الَفَساُد ِفي الَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َآَسَبْت َأْيِدي النَّ ِذي َعِمُل َض الَّ ِذيَقُهم َبْع

  .}َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن

م             ه العل ا وصل إلي سدين لم والفساد يتغير بتغير األحداث وتسارعها ويتأثر بما يشهده العالم من توظيف المف

  . الفساد ارتكاب أفعالدية إلىؤمن تقدم في آافة المجاالت الم

  :وللفساد مظاهر آثيرة منها

1. 

4   

 

ساد اإلداري ق  :الف ا يتعل و م يبوه وظيفي أو التنظيم ام االنحراف اإلداري وال ق أحك ن تطبي  ع

انون ه ا. الق ن أمثلت ه    وم ام وظيفت ه لمه اء تأديت ام أثن ن الموظف الع صدر ع ي ت ات الت ًا لمخالف خالف

 .اإلداريةمنظومة التشريعات والقوانين والضوابط ل
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نظم سير             ويتمثل بمجمل االنحرافات المالية ومخال     :الفساد المالي  .2 ة التي ت ام المالي فة القواعد واألحك

ة     الي في الدول ام سواء تمت عن          العمل اإلداري والم ال الع ى المساس بالم ؤدي بالنتيجة إل  والتي ت

 .و االمتناعأطريق الفعل 

ة          العامة   اتإساءة استخدام السلط  يتمثل ب  :الفساد السياسي  .3 سلطة التنفيذي ذات ال ا وبال لتحقيق  لواجباته

 .غير مشروعة مباشرة وغير مباشرةنافع أهداف وم

ال  ارتكاب أسباب  تتباين   ساد    أفع وع    الف ى وتتن ذه               إل ًا آانت ه صادية، وأي ة واقت  أسباب سياسية واجتماعي

  : ومن هذه األسباب ما يلي؛األسباب فإن العنصر البشري ال بد أن يكون محورًا أساسيًا فيها

 .ضعف الوازع الديني .1

  .الفقر والجهل والبطالة .2

  .ضعف أجهزة الرقابة والمساءلة وعدم استقالليتها .3

  .غياب أو عدم االلتزام بقواعد العمل واإلجراءات المكتوبة ومدونات سلوك الموظفين .4

  .ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المتخصصة بمحاربة الفساد .5

  .تدني رواتب الموظفين في القطاع العام وارتفاع مستوى تكاليف المعيشة .6

  .التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيهاالفعالة اب التشريعات غي .7

 .ضعف اإلرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد .8

 .ضعف الجهاز القضائي .9

وق                        .10 وعي بحق ديمقراطي وال وعي ال ى ضعف ال ساد وأشكاله ومخاطره إضافة إل قلة الوعي بطبيعة الف

 .المواطن

11.    

5   

 

ة             غياب الشفافية والوضوح، وعد تثمارات الحكومي ة واالس سجالت العام م اإلفصاح عن المعلومات وال

  .واإليرادات العامة وطرق استخدامها
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اة   ت الدولةوغالبًا ما تنتج عن الفساد آثار مدمرة تأتي على مقدرة ومقومات         احي الحي ع من ومن  . نتشر في جمي

شفافية         آثاره السلبية على الفرد والمجتمع الحرمان والفقر وإعاقة حرآة ال          ادئ ال ا ومب تنمية وغياب المثل العلي

ى شعب        . والمساءلة وزعزعة الثقة بين المواطن والدولة  ذه األخطار ال تقتصر عل ذآر أن ه ومن الجدير بال

  .معين دون اآلخر بل هي ممتدة ما بين الدول النامية والمتقدمة ولكن بدرجات مختلفة

ساد  ة الف ار نحو محارب د توجهت األنظ اطره، حيث والوقايوق ة بمخ ه والتوعي ة ة من ود المحلي تكاتفت الجه

ة               ل المنظمات والجهات المعني ة من قب دولي           آ والدولية واإلقليمي ي والبنك ال اد األوروب األمم المتحدة واالتح

ة           الدولية  وبيت الحرية ومنظمة الشفافية      دولي والمنظم د ال ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وصندوق النق

االقتصادي   لبرلمانيين ضد الفساد ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الدول األمريكية ومنتدى دافوس              العالمية

  .ومنظمة برلمانيون عرب ضد الفساد

ه                ه وتطوير وتنظيم سبل محاربت ة من ساد والوقاي ة بمكافحة الف ات المعني ل وقد تم عقد الكثير من االتفاقي : مث

ة  وظفين العممكافحة اتفاقي اق رشوة الم ادرة ميث ساد ومب شأن الف ائي ب انون الجن ة الق ب، واتفاقي وميين األجان

م       ة األم يوي واتفاقي ة اآلس ك التنمي ة وبن صادي والتنمي اون االقت ة التع ة منظم ساد واتفاقي د الف تقرار ض االس

  .المتحدة لمكافحة الفساد
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ة وا ل النزاه ه مث ة من ساد والوقاي ة الف ايير لمكافح وير مع تحداث وتط م اس بة  وت ساءلة والمحاس شفافية والم ل

  .والحوآمة الرشيدة

شكل                      محاربة الفساد   حتاج  تو ى دراسات وأبحاث تشخص المشكلة ب د عل ددة تعتم املة ومتع ى إجراءات ش إل

ا بع ًا له ًال ناجع ةمتكامل وتضع ح ول المؤقت دًا عن الحل ة ي ع الجهات المعني ود جمي اتف جه ى تك ، إضافة إل

  .أجل تحقيق مجتمع عادل ينأى بنفسه بعيدًا عن الفساد بكافة أشكالهومؤسسات المجتمع المدني من 
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د    داف فق ذه األه ًا له ارك وتحقيق ة     اش ة والعالمي ة واإلقليمي ؤتمرات المحلي ن الم د م ي العدي ت ألردن ف تكلل

ساد  ة الف ة لمكافح م اتفاقي ى أه سادوهي بالمصادقة عل ة الف دة لمكافح م المتح ة األم ذا )UNCAC (اتفاقي ؛ ه

 .مجموعة من التشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد والوقاية منه إصدارافة إلى إض
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  : لمكافحة الفسادإنشاء هيئة

ًا                آهيئة مستقلة   جاء إنشاء هيئة مكافحة الفساد       ساد في األردن ووفق سياسية لمكافحة الف سجامًا مع اإلرادة ال ان

انون تصديق    " بموجب    2005 شباط    24ادق عليها في    المصلمتطلبات اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد        ق

ن الحسين          وقد. 2004 لسنة   28رقم  " اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد     اني اب داهللا الث ك عب  وّجه جاللة المل

ضاه    طلب إصدار    تتضمن 2005 حزيران   26 بتاريخ    آنذاك رسالة ملكية إلى رئيس الوزراء     تم بمقت انون ي  ق

ستقلة ة م شاء هيئ ة إن ات المعني ع الجه سيق م ضطلع بالتن ساد ت ة الف ة ب لمكافح ة لمكافح تراتيجية عام ذ إس تنفي

  .الفساد والوقاية منه بشكل مؤسسي

ة و     الذي  ، و 2006 لسنة   62صدر قانون هيئة مكافحة الفساد رقم       وعليه، فقد    ام الهيئ ال  األحّدد أهداف ومه فع

ساد       آما قامت الهيئة بوضع إستراتيجي       التي تعد فسادًا؛   ة لمكافحة الف ا في       )2012-2008 (ة وطني م إطالقه  ت

  .2008مؤتمر وطني عقد في شهر آب من عام 

  :عمل الهيئة

  تعد  
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المجرمة وفقًا ألحكام    الفساد   يرتكب أيًا من أفعال    مالحقة آل من     مكافحة الفساد الجهة المسؤولة عن    هيئة

انون ة . الق ا معني ا أنه ضًا آم ام ببأي ة لجهود الالقي اره  الالزم واطنين بآث ة الم ساد، وتوعي واطن الف ف م تجفي

ستثمرين     دى الم ى مصداقية األردن ل سياسية وعل ة وال صادية واالجتماعي ة االقت ى التنمي رة عل سلبية الخطي ال

ا في مجال اإلصالح والتحديث وتطوير مؤسسات             هز جهود يتعزلى  إطمح الهيئة   توإذ  . والمؤسسات الدولية 

ا  ة فإنن اهربرى نالدول كال   أن ظ ضًا إحدى أش ون، هي أي ا المواطن شكو منه ي ي سوبية الت ة الواسطة والمح

ه  ي ففي الوقت الذي     .الفساد ون  عتز في راث        األردني ة من ت اعي النابع ل االجتم راحم والتكاف يم التماسك والت  همبق

رى ب     العربي واإلسالمي، فإن     ة ت وق اآلخرين       وجود  أن الهيئ ى حق دي عل د  الواسطة والمحسوبية التي تعت  ق

ستحقونها            إن  .أضرت بالمال العام وحرمت بعض المواطنين من الفرص التي ي ذا ف ة  وله ود     الهيئ دعم الجه ت



التنظيم القانوني لهيئة مكافحة الفساد: الفصل األول  

ى تجريم الواسطة        التي ت   ة                     دعو إل شكل صريح وفرض العقوب ًا ب اطًال أو تبطل حق والمحسوبية التي تحق ب

ا        المخالفات الصريحة ألسس الع   نها تعد من أهم     أالمناسبة بشأنها على اعتبار      دالة والمساواة التي يعاقب عليه

  .القانون

  .والهيئة تؤمن بأن من أهم التزاماتها اتخاذ جميع اإلجراءات للوقاية من الفساد قبل وقوعه

  :رؤية الهيئة

هيئة آفؤة وفعالة في مجال مكافحة الفساد وتجفيف منابعه والوقاية منه، تعزز مبادئ النزاهة بالمجتمع " 

  "بالمؤسسات الوطنية وترسخ ثقة المواطنين 

  :رسالة الهيئة

شكاله للحد من انتشاره في المجتمع  أتطوير وتنفيذ سياسات فعالة لمكافحة الفساد وآشف مواطنه بجميع" 

من خالل تفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد، ووضع آليات عمل واستراتيجيات فعالة قادرة على آشف 

 الالزمة للوقاية اإلجراءات والدولية التخاذ واإلقليميةيع الجهات المحلية  والتعاون والتنسيق مع جم،الفساد

  "منه والقضاء عليه 

  :أهداف الهيئة

  بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة لمكافحة الفساد والوقاية منهفّعالةوضع وتنفيذ سياسات .  

             الي واإلدا ري والواسطة والمحسوبية     الكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله بما في ذلك الفساد الم

  . على المال العامحفاظًا على حقوق الغير إذا شكلت اعتداًء

 توفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة.  

