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كلمة رئيس الهيئة

بسم هللا الرحمن الرحيـــــــــــــــــــــــــــم
تواصل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وللعام الثاني جهودها الرامية إلى إرساء وتفعيل قواعد
دد مهامها وآليات
النزاهة الوطنية ،يدعمها في توجهاتها قانون النزاهة ومكافحة الفساد الذي ح ّ
عملها للوصول إلى بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد.
ومما يحفّز الهيئة على متابعة برامجها ومشاريعها المختلفة في هذا االتجاه ،هي التوجيهات
الملكية المتواصلة لمختلف الحكومات المتعاقبة بمتابعة العمل واإلنجاز كلّ ضمن مؤسسته
لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ،وقد كانت أهم الرسائل الملكية التي أطلقها جاللة الملك
عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم هي مناداته باإلصالح اإلداري الشامل في مؤسسات اإلدارة
العامة وتسهيل تقديم الخدمات العامة بجودة ٍ عالي ٍة وشفافي ٍة كامل ٍة ،وهو ما يعطي أدوات مكافحة
الفساد والوقاية منه الفاعلية والمهنية المطلوبة ،وكذلك دعوة جاللته في أكثر من مناسبة
دث جاللته عن تطبيق القانون لتحقيق العدالة ،فقد
لمحاربة الواسطة والمحسوبية ،فحين تح ّ
أكد على أهمية محاربة كل أشكال الفساد والواسطة والمحسوبية وتطبيق القانون بموضوعية
على كل من تثبت عليه تهمة الفساد وبدون محاباة وال تمييز وبمنتهى الشفافية والنزاهة.
تستند هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في أداء مهامها ألرضية خصبة مهدت الطريق أمامها للسير
بخطى واثقة ومتوازنة تستلهم رؤاها من التوجيهات الملكية السامية ،التي ترى في مكافحة
الفساد قضية وطنية على درجة عالية من األهمية والحساسية وتشكل اهتماما ً واسعا ً للرأي
العام األردني وتتطلب معالجة حكومية دقيقة بمشاركة فاعلة من كافة أدوات الدولة وعناصر
البيئة الوطنية كاألسرة والمدرسة والنخب الوطنية ،وكافة شرائح المجتمع.
وحتى تتمكن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من إيجاد آليات تضمن تفعيل منظومة القيم
والقواعد السلوكية في اإلدارة العامة وتنفيذ برامجها المتعلقة بمكافحة وتجريم ورصد الواسطة
والمحسوبية والتوعية بأخطارها ،فقد عقدت شراكات نوعية مع مجموعة من اإلدارات والمؤسسات
الرقابية التي تتالقى معها في أهدافها ،خاصة وأن ظاهرة الواسطة تحتاج إلى تكاتف وتعاون
الجميع للبدء في محاربتها والتغلب على آثارها.
ومن أهم الشراكات في هذا المجال كانت شراكة الهيئة مع كل من مديرية األمن العام وديوان
المحاسبة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث
العلمي.
نحن ماضون في أداء الرسالة ،نستمد عزيمتنا من قيادتنا الهاشمية ومن اإلرادة الوطنية الصلبة
التي تميز ّ كافة العاملين في هذه الهيئة من أبناء وبنات الوطن األوفياء ،الذين بذلوا كل جهودهم
وأوقاتهم لتحقيق رسالة الهيئة في تكريس معايير النزاهة الوطنية للوصول إلى بيئة مناهضة
للفساد.
رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

محمد العـــالف

11

المقدمة
رؤية ورسالة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
الـــــرؤية  :بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد .

الرس���الة « :مكافح���ة الفس���اد بكافة أش���كاله ،بتطويقه ،وعزله ،ومنع انتش���اره والح���د من آثاره،
والمحافظة على الموارد الوطنية ،من خالل تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترس���يخ قيم النزاهة

ومعايير الس���لوك الفردي والمؤسسي ،وتأصيل قيم الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والشفافية
والمحاسبة والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بما يؤسس لبيئة مناهضة للفساد».

االختصاصات واألهداف
اختصاصات الهيئة

تختص الهيئة بالنظر في قضايا الفساد المتعلقة بـما يلي :
1 .1الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات.

2 .2الجرائم االقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم االقتصادية وتعديالته رقم(  ) 11لسنة
. 1993

3.3الكسب غير المشروع.

4 .4عدم اإلعالن أو اإلفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في
المصالح إذا كانت القوانين واألنظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية

مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعالنها.

5 .5كل فعل أو امتناع يؤدي إلى هدر األموال العامة أو أموال الشركات المساهمة العامة أو

الشركات غير الربحية أو الجمعيات.
6.6إساءة استعمال السلطة خالفا ً ألحكام القانون.

7.7قبول موظفي اإلدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا ً أو تحق باطالً.
8.8استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة.

9 .9جرائم الفساد الواردة في االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

كم����ا أن الهيئ����ة تخت����ص بالنظ����ر ف����ي التظلم����ات المقدمة من قب����ل المتضررين م����ن ق����رارات اإلدارة العامة أو اإلج����راءات أو
الممارسات أو أفعال االمتناع عن أي منها على أن ال تكون قابلة للطعن اإلداري أو القضائي.
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وإذا تبين للمجلس بعد استكمال إجراءاته بأن قرارات اإلدارة العامة أو إجراءاتها أو االمتناع عن
القيام بها تتضمن أيا مما يلي:
1 .1مخالفة التشريعات.

2 .2عدم اإلنصاف أو التعسف أو عدم تحقيق المساواة والتمييز.
3.3االستناد إلى تعليمات غير قانونية أو إجراءات غير عادلة.

4 .4اإلهمال أو التقصير أو الخطأ.

فعلى الرئيس كتابة تقرير مفصل بها وإرساله إلى اإلدارة العامة المشكو منها وله الحق في
تقديم التوصيات التي يراها مناسبة حول موضوع التظلم.
األهداف
تهدف الهيئة إلى ضمان االلتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد من خالل:
 .أتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في اإلدارة العامة وضمان تكاملها.

.بالتأكد من أن اإلدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة.

.جالتأكد من التزام اإلدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة
واالستحقاق وتكافؤ الفرص.

 .دالتأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان
حق المواطن في االطالع على المعلومات وفقا ً للتشريعات.

هـ .التأكد من تطبيق اإلدارة العامة للتشريعات بشفافية وبما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

و .التأكد من وجود إطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في اإلدارة العامة ومحاسبتهم.

ز .تلقي شكاوى المتضررين وتظلماتهم وفقا ً ألحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

ح .التعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية في مجال مكافحة الفساد حال توافر
شروط تقديمها من خالل القنوات الرسمية.

ط .التحري عن الفساد المالي واإلداري بكل أشكاله ،والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع
األدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في اإلجراءات اإلدارية والقانونية
الالزمة لذلك.
ي .مالحقة كل من يرتكب أيا ً من أفعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة بقرار
مستعجل من الجهة القضائية المختصة وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية
ووقف راتبه وعالواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم ،وتعديل أي من تلك القرارات أو
إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول.
ك .مكافحة اغتيال الشخصية.

ل .التأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بوضع
معايير الحوكمة الرشيدة وسالمة تطبيقها.
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خالصة إحصائيات عام 2017

إحصائية الشكاوى
مدور
السنوات
الماضية

وارد
2017

المجموع

157

2050

2207

إحالة إلى جهات التحقيق
وحدة
العمليات

مديرية
التحقيق
415

المجموع

إحالة للمدعي
العام

528

27

113

*إجراءات مدور للسنة
المجموع
حفظ دائم
القادمة
أخرى
745

792

1679

115

إجراءات أخرى
مكتب
الرئيس

إحالة إلى جهات ذات
اختصاص

3

إحالة إلى
الوقاية
51

225

حفظ قبل
التسجيل

تم ضمها لشكاوى
سابقة
11

إحالة إلى الشؤون
القانونية

98

إحالة إلى مديرية
المظالم
353

2

المجموع
745

إحصائية التحقيق
مدور السنوات وارد
*2017
الماضية
165

المجموع
1468

1303

إحالة إلى المدعي
العام

إحصائية المظالم
مدور السنوات
الماضية

وارد
2017

المجموع

58

353

411

حفظ

165

حل
التظلم
92

حفظ
تظلم
228

مدور للسنة القادمة المجموع

1113

1468

190

قرار المجلس

إحالة إلى
إحالة إلى
متابعة
المدعي العام جهة أخرى
1

78

12

المجموع
411

إحصائية حماية الشهود
مدور السنوات
الماضية

وارد 2017

المجموع

92

105

13

قبول طلب
الحماية
12

عدم قبول
طلب الحماية

منظورة

المجموع

27

105

66

إحصائية الوقاية
مدور
السنوات
الماضية
-

وارد
2017
108

إحالة
إحالة إلى
تصويب
دراسات
إلى
حفظ
المجموع المدعي
ومخاطبات
قطاعية
التحقيق
العام
108

2

3

32

20

32

قضايا
المجموع
عاملة
19

108

*يتضمن هذا الرقم :القضايا الواردة إلى مديرية التحقيق خالل عام  2017وعددها ()775قضية/
القضايا الواردة إلى وحدة العمليات وعددها ( )113قضية /القضايا المشمولة في تقارير ديوان

المحاسبة  2015-2009وعددها ( )415قضية.
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الجزء األول:
االستراتيجية الوطنية للنزاهة
ومكافحة الفساد 2025-2017

17

منذ إطالق دولة رئيس الوزراء لالستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد  2025-2017العام

الماض���ي أثناء االحتف���ال باليوم الدولي لمكافحة الفس���اد بتاريخ  2016/12/8ب���دأت الهيئة بكافة
صص لكل
كوادرها التخطيط لوضع الخطط التش���غيلية الخاصة بمشاريع االستراتيجية ،حيث خ ُ ّ

مش���روع مدير ٌ من مس���ؤوليته التخطيط لتنفيذ
برنامج ولكل
مح���ور ٍ م���ن المح���اور الثمانية ،ولكل
ٍ
ٍ
الـ ( )78مشروعا ً ووضع البرامج الخاصة بعام . 2017
تم عقد جلس���ات متنوعة لمناقش���ة الخطط والتعديل عليها ومن ثم إقرارها للبدء بالتنفيذ ،وبعد
متابعة وتقييم سير العمل للمشاريع المنفذة خالل عام ،2017تم إعداد الخطط الرئيسية لألعوام

 2025-2018بحيث تتضح الفترات الزمنية والجهات المس���تهدفة وآلية العمل والتقييم ومؤشرات
قياس األداء التي تساعد على تصحيح االنحرافات في حال حدوثها إضافة للخطط التشغيلية لعام
 ،2018وذلك تحقيقا ًلرؤية الهيئة في الوصول إلى بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفس���اد ،ورس���التها
الهادفة إلى مكافحة الفساد بكافة أشكاله بتطويقه وعزله ومنع انتشاره والحد من آثاره.

وإذا كان عام  2016هو عام التخطيط للبرامج وتقديم المقترحات الهادفة لنقل االستراتيجية إلى أرض

الواقع ،فإن عام  2017تميز بالتطبيق واإلنجازات وفيما يلي سرد إلنجازات محاور االستراتيجية استنادا ً
للمشاريع المنبثقة عن اثنين وعشرين برنامجاً.

األهداف االستراتيجية  .تتضمن االستراتيجية ثمانية أهداف هي:
•أوالً :تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ معايير ومبادئ النزاهة إليجاد بيئة وطنية
مناهضة للفساد.
•ثانياً :تهيئة البيئة الوطنية للمشاركة في مكافحة الفساد من خالل التوعية الوطنية للمجتمع
والمؤسسات واألفراد.
•ثالثاً :الوقاية من الفساد بتجفيف منابعه وتطويقه وإغالق منافذه وعزله والحد من آثاره من
خالل العمل االستباقي الفعال.
•رابعاً :تكريس إنفاذ قانون النزاهة ومكافحة الفساد كأساس لمبدأ سيادة القانون.

•خامساً :إحكام التشريعات السارية والمستقبلية بإغالق الثغرات التشريعية التي قد تؤدي
إلى الفساد.
•سادساً :تعزيز الشراكات وتكامل الجهود مع الشركاء المحليين والدوليين.
•سابعاً :تعزيز قنوات االتصال واإلعالم.

•ثامناً :تطوير القدرات المؤسسية للهيئة واالرتقاء باألداء بما يعظّم إنجازات الهيئة.
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اإلطار الزمني  .ثمان سنوات .2025 – 2017

المحاور االستراتيجية ،البرامج والمشاريع  .تتحقق هذه األهداف االستراتيجية من خالل العمل
وثمان وسبعين مشروعا ً (.)78
في ثمانية محاور واثنين وعشرين برنامجا (، )22
ٍ

المحاور االستراتيجية هي  :محور النزاهة الوطنية ،محور التوعية ،محور الوقاية  ،محور إنفاذ

القانون ،محور التشريعات ،محور الشراكات االستراتيجية ،محور االتصال واإلعالم ،ومحور
القدرات المؤسسية .

المحور األول ( :النزاهة الوطنية).
أيهدف هذا المحور إلى تنفيذ النصوص القانونية المتعلقة بتفعيل منظومة النزاهة الوطنية

.

وترس���يخ مبادئه���ا ومعاييرها ف���ي القطاع الع���ام  ،والخاص  ،ومؤسس���ات المجتمع المدني
ومراقبة االمتثال الحكومي الخاص لهذه المعايير .

 .بيتضمن هذا المحور خمس���ة برامج رئيس���ية وثالثة وعش���رين مش���روعا ًته���دف جميعها إلى
تحقيق الهدف االستراتيجي األول في النزاهة الوطنية.

.ج إنجازات الهيئة في هذا المحور لعام  2017هي كما يلي:
•في إطار البرنامج األول بعنوان (سيادة القانون) فقد تحقق مايلي:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–إقرار معايير النزاهة في القطاع العام وتشتمل على سيادة القانون ،المساءلة والمحاسبة،
العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ،الشفافية ،الحوكمة الرشيدة.
–مراقبة تطبيقات العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في كافة جوانب اإلدارة العامة من خالل
( )50زيارة ميدانية نفذها فريق االمتثال الحكومي.
–تنفيذ ( )15زيارة للجهات الرقابية على القطاع الخاص.
–إعداد مشروع تعليمات معايير الرقابة الداخلية بالتعاون مع وزارة المالية وديوان المحاسبة
ووزارة تطوير القطاع العام.
–إخضاع كادر مديرية تعزيز النزاهة لعدد من الدورات المتخصصة التي أهلتهم للتأكد من
متابعة تطبيق معايير النزاهة.
–إعداد تصورات أولية حول نظام استقبال الشكاوى وتطوير برامجه خالل العام القادم.
–أتمتة نظام استقبال الشكاوى والتعامل معها بيسر ٍ وسهول ٍة.
–تفعيل كافة وسائل التواصل االجتماعي لتلقي شكاوى المواطنين .
–تخصيص خط ساخن الستقبال شكاوى المواطنين والمستثمرين )24 ( /ساعة .
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•في إطار البرنامج الثاني بعنوان (الواسطة والمحسوبية) فقد تحقق ما يلي:
– –مراقبة تطبيقات الواسطة والمحسوبية في زيارات االمتثال إلى اإلدارات الحكومية.
– –تأسيس اتصال مع عدد من اإلدارات العامة لمناقشة وإيضاح مخاطر الواسطة والمحسوبية
وضرورة تطوير خطط مكافحتها شامال ً التجريم  ،والرصد  ،والمساءلة.
– –إصدار فتوى من قبل دائرة اإلفتاء العام تحرّم ظاهرة الواسطة والمحسوبية.
– –إعداد فيلم إنفوجرافيك حول الواسطة والمحسوبية ومخاطر هذه الظاهرة على حقوق
اآلخرين وبثّه عبر شاشة التلفزيون األردني ومواقع التواصل االجتماعي.
•في إطار البرنامج الثالث بعنوان (الحاكمية الرشيدة) فقد تحقق ما يلي:
– – المشاركة في ( )40لجنة عطاءات بصفة مراقب لغايات التأكد من توفّر معايير الحاكمية
الرشيدة وسالمة اإلجراءات الحكومية المتعلقة بهذه العطاءات.
– – إعداد مسودة دليل حوكمة الجمعيات التعاونية وإرساله للمؤسسة التعاونية العتماده
كمرجعية في حوكمة الجمعيات التعاونية.
– –المشاركة في عمل مشترك مع كل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة المالية
ودائرة مراقبة الشركات والبنك المركزي األردني وهيئة األوراق المالية وإدارة التأمين لتطوير
واعتماد مباديء حوكمة الشركات.
•في إطار البرنامج الرابع بعنوان (تعزيز القيم والقواعد) فقد تحقق ما يلي:
– –التواصل مع المؤسسات الرقابية الموازية والمسؤولة عن مراقبة سالمة اإلجراءات في
مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لتفعيل أدوار هذه الرقابات الموازية في
أعمال االمتثال الخاص.
– –االتفاق مع الجامعة األردنية إلعداد برامج تقويم السلوك (فردية ومؤسسية) بهدف تعزيز
القيم والقواعد السلوكية على المستويين الفردي والمؤسسي.
– –تعميم استبانة لفحص مدى الرضى عن تطبيق معايير النزاهة ،وتم االتفاق مع الجامعات
الحكومية الرسمية على وضع هذه االستبانة على مواقعها االلكترونية وتعبئتها من قبل الطلبة
وأعضاء الهيئات التدريسية والعاملين فيها لتزويد الهيئة بنتائج هذه االستبانة سنوياً.
•في إطار البرنامج الخامس بعنوان (الشفافية والمعلوماتية) فقد تحقق ما يلي:
– –زيارة العديد من الوزارات والدوائر الحكومية بهدف االطالع على مدى تصنيفها
للمعلومات.
– –تأسيس قاعدة بيانات حول الجهات الحكومية التي صنفت وثائقها كلّيا ً أو جزئيا ً أو تلك
التي لم تصنفها.
– –مخاطبة رئاسة الوزراء والتي قامت بالتعميم على كافة مؤسسات اإلدارة العامة لغايات
تصنيف الوثائق والمعلومات لديها وفقا ًلقانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتحقيق
كافة المتطلبات الالزمة وإتاحة نموذج طلب حق الحصول على المعلومات الكترونيا ًوورقياً،
إضافة إلى وجود سجل لتوثيق طلبات الحصول على المعلومات المقدمة لتلك المؤسسات،
وموافاة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باإلجراءات المتخذة بهذا الخصوص.
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المحور الثاني( :التوعية الوطنية)
.

أيه���دف ه���ذا المحور إلى تحقي���ق توعية مجتمعية ش���املة بمخاطر الفس���اد ومعايير النزاهة
الوطنية تتضمن كافة شرائح المجتمع مع التركيز على طالب المدارس والجامعات وأعضاء

الهيئات التدريس���ية ورج���ال الدين والنخب الوطني���ة والمس���ؤولين الحكوميين والموظفين
الجدد.

 .بيتضمن هذا المحور أربعة برامج رئيس���ية تتضمن أربعة عش���ر مشروعا ًتهدف بمجملها إلى
تحقيق الهدف االستراتيجي الثاني في التوعية الوطنية الشاملة .

.ج تمثلت إنجازات الهيئة في هذا المحور عام  2017بما يلي :

•في إطار البرنامج السادس بعنوان (توعية الطالب) فقد تحقق ما يلي:
– –إنجاز واقرار خطة عمل توعوي (شامل ومتواصل) طيلة سنوات االستراتيجية.
– –توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم وتشكيل لجنة تنسيقية لتنفيذ برامج
االستراتيجية الوطنية في مجال توعية الطالب.
– –توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف إدماج مفاهيم النزاهة
ومكافحة الفساد ضمن المساقات الجامعية ذات العالقة.
– –عمّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي هذه المذكرة على الجامعات الحكومية والخاصة
حيث استجابت ( )4جامعات لهذا التعميم وهي جامعة اليرموك ،الجامعة الهاشمية،
الجامعة األلمانية األردنية ،جامعة العلوم اإلسالمية وأبدت استعدادها لتعميم مفاهيم
النزاهة ومكافحة الفساد ضمن المساقات التالية:
•المواطنة واالنتماء ،حقوق اإلنسان ،قضايا معاصرة ،التربية األخالقية ،القانون في
حياتنا ،أخالقيات األعمال ،القيادة والذكاء العاطفي.
– –إعداد حزمة من األنشطة التوعوية الموجّهة لفئة الطالب والمعلمين.
•في إطار البرنامج السابع بعنوان (التوعية الدينية) فقد تحقق ما يلي :
– –لقاء مع رئيس رابطة علماء األردن وتزويده برسائل الهيئة التوعوية لنقل هذه الرسائل إلى
العلماء بحكم تأثيرهم في المجتمع.
– –لقاء مع رجال الدين المسيحي في األردن /مجلس كنائس الشرق األوسط لبحث آلية
التعاون لنشر رسائل الهيئة حول معايير النزاهة وأهميتها في الوقاية من الفساد .حيث تم
تسمية مندوبين عن تلك الكنائس للتعاون مع الهيئة لهذه الغاية.
– –إعداد برنامج تدريبي للوعاظ والخطباء بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات
اإلسالمية.
– –التأسيس لشراكة استراتيجية مع وزارة األوقاف لتوظيف أدوات الوزارة وإمكانياتها ألغراض
التوعية الدينية وترسيخ معايير النزاهة.
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•في إطار البرنامج الثامن بعنوان (توعية المسؤولين في اإلدارة العامة) فقد تحقق ما يلي :
– –التنسيق مع معهد اإلدارة العامة إلدخال مواضيع النزاهة ومكافحة الفساد في برنامج
توعية الموظف الجديد وقد نفذ ( )4برامج لهذه الغاية.
– –عقد مجموعة من اللقاءات التوعوية مع قطاعات االستثمار والنقابات.
– –إعداد برنامج لتدريب موظفي الدولة على مواضيع الوقاية من الفساد.
– –عقد ( )19محاضرة توعوية لموظفي اإلدارة العامة.
•في إطار البرنامج التاسع بعنوان (التوعية عبر اإلعالم ) فقد تحقق ما يلي :
– –تفعيل األنشطة التوعوية التفاعلية الخاصة بمنصات التواصل اإلجتماعي.
– –المشاركة في برامج تلفزيونية للحديث عن محاور النزاهة والتوعية ضد الفساد.
– –تدريب موظفي الهيئة وتمكينهم من مهارات التواصل عبر اإلعالم.

المحور الثالث( :الوقاية)
أيهدف هذا المحور إلى الوقاية من الفس���اد واس���تباق أفعال الفس���اد وإحباطها ومنع حدوثها

.

كركيزة أساسية ألعمال المكافحة .

 .بيتضم���ن ه���ذا المحور أربعة برامج رئيس���ية تس���مح بتقيي���م درجات المخاط���ر التي يتعرض
له���ا كل قطاع أو نش���اط مال���ي أو اقتصادي لمؤسس���ات الدولة والتي تش���كل تهديدا ً للمال
الع���ام ولس�ل�امة اإلجراءات المتعلق���ة بتوليد المال الع���ام وتداوله وإنفاقه وس�ل�امة التعامل

تخصصية ورصد األنش���طة
م���ع الم���وارد الوطنية ،وتس���مح كذلك بتطوير قاع���دة معلومات
ّ
المشبوهة وإجراءات الردع االستباقي على أساس قطاعي وتفعيل منظومة االرتباط وتداول
المعلومات.

.ج تمثلت إنجازات الهيئة في هذا المحور في عام  2017بما يلي:
في إطار البرنامج العاشر بعنوان (الوقاية والرصد) فقد تحقق ما يلي :
–
–
–
–
–

–تمكين قسم الرصد من ممارسة وظيفته األساسية وهي رصد األحداث ذات العالقة
بتخصص الهيئة ومراقبة احتماالت وشبهات الفساد في مراحل مبكرة.
–إعداد مصفوفة تقييم وإدارة المخاطر وقد استهدفت ( )15قطاعا ً موزعة على مؤسسات
ودوائر خاضعة لرقابة الهيئة.
–إعداد منظومة الرصد ومصادره وآلياته.
–تفعيل برنامج ردع البلديات الحتواء ظاهرة تصاعد المخالفات القانونية واإلدارية والمالية
في كافة بلديات المملكة.
–تفعيل برنامج الردع ضمن مؤسسات منتخبة من اإلدارات الحكومية حيث تم تنفيذ ()19
عملية ردع والعمل على تأسيس حالة ردع فيها تساهم في حماية المال العام .
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•في إطار البرنامج الحادي عشر بعنوان (الدراسات القطاعية) فقد تحقق ما يلي :
– –إعداد دراسة بعنوان «دراسة تحليلية لواقع إدارة التأمين الصحي الحكومي».
– –إعداد دراسة حول «دور البيانات في إحالة العطاءات».
– –إنجاز دراسة بعنوان «أسس اإليفاد في الجامعات الحكومية»(الجامعة األردنية).
	*وسيتم تفصيل هذه الدراسات ضمن إنجازات محور الوقاية.
– –وضع جدول التصنيف القطاعي /القطاعات األكثر عرضة للفساد وقد بلغ مجمل القطاعات
المشمولة بهذه التصنيفات ( )20قطاعاً.

المحور الرابع ( :إنفاذ القانون)

أيه���دف ه���ذا المح���ور إلى تطوي���ر الق���درات االحترافية (المهني���ة والتقنية) الالزم���ة لمكافحة

.

الفساد.

 .بيتضم���ن هذا المحور برنامجا ًرئيس���يا ًيش���مل تطوي���ر المهارات الفني���ة والتخصصية الالزمة
ألعمال التحري والتحقيق وتبادل المعلومات وتوظيف وإدارة المصادر وباقي أعمال الضابطة

العدلية الضرورية إلنفاذ القانون ،وتطوير آليات استرداد األموال المتأت ّية عن أعمال الفساد

باإلضاف���ة إل���ى الربط االلكتروني وتطوي���ر معدات األدلة الرقمية ،وكذلك تبادل المس���اعدة
القانونية على المستوى الدولي .

 .جتمثل���ت إنج���ازات الهيئة في هذا المحور ضمن البرنامج الثاني عش���ر بعنوان (إنفاذ القانون)
–
–
–
–
–

بمايلي:

–تزويد الهيئة من قبل  USAIDومجلس أوروبا بمحطتي تحليل جنائي ألجهزة الحاسوب
بهدف دعم أعمال مختبر األدلة الرقمية بما يضمن أعلى مستويات الجودة لمخرجات
العمل وفقا ً ألحدث التطورات التكنولوجية واالرتقاء بقدراته البشرية والفنية.
–التواصل مع الجهات والمؤسسات المشمولة بالمرحلة األولى لعملية الربط االلكتروني مع
الهيئة.
– االتفاق على المعلومات المطلوبة لغايات الربط وإعداد مذكرات تفاهم مع هذه الجهات
وهي(دائرة األراضي والمساحة ،دائرة األحوال المدنية والجوازات ،دائرة مراقبة الشركات،
ديوان الخدمة المدنية ،المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،وزارة العدل).
–تنفيذ زيارات ميدانية لحصر البيانات المطلوب توفيرها من خالل الربط االلكتروني البيني
( )GSBمع هذه المؤسسات بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتي
توفر خدمة االستعالم من خالل الرقم الوطني أو رقم الشركة أو رقم الضمان االجتماعي.
–تجهيز الخادم الخاص بعملية الربط ضمن شبكة الهيئة وذلك استعدادا ً إلجراء اإلعدادات
الفنية بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالربط البيني ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات.
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المحور الخامس( :التشريعات الوطنية )
.