 ية
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  .مكافحة اغتيال الشخص
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  : الهيئةصالحيات

  :التاليةتتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصالحيات 

     ة والمعلومات         ، والكشف اريالتحري عن الفساد المالي واإلد  عن المخالفات والتجاوزات وجمع األدل

  . التحقيقات والسير في اإلجراءات اإلدارية والقانونية الالزمة لذلك، ومباشرةالخاصة بذلك

       انون               مالحقة آل من ام الق ًا ألحك ساد خالف ال الف ًال من أفع ه    يرتكب فع ر   وحجز أموال ة وغي المنقول

ة         ،رومنعه من السف  المنقولة   ده عن العمل من الجهات المعني ه   ، وطلب آف ي ه  ووقف راتب  وعالوات

سارية           شريعات ال ا وفق الت رارات أو إلغائه ك الق وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تل

 .المفعول

                  أي إجراء التحريات الالزمة لمتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناًء على إخبار يرد من

ق أ  ري أو التحقي ة التح ين بنتيج ة، وإذا تب تم    نجه ديًا ي ًا أو آي ان آاذب ة آ ى الهيئ وارد إل ار ال  اإلخب

 .تحويل مقدمه إلى الجهات القضائية المختصة وفقًا لألصول القانونية المتبعة

  : وهيفسادًامن قانون الهيئة األفعال التالية ) 5( المادة ولتحقيق هذه األهداف فقد اعتبرت

م   ا . أ ات رق انون العقوب ي ق واردة ف ة ال ات الوظيف ة بواجب رائم المخل سنة 16(لج ه، ) 1960 ل وتعديالت

  :التاليةالجرائم التي تشمل و

 

 .وةـالرش .1

 .السـاالخت .2

 .إسـاءة استعمال السلطة .3

4. 
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 .دي على الحريةـالتع
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م            . ب ات رق انون العقوب واردة في ق ة ال ة العام ة بالثق سنة  16(الجرائم المخل ه،  وتعدي)1960 ل التي   والت

  :التاليةالجرائم تشمل 

 . أنواعهعالتزوير بجمي .1

  .ات الرسميةمتقليد ختم الدولة والعال .2

 .المسكوآاتب الجرائم المتصلة .3

 .المصدقات الكاذبة .4

 .انتحال الهوية .5

سنة    11(الجرائم االقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم االقتصادية رقم            . ج ه ) 1993 ل  ،وتعديالت

صاد                   بها  والتي يقصد    ة لالقت ة العام ة أو بالثق المرآز االقتصادي للمملك الجرائم التي تلحق الضرر ب

ة أو الجرائم التي يكون                      ة المتداول الوطني أو العملة الوطنية أو األسهم أو السندات أو األوراق المالي

 .محلها المال العام

  . آل فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى المساس باألموال العامة  . د

  .ءة استعمال السلطةإسا  . ه

  .و تحق باطًالأقبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقًا   . و

ة      . ز
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ات الدولي ي االتفاقي واردة ف ال ال ع األفع ةجمي ساد و المتعلق ة الف ل   بمكافح ن قب ا م صادق عليه  الم

  .المملكة
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  :اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  :على المحاور التالية) 2012 – 2008(ترتكز اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 

 .تعزيز قدرات هيئة مكافحة الفساد .1

 .الوقاية من الفساد .2

 .لتثقيف والتدريب والتوعية العامةا .3

 .نفاذ القانونإ .4

 .نسيق الجهود لمكافحة الفسادت .5

 .التعاون الدولي .6
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  :الهيكل التنظيمي للهيئة
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ر   ) 18(، منهم   2010 آانون األول    31 موظفًا حتى تاريخ  ) 122(بلغ عدد العاملين في الهيئة      وقد   موظفًا غي

  .مصنف

  :ويبين الجدوالن التاليان توزيع الموظفين المصنفين وفقًا لمؤهالتهم العلمية حسب الدوائر التنظيمية

  التوزيع حسب المؤهل العلمي): 1(جدول رقم 

المؤهل / الدائرة

 العلمي
وعالمجمدآتوراه ماجستيربكالوريوس دبلوم ثانوية عامة

النسبة 

 المئوية

 المعلومات والتحقيق 28% 29 2 7 20 0 0

 الوقاية 14% 15 2 7 6 0 0

 االتصال 5% 5 0 2 3 0 0

 %6 6 0 2 4 0 0 الشؤون القانونية

 %14 15 0 1 9 5 0 الشؤون المالية

الشؤون اإلدارية والتطوير 
2 22 7 2 0 33 32% 

 المؤسسي

 وحدة الرقابة الداخلية 1% 1 0 0 1 0 0

 المجموع 100% 104 4 21 50 27 2
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  2010 و2009، 2008التوزيع حسب األعوام ): 2(جدول رقم 

  2010  2009  2008  اسم الدائرة

 29 27 29  دائرة المعلومات والتحقيق

 15 13 15 دائرة الوقاية

 5 5 5 دائرة االتصال

 6 6 6 الشؤون القانونية

 15 14 15 الشؤون المالية

 51 51 55 إلداريةالشؤون ا

 1 3 3 وحدة الرقابة الداخلية

 122 119 128 المجموع
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  الفصل الثاني

   هيئة مكافحة الفسادإنجازات
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ة        2010سيتناول هذا الفصل جهود وإنجازات هيئة مكافحة الفساد للعام            في مجاالت عمل الهيئ

  :األساسية وهي

 الوقاية من الفساد .1

 التجريم وإنفاذ القانون .2

 عاون اإلقليمي والدوليالت .3
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الوقاية من الفساد: أوًال

ساد                           ة مكافحة الف ا ضمن عملي م العناصر الواجب توافره ا أحد أه ساد، باعتباره تتجلى أهمية الوقاية من الف

ع،         شار والتوس ن االنت ساد م ن الف ي تمك ة الت ة المواتي و للبيئ رص النم ي إضعاف ف اهره، ف ن مظ د م  والح

صاد والمجتمع           اإلضافة إلى الحد من     ب ى االقت ة الباهظة عل م         .تكاليفه المالية واإلداري ة األم ردت اتفاقي د أف وق

ى إرساء                    ة عل المتحدة لمكافحة الفساد فصًال خاصًا للتدابير الوقائية بهدف تشجيع الدول األطراف في االتفاقي

سقة لم             ة من ساد، تعزز    وترويج ممارسات فاعلة تستهدف منع الفساد، وذلك من خالل سياسات فعال كافحة الف

شفافية                ة وال مشارآة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاه

  .والمساءلة

ة                    ورآزت الهيئة على إنجاح هذا العنصر من خالل مجموعة من السياسات واألدوات التي من شأنها في نهاي

اد           .  الفساد من االنطالق   المطاف أن تقلص حجم البيئة التي تمكن       ذه األدوات مجموعة من األبع وقد شملت ه

ساد في األردن،                     امن وأشكال الف ى مظاهر ومك ى التعرف عل تنوعت بين الدراسات واألبحاث التي تهدف إل

ة                    يم النزاه دعم ق ة ت باإلضافة إلى رفع مستوى الوعي والتعليم والتثقيف والمشارآة المجتمعية بهدف خلق بيئ

دة   .ية والمساءلة، وتناهض أية ثقافة متسامحة مع الفساد       والشفاف ى ع  وقد تنوع عمل الهيئة في هذا المحور عل

  :أمور منها

 :التشريعات وإجراءات العمل .1

زام                          دقيق، وضمان الت ات الت ك لغاي ة، وذل ة لعمل عدد من المؤسسات الوطني تمت دراسة التشريعات الناظم

شريعات ا      داني والوقوف                  إجراءات العمل ومطابقتها للت دقيق المي ة والت شكيل لجان للمتابع ذة، من خالل ت لناف

ل   ا، مث اوزات ومعالجته ات والتج ى المخالف ةعل الس المحلي ديات والمج بعض  .البل ة ب دمت الهيئ د تق  وق

 .سد الثغرات القانونية التي ظهر أثناء إجراءات التدقيقاالقتراحات المتعلقة بتعديل هذه التشريعات لغايات 
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  :اسات واألبحاثالدر .2

ة                        ساد والوقاي ة في مجال مكافحة الف ة والعلمي شطة البحثي ه البحث العلمي ودعم األن عملت الهيئة على توجي

ذا المجال          وتشجيع  حث  ذلك ب منه، و  ذلك     . األآاديميين على إعداد الدراسات والبحوث في ه ذًا ل د   وتنفي د  فق ُعق

، "الفساد وآثاره على التنمية االقتصادية واالجتماعية     "نوان   بع ًا وطنياً مؤتمربالتعاون مع الجامعة األردنية     و

ه في                       على  والذي رآز    ة من شاره والوقاي ه للحد من انت ع أشكاله وآشف مواطن توضيح ووصف الفساد بجمي

  .المجتمع

  :التاليةوقد غطى المؤتمر المحاور 

 المحور االقتصادي والمالي: 
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المتغيرات ساد ب ة الف ى عالق الفقر      رآز هذا المحور عل صادية آ ة    االقت دخل      والبطال ع ال ة توزي وعدال

كال     ى أش ضريبي إضافة إل رب ال ام والته ال الع در الم صادي وه و االقت تثماري والنم اخ االس والمن

ة    د تناولت أوراق البحث التي تم           .الفساد المالي المختلف شتها  ت وق ة  مناق ضايا التالي ة األردن  : الق  حال

ة ة الحاآمي ي ال وأهمي سية ف ساد المؤس ددات الف ساد ومح ن الف ة م ى دول ": وقاي ة عل ة تجريبي دراس

ط شرق األوس مال  ال اإوش ي األردن   ،"فريقي ر ف ي المباش تثمار األجنب ع االس ى بحث واق  إضافة إل

وان    . د.وقد شارك مدير المرصد االقتصادي أ .العربي والوطن ة تحت عن طالب عوض بورقة علمي

سية في األردن  على النمو االقتصادي وال  الفسادثر أ" يم الكمي      " تناف ى التقي ة عل  حيث رآزت الورق

ساد    بأن   وبينت .للعالقة بين الفساد والنمو االقتصادي والتنافسية      ؤثر   الف و االقتصادي من        ي ى النم عل

اق الحكومي                      شويه هيكل اإلنف اءات وت اءة استخدام الكف خالل عدة قنوات تشمل تثبيط االستثمار وإس

ساعدا  ة الم يض فعالي لباً  وتخف أثير س ة والت ة الدول ة وإضعاف عمل سيتهات الدولي ى تناف ر .  عل ويعتب

الفساد ظاهرة مصاحبة لتدني المستوى األخالقي وانتشار القيم المادية التي تؤدي إلى انتشار الرشوة               
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اجي  ل اإلنت ؤامرات التكت ال وم ة   ؛واالحتي صادية والمالي ات االقت ق األزم ي خل اهم ف ذي س ر ال  األم

ستدامة  باإلضرارو ة الم ود التنمي ة    .جه ة المالي ي العولم سارع ف صادي والت اح االقت د أدى االنفت وق

صادية             ات االقت التطورات والتقلب شكل سريع ب واالقتصادية إلى جعل األردن آغيره من الدول يتأثر ب

اه     ااإلقليمية والعالمية، وساهم في تغيير منظومة القيم         ز الجتماعية واألخالقية باتج ي  تعزي ة    الق م المادي

ارا                ام والخاص ومج اط   ةوتقوية غريزة جمع المال والثروة بكل الطرق، والمغاالة في اإلنفاق الع  أنم

دود    ي المح دخل المحل ستويات ال ع م تالءم م ة ال ت تهالآية تفاخري ي   . اس تالل ف ذا االخ ن ه تج ع ون

أن      و. منظومة القيم انتشار حاالت وأشكال مختلفة من الفساد        ستقاة من      ورد في الدراسة ب ات الم البيان

سبة              تشير هيئة مكافحة الفساد األردنية    ال بن ه   ،%70 إلى ترآز معظم جرائم الفساد في بند االحتي  يلي

والي                       ى الت سلطة عل ر وسوء استغالل ال م التزوي ة ث ة استغالل الوظيف ا أشارت    . من حيث األهمي آم

ة الواسطة والمحسوبية           ذي      استطالعات الرأي المحلي إلى انتشار ثقاف لباً   أ األمر ال ر س اءة     ث ى آف  عل

وطني    تخصيص ال  اً  .موارد وتنافسية االقتصاد ال ة             وإدراآ ساد المختلف ين مظاهر الف سلبية ب ة ال  للعالق

ة        ي المملك ي ف ستوى سياس ى م ى أعل ى األردن وعل د تبن ة فق صادية واالجتماعي ة االقت والتنمي

س   كال الف ة أش ا مكافح ى رأس أولوياته ة عل تراتيجية وطني ا إس د منه ة والح ن . اد المختلف الرغم م وب

ى معدالت                       د أشار إل ة ق اءة الحكومي تحقيق بعض التقدم على صعيد مكافحة الفساد إال أن مؤشر الكف

دودة و  نوي مح سن س داء أي        أتح ي إب شل ف د ف شريع ق يم والت ة التنظ ر نوعي ين أن مؤش ي ح ل ف ق

البة   وآان األداء األسوأ على صعيد الشفافية والمسا    . يذآر تقدم ءلة العامة حيث جاءت قيم مؤشرها س

ة   .لى تدهور ملموس على هذا الصعيدإمشيرة   وقد بينت نتائج التحليل القياسي وجود عالقة ذات دالل

ساد  ي والف صاد األردن سية االقت ين تناف ساد   .إحصائية ب ى الف سيطرة عل ق لل ضمن أن الطري ا يت وبم

  .ة بما فيها توفير المعلومات وزيادة الشفافيةوتخفيض مستوياته يتطلب تعزيز البيئة التنافسي
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ائج التق           ين           رمن ناحية أخرى وآما هو متوقع بينت نت ة إحصائية ب لبية وذات دالل ة س ر وجود عالق ي

اً (ن نجاح األردن بتقليص الفساد      إمؤشر الفساد ومعدالت النمو الحقيقي في األردن، وبالتحديد ف          مقاس

  .%0.57زيد من معدل النمو بمقدار سي% 1بنسبة ) بمؤشر الفساد المدرك

 المحور االجتماعي: 

ة                        يم االجتماعي ة الق ة بمنظوم ى المجتمع من خالل زعزعة الثق تناول المحور آثار الفساد السلبية عل

افي                        اعي والمؤسسي والقيمي واألخالقي والثق سيج االجتم ل في الن ك من خل والمؤسسية وما يتبع ذل

ساد، وق          ى شيوع الف شة        والذي يؤدي إل ه مناق م في ة   توبحث أوراق عمل تناول      د ت اد االجتماعي  األبع

ري ودور المجتمعات في           للفساد واختالل القيم ات العمل الخي ساد في جمعي اعي والف ساد االجتم والف

  .ودور التربية والتعليم في الوقاية من الفساد مواجهة الفساد

 يالمحور اإلداري والمؤسس: 

شفافية               تناول هذا المحور مواضيع الحو     ام وال يدة في القطاع الع ة الرش ة في المؤسسات والحوآم آم

ة          وميين وعالق ل الموظفين العم وفعالية الرقابة الداخلية والخارجية والمسائلة واحتكار السلطة من قب

تعراض      ور اس ذا المح الل ه ن خ م م د ت ساد؛ وق ك بالف اءات   ذل رة العط بة ودائ وان المحاس دور دي

  .في منع الفساد ومكافحته م العامة وديوان المظالمالحكومية ودائرة اللواز

 المحور القانوني: 
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اذ ساد وإنف ال الف رآز هذا المحور على تقييم التشريعات الحالية وعالقتها بمحاربة الفساد وتجريم أفع

شة         . القانون في األردن   ه مناق م في د ت الي               وق ساد الم ة نحو الف ة األردن واتجاهات النخب األردني حال

ساد     ،)تحليلية دراسة(ري في األردن واإلدا ة بمكافحة الف وانين المتعلق اذ الق نحو  :  والسبل الكفيلة إلنف

ة   استحداث ة        متخصصة محكم ة الوطني ة النزاه انوني والتطبيقي لمنظوم ع الق ساد والواق ضايا الف   بق

  .األردنية



 إنجازات هيئة مكافحة الفساد: الفصل الثاني

  :التوعية والتثقيف .3

ة      ساد توعي ة الف ي مكافح ة ف راءات الوقائي م اإلج ن أه ة    إن م ود التنمي ى جه دمرة عل اره الم واطنين بآث الم

ة           .االقتصادية واالجتماعية والسياسية  اون مع المؤسسات العام ى التع ة عل د رآزت الهيئ وفي هذا المجال فق

ساد                ومؤسسات ر الف ان أث سدين من خالل بي ساد والمف ذ الف ة تنب ة مجتمعي اد بيئ  المجتمع المدني في سبيل إيج

ود التنمي   ى جه سلبي عل ى     ال ل عل ضرورة العم واطنين ب ة الم سياسية وتوعي ة وال صادية واالجتماعي ة االقت

شفافية                       ة وال ة الوطني يم النزاه ز ق ى تعزي ى العمل عل ذا باإلضافة إل ه، ه اجتثاثه من المجتمع وتجفيف منابع

ى  وقد عملت الهيئة في هذا الم     .ونشر ثقافة مجتمعية تحارب الفساد من خالل وسائل اإلعالم المختلفة          جال عل

  :ما يلي

تعزيز مشارآة المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد والوقاية منه،              .1

ملت    ات ش ن الجه ة م ع مجموع اهم م ذآرات التف ن م دٍد م ع ع ن خالل توقي ك م ة : وذل وزارة التربي

ر شؤون الم ا ل ة العلي ة األردني ة الوطني ة، اللجن ة األردني يم، الجامع وان أة، والتعل بة ودي وان المحاس دي

 .المظالم، ودائرة المواصفات والمقاييس، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات

تنشئة الجيل الجديد على مفاهيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد من خالل إدماج هذه المفاهيم ضمن            .2

امعي  ي والج يم األساس اهج التعل ر وإدراج  . من صف العاش اج ال ديل منه م تع د ت ة  فق ق بهيئ ادة تتعل  م

ادة                        داد م ى إع ذا باإلضافة إل ا، ه دافها ومحاور عمله مكافحة الفساد تم فيها التعريف بنشأة الهيئة وأه

 .علمية تدرس حاليًا ضمن مساق التربية الوطنية في الجامعة األردنية

3.            
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ة ساجد والوعاظ، وطلب اء الم ة وورش العمل استهدفت خطب  عقد مجموعة من المحاضرات التوعوي

قضاة المستقبل، والمعسكرات الشبابية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، باإلضافة إلى العاملين في              

ا    (دائرة التأمين الصحي وغيرهم، وذلك بهدف تعريفهم بالهيئة          ) أهدافها، مهامها، واختصاصات عمله
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ة الت     ة واألخالقي يم الديني ز الق ساد، وتعزي ة لمكافحة الف شريعات الناظم سدين،  والت ساد والمف ذ الف ي تنب

 .والتعريف بمعايير النزاهة الوطنية والحاآمية الرشيدة

ة                       .4 ايير النزاه ساد ومع اتوري حول مكافحة الف ال والرسم الكاريك عمل مسابقة مدرسية في مجال المق

ادئ       ز المب بيل تعزي ي س يم ف ة والتعل ع وزارة التربي اون م ك بالتع دارس وذل ة الم ة لطلب الوطني

 .ات الفضلى وغرسها في نفوس الطلبةوالممارس

ون و  .5 ة والتلفزي سة اإلذاع ع مؤس سيق م ة التن دة للتنمي م المتح امج األم اج خمس  UNDP برن ي إنت  ف

رامج              من ب دة ض الق الحمي ة واألخ ة العام يم النزاه ز ق ق بتعزي يع تتعل ي مواض ة ف ات إذاعي حلق

ان    ) يحياإلسالمي والمس   ( حيث تم استضافة عدد من رجال الدين         .المؤسسة ى رأي األدي للتعرف عل

ة                         يم األخالقي ز الق م في تعزي ى المجتمع ودوره سلبية عل اره ال السماوية في قضية الفساد وأشكاله وآث

ة                       ا في تربي ساد وأثره التي تنبذ الفساد والمفسدين، إضافة إلى الحديث عن دور المرأة في مكافحة الف

  .على القيم النبيلة وتعزيز قيم النزاهة العامةاألجيال على القيم الحميدة ومساندة الزوج وحضه 
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  التجريم وإنفاذ القانون: ثانيًا

ساد، إال أن     ة من الف ة      بالرغم من أهمية اإلجراءات المتخذة في مجال الوقاي د ال تكون آافي ذه اإلجراءات ق  ه

  . القانونيتطلب اتخاذ اإلجراءات القانونية لغايات إنفاذ أحكاملردع مرتكبي أفعال الفساد، مما 

اًء            ه أحد األشخاص أو بن وتجري المالحقة القانونية لمرتكبي أفعال الفساد إما بناًء على إخبار أو شكوى يقدم

ة              . على تحٍر تقوم به الهيئة من تلقاء نفسها        إن الهيئ وفي حال ورود إخبار أو شكوى حول فعل يشكل فسادًا، ف

شكوى               تتولى التحقيق في المعلومات الواردة بعد التأآد         ا حفظ ال ى إم من صحتها، والذي قد يؤدي بالنتيجة إل

 .لعدم توفر بينات تثبت وجود فعل يشكل فسادًا، أو بتحويلها إلى المدعي العام المختص الستكمال التحقيق

 : الداخلي المعلومات والتحقيقمرحلة جمع: أوًال

  :لدى محققي الهيئة الداخليين . أ

 في      
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 مجال جمع المعلومات والتحقيق هو قانون هيئة مكافحة الفساد          إن األساس الذي تنطلق منه الهيئة

سنة    62رقم   ة            2006 ل ضابطة العدلي نح صفة ال ذي م دد من             وال ا لع ألعضاء المجلس وأجاز منحه

موظفي الهيئة الذين يعملون على جمع المعلومات والتحقيق آي يتمكنوا من القيام بالمهام الملقاة على               

س    ة        عاتقهم في التحري عن الف ات والتجاوزات وجمع األدل الي واإلداري والكشف عن المخالف اد الم

ة   ة الالزم ة والقانوني ي اإلجراءات اإلداري سير ف ات وال ذلك ومباشرة التحقيق ة ب ات المتعلق والمعلوم

وللمساعدة في منح مرحلة التحقيق االبتدائي الفاعلية القانونية، فقد منح القانون الهيئة صالحية               .لذلك

سفر وطلب        العائدة لمن يخالف أحكام هذا القانون       موال المنقولة وغير المنقولة     األحجز   ه من ال ومنع

  .تهاآف يده عن العمل من قبل الجهات المعنية ووقف راتبه وعالو
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شكاوى   باإلخباراتويوجد في الهيئة أقسام مختصة في جمع األدلة والمعلومات ومباشرة التحقيق             وال

درجات           الواردة إليها ويعمل بهذ    ه األقسام محققون مختصون يحملون شهادات جامعية ومن مختلف ال

راء                            زم األمر بخب تعانة إذا ل وم في مجال جمع المعلومات والتحقيق باالس ة تق ا أن الهيئ العلمية، آم

  .من الكفاءة والمهنيةعالية ومختصين فنيين على درجة 

  :ويبين الجدول التالي آلية مالحقة مرتكبي أفعال الفساد

  اإلجراء  المعنى  طريقة المالحقة

ى  
ن    ة ع ن أي شخص للهيئ دم م الغ يق و ب ه

شترط           ساد وال ي فعل يعتقد بأنه يشكل فعل ف

  .أن يكون لمقدمه مصلحة خاصة

  اإلخبار .1

ه إل تم تحويل ات  ي سم المعلوم ات ق ع لغاي جم

ن صحته ق م ات والتحق وت .المعلوم ال ثب ي ح وف

ت        ار، ي ه   صحة المعلومات الواردة في اإلخب م تحويل

  .إلى قسم التحقيق إلجراء المقتضى القانوني

ع     لجم

ي  الغه ه    ب ل شخص ل ن قب ة م دم للهيئ يق

ا،        مصلحة في متابعة الشكوى والتحقيق فيه

 . وليس لديه مانع من ظهور اسمه آمشتكي

  الشكوى.2

ات سم المعلوم ى ق شكوى إل ال ال تح

ة المعلومات          المعلومات الالزمة في حال عدم آفاي

ة المعلومات        المبينة   في الشكوى؛ أما في حال آفاي

ين     د المحقق ى أح ال إل شكوى فتح ي ال ة ف المبين

  .لمباشرة التحقيق

و  ل   ه ن قب ة م راءات الالزم اذ اإلج اتخ

تشكل يمكن أن   أفعال  أي  لكشف عن   الهيئة ل 

اء         ك من تلق سها ودون الحاجة     فسادًا وذل نف

  .إلى تقديم إخبار أو شكوى

 جميع    

  التحري.3

ا      يتم إحالة المعلومات التي تم الحصول عليه

ين وجود              ق إذا تب سم التحقي ى ق بواسطة التحري إل

  .أفعال تشكل فسادًا
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م وفي حال    ل  ت ار أو   تحوي شكوى اإلخب ى التحقيق  إ  التحري الناتجة عن    أو المعلومات ال إن   ،ل إجراءات ف

  :ًا لما يليوفق تتم ن ممن يحملون صفة الضابطة العدليةوالتحقيق التي يقوم بها المحقق

 . الواردةاتتحليل المعلوم .1

  . خطة تحقيق تتضمن تلخيص الشكوىإعداد .2

 .االستماع ألقوال المشتكي .3

 .االستماع للشهودجمع البينات الخطية و .4

 .ن وجدإبداء دفاعه إ والسماح له باالستماع ألقوال المشتكى عليه .5

 : التحقيق تتضمن ما يليانتهاءد إعطاء رأي أو مطالعة قانونية بع .6

. أ .التنسيب بالحفظ لعدم وجود شبهة فساد  

 .، أو التحويل للجهة صاحبة االختصاص إن وجدت االختصاصمالتنسيب بالحفظ لعد . ب

 .تمرير المعلومة إلى الجهة المختصة لتصويب األوضاع . ج

ل   . د سيب بتحوي رالتن ى األم تص إل ام المخ دعي الع صة أو الم ة المخت ة إذا  المحكم ت جه آان

 . من المدعي العامقًااالختصاص ال تتطلب تحقي
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ة                  و تم إحال ات ي ة والبين ال            عند انتهاء الهيئة من التحقيق واستكمال جمع األدل ه لفعل من أفع من يثبت ارتكاب