أيهدف هذا المحور إلى إحكام التش���ريعات الوطنية الس���ارية والمس���تقبلية بإغالق الثغرات
التشريعية التي قد تقود إلى الفساد .

 .بيتضم���ن هذا المحور برنامجين رئيس���يين يش���مالن دراس���ة وتحديد الثغ���رات القانونية من
منظور النزاهة ومكافحة الفساد  ،وتطوير مقترحات للتشريعات الجديدة من نفس المنظور،
باإلضاف���ة إلى حصر األنظمة التكميلية والدراس���ات القانونية المتخصصة ،وكذلك مراجعة

مدى مواءمة التشريعات األردنية لالتفاقيات الدولية.

 .جتمثلت إنجازات الهيئة في هذا المحور لعام  2017بما يلي :
•في إطار البرنامج الثالث عشر بعنوان (مراجعة التشريعات) فقد تحقق ما يلي :
– –وضع مسودة مقترحة لغايات تعديل قانون الكسب غير المشروع.
– –االنتهاء من دراسة قانوني العمل والزراعة .
– –دراسة نظام إنشاء مطبعة أو دار نشر وتوزيع أو مركز للدراسات والبحوث وقياس الرأي
العام أو دار للترجمة أو مكتب للدعاية واإلعالن.
– –دراسة نظام فحص األدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل.
– –دراسة النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين األردنيين.
– –دراسة نظام معدل لنظام شهادة الثانوية العامة .
– –دراسة نظام الدفع والتحويل االلكتروني لألموال لسنة .2017
– –إعداد مسودة مشروع معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد يتضمن التعديالت التشريعية
المطلوبة على القانون الحالي استنادا ً إلى تجربة الهيئة بعد .2016/6/15

المحور السادس ( :الشراكات االستراتيجية )
.

أيهدف هذا المحور إلى تأسيس شراكات استراتيجية مع جهات محلية ودولية منتخبة ومؤهلة
للمشاركة في تطبيق وإدارة هذه االستراتيجية ضمن مجاالت التخصص المنتخبة .

 .بيتضمن هذا المحور ثالثة برامج أساسية وثمانية مشاريع تسعى بمجملها لتطوير شراكات
استراتيجية فاعلة مع جهات رسمية حكومية بصفتها تمتلك أدوات وطنية تؤهلها للمشاركة

ف���ي تطبي���ق هذه االس���تراتيجية وتحقي���ق أهدافها ،منها ش���راكات تعاونية مع المؤسس���ات
الرقابي���ة الموازي���ة  ،وأخرى مع الجهات األمنية في الدول���ة ،باإلضافة إلى برامج تعاونية مع

كل من الس���لطتين التش���ريعية والقضائية .حيث تسعى هذه المشاريع إلى تطوير شراكات

م���ع مؤسس���ات المجتم���ع المدني الفاعل���ة على الس���احة األردنية وكذلك مع المؤسس���ات
الدولية الموازية والجهات الدولية المانحة.

 .جتمثلت إنجازات الهيئة في هذا المحور لعام  2017بما يلي:
•في إطار البرنامج الخامس عشر بعنوان (الشراكات االستراتيجية ) فقد تحقق ما يلي:
– –توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وديوان المحاسبة بغرض تضافر الجهود لمكافحة الفساد،
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–

–
–
–
–
–

والتعاون الفني والمعلوماتي ،والتعاون في مجال التدقيق المالي واإلداري.
–توقيع مذكرة تفاهم عامة مع مديرية األمن العام في إطار التعاون االستراتيجي لمشروع
الشراكة مع الجهات األمنية ،بهدف تفعيل آليات المكافحة وإنفاذ القانون وتبادل المعلومات
والخبرات والتجارب المهنية المتاحة لمديرية األمن العام وأجهزتها التخصصية في مجال
مكافحة الفساد.
–توقيع مذكرة تفاهم خاصة مع مديرية األمن العام في مجال حماية الشهود والمبلغين
والمخبرين والخبراء لتقديم كافة أشكال الحماية لهم من خالل آليات عمل مشتركة
وسريعة ومتفق عليها مع مديرية األمن العام.
–توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم تتعاون من خاللها الوزارة على تعزيز الفكر
التربوي والتعليمي حول مبادئ النزاهة والحاكمية الرشيدة وتحقيقه بالوقاية من الفساد
ضمن المناهج العلمية واألنشطة المختلفة في جميع مدارس المملكة الحكومية والخاصة.
–توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تساهم فيها الوزارة في تعزيز
مبادئ النزاهة والشفافية والحاكمية الرشيدة ضمن المناهج العلمية واألنشطة المختلفة
في الجامعات األردنية.
–توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية للتعاون في
مجال الدراسات واألبحاث واستطالعات الرأي في مجال النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية
منه.
–توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء بهدف تبادل المعلومات والبيانات
التي تقع في نطاق التخصص النوعي لكل جهة مع إعالم الهيئة بأية تجاوزات أو مخالفات
قد تنطوي على شبهات فساد.

•في إطار البرنامج السادس عشر بعنوان ( الشراكات الدولية) فقد تحقق ما يلي :
•أداة المساعدة التقنية وتبادل المعلومات ( :)TAIEXتفعيل تعاون الهيئة ووزارة التخطيط
والتعاون الدولي لالستفادة من مبادرة ( )TAIEXالمقدمة من المفوضية األوروبية ضمن
المحاور التالية:
– –آلية استقبال الشكاوى من خالل التحقيق االبتدائي ومراجعة سير نظام استقبال
الشكاوى واالطالع على أفضل التجارب المتعلقة بآليات وأسس استقبال الشكوى/
التظلم ،وكيفية التعامل مع متلقي الخدمة .وفي مجال التحقيقات اإلدارية ،آلية
التفتيش اإلداري لمراقبة اإلجراءات المتبعة في اإلدارة العامة وتبسيط اإلجراءات
اإلدارية.
– –التحقيق وإدارة جمع األدلة القانونية وبناء الحقائق والتحديات في التطبيق العملي من
خالل التعامل مع تحديات الوسائل االلكترونية في اإلثبات ،والتكنولوجيا المعاصرة في
التحقيق.
– –آلية تتبع مدى التزام القطاع العام /الخاص بمعايير النزاهة والطرق المثلى لقياسها
سواء في مجال الممارسة أو في مراقبة التزام مؤسسات القطاع العام.
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– –االستفادة من التجارب الدولية في حقل التدريب المهني في تطوير التشريعات
وتتضمن (تعديل القانون ،إعداد وإقرار األنظمة واألساليب) وكيفية دراسة التشريعات
ذات العالقة بالنزاهة ومكافحة الفساد والتظلمات وعمليات اإلعداد والتحضير للتشريع
وكذلك مراجعته وطلب تعديله.
– –التظلمات اإلدارية من خالل إجراء التسويات ونظام الوساطة مع اإلدارة العامة لحل
التظلمات اإلدارية قبل إحالتها للتحقيق الرسمي.
•البنك الدولي ( : )WORLD BANKتم تطوير خطة عمل بالتعاون مع البنك الدولي لتنفيذ
برامج االستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في موضوع الواسطة والمحسوبية.
– –التنسيق لزيارة خبراء لتقييم الوضع الحالي في األردن فيما يتعلق في موضوع الواسطة
والمحسوبية.
– –توظيف االستراتيجية وخطة العمل المقترحة بشأن كيفية التقليل من حجم هذه
المشكلة (من خالل تزويد المعنيين بجميع المشاريع المذكورة في االستراتيجية حول
هذه المشكلة).
فتح آفاق التعاون مع الجهات التالية بهدف تعزيز قدرات موظفي الهيئة وإكسابهم الخبرات
والممارسات الدولية الناجحة:
–
–
–
–
–
–

–سيجما :إطالق تقرير حول تقييم مخاطر الفساد في نظام الشراء العام في األردن.
– :UNDPتجهيز قاعة تدريبية لتدريب المهندسين في قطاع اإلنشاءات على تعزيز
الشفافية والمساءلة في قطاع اإلنشاءات العامة.
–هيئة الحقوق المدنية ومكافحة الفساد( )ACRCكوريا بغرض إشراك موظفي الهيئة في
اللقاء السنوي لممارسي مكافحة الفساد.
–تطوير آليات عمل مشتركة مع صندوق النقد الدولي في دولة الكويت.
–تعزيز التعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد في دولة الكويت (نزاهة).
–تعزيز التعاون مع إدارة مكافحة الفساد والتحقيق في المخالفات المالية /دولة اإلمارات
العربية المتحدة.

•في إطار البرنامج السابع عشر بعنوان ( شراكات المجتمع المدني) فقد تحقق ما يلي :
– –توقيع مذكرة تفاهم مع رشيد /الشفافية الدولية لبناء قدرات الموظفين في إطار مهام
الهيئة ومشاريع االستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد المتعلقة بالنزاهة
والوقاية والتوعية والتشريعات وإنفاذ القانون.

26
التقرير السنوي 2017

المحور السابع ( :االتصال واإلعالم )
.

أيهدف هذا المحور إلى تأسيس اتصال فاعل ومباشر مع كافة األطراف ذات العالقة برسالة
الهيئة وبرامجها ومش���اريعها وتوظيف أدوات اإلعالم إليصال رس���الة الهيئة إلى المس���تويات
المحلية ألغراض التوعية والوقاية والمنع والردع وتحقيق األهداف االستراتيجية واستقطاب

الرأي العام الداخلي ،وكذلك مخاطبة المستويات الدولية الستقطاب الدعم الدولي للجهود
األردنية في مكافحة الفساد.

 .بيتضمن هذا المحور برنامجين رئيس���يين وخمسة مشاريع تسمح ببناء الموقع االلكتروني
وتفعي���ل منص���ات التواص���ل االجتماعي وتفعيل بواب���ات المعلومات االلكتروني���ة إضافة إلى
أدوات التواصل مع وسائل اإلعالم النتاج وإدماج رسائل الهيئة في البرامج اإلعالمية الوطنية.

 .جتمثلت إنجازات الهيئة في هذا المحور لعام  2017بما يلي:

•في إطار البرنامج الثامن عشر بعنوان (التعاون مع اإلعالم ) فقد تحقق ما يلي:
– – دمج رسائل الهيئة في مجموعة من البرامج اإلذاعية والتلفزيونية.
– – التواصل مع بعض البرامج التلفزيونية للتحدث عن مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد
صصت حلقات للتحدث عن الرشوة  ،والواسطة والمحسوبية،وحماية الشهود
حيث خ ُ ّ
والمبلغين ،ودور الهيئة في تلقي التظلمات.
– –إعداد وبث مجموعة من اإلضاءات التوعوية المرئية والمسموعة حول الواسطة والمحسوبية
ومكافحة الفساد والرشوة واستغالل الوظيفة العامة.
– –تنفيذ عدد من اللقاءات التلفزيونية لتجسير التواصل مابين الهيئة والرأي العام.
•في إطار البرنامج التاسع عشر بعنوان ( اإلعالم االلكتروني) فقد تحقق ما يلي:
– –إعادة بناء الموقع االلكتروني للهيئة ليتمكن من خدمة أعمال ومهام الهيئة وفقا ً للقانون.
الجديد بعد دمج هيئة مكافحة الفساد مع ديوان المظالم وسيتم إطالق الموقع في بداية
عام .2018
– –إنشاء قناة يوتيوب باللغتين العربية واإلنجليزية وحساب انستغرام.
– –تفعيل صفحة الهيئة على موقع التواصل اإلجتماعي  ، FACEBOOKواستخدامه للترويج
إلنجازات الهيئة وبث الرسائل التوعوية المعدة ضمن برنامج هادف.

المحور الثامن ( :القدرات المؤسسية)
.

أيه���دف ه���ذا المحور إل���ى تطوير القدرات المؤسس���ية للهيئة بما يس���مح له���ا بإنجاز أهداف
االستراتيجية بفعالية أكبر وموارد أقل.

 .بيتضمن هذا المحور ثالثة برامج رئيسية وتسعة مشاريع تعمل على تطوير الموارد البشرية
بصفتها الركيزة األساس���ية في إدارة وتطبيق هذه االس���تراتيجية وتحقيق أهدافها وفي إدارة
العملي���ات المهنية والفنية والتخصصية للهيئ���ة المطلوبة للتميز واإلبداع  .كما تعمل هذه
البرامج والمشاريع على تهيئة وتطوير البنية التحتية المطلوبة في إدارة المعرفة والتدريب
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وتأهيل القيادات  ،واالستقطاب واإلحالل  ،وأخيرا ًاستكمال الحوسبة الشاملة وهو المشروع
الفني األكثر شموال ً في هذه االستراتيجية.