  .  الهيئة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهمالمنتدبين لدى المدعين العامين إلىالفساد 

د      و ة، فق ذه اآللي ة مع     تعاملت    وفقًا له ر من ا     دعد الهيئ اذ         إل آبي ا واتخ م التحقيق به شكاوى التي ت ارات وال خب

شكل  اإلجراءات الالزمة إما باإلحالة إلى المدعي العام أو بحفظ الشكوى لعدم ثبوت              ساد ارتكاب فعل ي ًا من   ف

ة  ر الهيئ ة نظ دول و. وجه ين الج دديب الي ع ة   الت ا الهيئ ت معه ي تعامل شكاوى الت ا  ال يووأنواعه ت الت  بلغ

  .2009شكوى مدورة من عام ) 625(باإلضافة إلى ، 2010في عام كوى ش )1026(

  : موزعة حسب نوع الشكوى والقطاع المعنيالقضايا المنظورة من قبل محققي الهيئة

 القطاع
 التهمة الرقم

 خاص عام
 المجموع

 37 29 8 احتيال .1

 19 3 16 اختالس .2

 43 5 38 استثمار وظيفة .3

 4 4 -- انتحال صفة .4

 113 6 107 الل بواجبات الوظيفةإخ .5

 443 43 400 إساءة استعمال السلطة .6

 5 1 4 إساءة أمانة .7

 70 42 28 تزوير .8

 35 6 29 رشوة .9

 23 8 15 سرقة .10

 3 1 2 مصدقة آاذبة .11

 هدر مال عام .12
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 واسطة ومحسوبية .13 105 6 99

 المجموع 1026 182 844

                   

ين الجدول ال الي يب سبت رز الن ة ألب ة المئوي شكاوىأربع ن ال واع م ي  أن ة الت ا الهيئ ام  تعاملت معه خالل ع

2010:  

 النسبة المئوية  التهمة الرقم

  %43 إساءة استعمال السلطة  .1

  %12  مال عام هدر  .2

  %11 الوظيفة إخالل بواجبات   .3

  واسطة وم   %10حسوبية   .4

  

  :خاذ اإلجراءات التاليةـم اتت بهذه الشكاوى توجمع المعلوماوبعد االنتهاء من التحقيق 

  .قضية إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد) 87(إحالة  .1

  .شكوى لعدم ثبوت وجود فساد) 713(حفظ  .2

األوضاع حيث تم تصويب لغايات ذات العالقة المختصة  الجهات إلىشكوى ) 19(تحويل  .3
  .تصويبها

 .قيد التحقيققضية ) 207(وما زالت  .4
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. ب  :ين لدى الهيئةاألمن العام المنتدب مديرية قيمحقلدى   

ى جنب       نيعمل لدى الهيئة عدد من المحققين المنتدبين من مديرية األمن العام، والذي            ًا إل  يمارسون عملهم جنب

ل       . مع المحققين العاملين على الكادر الوظيفي لدى الهيئة        بلغ إجمالي عدد القضايا التي تم التعامل معها من قب

قضية منها إلى المدعي العام لدى الهيئة حيث شملت هذه ) 25(قضية، تم تحويل  ) 172(ام المنتدب   األمن الع 

ة  ا مجموع ضايا م د بلغت   ) 42(الق ق فق د التحقي زال قي ي ال ت ضايا الت ا الق ة أم ضي) 13(تهم دد ةق غ ع  وبل

  .قضية) 87 (غتة لعدم وجود شبهة فساد فيها بل القضايا المحفوظوأماقضية ) 47 (المصوبةالقضايا 

دبين      مديرية  من قبل محققي    التي تم استكمال التحقيق فيها      القضايا  ويبين الجدول التالي عدد      ام المنت األمن الع

  : موزعة حسب نوع الشكوى والقطاع المعنيلدى الهيئة

 القطاع
 التهمة الرقم

 أفراد خاص عام
  المجموع

 12 8 2 2 االحتيال .1

 10 6 2 2 التزوير .2

 3 1 2 -- ات آاذبةمصدق .3

 2 -- -- 2 همال بواجبات الوظيفةإلا .4

 3 -- -- 3 استثمار وظيفة .5

 4 -- -- 4 استعمال مزور .6

 2 2 -- -- دارة عامةإاستعمال ختم  .7

 2 2 -- -- انتحال الصفات .8

 1 -- -- 1 رشوة .9

 موضوع .10
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 المجموع 42 19 6 17

 

دب   يا التي ال تزال قيد التحقيق لدى محققي مديرية أما الجدول التالي فيبين عدد القضا    ام المنت دى   يناألمن الع ل

  :2010لعام ل الشكوىحسب الهيئة 

  القطاع
 التهمة  الرقم

 أفراد خاص عام
 المجموع

 2 -- -- 2 استثمار وظيفي  .1

 3 1 -- 2  رشوة  .2

 7 -- -- 7  تجاوزات إدارية  .3

 احتيال 1 -- -- 1  .4

  المجموع  13  1  --  12

  

  :علمًا بأنه قد تقرر حفظ عدد من القضايا آما هو مبين في الجدول التالي

 القطاع
  التهمة الرقم

  المجموع أفراد خاص  عام 

 3 -- 2 1 التزوير  .11

 5 -- 2 3 السرقة  .12

  1  --  --  1  التعدي على المزروعات  .13

  5  2  2  1  مصدقات آاذبة  .14

 3 -- -- 3 اختالس  .15

 ةمخالفة قانون الصحة العام  .16
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 3 1 2 -- االحتيال  .17

 36 1 2 33 إداريةتجاوزات   .18

 3 -- 1 2 األمانةإساءة   .19

  9  --  --  9  استثمار وظيفي  .20

 2 -- -- 2  الجرائم المتعلقة بنظام المياه  .21

 1 -- 1 --  تهرب ضريبي  .22

  3  --  --  3  مخالفة قانون المواصفات  .23

 2 -- 2 --  انتحال الصفات  .24

 2 -- -- 2  المدنيةنظام الخدمةمخالفة   .25

  4  --  --  4   بواجبات الوظيفةاإلخالل   .26

   استعمال السلطةإساءة  2  --  --  2   .27

 87 4 17 66  المجموع

  

ا             ا ال تتجاوز آونه ة إنم انون الهيئ المعنى المقصود في ق شكل جرائم ب شكاوى ال ت ى أن بعض ال النظر إل وب

ذه التجاوزات        ام     تجاوزات إدارية، فقد تم التوصية بتصويب ه ة التي ارتكبت ع ة في   2010اإلداري  والمبين

  :الجدول التالي

 القطاع
  نوع القضية الرقم

  المجموع أفراد خاص  عام 

 18 -- -- 18 تجاوزات إدارية  .1

 تزوير  .2
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 6 1  5 مخالفة نظام الخدمة المدنية  .3

4.  
مخالفة قانون المواصفات 

 2 -- 1 1  والمقاييس

 1 -- -- 1  اإليذاء  .5

 2 2 -- -- تهرب ضريبي  .6

 1 -- 1 --  مخالفات صحية وبيئة  .7

 3 1 1 1  رشوة  .8

 2 1 -- 1  السرقة  .9

 1 -- -- 1 إساءة استخدام السلطة  .10

 1 -- 1 -- تهرب ضريبي  .11

  3  --  -- 3 استثمار وظيفي   .12

  2  --  -- 2 إعطاء مصدقات آاذبة   .13

  1  1  --  --  احتيال   .14

  1 -- --  1  انتحال صفات   .15

  1  --  --  1  نة األماإساءة   .16

  التهديد  1  1  --  --   .17

 47 8 4 35  المجموع
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  :اإلدعاء العاممرحلة التحقيق لدى : ثانيًا

ل المجلس القضائي     تم انتداب    ة    أربعة مدعين عامين من قب دى الهيئ دع   حيث  ، للعمل ل ن ييمارس هؤالء الم

ك           ن صالحياتهم القانونية باستقالل تام عن هيئة مكافحة الفساد حيث         يالعام ضائية وذل سلطة الق ابعون لل م ت  أنه

ة مكافح        14بموجب المادة    انون هيئ م      ة من ق ساد رق سنة   62 الف ل      . 2006 ل ك الحق بتحوي ة تمل ا أن الهيئ آم

ة أمن الدول            ة        بعض القضايا التي تقع ضمن اختصاص محكم ة أمن الدول ام محكم دعي ع ى م وإذا رأت . ة إل

سيب   ف" جريمة اقتصادية"هذه القضية تشكل أن ة باعتبار الهيئة تحويل قضية ما إلى محكمة أمن الدول  تم التن ي

ادة           ا في الم انون    )11/أ/3(بها إلى دولة رئيس الوزراء الستخدام صالحياته القانونية المنصوص عليه من ق

ادة  ة والم ن الدول ة أم صادية) ب /6(محكم رائم االقت انون الج ن ق عة  م ضية توس ار ق ك اعتب ة ذل ن أمثل ، وم

ام     شرآة مصفاة البترول األردنية جريمة اقتصادية حيث تم تحويلها بعد التحقيق فيها لدى الهيئة إلى مدعي ع

  .محكمة أمن الدولة

دى         يبين  و ام    االدعاء الجدول التالي توزيع القضايا المنظورة ل ام    الع دب للع ى أساس       2010 المنت  موزعة عل

 : والقطاع المعنينوع القضية

 القطاع المعني

 التهمة الرقم

 أفراد خاص عام

  المجموع

 16 - 5 11 االختالس  .1

 36 20 4 12 االحتيال  .2

 التزوير  .3
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 22 - 5 17 استثمار الوظيفة  .4

 6 - 1 5 الرشوة  .5

 0 - 0 0 الواسطة والمحسوبية  .6

 9 3 2 4 إساءة االئتمان  .7

 26 - 4 22 إساءة استعمال السلطة  .8

 3 - 0 3 السرقة  .9

 84 - 23 61 اإلهمال بواجبات الوظيفة.10

 4 0 0 4 تقليد ختم إدارة عامه.11

 62 32 3 27 المصدقة الكاذبة.12

 7 0 4 3 المساس بالمال العام.13

 1 1 0 0 شهادة الزور.14

 2 1 0 1 مخالفة قانون الزراعة.15

16.
التعدي على الحريات 

 الشخصية
1 0 0 1 

 خصيةانتحال الش.17
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 3 0 0 3 تقليد توقيع موظف عام.18

 1 1 0 0 االفتراء.19

 3 3 0 0 موضوع.20

 326 78 52 196 المجموع

  

  :لدى المحاآممتابعة مرحلة ال: ثالثًا

ة سير      الهيئة تقوم من خالل     بعد تحويل ملف القضية إلى المحاآم فإن         ة بمتابع قسم القضايا في الدائرة القانوني

ا سواءً    التي وصلت إليها والنتيجة التي آاء لمعرفة المراحل القضية في القض   دم المسؤولية    لت إليه الحكم بع  ب

ات       بالبراءة أو بأو  اآم والجه ذه المح ع ه مية م ات رس الت ومخاطب الل مراس ن خ ة م تم المتابع ة وت اإلدان

ضائية لال راءات أوالً   الق ن إج ضايا م ذه الق ي ه م ف ا ت ى م د ا طالع عل ذلك لتزوي أول وآ القرارات  ب ة ب لهيئ

ام             ذه األحك ضايا وحفظ ه ا في         واألحكام التي تصدرها المحاآم بهذه الق تفادة منه ة االس  في سجل خاص لغاي

ام                       قد   و .القضايا الالحقة  ضائية من المحاآم المختصة لع ام ق ا أحك ضايا التي صدر به ا   2010بلغ عدد الق م

  . قضية)55(مجموعه 
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  التعاون اإلقليمي والدولي: ثالثًا

ا                            ه ال يمكن أن ُيكتب له إن مكافحت الي ف دولي، وبالت وطني وال تقرار ال دًا لالس ساد ومتحصالته تهدي ُيشكل الف

ة       . النجاح المنشود، إال من خالل تضافر آافة الجهود الوطنية والدولية       ة العام ّرت الجمعي د أق ذلك فق ًة ل ونتيج

ساد في           ـة الف شرين األو   31لألمم المتحدة، اتفاقية مكافح ذ في            2003ل   ت ز التنفي ـد دخلت حي انون   14، وق  آ