 .جتمثلت إنجازات الهيئة في هذا المحور لعام  2017بما يلي:

•في إطار البرنامج الواحد والعشرين بعنوان ( تطوير الموارد البشرية) فقد تحقق ما يلي :
– –إعداد خطة تدريبية لعام  2018ستستمر لباقي سنوات االستراتيجية بهدف بناء قدرات
موظفي الهيئة في تنفيذ مشاريع االستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.
– –تنفيذ برنامج تدريبي لفريقي االمتثال في القطاعين العام والخاص وفرق الردع.
•في إطار البرنامج الثاني والعشرين بعنوان ( التحول االلكتروني) فقد تحقق ما يلي
– –إعداد وثيقة تحليل نظام إدارة الشكاوى والقضايا في الهيئة بالتعاون مع مشروع سيادة
القانون.
– –بناء تطبيق خاص بالهيئة على الهواتف الذكية ( )MOBILE APPLICATIONلتقديم
الشكاوى والتظلمات من خالله وبث رسائل التوعية من آثار الفساد ونشر جهود الهيئة في
مكافحته.
– –تطوير نظام إلدارة المعرفة في الهيئة.
– –تجهيز نظام خاص لتسجيل الشكاوى والتظلمات لتسهيل العمل في هذا المجال.
– –تجهيز نظام إحصائي الكتروني سيدخل العمل في الربع األول من عام .2018
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الجزء الثاني
إنجازات هيئة النزاهة ومكافحة
الفساد في عام 2017
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الفصل األول  :النزاهة
من���ذ تول���ي هيئ���ة النزاهة ومكافحة الفس���اد مهمة ترس���يخ وتفعيل منظومة النزاه���ة الوطنية في
مؤسس���ات اإلدارة العام���ة والقطاع الخاص ومؤسس���ات المجتمع المدن���ي ،تحولت هذه المهمة

ألداة ووظيفة مركزية تمهد لمكافحة الفساد بكافة أشكاله ومستوياته.

وإلنج���از ه���ذه المهمة تم تش���كيل فريقي امتثال للقطاعين العام والخ���اص لتنفيذ برنامج زيارات

يسعى إلى :

1 .1تفعيل وترسيخ معايير النزاهة الوطنية ونشرها والتوعية بها.

2 .2مراقبة االمتثال العام في القطاع الحكومي.

3.3التعاون مع مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لوضع معايير
الحوكمة الرشيدة وسالمة تطبيقها.

حي���ث يقوم ه���ذان الفريقان بتنفيذ زي���ارات ميدانية للدوائر الحكومية والجه���ات الرقابية على
.

القطاعين العام والخاص وفق الخطوات التالية:

أالتحضي���ر األول���ي للزيارة  :يتم ذلك باالط�ل�اع على الهيكل التنظيمي للدائرة المس���تهدفة
بالزي���ارة ومعرفة آلية عمله���ا والخدمات التي تقدمها والوصف الوظيفي لمديريات وأقس���ام

تلك الدائرة.

 .ببن���اء ً عل���ى التحضير األولي ،يتم إعداد برنامج الزيارة وذلك بتعبئة المعلومات المس���تهدفة
م���ن الزي���ارة على جدول حس���ب معايير النزاهة ومش���اريع االس���تراتيجية الوطني���ة للنزاهة
ومكافحة الفساد  2025-2017ووفق المديرية المعنية بتطبيق كل معيار.

 .جبعد االنتهاء من الزيارة ،يجري تحليل ودراسة الزيارة ومطابقتها مع أهداف الدائرة واألهداف
المرجوة من الزيارة ومعرفة مدى التزام تلك الدائرة بمعايير النزاهة الوطنية.

 .دإعداد النتائج والتوصيات الالزمة.

وقد تمثلت إنجازات الهيئة في مجال النزاهة ضمن برامج ومشاريع االستراتيجية الوطنية للنزاهة

ومكافح���ة الفس���اد  ،2025-2017وكذلك المطالب���ة بضرورة االلتزام بمعايي���ر النزاهة الوطنية من
قبل القطاع العام ،والمباش���رة بالتعاون مع مؤسس���ات الرقابة على القطاع الخاص بوضع معايير
الحوكمة الرشيدة للجهات التي تتولى مهام الرقابة عليها.
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الفصل الثاني  :الوقاية
الوقاية من الفساد أحد أهم العناصر الواجب توافرها لضمان النزاهة ومكافحة الفساد والحد من

مظاه���ره ،ويرتك���ز مفهوم الوقاية في النزاهة ومكافحة الفس���اد على منع���ه قبل وقوعه والحد من
س���لبياته عل���ى المجتمع واإلدارة العامة  ،وتس���عى الهيئة في هذا المج���ال إلى تعزيز قيم النزاهة
والشفافية والمساءلة والحاكمية الرشيدة من خالل إعداد خطة توعية تشتمل على مجموعة من

البرام���ج التوعوي���ة وتتضمن هذه البرام���ج عقد دورات وورش عمل ومؤتم���رات تهدف لرفع الوعي
بمفهوم النزاهة ومكافحة الفس���اد بأشكاله وآثاره الس���لبية اقتصاديا ًواجتماعيا ًوسياسياً ،وإعداد
خطة وقائية تشتمل على مجموعة من البرامج الوقائية بحيث تتضمن هذه الخطة زيارات ميدانية
وتقييمات إجرائية لإلدارة العامة ،باإلضافة إلى إعداد خطة الدراسات القطاعية التي تشتمل على
بعض الدراسات واألبحاث التي تغطي العوامل واآلثار اإلدارية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية
للفساد ،وأيضا ًتسعى الهيئة إلى التواصل مع أصحاب القرار في وزارتي التربية والتعليم ،والتعليم

العالي والبحث العلمي بهدف إضافة مواد توعوية حول مفاهيم الفس���اد وأشكاله ومخاطره وآثاره
السلبية مما ينعكس إيجابا ًعلى الطلبة مستقبال ًوذلك بغرس القيم والمبادئ الحميدة المعارضة

للفس���اد ،وكذل���ك تس���عى الهيئ���ة إلى التواصل م���ع المؤسس���ات اإلعالمية المرئية والمس���موعة
والمقروءة؛ بهدف نش���ر رس���ائل توعوية وتوجيه الرأي العام ضد الفساد ،ورصد األحداث واألخبار

اليومية المحلية واإلقليمية والدولية ذات العالقة بمهام وواجبات الهيئة التي قد تش���كل مدخال ً
لإلخ�ل�ال بمنظومة النزاهة الوطنية ليتم متابعتها وتقييمها ،وتطوير آليات وأدوات الرصد للوقوف
على أكثر المناطق المعرضة للخطر ،ومن ثم تنفيذ البرامج التي تحد من هذا الخطر قبل وقوعه.

وق���د تعامل���ت مديرية الوقاية خالل عام  2017مع ( )75قضية وش���كوى وإخبار متنوعة المواضيع
وعلى مختلف المؤسسات ،تم تحويلها بموجب قرارات صادرة من مجلس هيئة النزاهة ومكافحة
الفساد للقيام بالدور الوقائي المطلوب وفقا ً للتالي:

1 .1تشكيل لجان ميدانية من محققي الوقاية للتحقق من القضايا الواردة.

2 .2إعداد التقارير الوقائية المتعلقة بأعمال اللجان المشكلة ورفعها لمجلس الهيئة التخاذ القرار
المناسب بخصوصها.

3.3مخاطبة الجهات المعنية بمواضيع التقارير لغايات تصويب األوضاع حسب التوصيات الواردة
بهذه التقارير .

4 .4إحال���ة التقاري���ر ومرفقاتها الت���ي انطوت على مخالفات إلى مديري���ة التحقيق في الهيئة إلجراء
المقتضى القانوني بخصوصها.
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جدول رقم ()1
وفيما يلي ملخص عن النتائج التي وصلت إليها القضايا الواردة للوقاية خالل عام  2017موزعة
على النحو التالي:
محولة للتحقيق

تصويب

حفظ

قضايا عاملة

المجموع

21

22

25

7

75

جدول رقم ( ) 2
أبرز القضايا التي تم إجراء تصويب عليها ومنع حدوث فساد فيها من ضمن القضايا الواردة في
الجدول أعاله خالل عام : 2017
تسلسل

الجهة أو المؤسسة
التي حدثت فيها
المخالفة

1

شركة تطوير العقبة

2

دائرة اآلثار العامة

3

سلطة إقليم البتراء

4

أمانة عمان الكبرى

5

دائرة األراضي
والمساحة /أراضي
العقبة
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اإلجراء التصويبي
مخاطب���ة رئيس س���لطة منطق���ة العقبة اإلقتصادي���ة الخاصة
لمعالج���ة المالحظ���ات الفني���ة عل���ى أعم���ال عط���اء مش���روع
المطل تفاديا ً للوقوع في مخالفات وتجاوزات ما بين السلطة
والمقاول.
التواصل مع دائرة اآلثار العامة من أجل إعادة النظر بش���روط
وطريق���ة اإلعالن لوظيفة عميد كلية الفسيفس���اء ،وتم إعادة
النظر بالش���روط وطريقة طرح اإلع�ل�ان بما يتفق مع األنظمة
والقوانين ذات العالقة.
تنفيذ زيارة ميدانية إلى س���لطة إقليم البتراء وتصويب بعض
المالحظ���ات والتج���اوزات الموجودة داخل مقر الس���لطة وتم
التأكد الحقا من تصويبها بطريقة أصولية.

متابعة موضوع تعيينات موظفي الفئة الثالثة في أمانة عمان
الكب���رى حيث ت���م معالجة بعض المالحظ���ات المتعلقة بآلية
التعيي���ن وتغيي���ر المس���مى الوظيف���ي في م�ل�اك أمانة عمان
الكبرى.
مخاطب���ة وزارة األوق���اف والش���ؤون والمقدس���ات اإلس�ل�امية
م���ن أجل معالجة المالحظ���ات والتج���اوزات المتعلقة بعملية
اس���تبدال أرض وقفية في محافظة العقبة ،وتتلخص بتقديم
إحدى الشركات لمعاملة استبدال لقطعة أرض تعود ملكيتها
لنفس الش���ركة بقطعة أرض وقفي���ة ضمن أراضي العقبة وتم
إيق���اف المبادل���ة ألنها ال تحق���ق مصلح���ة وزارة األوقاف وألن
سعر قطعة األوقاف أعلى وأفضل من قطعة الشركة.

تسلسل

الجهة أو المؤسسة
التي حدثت فيها
المخالفة

6

صندوق استثمار
أموال الضمان
االجتماعي

7

هيئة األوراق المالية

8

وزارة العمل

9

وزارة الصناعة
والتجارة

10

وزارة الصحة ،وزارة
البيئة ،وأمانة عمان
الكبرى

11

دائرة اللوازم العامة

12

سلطة منطقة العقبة
االقتصادية الخاصة

13

هيئة تنظيم قطاع
النقل البري

14

وزارة األشغال العامة
واإلسكان

اإلجراء التصويبي
المتابع���ة م���ع صن���دوق الضم���ان االجتماع���ي لمعالجة بعض
المالحظ���ات التي بحاجة لتصويب وتم أخذ هذه المالحظات
بعي���ن االعتب���ار من إدارة صندوق الضم���ان االجتماعي خاصة
فيما يتعلق ببيع وشراء أسهم الضمان االجتماعي.

ت���م معالج���ة المالحظ���ات المتعلق���ة بعم���ل إحدى الش���ركات
وبخاص���ة األمور المالية واإلدارية للش���ركة من خالل تش���ديد
رقابة هيئة األوراق المالية على أعمال الشركة.
تنظي���م منح تصاريح العمالة الواف���دة وربطها بالنظام االلكتروني
لضمان عدم التالعب في منح هذه التصاريح مع تشديد الرقابة
على مديريات العمل في المملكة وتصويب المخالفات فيها.

مخاطبة وقائية للوزارة ومدير عام شركة الصوامع األردنية لاللتزام
باالتفاقي���ات الموقع���ة ما بين ال���وزارة والش���ركات المصدرة لمادة
الحب���وب تجنب���ا ًلدفع الغرامات المالي���ة المترتبة على النقص في
البواخ���ر عند عملية تفريغ هذه الحبوب بس���بب حدوث األعطال
في أجهزة التفريغ لدى ميناء العقبة ،وتم تصويب المخالفة.

مخاطب���ة وقائي���ة لمعالج���ة المخالف���ات المرتكب���ة في مكب
الغباوي تفاديا ًلوقوع مشاكل في خاليا النفايات لدى المكب،
وتم تصويب المخالفات.
مخاطب���ة الدائ���رة بض���رورة تقيّ���د لجن���ة العط���اءات المركزي���ة
باألس���س واألص���ول الواجب���ة ف���ي عملي���ة طل���ب الفحوصات
المخبري���ة م���ن المناقصين المتقدمين للعط���اءات الحكومية
فيما يخص اللوازم ،وتم تصويب المخالفة.
مخاطبة وقائية للس���لطة إلصدار التعليمات الالزمة المتعلقة
بالنظ���ام المال���ي ونظ���ام اللوازم واألش���غال في الس���لطة ،مع
معالج���ة االزدواجي���ة القائمة بين التأمي���ن الصحي الحكومي
والتأمي���ن الصح���ي الخ���اص والعم���ل عل���ى حوس���بة جمي���ع
اإلج���راءات المتعلق���ة بهم���ا وتفعيل دور الرقاب���ة الداخلية في
جميع دوائر السلطة ،وتم تصويب المخالفة.

مخاطب���ة وقائي���ة للهيئ���ة إلص���دار تعليم���ات لمن���ح وس���حب
التصاري���ح المؤقت���ة للحاف�ل�ات والمركب���ات مع ض���رورة عمل
دراس���ة ش���املة قب���ل ط���رح عط���اء التش���غيل لخط���وط النقل
للحافالت والمركبات ،وتم تصويب المخالفة.