وطني                 . 2005األول   ستويين ال ى الم ساد عل ة لمكافحة الف ود الرامي وُتشكل هذه االتفاقية األساس لتعزيز الجه

  .والدولي

وقد شارك األردن بدور أساسي في أعمال اللجنة المكلفة بوضع مسودة االتفاقية، وآان من أوائل الدول التي                  

ى  اريخ وقعت عل ك بت ة، وذل انون األول 9االتفاقي ي 2003 آ ا ف باط 24، وصادق عليه  بموجب 2005 ش

ى      . 2004 لسنة   28رقم  " المصادقة على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد      "قانون   ة إل ذه االتفاقي وتهدف ه

ه    والمساعدة التقنية في مجال مكافحة الفساد والوقا       التعاون الدولي ترويج وتيسير ودعم     ة من ا استضاف     .ي  آم

  . الذي عقد في البحر الميت2006األردن مؤتمر الدول األطراف األول عام  

م   دولمتابعة تنفيذ أحكام هذه االتفاقية، فق     اد ت ساد         اعتم م المتحدة لمكافحة الف ة األم ذ اتفاقي ة استعراض تنفي  آلي

)UNCAC (   دت ي عق ة الت ه الثالث ي دورت دول األطراف، ف ؤتمر ال ل م ن قب ةم ي الدوح ي / ف ر، ف  13قط

  .2009نوفمبر  /تشرين الثاني
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وتتألف آل مرحلة استعراضية من دورتين استعراضيتين، مدة آل منهما خمس سنوات، حيث يتم استعراض

ث   صلين الثال انون  (الف اذ الق ريم وإنف ع ) التج دولي (والراب اون ال ى،     ) التع دورة األول اء ال ة أثن ن االتفاقي م

ة     ) استرداد الموجودات (والخامس  ) تدابير الوقائية ال(والفصلين الثاني    ألف  . من االتفاقية أثناء الدورة الثاني وتت

دول األطراف                    ع عدد ال ا استعراض رب آل دورة من أربع جوالت، مدة آل جولة منها سنة آاملة، يتم خالله

تعراض   ل دورة اس ة آ ي بداي ة ف ا بالقرع تم اختياره ي ي تعراض بقي . الت ة االس دأ عملي ة وتب ة المعني ام الدول
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ان،     . بتحضير تقرير التقييم الذاتي، باستخدام قائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة  ان أخرت وم دولت ك تق بعد ذل

ع                ل من خالل الحوار م ستكمال التحلي ا أن ت ر، ويمكن لهم ذا التقري ل ه ضًا، بتحلي ا بالقرعة أي تم اختيارهم ي

ري استعراضها، أو أّي و  ي يج ة الت ارات    الدول ام بزي ل القي ا، مث اق عليه ري االتف رى يج رة أخ ائل مباش س

  .قطرية أو عقد اجتماعات مشترآة

ى         1/7/2010قرعة بتاريخ   الوقد تم إجراء      بحيث أظهرت     ، حيث وقع االختيار على األردن في الدورة األول

اط    وتم ت  .باستعراض إجابات األردن   انستقوم من جزر المالديف ونيجيريا      آًالالقرعة أن    سمية ضباط االرتب

اريخ    ألردن بت ين ل درات        12/8/2010الممثل ي بالمخ دة المعن م المتح ب األم ة مكت رة بأمان م مباش  وربطه

رة                       ). UNODC(والجريمة   ة المغرب، خالل الفت ذاتي في دول يم ال ئلة التقي ة أس ى تعبئ -26وتم تدريبهم عل

وار   .30/9/2010 ري أول ح ين " Video-Conference"وأج شار    األردنب دولتين الم راء ال اوخب  إليهم

اريخ  شارآة و 16/9/2010بت ةبم درات والجريم ي بالمخ دة المعن م المتح ب األم كرتاريا مكت الل . س وخ

  :االجتماع تم االتفاق على األمور اآلتية

  .تعبئة أسئلة التقييم الذاتيللغة اللغة العربية آاختيار   -

ذاتي  - يم ال ئلة التقي ات أس سليم إجاب تم ت شرين  أن ي ة شهر ت ي األردن نهاي اط ف ل ضباط االرتب ن قب  م

  .2010األول، 

  .ردنفريق الخبراء إلى األميدانية لزيارة إجراء الموافقة على   -
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اون مع الجهات                 2010وقد تم خالل العام ي بالتع  تعبئة قائمة التقييم الذاتي من قبل فريق الخبراء األردن

  .ذات العالقة
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شارآة في          قعت الهيئة ممثلة لأل   قد و و ردن على اتفاقية إنشاء األآاديمية الدولية لمكافحة الفساد، من خالل الم

ع       (مؤتمر   ى الواق ة إل رة من     )من الرؤي ك خالل الفت سا  9/2010 /3-2، وذل ا /  في النم ة    .فيين د األآاديمي وتع

ساد       دريب، وتطوير               ) IACA(الدولية لمكافحة الف ة والت م مصادر المعرف سا، من أه ا النم ارات   ومقره  المه

ين           سيق ب اق والتن شاؤها باالتف ول والقدرات في هذا المجال، وهي أآاديمية غير ربحية، تم إن ، ومكتب  اإلنترب

ة    درات والجريم ة المخ ي بمكافح دة المعن م المتح دعم  UNODC)( األم سا، وب ة النم ر، وجمهوري ن آبي  م

  ).(UNCACم المتحدة لمكافحة الفساد ، لتطبيق اتفاقية األمOLAF)(المكتب األوروبي لمكافحة االحتيال 

ادل                     ساد، وتب وتتمثل األهداف األساسية لألآاديمية في إضفاء الطابع المهني على العمل في مجال مكافحة الف

ه،               ةوفعاليالممارسات الجيدة، وتحسين أداء      ساد، وتعقب مرتكبي ع الف ى من األشخاص الذين ينصب عملهم عل

  .الفاعلة لمكافحة الفسادستراتيجيات إلاية للتوصل إلى وإجراء البحوث العلمية والميدان

  :ومن األنشطة التي تمت ضمن جهود الهيئة لتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي ما يلي

  :مشاريع التعاون  . أ

  :ع التاليةي المشار2010ومن أهم مشاريع التعاون اإلقليمي والدولي التي بدأ تنفيذها في العام 

  :مشروع التوأمة .1

 بقيمة           تم تخصي 
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، وذلك من خالل    ) مليون يورو  1.5(ص منحة من االتحاد األوروبي إلى هيئة مكافحة الفساد،

ي دول        رة ف سات النظي دى المؤس ة وإح ين الهيئ ة ب شروع توأم ذ م دولي، لتنفي اون ال يط والتع وزارة التخط

ي، تحت إطار         يد في األردن          (االتحاد األوروب م الرش دة       يهدف المشروع   ). دعم القضاء والحك غ م ذي يبل  ال

يًا                  ًا شهر 24تنفيذه   ل، تماش  إلى دعم هيئة مكافحة الفساد، من أجل تنفيذ إستراتيجية لمكافحة الفساد وخطة عم

ساد               م المتحدة لمكافحة الف ة األم اريخ   و. مع المعايير الدولية، وبموجب اتفاقي سمية ضابط       9/2/2010بت م ت  ت
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ة ووزارة التخطيط          ين الهيئ ا ب او  ارتباط م م         والتع دولي حيث ت اريخ   ن ال ة       2010/ 7/7بت ة بوثيق د الهيئ  تزوي

 تم إبالغ وزارة    21/7/2010وفي  . المشروع على أن يتم تزويد وزارة التخطيط بأية مالحظات حول الوثيقة          

  .التخطيط بعدم وجود أية مالحظات على الوثيقة

  :مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2

شروع   ب م ة  "بموج ة مكافح م هيئ ساد    دع ة الف ة لمكافح تراتيجية الوطني ن اإلس زاء م ذ أج ساد لتنفي م " الف ت

ساد                 275تخصيص   ة مكافحة الف  ألف دوالر من مخصصات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من أجل دعم هيئ

اريخ         وقد   .في األردن، لتنفيذ أجزاء من اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد         تم تحديد موعد بدء المشروع بت

ذا المشروع     2010 آانون أول    31، وموعد انتهاءه في     2010آذار   1 دة ه ، إال أنه ولضيق الوقت تم تمديد م

ن      ارًا م دة اعتب نة واح ى  1/1/2011س ذا   و. 31/12/2011 وحت دف ه شروع  يه يم   الم ة وتقي ى مراجع إل

ساد،                 م المتحدة لمكافحة الف ة األم شكاوي،   وضع آلي   والتشريعات الوطنية ومدى توافقها مع اتفاقي ات إلدارة ال

تراتي        ة، إس سات الحكومي ل المؤس ة داخ دات الرقابي ساد، دور الوح ن الف ة م ة  الوقاي رة والتوعي جية المناص

صال اريخ  و.واالت دير1/6/2010بت ين م م تعي سيةًا ت ة تناف ًا لعملي شروع، وفق ل  للم ن قب شترآة أجريت م  م

من خالل   17/10/2010بتاريخ  له  داري  إ مساعد مالي و   الهيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، آما تم تعيين       

  .عملية تنافسية مشترآة

  :األنشطة . ب

ا               شارآت الهيئة في     ة ومثيالته العديد من األنشطة اإلقليمية والدولية التي ساهمت في تعزيز التعاون بين الهيئ

  :ومن هذه األنشطة ما يلي. في عدد من الدول

 ف"مؤتمر  .1
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 ."ي المنطقة العربية من أجل مواجهة الفسادبناء الشراآات اإلستراتيجية
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ة   ت الهيئ ائي      قام دة اإلنم م المتح ب األم ع مكت اون م ؤتمر   )UNDP(بالتع د م يم وعق اء " بتنظ بن

ساد                 ة الف ة من أجل مواجه ة العربي ال        "الشراآات اإلستراتيجية في المنطق دق انترآونتيننت  –، في فن

 :أبرز توصيات المؤتمر آان من و.27/10/2010-26عمان، خالل الفترة من 

         لبًا في المساعي ؤثر س الفساد هو أحد أبرز التحديات التي تواجه المنطقة العربية في نهاية العقد األول من األلفية الثانية، وهو ي

ة                    صادية العالمي ة االقت د في البيئ دماج المفي د  . القائمة من أجل رفع مستوى رفاه المواطنين وحماية حقوق اإلنسان وتحقيق االن لق

سابق دون حشد              ي حالت في ال دخلت المنطقة مرحلة جديدة من االنفتاح على مناقشة موضوع الفساد متخطيًة بذلك الحواجز الت

ب               . الجهود الالزمة لمعالجته   ا يتطّل ومع ذلك، فإن االستجابة الفعلية للتحديات ذات الصلة لم ترتق بعد إلى حجم الطموحات، مم

ايير وممارسات                      من المعنيين أخذ زمام الم     ى ترسيخ مع اس تعمل عل ة للقي سقة قابل ة من تراتيجيات وطني ذ اس ادرة لوضع وتنفي ب

 .مكافحة الفساد

                              وّفر ى ضرورة ت داه إل ل يتع ة وحسب، ب د إصدار النصوص القانوني إن تنفيذ اتفاقية األمم المّتحدة لمكافحة الفساد ال يتوقف عن

ة                اإلرادة السياسية والمهارات التقنية الالز     ة لمراجع مة لتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، ومن ثّم فإنه يجب إعطاء األولوي

 .وتقييم الفجوات في تنفيذ األطر القانونية الموجودة وتحديد سبل تفعيلها

                        دانهم تواجه عد درآون أن بل ساد، وي دًا من  يتطلع ممثلو البلدان العربية المشارآة إلى تحقيق تقدم ملموس في مجال مكافحة الف

ار                          ين االعتب د يجب أخذها بع ًا خاصة بكل بل اك ظروف رون أن هن سه ي نهم في الوقت نف ساهمة  . التحديات المشترآة، ولك إن م

المؤتمر القّيمة في توضيح بعض المالمح الخاصة بالبلدان المتوسطة الدخل، والبلدان المرتفعة الدخل والغنية بالموارد، والبلدان                

د تختلف                     المتأثرة باألزمات، أآّ   دت أن مخاطر الفساد موجودة في آل فئة من هذه البلدان، وإن بصور مختلفة، وأن المعالجات ق

ة                     . تبعًا لوضع آل منها    ات بغي ذه الفئ من هنا، تبرز أهمية استكمال الحوار الذي أطلقه هذا المؤتمر بشأن خصوصيات آل من ه