مخاطب���ة وقائية للوزارة للتقيد بنظام األش���غال الحكومية تحقيقا ً
للمنافس���ة المش���روعة بين المقاولين وخاص���ة فيما يتعلق بقبول
كفاالت الدخول في العطاءات الحكومية ،وتم تصويب المخالفة.
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إجراءات تصويب األوضاع:

•تزوي���د رئي���س الوزراء بنتائ���ج القضايا المحولة إل���ى الهيئة من الحكومة والخاصة بش���بهات
فس���اد ف���ي بعض مؤسس���ات اإلدارة العامة وعددها ( )37قضي���ة تحقيقية تضمنت العديد
من شبهات الفساد والمخالفات المالية واإلدارية ،وتقديم تشخيص لبعض جوانب القصور
في هذه القطاعات.
•مخاطب���ة الحكوم���ة حول نتائج الدراس���ة التي قامت به���ا الهيئة بخصوص ش���راء المركبات
واآلليات على حس���اب المش���اريع ،والتوصية بالتوقف عن ش���راء هذه المركبات واآلليات.
حيث صدر بالغ دولة رئيس الوزراء بالتوقف عن الش���راء واللجوء إلى االس���تئجار من قبل
الجهات المنفذة ألغراض خدمة هذه المشاريع.
•مخاطبة رئاسة الوزراء بنتائج أعمال «لجنة فنية متخصصة» ،والتي تضمنت أهم المخالفات
والثغ���رات ف���ي األوام���ر التغييرية التي تنفذ ف���ي العطاءات الحكومية وأه���م الطرق الواجب
اتباعه���ا لمعالج���ة هذه المخالفات بالطرق الوقائية حيث أوعز دولة رئيس الوزراء بتش���كيل
لجنة برئاسة وزير األشغال العامة واإلسكان وعضوية ممثلين عن وزارة المياه والري ووزارة
الش���ؤون البلدية وهيئة النزاهة ومكافحة الفس���اد لدراسة توصيات الهيئة بخصوص تطوير
التش���ريعات المنظمة لألوامر التغييرية في العطاءات الحكومية مع تطوير إجراءات العمل
المتعلقة بها.

التوعية

تُمثل التوعية بمعايير النزاهة وتطبيقها ومناهضة الفساد والوقاية منه أهمية قصوى لدى الهيئة،
بهدف تهيئة البيئة الوطنية  -بكافة أطيافها و شرائحها  -لتبني نهج وفكر وقناعة باعتبارها مفتاح
التنمية البشرية وإدامتها ،ألن خلق حالة وعي وتنوير لدى المجتمع ستسهم بشكل كبير في تغيير
سلوك
ثقافة الواسطة والمحسوبية وهدر المال العام ،ليحل محلها فكر ي ُترجَم إلى
ٍ
ٍ
وتطبيق عملي ٍ
باتجاه تطبيق معايير سيادة القانون والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والشفافية والحاكمية
الرشيدة لتشكل بمجموعها حاضنة تنبذ الفساد وتقاومه وتحافظ على المال العام.
ومن هنا ،فقد قامت الهيئة وخالل عام  2017بعدة أنشطة توعوية:
1 .1عقد (  ) 20محاضرة توعوية لمختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
2 .2إدم���اج معايير النزاهة والتوعية بأخطار الفس���اد ضمن برنامج توجيه الموظف الجديد الذي
يعقد في معهد اإلدارة العامة.
3.3تنظي���م مس���ابقة الرس���م والقصة القصي���رة لطلبة م���دارس وزارة التربي���ة والتعليم ومدارس
خال من الفس���اد» وتوزيع الجوائ���ز على الطلبة
مس���تقبل
التعلي���م الخ���اص بعن���وان «نحو
ٍ
ٍ
الفائزين بهذه المسابقة ضمن حفل شاركت فيه وزارة التربية والتعليم.
4 .4مشاركة وزارة الشباب في برنامجها الموجّه للشباب ضمن معسكرات الحسين للشباب وتهدف
المش���اركة لتوعية الش���باب المش���اركين بمفاهيم النزاهة ومكافحة الفس���اد والوقاية منه ودور
الشباب المهم في نشر هذه المفاهيم ،حيث تمت المشاركة بـ ( )7لقاءات لهذه الغاية.
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الرصد

تطبيقا ً للمفهوم الوقائي لمكافحة الفساد عن طريق منع الفساد و الحد منه قبل وقوعه فقد
تم وضع رؤية شمولية واستحداث قسم ٍ لرصد األحداث والبيانات والمعلومات والتقارير ذات
العالقة بعمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأهدافها وخططها وآليات عملها قبل أو أثناء أو
بعد حدوثها على المستويين الداخلي والخارجي وتحليلها أوليا ً وبيان آثارها ،وإعداد التقارير
والتوصيات الضرورية التخاذ القرار حولها في الوقت المناسب عن طريق الربط االلكتروني وبناء
قواعد بيانات شاملة باإلضافة إلى االستعانة بأفضل التطبيقات واألنظمة اإللكترونية المتطورة
في مجال الرصد وتحليل المعلومات االستخبارية لتواكب التقدم العلمي والثورة التكنولوجية،
مما يشكل نظام إنذار مبكر الستشعار أي مؤشرات لوقوع الفساد عبر منظومة رصد متكاملة
وشاملة لجميع مرافق اإلدارة العامة ،باإلضافة لمساعدة الهيئة في القيام بواجباتها في التحري
عن مواطن الفساد وليس فقط انتظار الشكاوى واإلخبارات التي تتلقاها ،وكذلك توفير البيانات
الالزمة لعمل الهيئة من خالل الربط االلكتروني مع مؤسسات الدولة دون الحاجة للمخاطبات
الرسمية مما يوفر الوقت والجهد والدقة في البيانات.

•إنجازات الرصد :

نتج عن متابعة األحداث التي تتعلق بعمل الهيئة وتحليل البيانات والتأكد من صحتها من خالل
الوسائل المتاحة حوالي ( )40تقريرا ً أفرزت ملفات تحقيقية تم تحويلها إلى الجهات المعنية داخل
الهيئة واعتبرت مدخال ًلعملها وهناك الكثير من المعلومات التي تم متابعتها وتبين عدم صحتها،
وكذلك عمل دراسة شاملة لمؤشر مدركات الفساد( )CPIالصادر عن منظمة الشفافية الدولية
وتحليل هذا المؤشر من حيث النظام الدولي المتبع في إعداد التقرير والجوانب التي يقيسها
وطرق القياس والجهات التي تنفذ عمليات القياس ،وعمل تحليل لنتائج األردن على مؤشر
مدركات الفساد للعشر سنوات الماضية للوقوف على نقاط القوة والضعف وأسباب التراجع في
آخر تقييم لعام .2016

الدراسات القطاعية

تقوم الهيئة بتشخيص أوجه الخلل من خالل إجراء الدراسات القطاعية في الجهات الخاضعة
الختصاص الهيئة وذلك بناء ً على مراجعة وفحص تحليل األطر التنظيمية و اإلجرائية للوصول
إلى أسباب ومسببات الفساد ووضع التوصيات المناسبة لمعالجة الخلل أو الثغرات و بالتالي منع
انتشار الفساد .
ويتم إجراء الدراسات القطاعية على المستويين الكلي والجزئي ،بما يحقق دورا ً فاعال ً في تحديد
القطاعات األكثر عرضة للفساد وتحديد المخاطر الخفية التي تشكل جوهر أفعال الفساد لتحديد
نقاط القوة والضعف في القطاعات المستهدفة مما ينعكس إيجابا على أداء وكفاءة القطاع
المستهدف بما يحقق تعزيز معايير النزاهة ومكافحة الفساد.
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وقد قامت الهيئة في عام  2017بتنفيذ ثالث دراسات قطاعية و على النحو اآلتي :
•أوال ً  :دراسة بعنوان « دور البيانات في إحالة العطاءات »
ملخص الدراسة
تعتبر إعادة استخدام البيانات والمواصفات السابقة والرسوم والمخططات للعطاءات المشابهة،
لالستفادة منها في وضع مواصفات جديدة واالطالع على األخطاء في تنفيذ العطاءات المشابهة
لتالفيها في المستقبل في مرحلة العطاء المعروضة في هذه الدراسة القطاعية جزءا من عمليات
مراجعة األنظمة والتشريعات المستخدمة في إحالة العطاء ،والوقوف على نصوص المواد التي
قد تكون منفذا ّ لعمليات الفساد في تنفيذ المشاريع وتحميل الخزينة عبئا ً ماليا ً غير متوقع،
وقد تم التعرف على أربع نقاط من التحسينات المتعلقة بإعادة استخدام بيانات المواصفات
السابقة وهي :متطلبات تخطيط ورسم الخرائط للشركات المحال عليها العطاء ،تبادل الوثائق
واالتصاالت ،وثائق إنشائية لبيانات المواصفات السابقة ،وبيانات تصميم مؤرشفة واألساس
المنطقي المبني عليها.
توصيات الدراسة -:
1 .1تبني نظام إلكتروني إلدارة العطاءات الحكومية من مرحلة وضع المواصفات المطلوبة
والجدوى االقتصادية وصوال ً لمرحلة اإلحالة والتنفيذ واالستالم النهائي.
2 .2االحتفاظ بالبيانات التاريخية للمواصفات والمخططات والجهات المنفذة ،باإلضافة للمعيقات
التي رافقت تنفيذ العطاءات لالستفادة من تلك البيانات والوثائق (المخططات والدراسات)
في مجال اإلعداد لمواصفات عطاءات جديدة.
3.3وضع تصنيف موحد لبيانات العطاءات التي تم طرحها من خالل الجهات المشرفة على
إدارة العطاءات الحكومية (دائرة اللوازم العامة ،وزارة األشغال العامة واإلسكان ،أمانة عمان
الكبرى ،دائرة الشراء الموحد ،أخرى) بهدف توحيد المواصفات فيما يخص العطاءات ذات
البيانات المشتركة وتوحيد المواصفات منعا ً للتالعب ببيانات العطاءات بقصد توجيه اإلحالة
أو إضافة األوامر التغييرية غير المبررة.
4 .4البدء بالعمل على إيجاد منظومة تشريعية لتوحيد الجهة المشرفة على عمليات إحالة
العطاءات في المملكة بدال ً من توزّعها على جهات مختلفة ،وتركيزها بجسم إداري واحد مما
سيخلق حالة من القدرة على اإلشراف والرقابة الحقيقية على الجوانب الفنية واإلجرائية فيما
يخص إدارة العطاءات والذي بدوره سيرسم النسق العام لشكل إدارة العطاءات الحكومية
في المملكة.
•ثانيا ً  :دراسة قطاعية بعنوان « دراسة تحليلية لواقع إدارة صندوق التأمين الصحي»
أهداف الدراسة
االطالع على قيود وسجالت إدارة التأمين الصحي ومراجعة إجراءات العمل المتبعة فيه ،للتأكد
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من سالمتها ومراعاتها للتشريعات النافذة( .حيث وردت بعض التظلمات بخصوص وجود خلل
في تقدير أسس االقتطاع لنسب االشتراك في التأمين الصحي) وفقا ً للتالي:
1 .1الوقوف على واقع حال الدوائر التابعة إلدارة التأمين الصحي ومشاكلها .وتحديد الثغرات
التشريعية والقانونية الموجودة في نظام التأمين الصحي وتقديم حلول قانونية لهذه الثغرات.
2 .2الوقوف على مشكلة تقدير نسب االقتطاع على المشتركين ومعالجتها.
3.3حصر حاالت االزدواجية في التأمين.
4 .4الوقوف على سياسات اإلنفاق في إدارة صندوق التأمين الصحي فيما يخص العالج في المراكز
الصحية الخاصة (شراء الخدمات).
5 .5حصر أبرز المخاطر في إدارة التأمين.
أبرز نتائج ومخاطر الدراسة
1وجود فراغ تشريعي في الحاالت الخاضعة للتأمين واحتساب نسب االقتطاع.
.1
2 .2وجود ازدواجية تأمين في بعض الحاالت بين القطاعين المدني والعسكري.
3 .3كثرة الفئات المستفيدة من التأمين وتشعبها.
4 .4عدم وجود غطاء تشريعي لتشكيل اللجان .
5 .5عدم وجود آلية للتدقيق على مطالبات الجهات الطبية الخاصة.
6 .6عدم وجود آلية لصرف األدوية المقررة وغير المقررة.
7 .7عدم وجود حسابات أمانات.
8 .8عدم حوسبة النظام المالي واألنشطة المالية .
9 .9ضعف برامج الحاسوب الحالية وسهولة اختراقها.
1010عدم وجود برامج ربط الكتروني مع الجهات ذات العالقة.
توصيات الدراسة :
1مراجعة التشريعات الخاصة بإدارة التأمين الصحي (نظام التأمين الصحي والتعليمات
.1
الصادرة بمقتضاه من خالل لجنة من جهات مختلفة).
2 .2منع ازدواجية الخضوع للتأمين الصحي المدني مع الخدمات الطبية الملكية لضمان
ضبط النفقات.
3 .3ضرورة مراجعة كافة الفئات التي تم إشراكها في التأمين الصحي لغايات التأكد من مدى
انطباق شروط االشتراك عليها ودرجة التأمين الممنوحة لكل مشترك.
4 .4وضع أسس تضبط آلية تشكيل اللجان في التأمين الصحي للحد من تضارب المصالح
الناتج عن تنسيب أشخاص تربطهم عالقات وطيدة بمن يتم التدقيق عليهم وإدارة
التأمين.
5 .5إعادة صالحية التدقيق على الفواتير والمطالبات المتعلقة بالمستشفيات الخاصة لمديرية
المتابعة في إدارة التأمين الصحي لضمان عدم التواطؤ من قبل شركات التدقيق الخاصة
لصالح المستشفيات في القطاع الخاص.
6 .6وضع آلية لضبط صرف األدوية المقررة وغير المقررة.
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7 .7العمل على إرجاع المبالغ المدفوعة زيادة من قبل المؤمن عليه وعدم االكتفاء بخصمه
من قيم المطالبات اإلجمالية.
8 .8ضرورة إعداد نظام محوسب لجميع العمليات في المديرية المالية وبأقصى سرعة ممكنة.
9 .9ضرورة توفير أفضل برامج الحماية ألنظمة الحاسوب.
1010إجراء الربط االلكتروني بين بيانات إدارة التأمين الصحي وكل من األحوال المدنية
والضمان االجتماعي وضريبة الدخل وصندوق المعونة الوطنية.
•ثالثا ً  :دراسة بعنوان «أسس اإليفاد في الجامعات الحكومية»  /الجامعة األردنية.
تكمن مشكلة الدراسة في تكرار التجاوزات في نظام وإجراءات اإليفاد في الجامعات األردنية
حيث جاءت هذه الدراسة استجابة لمطلب مجلس الهيئة لدراسة نظام اإليفاد في الجامعات
األردنية والوقوف على أهم التجاوزات والمخالفات المتكررة حسب ما ورد في تقرير ديوان
المحاسبة وضرورة إيجاد حلول لهذه المشكالت.
أهداف الدراسة:
 -1التعرف على آلية اإليفاد .
 -2التشريعات الناظمة لعملية اإليفاد /إيجابيات وسلبيات كل منها .
 -3حصر التجاوزات والمشكالت التي تتكرر في اإليفاد.