ستجيب ل ة خاصة ت ادرات وطني ين من تطوير مب ين المعني تفادة من تمك ه، باالس دان وحاجات مكافحت ذه البل ي ه ساد ف ع الف واق

 .اآلليات اإلقليمية والدولية القائمة ذات الصلة

                          دخًال  م
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شّكل رادات، ي ام وتحصيل اإلي اق الع ة اإلنف ك مراقب تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة في عمليات الموازنة، بما في ذل

دان         اره جزء                          رئيسًا للوقاية من الفساد في البل ه باعتب ساد إلي رامج وسياسات مكافحة الف ا يجب لفت واضعي ب ة، وهو م العربي

 .أساسي من المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد



 إنجازات هيئة مكافحة الفساد: الفصل الثاني

      ك،               مهم ويجب المحافظة عليه    ترسيخ حق الناس بالحصول على المعلومات ل ذل ي تكف شريعات الت  ليس فقط من خالل وضع الت

ساد، آون    بل من خالل إيجاد شراآات فعلية لدع      م إجراء تقييمات ذات مصداقية، وفق مؤشرات محددة، في مجاالت مكافحة الف

ة               ة والمؤسسية المعني ي لألطر القانوني ة، واألداء الفعل ساد وأشكاله من جه أن ندرة المعلومات المتوافرة في ما يخص حجم الف

ذه     بمواجهته من جهة أخرى، تشّكل عقبة حقيقية في البلدان العربية، وتحدياً        وفر ه ا أن ت  ضخمًا أمام الحكومات التي يفترض به

 .المعلومات لصانعي القرار وللمواطنين على حد سواء

           ساد أساسية ود مكافحة الف ة وضرورية    المشارآة المدنية في جه شعب                   . هام ي ال ل دور ممثل د من بحث سبل تفعي ّم ال ب  ومن ث

شكل             دراتهم ب ة ق دني، وتنمي ي المجتمع الم دة لمكافحة                     المنتخبين وممثل م المّتح ة األم ذ اتفاقي ساهمة في دعم تنفي نهم من الم  يمّك

ب،                            ام ضاغط يطال وين رأي ع ة، وتك يم النزاه ة وق اهيم المواطن يم مف ام، وتعم شأن الع سيير ال الفساد، ومراقبة أداء الدولة في ت

ى  في المقابل، ال بد من السعي إل. بصورة واعية ومستمرة، بتفعيل جهود مكافحة الفساد      ى تعزيز انفتاح المسؤولين الرسميين عل

ين                   ة ب ة العالق ر إيجابي في طبيع اء وإحداث تغيي ام حوار بن ى قي اح إل ذا االنفت ؤدي ه مفاهيم وآليات المشارآة المدنية، بحيث ي

 .المواطن والدولة

         القطاع الخاص في حوار إقليمي الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مدعوة الستكشاف وتدعيم استراتيجيات إلشراك

ين القطاع                      ة في التعامل ب ز الثق شرآات من أجل تعزي ة ال ة وحوآم متخصص بشأن آيفية توظيف مفاهيم المسؤولية االجتماعي

  .الخاص والقطاع العام، لما لمثل هذه الثقة من دور هام في جذب االستثمار وتحفيز النمو االقتصادي وتحقيق التنمية

 م متك يخ فه د    ترس ع تأآي ددة م ات مح ة واضحة وممارس شريعية وإداري دابير ت ى ت ه إل صالح وترجمت ضارب الم وم ت ل لمفه ام

اول                     ة وتتن ايير والتجارب الدولي ضرورة قيام المعنيين بتطوير أدوات وإرشادات إقليمية في هذا المجال تأخذ بعين االعتبار المع

ام بخطوات              المفهوم بشكله العام، وفي إطار قطاعات محددة آذلك،          وطني في القي بغية مساعدة الجهات المعنية على المستوى ال

  .ملموسة في هذا المجال

             د ق
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ة، و ة اإللكتروني ى نظام الحكوم ة والتحّول إل حققت بعض البلدان العربية خطوات هامة في مجال تبسيط اإلجراءات اإلداري

شار         ساهم ذلك في تقليص مخاطر الفساد فيها وأدى إلى إيجاد بيئة جد            اع بانت يدة تساهم على ما يبدو في تخفيض مستوى االنطب

دان                      دعو البل ساد، وي ة من الف ود الوقاي سبة لجه دابير بالن ذه الت ل ه الفساد، وتعزيز الثقة بالدولة، مما يلفت النظر إلى جوهرية مث

 .العربية إلى االستفادة من بعضها البعض في هذا المجال



 إنجازات هيئة مكافحة الفساد: الفصل الثاني

  ة             ضعف إنفاذ القانون في ما يخص جر ود المبذول ام الجه رة أم ة آبي شّكل عقب ام، ي شكل ع ة األخرى ب ساد والجرائم المالي ائم الف

ة       دان العربي ذا   . لكسب الثقة بجدية وفعالية منظومة مكافحة الفساد، وهو أحد التحديات الهامة التي تتشارآها معظم البل ة ه مواجه

ة الق             ه، وتنمي تقاللية القضاء ونزاهت شهود                 التحدي تفترض تعزيز اس ة ال ذه الجرائم، وحماي ق واإلدعاء في ه ى التحقي درات عل

د اإلجراءات                             بطء وتعقي اني من ال ي تع دولي الت ي وال اون القضائي العرب ات التع ز آلي والمبلغين والمتعاونين مع العدالة، وتعزي

 .بشكل ال يتناسب مع الطبيعة المتقدمة لمثل هذه الجرائم

   سلوك،           " فرض النظام  "يسيطر في البلدان العربية أسلوب ر في ال يلة إلحداث تغيي ا آوس اد عليه وانين واالعتم سّن الق ل ب المتمث

ر آاف      شجيع نهج      . خصوصًا في ما يتعلق بمواضيع مكافحة الفساد، ولكن التجارب الدولية تثبت أن هذا غي ى ت يجب العمل عل

اث تغيير ملموس في سلوك األفراد والمؤسسات في   آوسيلة إلحد" تعزيز القيم والحوافز"جديد يدمج بين هذا األسلوب وأسلوب    

تراتيجيات                   د في االس نهج الجدي ذا ال اج ه ى إدم ؤدي إل سان، وي وق اإلن ادئ حق القطاعين العام والخاص، بما ال يتعارض مع مب

 .الوطنية لمكافحة الفساد

               ،ة دان العربي ة       لقد أصبح ربط جهود مكافحة الفساد بجهود تحسين مستوى المعيشة في البل ق األهداف اإلنمائي ك تحقي ا في ذل بم

شكل                    . لأللفية، حاجة ملحة   ساهم ب ي ت هذا الربط يتّم من خالل الترآيز على تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة في القطاعات الت

ة           ة التنمي ي خدم ا ف ن توظيفه ي يمك ة الت وارد الدول وفير م ي ت ر ف ي    ( آبي اع الجمرآ تخراجية أو القط ات االس ل القطاع  مث

ضريبي  اه   )وال ة والمي يم والطاق صحية والتعل ة ال ل الرعاي ة أساسية مث ّدم خدمات تنموي ي تق ي القطاعات الت إن استكشاف . ، وف

ة القطاعات،                      ى آاف مخاطر الفساد في هذه القطاعات والعمل على تقليصها يفترض معالجة متكاملة تبدأ بالمسائل ذات التأثير عل

د                مثل نظم المشتريات العامة وإدار     ة الموارد البشرية والمالية، وتتدرج لتصل إلى معالجة خصوصيات آل قطاع من أجل تحدي

 .الحلول الخاصة به

2.   
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ام      " بعنوان   ورشة عمل إقليمية شراء الع م المتحدة           "تحقيقات الفساد في ال اون مع مكتب األم ، بالتع

ة    درات والجريم ي بالمخ الل الفت     ) UNODC(المعن ان خ ي عم سية ف سفارة الفرن -11رة وال

13/5/2010.  



 إنجازات هيئة مكافحة الفساد: الفصل الثاني

وان   .3 ان، تحت عن روت وعم ي بي سية ف سفارة الفرن ع ال اون م ة بالتع ل إقليمي ة عم ر  "ورش ات نظ وجه

رة           "الشرطة والعدل حول منهجية التحقيقات المتعلقة بحاالت الفساد        ة خالل الفت ى الهيئ ، وذلك في مبن

18- 19 /10/2010.  

د  .4 م المتح ب األم ع مكت اون م ة، بالتع ل إقليمي ة عم ائي ورش وان) UNDP(ة اإلنم ة  "بعن ات مكافح هيئ

ة    ال    "الفساد في ضوء المعايير الدولية والتجارب الفعلي دق االنترآونتيننت ك في فن اريخ   - وذل ان، بت  عم

28/10/2010.  

  :اليوم الدولي لمكافحة الفسادبحتفال اال .5

صادر عن  ) 58/4(، بموجب القرار 2003أعلنت األمم المتحدة في شهر أآتوبر عام         ة   ال ة العام  الجمعي

ويهدف هذا اليوم إلى التوعية بمخاطر      .  يومًا دوليًا لمكافحة الفساد    "التاسع من ديسمبر  "لألمم المتحدة،   

ة                ى مقومات الدول ة والقضاء عل دولي         .الفساد، التي تؤدي بدورها إلى إعاقة التنمي وم ال رار الي وجاء إق

، لكشف أوجه التالعب       )TI(نظمة الشفافية الدولية    لمكافحة الفساد بناًء على دراسات عديدة قامت بها م        

أصحاب رؤوس األموال، وتستند معظم       وأ من جانب الدول     والفساد في الدول على مستوى العالم سواءُ      

شفافية     ة ال ر منظم ى تقري دة إل م المتح ارير األم ةتق ساد،   الدولي اهر الف درس مظ ي ت اعالت د  وإتب قواع

ة وخمسين         ة  الشفافية في أآثر من مئ وم،                   . دول ذا الي اًال بمناسبة ه ساد احتف ة مكافحة الف د نظمت هيئ وق

ائي       م المتحدة اإلنم سيد       )UNDP(وذلك بالتعاون مع مكتب األم وزراء ال يس ال ة رئ ة دول ، تحت رعاي

وقد شارك عدد      .9/12/2010ند حياة عمان، بتاريخ     وعقدت هذا الفعالية في فندق جرا     . سمير الرفاعي 

  :اآلتيةالتوصيات إلى ولين والمهتمين من القطاع العام والخاص وخلصوا ؤمن الوزراء والمس

لمتقدمة  ضرورة تطبيق القانون بعدالة على الجميع دون استثناء وأهمية توخي العدالة في التعيين خاصًة في المواقع ا.  

  لمستقلة
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  .المتشابهة ووقف الهدرالتأآيد على ضرورة بذل الجهد المضاعف لتقليل اإلنفاق الحكومي ودمج المؤسسات ا
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                          ات مصادر سماح في بعض الحاالت إثب ا وال ر له تعديل قوانين منظومة النزاهة الوطنية بحيث تتضمن حرية عمل أآب

  .الثروة

                       راد المجتمع من خالل دى أف ة ل ة وعي جماعي التأآيد على أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني بخلق حال

  .قيف الدائم حول مكافحة الفسادالرقابة الحقيقية والتث

لفرص  إعداد البرامج التدريبية والمناهج التعليمية التي ترآز على مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ ا.  

                         ار ة اختي ه وأهمي ة من ساد والوقاي إيجاد نخبة من المعلمين واألساتذة وأساتذة الجامعات تعزز دور التعليم في مكافحة الف

  .بعناية وخاصًة رؤساء الجامعاتالقيادات األآاديمية 

       ذه ل ه ًا بتحلي ساهم علمي ا ي ه بم ة من ساد والوقاي ة الف ال مكافح ي بمج ة للبحث العلم الغ الالزم ن المخصصات والمب م

  .الظاهرة واجتراح الطرق العلمية الكفيلة بردعه

             وم   التأآيد على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة وقدرتها على زرع الوعي وغرس الثقافة ا ذا المفه لنابذة للفساد وتكريس ه

  .في تربية األبناء واألجيال والتنشئة االجتماعية

    اره ساد وآث ة الف وعي بآف اء ال ساد وذآ اطر الف ن مخ ع م ة وتثقيف المجتم ة دور اإلعالم بتوعي شارآون ألهمي ار الم أش

  .االقتصادية واالجتماعية والسياسية

     ات          دور الصحافة وخاصة االستقصائية منها بتعق ادئ وأخالقي ة تراعي مب ا بصورة مهني ساد والكشف عنه ضايا الف ب ق

 .مهنة الصحافة

6. 
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ضايا                 الاستقب ة المتخصصة بق دي الدائم  الوفد البرلماني التايلندي، الذي يمثل لجنة مجلس األعيان التايلن

د  ة تايالن ي مملك صالح ف م ال ز الحك ساد وتعزي ساد  .الف ة الف ة مكافح ارة هيئ د بزي ام الوف ث ق ك حي ، وذل

اريخ  ة          20/12/2010بت ال الوقاي ي مج ا ف ة ودوره ل الهيئ ة عم ن طبيع رض ع ديم ع م تق ث ت ، حي

 .والتحقيق
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ة،                  .7 ة الليبي ة العربي المشارآة في اجتماعات مشروع تعزيز الشفافية وتدابير مكافحة الفساد في الجماهيري

ا،   –لك في طرابلس    ، وذ )UNODC(بدعوة من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة           ليبي

  .23/2/2010-21خالل الفترة 

المشارآة في ورشة عمل بشأن تعزيز التعاون اإلقليمي في مجال استرداد الموجودات، بدعوة من البنك            .8

شرق     ي لل ب اإلقليم ن المكت اون م ة، وبالتع درات والجريم ي بالمخ دة المعن م المتح ب األم دولي ومكت ال

ة      (سيق مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي       األوسط وشمال أفريقيا، وبالتن    برنامج الحكم الرشيد في المنطق

  .11/3/2010-10، في القاهرة ، يومي )العربية

ة        (المشارآة في ورشة العمل اإلقليمية حول       .9 دان العربي ة في القطاع الخاص في البل ز النزاه في  ) تعزي

اوني     ، برعاية مجلس التنمي 17/3/2010-16البحرين يومي    /المنامة د تع ي، وبجه صادية البحرين ة االقت

  ).UNDP(، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )OECD(بين منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

وان  .10 ل بعن ة عم ي ورش شارآة ف ام (الم اع الع ي مؤسسات القط اطر ف ساد وإدارة المخ ن الف ة م ، )الوقاي

  .7/5/2010-3مبور، خالل الفترة من آواالل /بدعوة من أآاديمية مكافحة الفساد الماليزية

رة من                               .11 المشارآة في لقاء عمل، في الصين بدعوة من الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، وذلك خالل الفت

20–26/ 6/2010.  

ة  .12
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ي المنطق ساد ف ي مجال مكافحة الف ع الممارسين ف ة لمجتم ة الثالث ي ورشة العمل اإلقليمي شارآة ف الم

ائي            العربية، بدعو  م المتحدة اإلنم امج األم ة        (ة من برن ة العربي يد في المنطق م الرش امج الحك ، في  )برن

  .30/6/2010-28لبنان، خالل الفترة من /بيروت 
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المشارآة في االجتماع االفتتاحي لفريق مراجعة تطبيق اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، بدعوة من                .13

ك في      )UNODC( والجريمة   مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات     ا ، وذل رة       -فيين سا، خالل الفت  النم

  .2/7/2010 ولغاية 28/6

ة مكافحة   )اإلدارة اإلستراتيجية في برامج مكافحة الفساد(المشارآة في ندوة بعنوان     .14 ، بدعوة من أآاديمي

  .30/7/2010 - 19آوااللمبور، من  /الفساد الماليزية

ا            الستراتيجيات   إلا"المشارآة في مؤتمر     .15 ين في تفعيله ساد ودور المعني ة لمكافحة الف دعوة من     "وطني ، ب

ي صنعاء     ك ف ساد، وذل ة الف ة ومكافح ز النزاه ة لتعزي شبكة العربي ن  –ال رة م الل الفت يمن، خ -26 ال

27/7/2010. 

ى              )من الرؤية إلى الواقع   (المشارآة في مؤتمر     .16 ة لالنضمام إل ة الدولي ى االتفاقي ، والذي تخلله التوقيع عل

  .3/9/2010-2فيينا، خالل الفترة من / اديمية الدولية لمكافحة الفساد، وذلك في النمسااألآ

اط            .17 ة في الرب ة،              –المشارآة في دورة تدريبي اط من موظفي الهيئ ضباط االرتب  الستعراض  المغرب، ل

  .29/9/2010-27، وذلك خالل الفترة )UNCAC(تنفيذ األردن التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

ام     .18 ساد              (جالمشارآة في برن ة بالف ى الجرائم المتعلق ة عل دعوة من المكتب       )تطبيق النصوص القانوني ، ب

  .30/9/2010-29الفيدرالي للشؤون الداخلية التابع لوزارة الداخلية النمساوية، وذلك خالل الفترة من 

ة مكافحة        ) اإلدارة اإلستراتيجية في برامج مكافحة الفساد     (المشارآة في ندوة بعنوان      .19 دعوة من أآاديمي ب

  .29/10/2010-25آوااللمبور، من  /الفساد الماليزية

ن   .20  م
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  .1/12/2010 وحتى 29/11/2010فيينا من / مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
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اون  )الوقاية من الفساد وآلية تفعيل الوقاية    (ة في الحلقة الدراسية بعنوان      المشارآ .21 ، بدعوة من منظمة التع

  .3/12/2010-2المغرب، خالل الفترة من / ، وذلك في الرباطOECD) (االقتصاديةوالتنمية 

وان           .22 ي بعن ؤتمر دول ساد       (المشارآة في م ود لمكافحة الف اتف الجه دولي،          )تك دعوة من البنك ال ك  ، ب وذل

ة 8/12/2010 وحتى 6/12خالل الفترة من   ذي     / في الواليات المتحدة األمريكي واشنطن العاصمة، وال

وال المتحصلة                          ة  باسترداد األم ضايا المتعلق ول للق اد حل دولي من أجل إيج يهدف إلى تعزيز التعاون ال

  .عن جرائم الفساد

ومي المفت  .23 ق العامل الحك اع األول للفري ي االجتم شارآة ف ساد الم ة من الف ي  بالوقاي وح العضوية المعن

ة       درات والجريم ي بالمخ دة المعن م المتح ب األم ن مكت دعوة م ن    /ب رة م الل الفت ك خ ا، وذل -13فيين

15/12/2010.  

ة،    .24 ر قانوني شطة غي ن أن ة م ترداد األصول المتأتي صال الس اط االت اع الخاص بنق ي االجتم شارآة ف الم

رة  ا، وذلك   الدولي في فيين   اإلنتربولبدعوة من    د     15/12/2010-14 خالل الفت ى تحدي ذي يهدف إل ، وال

  .استرداد األصول مع األخذ بعين االعتبار مظاهر التحقيق في الفسادستراتيجيات إ

 المشارآة في االجتماع الرابع للفريق العامل الحكومي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات،              .25

دة الم    م المتح ب األم ن مكت دعوة م ة  ب درات والجريم ي بالمخ ك   /عن ا، وذل رة فيين الل الفت -16 خ

17/12/2010.  
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  تنمية القدرات الذاتية للهيئةبناء و: رابعًا

درات                              اء ق ق ببن ا يتعل ة سواء فيم ة للهيئ درات الذاتي ة الق اء وتنمي ى بن ساد باستمرار إل تسعى هيئة مكافحة الف

  .ى المستويين المحلي والدوليومهارات موظفيها، أو فيما يتعلق بتحقيق أهدافها عل

 :فيما يتعلق بالكادر الوظيفي للهيئة .1
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شري ألي ال الب وظفين رأس الم ار الم شاملة اعتب ودة ال ا إدارة الج ى عليه ي تبن ار الت م األفك ن أه م

ام . مؤسسة ة خالل الع ق قامت الهيئ ذا المنطل د من 2010ومن ه ا لحضور العدي اث موظفيه  بابتع

ة التي     البرامج التدريبية وور   ارفهم بالطريق اراتهم ومع ش العمل المتخصصة التي تنمي قدراتهم ومه

داد الخطة       . تساعدهم على أداء المهام الموآلة إليهم بالكفاءة والفاعلية المطلوبة         حيث قامت الهيئة بإع

م إنجاز معظم                2010التدريبية للعام    د ت   والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الدوائر بالهيئة، وق

ة  ة والعملي ل العلمي ة وورش العم رامج التدريبي ذ الب يم وتنفي د وتنظ الل عق ن خ ة م زاء الخط أج

ذها،                 ة وتنفي داد الخطة التدريبي للموظفين، وذلك من خالل تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين وإع

ام            ة في ع ذ    2010وفي هذا المجال قامت الهيئ ا        ) 36( بتنفي ة شارك به ًا،  ) 125(دورة تدريبي موظف

شارآة الموظف الواحد في     ) 112(ورشة عمل شارك بها     ) 13(و موظفًا، مع اإلشارة إلى إمكانية م

دريبي امج ت ر من برن دول. أآث ين الج اليينويب ة  ين الت داد وطبيع ل أع ة وورش العم رامج التدريبي الب

  .2010لعام المنفذة في ا



 إنجازات هيئة مكافحة الفساد: الفصل الثاني

  :الدورات التدريبية

  عدد المشارآين  ةالجهة المنفذ  اسم البرنامج  الرقم

1.  

  دورة في مجال البرمجة والتطوير

  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

Oracle Developer 10G  

1  

  3  تحليل المعلومات  األمن الوقائي/ األمن العام  .2

  1  آشف التزوير والتزييف المصرفي  .3

4.  

  معهد الدراسات المصرفية

  2  غسل األموال في البنوك والمؤسسات

  3  ل مع الجمهورالتعام  الجامعة األردنية  .5

  1  مراجعة وتدقيق الحسابات الختامية  المرآز العالمي للتدريب واالستشارات  .6

  1  إدارة الجودة الشاملة  أآاديمية الشرطة الملكية  .7

8.  SPSS  2  دائرة اإلحصاءات العامة  

  1  إدارة قواعد بيانات اوراآل  وزارة االتصاالت  .9

  1   لينكس–اوراآل  تصاالتوزارة اال   .10

  1  إدارة المال العام والمحافظة عليه درءًا للفساد  المجلس األعلى للشباب  .11

12.  

الهيئة بالتعاون مع ضباط متقاعدين من 

  دائرة المخابرات العامة
  24  دورة متخصصة في مجال المعلومات

  1  تدريب المدربين  الجمعية العلمية الملكية  .13

14.  PMP  الجمعية العلمية الملكية  
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15.  SPSS  2  دائرة اإلحصاءات العامة  

  1  بناء فرق العمل من أجل التغيير  مجموعة الجهود المشترآة  .16

  2  تبسيط اإلجراءات  المعهد الوطني للتدريب  .17

  1  التحليل المالي  معهد الدراسات المصرفية  .18

  1  وزارة االتصاالت  CISSPدورة تمهيدية لشهادة   .19

  1  تطوير آليات االستقطاب والتعيين  ني للتدريبالمعهد الوط  .20

  1  اإلدارة المتطورة في شؤون ال  المرآز العالمي للتدريب واالستشاراتموظفين  .21

  3  التحقيق في قضايا االستثمار  مديرية األمن العام  .22

  1  الشراء االلكتروني والحكومة االلكترونية  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  .23

  1  العالقات العامة الدولية  يةالجامعة األردن  .24

  2  أصول القبض والتفتيش  مديرية األمن العام  .25

لموجهة بالنتائج  .26
منظمة + المجلس الوطني لشؤون األسرة

 األمم المتحدة للطفولة
  1  الموازنة ا

  2  "بدائل عقوبة السجن"ندوة  المعهد القضائي   .27

  2  األخطاء المحاسبية وطرق اآ  الجهود المشترآةتشافها  .28

29.  

MCPD 2008: Windows Developer 

3.5  
  1  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

ورشة عمل  بخصوص االتفاقية مع شرآة  مرآز تكنولوجيا المعلومات الوطني   .30
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 مايكروسوفت

31.  

المعايير والممارسات الدولية لمكافحة التهرب 

 الضريبي والجرائم االقتصادية
  5  دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

  1م  ديرية األمن العام إدارة الجودة الشاملة  .32

  5  مديرية األمن العام أصول القبض والتفتيش  .33

  1  مديرية األمن العام دورة متخصصة بالموارد البشرية  .34

  3  شرآة طالل أبو غزالة  انجليزي-صياغة العقود القانونية عربي  .35

36.  UNDP  44  التحقيق في اإليراد الضريبي 

  

  :ورش العمل

  عدد المشارآين  الجهة المنفذة اسم الورشة  الرقم

  1  .1  ديوان المحاسبة تفعيل دور ووحدات الرقابة الداخلية

  1  ديوان المحاسبة الرقابة على العطاءات الحكومية واللوازم  .2

  1  ديوان المحاسبة إدارة المستودعات الحكومية  .3

4.  