ومن أبرز التجاوزات التي تتكرر أثناء السير في تطبيق آلية اإليفاد مايلي:
1خرق واضح لمعايير النزاهة الوطنية وعلى وجه الخصوص معيار العدالة والمساواة لعدم
.1
االلتزام التام باإلعالن عن حاجة الجامعة لإليفاد ،على سبيل المثال ال الحصر النظر في
بعض الطلبات المقدمة لإليفاد من خالل استدعاءات دون إعالن مسبق.
2 .2خرق واضح لمعايير النزاهة الوطنية وعلى وجه الخصوص معيار تكافؤ الفرص لعدم
االلتزام التام بشروط التقدم بطلبات اإليفاد حسب تعليمات اإليفاد النافذة ،وكذلك عدم
االلتزام التام بشروط اإلعالن العامة والخاصة والموعد النهائي للتقدم ومنح استثناءات
من بعض الجهات.
3.3خرق واضح لمعايير النزاهة الوطنية وعلى وجه الخصوص معيار الشفافية لعدم تكليف
جهة معينة في الجامعات األردنية بتدقيق توصيات مجالس الكليات واألقسام وجداول
المفاضلة للتحقق من التزامها باألصول قبل عرضها على لجنة التعيين والترقية أسوة بما
يقوم به مكتب العالقات الدولية في الجامعة األردنية.
4 .4خرق واضح لمعايير النزاهة الوطنية وعلى وجه الخصوص معيار سيادة القانون بسبب
استثناءات رئاسة الجامعة واإلعفاء من الغرامات ،حيث يحصل الموفد على إعفاء من
الغرامات المترتبة عليه مما سبب للجامعة نزفا ّ لمواردها المالية نظرا ً لعدم تحصيل
المبالغ المترتبة على الموفد بسبب صدور قرار الرئاسة بإعفاء الموفدين من مقدار الغرامة
المترتبة حسب نص المادة ( )18وهي  %100من نفقات ومصاريف اإليفاد والتزام الموفد
بدفع أصل المبلغ ،حيث يتم تقسيط المبلغ المترتب عليه رغم عدم وجود نص يجيز
التقسيط في النظام الحالي.
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توصيات الدراسة:
1ضرورة االلتزام التام باإلعالن عن حاجة الجامعة لإليفاد وعدم النظر بأية طلبات لإليفاد
.1
تقدم من خالل استدعاءات دون إعالن مسبق.
2 .2ضرورة االلتزام التام بشروط التقدم بطلبات اإليفاد حسب تعليمات اإليفاد النافذة وكذلك
االلتزام التام بشروط اإلعالن العامة والخاصة والموعد النهائي للتقدم وعدم منح أية
استثناءات من أية جهة كانت وألي سبب كان ،حرصا على ترسيخ مبدأ النزاهة ومن أجل
عدم اإلخالل بمبدأ تكافؤ الفرص.
3 .3العمل على تكليف جهة ما في الجامعات األردنية بتدقيق توصيات مجلس الكليات
واألقسام وجداول المفاضلة للتحقق من التزامها باألصول قبل عرضها على لجنة التعيين
والترقية أسوة بما يقوم به مكتب العالقات الدولية في الجامعة األردنية .
4 .4ضرورة معالجة عدم وجود نص في نظام االبتعاث يجيز تقسيط المبالغ المترتبة على
الموفد ،حيث يتم التقسيط دون سند قانوني باالعتماد على قانون تحصيل األموال
األميرية رغم أن نظام الجامعة ال يجيز التقسيط لهذه الحاالت.
5 .5ضرورة االلتزام بتطبيق كافة مبادئ النزاهة في إجراءات اإليفاد وشروطه من أجل تقليل
الخروقات والتجاوزات فيه.
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الفصل الثالث :الشكاوى
يت���م تلقي الش���كاوى والتظلمات واإلخبارات عبر مجموعة من الوس���ائل الت���ي أتاحتها الهيئة أمام

المواطنين ومنها الحضور الشخصي أو عن طريق الفاكس أو الموقع االلكتروني ،ووسائل التواصل

االجتماعي ،أو من خالل ش���ركة البريد األردني....إلخ .وبوصول المعلومة إلى الهيئة يتم التعامل
معها حسب االختصاص وباالستناد إلى قانون الهيئة حيث يتم دراسة هذه الشكاوى والتظلمات

والتحقق منها ومن ثم التنسيب إلى مجلس الهيئة باإلجراءات حسب واقع الحال ومن ثم تنفيذ
قرارات المجلس حسب األصول.
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إن من أبرز الشكاوى التي تم إحالتها من مديرية الشكاوى إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة
الفساد بموجب قرار مجلس الهيئة و بعد استكمال إجراءات التحقق الالزمة والمتمثلة بجمع
البيانات والوثائق وسماع اإلفادات جاءت كما يلي -:
1وجود تجاوزات مالية وإدارية في تنفيذ عطاء خاص بتنفيذ أعمال صيانة متفرقة في محافظة
.1
العقبة ومن هذه التجاوزات قيام مفوض المدينة بإصدار أوامر عمل رصيف انترلوك لمساحات
كبيرة بسعر الصيانة المرتفع مما أدى إلى هدر للمال العام ،وكذلك زيادة نسبة مخصصات
العطاء بنسبة تزيد عن ( )%52من قيمة المخصصات األصلية وقيام مفوض المدينة بإصدار
أوامر العمل للبنود التي تعود على المقاول بنسبة أرباح كبيرة .حيث تبين من خالل إجراءات
التحقق قيام شبهة هدر في المال العام من خالل األفعال المشار إليها أعاله.
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.2

2وردت معلومة تتضمن قيام مدير شركة وموظفيه بالتالعب في لوائح الوقائع الخاصة
بالكشوفات المعدة من قبل قسم الخدمات بوزارة األشغال العامة واإلسكان والتي تبين عدد
األيام المحسومة على الشركة بناء على غياب العمال مما ترتب عليه حصول الشركة على
كامل مستحقاتها بدون حسومات بغير وجه حق .حيث تبين من خالل إجراءات التحقق وجود
تالعب في لوائح الوقائع الخاصة بالكشوفات المعدة من قبل قسم الخدمات في وزارة األشغال
العامة واإلسكان.

.3

3وردت معلومة تتضمن قيام أحد الموظفين في وزارة الصناعة والتجارة باستغالل وظيفته
وذلك من خالل التالعب في عملية سحوبات جوائز الشركة التجارية للمواد األساسية لغايات
تنفيع أشخاص تربطه بهم صلة قرابة مثل شقيقه وكذلك زوجته علما ً بأن قيمة كل جائزة
ألف دينار أردني .حيث تبين من خالل إجراءات التحقق وجود تالعب في عملية سحوبات
الجوائز الخاصة بالشركة لغايات تنفيع أشخاص تربطهم عالقة بالموظف المختص في وزارة
الصناعة والتجارة.

.4

4وردت معلومة تتضمن قيام أحدهم بتقديم شهادة بكالوريوس تمريض( غير صحيحة)
منسوبة للجامعة األردنية وذلك لغايات التعيين في المستشفى التخصصي ،وبعد سلسلة
من إجراءات التحقق تبين أن المذكور لم يتخرج من كلية التمريض في الجامعة ،وأنه
ترك الدراسة في نهاية الفصل الثاني لعام  2003/2002وعلى إثر ذلك فقد قدم شهادة
بكالوريوس تمريض مزورة منسوبة للجامعة األردنية وقدمها من أجل التعيين في
المستشفى التخصصي.

.5

5وردت معلومة تتضمن قيام المشتكى عليه بتقديم مصدقة تخرّج وكشف عالمات
منسوبين لجامعة دمشق السورية  /كلية طب األسنان لتصديقهما من وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي وبناء على مخاطبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسفارة
األردنية في سوريا ،جاء رد جامعة دمشق السورية بأن كافة البيانات والمعلومات الواردة
في كل من مصدقة التخرج وكشف العالمات للمذكور غير صحيحة .حيث تبين من خالل
إجراءات التحقق وجود شهادة وكشف عالمات مزورة صادرة من خارج البالد قدمت من
أجل التصديق عليها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

.6

6المساهمة مع وحدة العمليات وبالتعاون مع أحد المخبرين في إلقاء القبض على موظف
يعمل في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في حالة التلبس بجرم الرشوة :وذلك من
خالل قيام المشتكى عليه والذي يعمل في مديرية عمان الغربية بطلب رشوة من أحد
األشخاص مقابل إنجاز معاملة تعود له بأقصر مدة وإعفائه من الغرامات المترتبة عليه.
حيث تبين من خالل إجراءات التحقق والقيام بالتعاون مع المخبر في إلقاء القبض على
هذا الموظف في حالة التلبس بجرم الرشوة.
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الفصل الرابع  :المظالم
تباش���ر مديري���ة المظالم التحقق م���ن التظلمات ال���واردة إلى الهيئة والتي تق���ع ضمن اختصاص
الهيئة بموجب قرارات مجلس الهيئة.

حي���ث تتول���ى المديرية دراس���ة وفحص اإلج���راءات اإلدارية وفقا ًللتش���ريعات الس���ارية وتحديد

التجاوزات إن وجدت ومخاطبة اإلدارة المعنية لغايات تصويب المخالفات والتجاوزات بما يحقق
سيادة القانون والعدالة والمساواة.

وتج���در اإلش���ارة هن���ا إلى أن���ه في نهاية عام  2017صدر قرار التفس���ير رقم ( )9لس���نة  2017الصادر عن
الديوان الخاص بتفسير القوانين والمتعلق بالمنازعات وبالتظلمات القابلة للطعن اإلداري أو القضائي
مبينا ً حدود وضوابط اختصاص هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للنظر في التظلمات حيث جاء فيه :

(بتدقيق نصوص المواد (/11أ/16 ،أ و ب) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم ( )13لسنة ،2016
وجواب���ا ًعلى الس���ؤال المطروح في طلب التفس���ير وهو :بيان ما إذا كان���ت المنازعات والتظلمات

المتعلق���ة بالق���رارات اإلدارية بما في ذلك طعون الوظيفة وطعون األفراد والهيئات القابلة للتظلم
اإلداري أو الطعن القضائي تدخل ضمن اختصاص الهيئة أم ال؟

«أنه كلما كانت المنازعات والتظلمات المتعلقة بالقرارات اإلدارية وطعون الوظيفة وطعون األفراد

والهيئ���ات القابل���ة للتظل���م اإلداري والقضائي فإنه���ا تخرج عن اختصاص هيئ���ة النزاهة ومكافحة
الفس���اد ،وعلة هذا االس���تثناء وجود مرجع إداري أو قضائي البد من اللجوء إليه واتخاذ اإلجراء أو

الطع���ن أم���ام ذلك المرجع وليس أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفس���اد وتحدد القوانين واألنظمة
المختلفة قابلية أو عدم قابلية تلك المنازعات للتظلم اإلداري والقضائي».

وقد بلغ عدد التظلمات الواردة لمديرية المظالم خالل عام  )411( 2017قضية ،كما هو موضح
بالجدول رقم ( )5
قرار المجلس

مدور السنوات
الماضية

وارد 2017

المجموع

58

353

411

أبرز التظلمات:

.1

مخاطبة

حفظ
تظلم

92

228

احالة
إحالة
إلى جهة للمدعي
العام
أخرى
12

1

متابعة
78

المجموع
411

1تظلّم أحد المواطنين من عدم تعيينه بوظيفة سائق في بلدية الشعلة /محافظة اربد
رغم استيفائه لشروط التعيين وتعيين آخر مكانه رغم عدم أحقية األخير بالتعيين ،وتبين
بنتيجة التحقق أن من تم ترشيحه بدال ً من المتظلم كان مخالفا لشروط اإلعالن وبعد
تدخل الهيئة وإجراء التحقق الالزم تم تصويب الوضع القانوني لهذه الوظيفة وتعيين
صاحب األحقية وهو المتظلم .
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.2

2تظلم أحد الموظفين الذي يعمل بوظيفة صيدالني من إجراءات وزارة الصحة بتغريمه
مبلغ ( )8000دينارا ً ومخالفة هذه اإلجراءات ألحكام نظام اللوازم رقم ( )23حيث تبين
بنتيجة التحقق أن إجراءات االستالم والتسليم فيما يتعلق بعهدة الصيدلية في مستشفى
الرويشد قد خالفت أحكام المادة ( )62من نظام اللوازم العامة وقد تم مخاطبة وزارة
الصحة لتشكيل لجنة تحقيق جديدة حسب أحكام المادة (/62ز) من نظام اللوازم لدراسة
موضوع التظلم ومراجعة كافة اإلجراءات اإلدارية التي تمت وتقديم التوصيات الالزمة
وفقا ً للتشريعات المعمول بها أصوليا ً وقد استجابت الوزارة لذلك .