الموازنات التقديرية إعدادها وآيفية استخدامها آأداة تخطيط 

 ورقابة على اإلنفاق العام
  1  يوان المحاسبةد

  1  ديوان المحاسبة الرقابة على البلديات  .5

  الرقابة اإلدارية  ديوان المحاسبة  .6
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  1  ديوان المحاسبة  الرقابة على قطاع الخدمات الحكومية  .7

  قواعد الحاآمية المؤسسية وقضايا مكافحة االحتيال  .8
الهيئة بالتعاون مع جمعية المحاسبين 

  القانونيين األردنيين
18  

  35 السفارة الفرنسية   +  UNODC  حقيقات الفساد في الشراء العامت  .9

  إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  .10
وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل 

  اإلرهاب
2  

  1  الشبكة القانونية للنساء العربيات  حلقة نقاشية حول القانون المؤقت للضمان االجتماعي  .11

12.  

 حول منهجية التحقيقات وجهات نظر الشرطة والعدل

  المتعلقة بحاالت الفساد

 السفارة الفرنسية في عمان وفي  

  UNODC+ لبنان  
48  

  1  مقر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  إدماج النوع االجتماعي  .13
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 :فيما يتعلق بالبعد الدولي .2

منه مؤشر مدرآات   من أهم المؤشرات التي يقاس عليها أداء الدول في مجال مكافحة الفساد والوقاية              

ذي يصدر عن                       سية ال ر التناف ة في تقري الفساد الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية، وموقع الدول

ددًا                ار ع المنتدى االقتصادي العالمي، وتاليًا مرتبة األردن وفقًا لهذا المؤشرات التي تأخذ بعين االعتب

  :الوقاية منهمن المعايير لقياس أداء الدول من بينها مكافحة الفساد و

  :)CPI(مؤشـر مدرآات الفساد   . أ

 

53   

 

 هو مؤشر متكامل 2010للعام ) Corruption Perception Index(إن مؤشر مدرآات الفساد

يتم موجبه الجمع ما بين البيانات التي يتم استقاؤها من المصادر بحيث تغطي تلك البيانات الفترة 

، فإنه يتضمن 2010ر مدرآات الفساد للعام أما بالنسبة لمؤش. الواقعة خالل العامين الماضيين

ويتم . 2010، وأيلول 2009المسوحات التي تم نشرها خالل الفترة الواقعة ما بين آانون ثاني 

مؤسسات مستقلة ) 10( باستخدام البيانات التي عملت 2010احتساب مؤشر مدرآات الفساد للعام 

من خالل (قياس مجمل حجم الفساد ، يتم وبموجب جميع المصادر. مصدرًا) 13(على استقائها من 

 في القطاعين العام والسياسي، بحيث توفر آافة المصادر )أو حجم الرشاوى/ مدة التكرار و

 ).يضم تقييم دول متعددة(تصنيفًا للدول 

خبراء الدولة، سواء : اإلقليم من قبل مجموعتين/ يتم إجراء عملية تقييم درجة الفساد في الدول

 2010وفي مؤشر مدرآات الفساد للعام . م أو غير المقيمين، وآبرى شرآات األعمالالمقيمين منه

أما . فقد وفرت المصادر السبع التالية البيانات بناًء على عملية التحليل التي قام بإجرائها الخبير

بنك التنمية اإلفريقي، بنك التنمية األسيوي، مؤسسة برتلسمان، وحدة : المصادر السبع فقد آانت

االستخبارات االقتصادية، دار الحرية، مؤسسة البصيرة العالمية، البنك الدولي، وقد عكست ثالثة 
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 عمليات التقييم التي تم إجراؤها من قبل آبرى شرآات 2010مصادر لمؤشر مدرآات الفساد للعام 

طر  الدولية، ومؤسسة االستشارات حول المخاIMD: األعمال الموجودة آل منها في بلدها وآانت

  .السياسية واالقتصادية، والمنتدى االقتصادي العالمي

، فقد جاء في تقرير 2010فيما يتعلق بترتيب األردن عربيًا ودوليًا في مؤشر مدرآات الفساد للعام و

 دولة في 178 على مستوى العالم من أصل 50المنظمة أن مرتبة األردن تراجعت إلى المرتبة 

  .القطاعين العام والخاص

  :يوه  القائمة من حيث درجة الشفافية فيهاتصدرتيلي الدول التي وفيما 

 الدنمارك .1

 نيوزيالندا .2

  سنغافورة .3

 فنلندا .4

 السويد .5

 آندا .6

 هولندا .7

 أستراليا .8

 ألمانيا .9

 سويسرا .10

 النرويج .11

 يسلنداأ .12

 لوآسمبورج .13

 هونج آونج .14

 إيرلندا .15

 النمسا .16

  : وهيحيث تفشي الفساد فيها  ذيل القائمة مناآلتيةفي حين احتلت البلدان 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية .164

 غينيا  .165

 ستانزقيرغي  .166

 فنزويال  .167

 أنغوال  .168

 غينيا االستوائية  .169
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 بوروندي  .170

 تشاد .171

 السودان  .172

 ترآمنستان  .173

174.  

 العراق  .175

 أفغانستان  .176

 نمارامي  .177

الصومال  .178

 أوزبكستان

  قطرفقد تصدرتأما من حيث تصنيف بلدان منطقة الشرق األوسط على مستوى الشفافية 

في حين جاءت  28ها اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة ت تل19إذ احتلت المرتبة المجموعة 

  .98مصر في المرتبة 

 : الماضيةالثالثةة لألعوام العربي وفيما يلي تصنيف الدول

2010 2009 2008  
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 قطر 28 6.5 4 22 7.0 6 19 7.7 7

5 6.3 28 5 6.5 30 5 5.9 35 
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اإلمارات العربية

 المتحدة
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 مانُع 41 5.5 5 39 5.5 5 41 5.3 5

 البحرين 43 5.4 5 46 5.1 5 48 4.9 5

 األردن 47 5.1 7 49 5.0 7 50 4.7 7

 السعودية 80 3.5 5 63 4.3 5 50 4.7 5

 تونس 62 4.4 6 65 4.2 6 59 4.3 6

 الكويت 65 4.3 5 66 4.1 5 54 4.5 5

 المغرب 80 3.5 6 89 3.3 6 85 3.4 6

 الجزائر 92 3.2 6 111 2.8 6 105 2.9 6

 جيبوتي 102 3.0 4 111 2.8 4 91 3.2 3

 مصر 115 2.8 6 111 2.8 6 98 3.1 6

 سورية 147 2.1 5 126 2.6 5 127 2.5 5

 لبنان 102 3.0 4 130 2.5 3 127 2.5 4

 ليبيا 126 2.6 5 130 2.5 6 146 2.2 6

 موريتانيا 115 2.8 7 130 2.5 7 143 2.3 6

 ناليم 141 2.3 5 154 2.1  4 146 2.2 4

3 1.5 175 3 1.5 176 4 1.3 178 
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 العراق
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 السودان 173 1.6 6 176 1.5 5 172 1.6 5

 الصومال 180 1.0 4 180 1.1 3 178 1.1 3

  

  )المنتدى االقتصادي العالمي (2011-2010تقرير التنافسية العالمي   . ب

  

ام  في جنيف تقرير التنا) World Economic Forum(أصدر المنتدى االقتصادي العالمي  فسية العالمي لع

ام     2010-2011 ذ ع نويًا ومن وم س ذي يق دول       1979 وال سية ال ة تناف ياق دراس من س ك ض داره وذل  بإص

ر                 ذا التقري ر ه والعوامل التي تؤثر في التنمية االقتصادية المستدامة وتحقيق االزدهار االقتصادي، حيث يعتب

ام والخاص في تل                  رار من القطاعين الع صانعي الق ات مع مختلف        أداة مهمة ل دول بهدف عمل المقارن ك ال

ادين            د أشار     . االقتصادات اإلقليمية والعالمية خاصًة عند رسم السياسات االقتصادية في مختلف المي ر  وق تقري

ات المتحدة    ) 3(وسنغافورة ) 2(هذا العام إلى تصدر سويسرا الترتيب العام وتقدم آل من السويد            ى الوالي عل

رتبتين عن العام الماضي لتصل إلى المرتبة الرابعة ويعود ذلك إلى عدم االستقرار       األمريكية التي تراجعت م   

االقتصاد الكلي للواليات على مدار السنين الماضية واستمرار المخاوف بشأن أسواقها المالية، حيث تأتي آل               

دول      من ألمانيا واليابان وفنلندا وهولندا والدنمارك وآندا على التوالي في المراتب األخرى             ضمن مجموعة ال

  ). Global Competitiveness Index(العشر األولى حسب مؤشر التنافسية العالمي 
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ا مراتب ام واحتلت جميعه ذا الع ر ه رة في تقري ومن الجدير ذآره هنا أن هنالك سبع دول اشترآت ألول م

ى       فان  متأخرة عن مرتبة األردن الحالية وبالتالي        ؤثر عل م ت ذا     مشارآة تلك الدول ل ألردن، ه ام ل الترتيب الع

دى االقتصادي                            تمارة المنت وب من اس دد المطل دم جمع الع ك لع ام وذل ذا الع باإلضافة إلى خروج سورينام ه

  .العام الماضي) 102(العالمي الموجهة لرجال األعمال لهذه السنة حيث آانت تحتل مرتبة 
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ة     ) 139(من بين   ) 65(ة  أوضح التقرير تراجع مرتبة األردن التنافسية إلى المرتب       وقد   دولة مقارنًة مع المرتب

ين ) 50( ن ب ام الماضي) 133(م ة الع ي  . دول ي القطاع الخاص ف رأي ف ادة ال سح أراء ق ائج م ارت نت وأش

م                           ل هي أه ى التموي ة الحصول عل ضريبية ومعدالت الضرائب وإمكاني وانين ال ى أن الق األردن لهذا العام إل

ال في األردن                    المشكالت التي تواجه رجال األع     ة األعم ال في األردن، إال أن بيئ زاولتهم األعم ال خالل م م

آما أن معدالت الجرائم والسرقات منخفضة نسبيًا في األردن وال           . تتمتع باستقرار سياسي واستقرار حكومي    

ة األردن                . تؤثر بشكل آبير على بيئة األعمال      ر في مرتب د التراجع الكبي  حسب مؤشر   وال بد من التوقف عن

المي  سية الع ث )GCI(التناف ود ، حي ك يع ألردن حسب ذل ى األداء المتواضع ل ية بعض إل اور األساس المح

 :يمكن عرضها على النحو التاليالتي ووالتراجع الكبير في مرتبة األردن حسب المحاور األخرى 
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   2010-2009مرتبة األردن في المحاور الرئيسية في تقرير التنافسية العالمي للعامين 

  .2011-2010 و

)Lower Rank = Better Performance(  

  المحاور الرئيسية

  مرتبة األردن

  2010-2009حسب تقرير

  ) دولة133من بين (

  مرتبة األردن

  2011-2010حسب تقرير 

  ) دولة139من بين (

  األداءفرق 

  المتطلبات األساسية: المجموعة األولى

Basic Requirements  

46  57  11   

   16  41  25  المؤسسات : ألول امحورال

   19  61  42  البنية التحتية :  الثانيمحورال

   2  103  105  االقتصاد الكلي بيئة:  الثالثمحورال

  

   8  65  57 الصحة والتعليم األساسي :  الرابعمحورال

  محفزات الكفاءة: المجموعة الثانية

Efficiency Enhancers   

66  73  7   

   15  57  42 التعليم العالي والتدريب  : الخامسمحورال

   3  46  43 آفاءة السوق :  السادسمحورال

  

 آفاءة سوق العمل :  السابعمحورال
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   2  84  82 حجم السوق :  العاشرمحورال

  عوامل االبتكار والتطور: المجموعة الثالثة

Innovation & Sophistication Factors  

51  65  14   

   17  66  49 مدى تطور بيئة األعمال :  الحادي عشرمحورال

  

   9  68  59 االبتكار:  الثاني عشرمحورال
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