.3

3تظلمت مواطنة من إجراءات دائرة الجمارك األردنية لقيام موظفي إدارة مكافحة التهريب
لديها بمداهمة منزلها دون إبراز هوياتهم وأمر التفتيش باإلضافة إلى مصادرة بضاعة
موجودة لديها ،وعلى ضوء قرار مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تقرر مخاطبة دائرة
الجمارك األردنية للعمل على حصر حق إصدار مذكرات تفتيش المنازل بالنيابة العامة
الجمركية بكافة القضايا واإلجراءات المتخذة للتحري عن التهريب الجمركي ،وضرورة
تَقَيُّد دوريات الجمارك ذات االختصاص بذلك ،وإحاطة عملية تفتيش المنازل بسياج من
الضمانات القانونية التي من شأنها ضمان سالمة هذا اإلجراء ،وقد استجابت الجمارك
األردنية للمخاطبة وعممت ذلك على موظفيها.

.4

4تظلم مواطن من إجراءات صندوق المعونة الوطنية القاضية بوقف تخصيص مبلغ المعونة
المستحق له بسبب خطأ تم توريده في ملفه من قبل الباحث اإلجتماعي حيث ادعى أنه يعمل
في مهنة الحجر والطوبار علما أن المتظلم يعاني من عجز بنسبة (  ,) %75وبالتواصل مع اإلدارة
العامة استدركت الخطأ الوارد في ملف المتظلم وتراجعت عن قرار وقف صرف المعونة إلى صرف
مبلغ ( )150دينارا ً شهريا ً .

.5

5تظلم أحد موظفي وزارة الداخلية من قرار إيقافه عن العمل بتاريخ  2016/5/8ولم يبلغ رسميا ً
بذلك ،إال بتاريخ  2017/3/26حيث صدر قرار بإلزام الموظف بإعادة مبلغ ( )3936دينارا ً
يمثل رواتبه ومكافآته وعالواته عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ (،)2017/3/31 -2016/5/8
مع أنه كان على رأس عمله خالل هذه الفترة ،وبعد المتابعة من قبل هيئة النزاهة
ومكافحة الفساد وإرسال عدة مخاطبات إلى وزارة الداخلية تمت االستجابة من قبلهم
حيث ورد كتاب الوزارة المتضمن االستجابة لتوصية الهيئة ،وذلك بعدم مطالبة المتظلم
بإعادة أية رواتب أو عالوات خالل الفترة الممتدة من  2016/5/8ولغاية  2017/3/31كون
المتظلم كان على رأس عمله خاللها.
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الفصل الخامس :التحقيق وإنفاذ القانون
إنفاذ القانون:
تتحقق مهمة إنفاذ القانون في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من خالل عمل منظومة متكاملة
من المديريات والوحدات في الهيئة .ابتداء ً من تلقي واستقبال الشكاوى واإلخبارات والتظلمات
مرورا ً بمراحل التحقق والتحقيق وصوال ً إلى قرار مجلس الهيئة المستند إلى اإلجراءات المتعلقة
بكل ملف ،حيث يأتي القرار بالحفظ في حالة عدم ثبوت شبهة فساد أو لعدم خطأ اإلدارة ،أما
في الحالة التي يثبت بها وجود شبهة فساد يأتي القرار باإلحالة إلى المدعي العام ،وفي حاالت
ثبوت خطأ إداري خالفا ً للتشريعات يكون قرار المجلس بإصدار التوصيات لإلدارة العامة لغايات
التصويب.
وتاليا ً عرض ألهم أعمال وانجازات مديرية التحقيق والوحدات التنظيمية المساندة لها:

التحقيق:

يتم تحويل اإلخبارات والشكاوى التي يظهر بها شبهات فساد من مجلس الهيئة إلى مديرية
التحقيق للتعامل معها من خالل التوسع في دراسة هذه الملفات بما يغطي كافة الجوانب
المتعلقة بشبهات الفساد وبيان التجاوزات التي أدت إلى أي جرم قد يظهر بنتائج التحقيق،
إذ يتولى هذا األمر مجموعة من المحققين المختصين من ذوي الخبرة ممن يحملون صفة
الضابطة العدلية ،وبما يحقق الوصول إلى نتائج قانونية سليمة ال يشوبها أي غموض لغايات
رفعها إلى مجلس الهيئة بواقع الحال ووفق القانون للسير بها حسب األصول.
القضايا المحالة إلى المدعي العام عام  2017من قبل األجهزة المختصة في الهيئة
جدول رقم ( )6
ت
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المجموع

1

مديرية التحقيق
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أبرز القضايا

تتمثل أبرز القضايا التي تم تحويلها من مجلس الهيئة إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد ،
وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق الالزمة والمتمثلة بجمع البيانات والوثائق وسماع اإلفادات
على النحو التالي -:

.1

1تجاوزات مالية وإدارية في شركة للخدمات الطبية المالكة ألحد المستشفيات ،وبعد
التحقيق والوصول إلى مستندات ومعززات بالتزامن مع تنظيم إفادات ذوي الشأن ،فقد
خلصت نتائج التحقيق إلى ثبوت عدة مخالفات تتلخص بمخالفة المدير العام السابق
للشركة لقرارات مجلس اإلدارة المتضمن تحديد سقف مالي لعالج مرضى من دولة
عربية حيث تجاوز المدير العام ذلك السقف ،فوصلت المديونية على المرضى ما يقارب
( )24مليون دينار دون وجود ضمانات كافية للسداد ،مما أدى إلى تراكم مديونية لم يتم
سدادها .باإلضافة إلى قيام المدير العام السابق بتحميل المستشفى خسائر بلغت ()140
ألف دينار عن طريق إبرام عقود مع استشاريين لم تتحقق منها أية منفعة للمستشفى.

.2

2قيام إحدى الهيئات الحكومية بمنح إحدى الشركات إعفاءات ضريبية وجمركية تفوق
العدد المقرر بعقد التشغيل وبصورة مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 50893/2/16/31
تاريخ  2015/11/19وذلك بقيمة تقدر بأكثر من مليون دينار  ،وقيام ذات الهيئة بمنح
إحدى شركات النقل إعفاءات جمركية وضريبية خالفا ً لقرار مجلس الوزراء ،وعلى إثر
التحقيق وبعد التواصل مع دائرة الجمارك األردنية قامت األخيرة بالكشف على الشركة
موضوع الملف التحقيقي للوقوف على قيمة اإلعفاءات التي حصلت عليها الشركة بصورة
غير صحيحة والمطالبة بالمبالغ المستحقة.

.3

3بالتدقيق حول صحة وثائق صادرة عن قسم التوثيق واألرشفة في دائرة األراضي والمساحة،
45

تبين أن هذه الوثائق مزورة وليست صادرة عن دائرة األراضي والمساحة في المملكة
األردنية الهاشمية من حيث عدم صحة األختام ،إضافة إلى أن توقيع الموظف الوارد في
شهادة إخراج تسلسل ليس توقيعه ،كما أن الشهادة تحمل توقيع منسوب لمدير دائرة
األراضي السابق والذي تقاعد في عام  ،2014وأن المالكين لقطع األراضي الواردة أرقامها
في الشهادة المزورة ليسوا أردنيين وال يملكون أرقاما ً وطنية ،وقد تبين وقوع جرم التزوير
في أوراق رسمية بدعوى أنها صادرة عن دائرة األراضي والمساحة بفاعل غير معلوم.
.4

4تالعب في رقم معاملة جمركية على الكتاب وغالف العينة المرسلين من مركز زراعي
محطة ركاب محافظة العقبة إلى مختبرات وزارة الزراعة لغايات فحص العينة تمهيدا ً
التخاذ قرار بإدخال الشحنة من عدمه بناء ً على نتائج التحليل المخبري ،والذي نتج عنه
دخول شحنة من الجوافة غير مطابقة للمواصفات في حين أن الشحنة الصالحة تأخرت
في الميناء ،وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق من سماع اإلفادات وجمع الوثائق
تبين وجود تالعب في رقم المعاملة الجمركية.

.5

5قيام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بفرض ضريبة وغرامات على إحدى الشركات بـ 6
مليون دينار تقريباً ،ليتم تخفيض مبلغ الضريبة والغرامات إلى  1.5مليون دينار من قبل
لجنة االعتراض المشكلة من قبل المدير العام بطريقة غير أصولية  ،ومن خالل إجراءات
التحقيق المتمثلة بسماع اإلفادات وجمع البينات تبين بأن هنالك شبهات فساد جرت
في عملية إعادة التقدير.

.6

6قيام رئيس أحد النوادي الرياضية بإحالة عطاءات على مقاولين غير مصنفين وعدم إحضار
شيكات تغطي المبالغ المصروفة إلقامة ملعب وحديقة ومستلزماتهما وذلك بموجب منحة
أمريكية ,وفقدان محتويات الحديقة ،من ألعاب وغيره نتيجة عدم تسليمها من قبل رئيس
النادي للبلدية كما جاء في بنود االتفاقية الموقعة ما بين الطرفين ,وإهمال البلدية في
اإلشراف على الملعب والحديقة ،وباستكمال إجراءات التحقيق تبين ثبوت التجاوزات أعاله.

.7

7قيام موظفين من دائرة األحوال المدنية والجوازات بإصدار جواز سفر مستقل ألحد
األطفال رغم أنه مضاف لجواز سفر والده وال يجوز إصدار جواز سفر مستقل له إال بشطبه
من جواز سفر والده ,مما أدى إلى سفر الطفل مع والدته خارج البالد دون علم والده
وموافقته ،وباستكمال إجراءات التحقيق تبين وجود تجاوزات في الواقعة أعاله.

.8

8قيام موظف في إحدى الجامعات بتعديل عالمات لعدد من الطلبة دون وجود مبرر أو كتاب
رسمي ومن خالل كلمة المرور العائدة ألحد الموظفين علما ًبأن موظفي مركز الحاسوب في
الجامعة ال يمكنهم االطالع على كلمة المرور الخاصة بالموظف وال يمكن أيضا ً الدخول
على شاشة الموظف وإجراء تعديل على العالمات ،وبالرغم من علم مجلس العمداء في
الجامعة بأن العالمات قد جرى تعديلها بدون وجــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــق ،تم اعتماد إجراءات
التعديل على العالمات لعدد من الطلبة في الجامعة بموجب قرار صادر من مجلس عمداء
الجامعة ،ومن خالل اإلجراءات التحقيقية تبين وقوع التجاوزات القانونية أعاله.
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.9

9قيام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التمويل بشراء مبنى بقيمة ثالثة ماليين ومائتي
ألف دينار رغم أن السعر العادل للمبنى ذاته ال يتجاوز مليونين وأربعين ألف دينارا ً دون
تفويض أصولي من مجلس اإلدارة ،وكذلك قيام رئيس مجلس اإلدارة بتلزيم أعمال
التقطيع والديكورات الخاصة بالمبنى على شركة واحدة دون استدراج عروض ،وقيامه
بإضافة مبلغ مائة وخمسين ألف دينار إلى الدفعة األولى البالغة مئتان وخمسون ألف
دينار بحسب العقد االبتدائي ،باإلضافة إلى قيام مدير عام ذات الشركة بإضفاء توقيعه
في الخانة المخصصة لتوقيع مجلس إدارة الشركة في بعض محاضر جلسات مجلس
اإلدارة وبعد اتخاذ كافة اإلجراءات التحقيقية الالزمة تبين وجود التجاوزات أعاله.

مختبر األدلة الرقمية
يعم���ل المختبر على اس���تقبال األجهزة الخاصة بالقضايا (هوات���ف خلوية وأجهزة كمبيوتر) وتحديد
المطلوب من القضية ومن ثم االس���تعانة باألجهزة الجنائية الموجودة داخل المختبر  ،حيث يتم

اس���ترجاع البيانات المحذوفة من األجهزة واس���تخراج البيانات الموج���ودة ،ويقوم محقق المختبر
بكتابة تقرير فني يوضح فيه تفاصيل العينة ،وإرفاق سلسلة الوصاية على الدليل أو األدلة ،وإرفاق

األدلة المستخرجة على وحدة التخزين (.)CD,DVD,Flash Memory

ش���ارك المختب���ر بعدة عمليات ضبط لمس���رح جريمة الكتروني خارج الهيئ���ة وإجراء الفحوصات

في الموقع وتحريز األدلة ،باإلضافة إلى المتابعة مع ش���ركات االتصاالت بخصوص أرقام هواتف

لقضاي���ا تخص أقس���ام التحقي���ق واالدعاء العام واألمن الع���ام ،وتنوعت المه���ام المطلوبة لتحديد
مواقع مستخدمي األجهزة وسجل المكالمات الصادر والوارد والرسائل النصية.

ويعمل المختبر على تنزيل وتنصيب البرامج الحديثة الخاصة باألدلة الجنائية لألجهزة والمحطات
الجنائية التي وردت للمختبر مؤخرا ً وتحديث البرامج لألجهزة القديمة.
نتائج التحقيق في تقارير ديوان المحاسبة 2015-2009

في بداية ش���هر ش���باط  2017أحالت رئاس���ة الوزراء مجموعة من الكتب الرئاس���ية لهيئة النزاهة
ومكافحة الفس���اد المتضمنة اس���تيضاحات لديوان المحاسبة ،وعليه تم تشكيل فريق متخصص
من محققي الهيئة لدراس���ة هذه االس���تيضاحات نتح عن أعماله تحويل ( )83مخالفة إلى مديرية
التحقيق للتحقيق في المخالفات الواردة فيها.

ف���ي منتصف ش���هر نيس���ان  2017قرر مجل���س النواب الثامن عش���ر في جلس���ته ( )26من الدورة
العادية األولى إحالة كافة االس���تيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاس���بة لألعوام 2015-2009

إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتعامل مع ما ورد في تلك االستيضاحات من مخالفات مالية

وإدارية.
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س���ارعت الهيئة إلى تش���كيل ( )10فرق بتخصصات (قانوني /مالي  /فني  /هندس���ي /إداري) أثناء
العمل في تقارير ديوان المحاسبة وفي بداية شهر (حزيران) وردت دفعة جديدة من االستيضاحات،

تم على إثرها تشكيل ( )5فرق إضافية لدراستها ومعالجة ما ورد فيها من مخالفات.

تعامل���ت الهيئ���ة م���ع ( )210اس���تيضاحا ًوكتاب���ا ًرقابي���اً ،نتج عنه���ا ( )415قضية تحقيقي���ة تم اتخاذ
( )377قرارا ً بشأنها ،وتم حفظ وإغالق ( )329ملفا ًتحقيقياً ،وتطلب هذا األمر تفريغ كوادر الهيئة
المتخصصة لمدة ( )90يوما ً للتعامل مع هذه الملفات بجدية ومهنية.

وقد نتج عن هذه المعالجات إحالة ( )48قضية تحقيقية إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد

بس���بب وقوعها ضمن دائرة ش���بهات الفس���اد والتوصل إلى نتائج ومعلومات تدين مرتكبيها ،وقد
أبدى المدعون العامون اهتماما ًخاصا ًبهذه القضايا وباش���روا التحقيق فيما ورد فيها من ش���بهات
مما نتج عنه إحالة ( )12قضية حتى نهاية عام  2017للمحاكم المختصة..

بل���غ مجم���ل المبالغ التي تضمنتها تقاري���ر ديوان المحاس���بة  )125.384.538( 2015-2009مائة
وخمس���ة وعش���رون مليونا ًوثالثمائة وأربعة وثمانون ألفا ًوخمس���مائة وثمانية وثالثون ديناراً .وقد

أظهرت التحقيقات أن ما مجموعه ( )65،198،196خمس���ة وستون مليونا ًومائة وثمانية وتسعون
ألفا ً ومائة وستة وتسعون دينارا ً قد أنفقت أصولياً.
وقد وقع ( )45.793.748خمسة وأربعون مليونا ًوسبعمائة وثالثة وتسعون ألفا ًوسبعمائة وثمانية
وأربعون دينارا ًفي إطار ش���بهات الفس���اد التي تتطلب مس���اءلة قانونية ،و ( )79.590.790تس���عة
وس���بعون مليونا ًوخمس���مائة وتسعون ألفا ًوسبعمائة وتس���عون دينارا ً في إطار التجاوزات اإلدارية
والمخالف���ات اإلجرائي���ة وال ترقى إلى مس���توى المس���اءلة وتتطل���ب إجراءات تصويب أو اس���ترداد

أموال.

وقد نتج عن التحقيقات التي أجرتها الهيئة والمخاطبات للجهات المعنية استرداد ()2.335.265
مليونين وثالثمئة وخمس���ة وثالثين ألفا ً ومائتين وخمس���ة وس���تين دينارا ً ومازال ()12،057،329

اثنا عش���ر مليونا ًوس���بعة وخمس���ون ألفا ًوثالثمائة وتسعة وعشرون دينارا ً قيد االسترداد ،وقد تم
استرداد ( )3444ثالثة آالف وأربعمئة وأربعة وأربعين دينارا ًمن هذا المبلغ خالل نهاية عام .2017
و م���ن أه���م مخرج���ات العمل في قضاي���ا ديوان المحاس���بة ( )2015-2009هو تش���كيل لجنة أمنية
عس���كرية م���ن الجه���ات الحكومي���ة (هيئ���ة النزاهة ومكافحة الفس���اد ،دائ���رة المخاب���رات العامة،
المديري���ة العام���ة للدف���اع المدني ،هيئة الطاق���ة الذرية األردنية ،الجم���ارك األردنية) وذلك لرفع
التوصي���ات الالزم���ة بخصوص الحاويات الموجودة في مين���اء العقبة التي مضى على وجودها عدة
سنوات واحتمالية إحتوائها على مواد خطرة تشكل تهديدا ً للسالمة العامة ،حيث تم تنفيذ زيارة

ميدانية لميناء العقبة واالطالع على مواقع الحاويات ،وتبين أن عدد هذه الحاويات يفوق الـ ()900
تسعمئة حاوية ،وتم تشكيل لجنة مصغرة للكشف الفوري عليها ،كذلك ترتيب كافة المتطلبات
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من أجل التخلص منها وبالطرق القانونية وباش���تراك كافة الجهات المعنية (مؤسس���ة المواصفات

والمقاييس األردنية ،المؤسس���ة العامة للغذاء والدواء) وتم توفير س���احة مخصصة لتخزين بعض
هذه الحاويات في منطقة تابعة لمركز جمرك العقبة وتجهيز كافة األمور المتعلقة بالنقل واإلتالف
للمواد الخطرة ،حيث تبين للجنة أن بعض هذه الحاويات كانت تحتوي على مواد تشكل خطورة

على السالمة العامة مثل مواد عالية السمية (النيت) ومواد أولية (اموناي) ،وتم إجراء الالزم عليها
ضمن المرحلة األولى من أعمال اللجنة ،وتم الكش���ف على ()245مائتين وخمس وأربعين حاوية

والزالت العملية مستمرة لحين االنتهاء من كافة هذه الحاويات.
مراحل العمل في استيضاحات ديوان المحاسبة:
•تصنيف القضايا قطاعياً.

•تش���كيل ( )10ف���رق بتخصصات (قانوني /مال���ي /فني /هندس���ي /إداري) ودعمها الحقا ًب ()5
فرق.

•دراسة الملفات وجمع الوثائق واالستماع للشهود ،والتحقيق مع األطراف المعنية.
•عرض نتائج األعمال على مجلس الهيئة التخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
•إحالة ( )48قضية لالدعاء العام وحفظ وإغالق ( )329ملفا ً تحقيقياً.
•توجي���ه مخاطبات لإلدارات الحكومية المعنية للمتابعة وتصويب اإلجراءات وتش���كيل اللجان
واسترداد األموال.

تفصل األعمال التحقيقية والقرارات الخاصة بكل قضية.
•إعداد وثيقة
ّ
•إرس���ال هذه الوثيقة إلى كل من  :الديوان الملكي الهاش���مي العامر ،رئاس���ة الوزراء ،مجلس
األعيان  ،مجلس النواب ،ديوان المحاسبة .

•اإلعالن عن نتائج التحقيق في قضايا ديوان المحاسبة لألعوام  2015-2009في مؤتمر صحفي
يلخص أهم ما نتج عن التحقيقات ونشر الوثيقة الخاصة بهذا الموضوع على الموقع االلكتروني

للهيئة.
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العمليات
تتك���ون وح���دة العملي���ات ف���ي هيئ���ة النزاهة ومكافح���ة الفس���اد من ضب���اط وأفراد األم���ن العام
المنتدبين لدى الهيئة ،وتتولى هذه الوحدة جانبا ًمن التحقيق والعمل الميداني المتمثل بضبط

األش���خاص والتعمي���م عليهم وتفتيش الش���ركات والمواقع العامة وغيرها م���ن األعمال الميدانية
المطلوبة،وتتولى كذلك التحقيق المش���ترك مع باقي مديريات الهيئة ومساعدتها في اإلجراءات

الميداني���ة والعملي���ة .والقيام بالواجب���ات التي تكلف بها الوحدة من قبل دائ���رة االدعاء العام من
حي���ث اس���تدعاء األش���خاص أو توديعهم لمراك���ز التوقي���ف أو التعميم عليهم ع���ن طريق الجهات
األمنية المختصة.

وقد بلغ إجمالي القضايا التي تم التعامل معها من قبل ضباط وحدة العمليات ( )156قضية ،تم

تحوي���ل ( )10قضاي���ا منها إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفس���اد ،أما بخصوص القضايا التي ال
تزال قيد التحقيق فقد بلغت ( )52قضية ،في حين بلغ عدد القضايا المحفوظة والقضايا التي تم
مخاطبة الجهات صاحبة العالقة واالختصاص لتصويب التجاوزات فيها لعدم وجود ش���بهة فس���اد
وتم تصويبها بناء على طلب الهيئة ( )94قضية.

أبرز القضايا :
.1

1بناء ً على المعلومات الواردة إلى الهيئة والمتعلقة بقيام إحدى الشركات في مدينة الحسن
الصناعية ومن خالل أحد موظفيها باستغالل اإلعفاء الجمركي الممنوح لهذه الشركة من
هيئة االستثمار وإخراج كميات كبيـرة من حديد التسليح تقدر كميتها بحوالي ()710
أطنان وبيعها في األسواق وبالتحقيق مع كافة األطراف تبين أن هناك إهمال بواجبات
الوظيفة لبعض موظفي دائرة الجمارك األردنية في مدينة الحسن الصناعية من خالل
الموافقة على إخراج هذه الكميات دون تنظيم بيان جمركي أصولي ،مما ترتب عليه
فوات دفع رسوم جمركية مستحقة على هذه الكمية وتم إحالة الموضوع لمدعي عام
النزاهة ومكافحة الفساد إلجراء المقتضى القانوني بجرم االستثمار الوظيفي وتم تشكيل
لجنة خبـراء من موظفي الجمارك لتحديد الرسوم والغرامات المترتبة على ذلك وتقدر
بحوالي المليون دينار .

.2

2بناء ً على المعلومات الواردة إلى الهيئة والمتمثلة بقيام أحد موظفي قسم الصيدلة في
أحد المستشفيات الحكومية بسرقة أدوية من داخل الصيدلية التي يعمل بها ،وبيعها
لحسابه الشخصي سيما وأن هذه األدوية تصنف من األدوية الخطيرة والتي التصرف إال
بوصفة طبية عن طريق الطبيب المختص ،حيث تم التحرك على الفور إلى المستشفى
وتفتيش مركبة الموظف المعني ،وتم ضبط مجموعة من األدوية داخل كيس موسوم
بختم المستشفى الذي يعمل به ،وعليه تم تنظيم الضبط الالزم بذلك وتشكيل لجنة من
قبل المستشفى لجرد الصيدلية ،وتبين من خالل أعمال اللجنة وجود نقص في بعض
األدوية ومن ضمنها أدوية مخدرة والتي تم ضبطها سابقا ً داخل المركبة وبالتحقيق مع
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الموظف اعترف بقيامه بأخذ هذه األدوية من صيدلية المستشفى لصالحه الخاص.
.3

3بناء ً على المعلومات الواردة إلى الهيئة حول قيام أحد أصحاب شركات االستيراد بعرض
مبلغ مالي على أحد موظفي دائرة الجمارك األردنية ،وذلك لسحب قيود االستيراد
الخاصة بتلك الشركة من نظام األرشفة الموجودة لدى دائرة الجمارك األردنية ،حيث تم
ضبط صاحب الشركة المعنية والتحقيق معه ،وعليه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة
بحقه وإحالته إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد.

حماية الشهود والمبلغين والمخبرين والخبراء
وفّ���ر قان���ون النزاه���ة ومكافحة الفس���اد رقم ( )13لس���نة  2016ونظ���ام حماية المبلغين والش���هود
والمخبرين والخبراء في قضايا الفس���اد وأقاربهم واألش���خاص وثيقي الصلة بهم رقم ( )62لس���نة

 2014األس���اس القانون���ي ال���ذي تقوم عليه حماي���ة المبلغين والش���هود والمخبري���ن والخبراء عن

ش���بهات الفس���اد الذين قد يتعرض���ون إلى ضغوطات أو إس���اءات قد تمس مراكزه���م القانونية أو
مصالحهم أو مكتسباتهم من حيث الشروط واإلجراءات والنتائج والصالحيات.

وعل���ى الرغ���م من أنه لم يس���بق أن تعرض أحد المبلغين أو المخبرين أو الخبراء لتهديد جس���دي
إال أن الهيئة وبموجب مذكرة التفاهم الخاصة بحماية الشهود والموقعة مع مديرية األمن العام
نفذت تمرينا ً وهميا ً مش���تركا ً مع المديرية لحالة تحتاج حماية جس���دية حيث تم اختيار متطوع

كش���اهد رئيسي في إحدى قضايا الفس���اد ويحتاج لحماية جسدية بسبب وقوع خطر على حياته
الشخصية.

قامت كوادر األمن الوقائي بمراقبة المتطوع وأفراد أس���رته على مدى يومين ومتابعة ورصد كافة

تحركاتهم ،وقد تم إنجاز هذا التمرين بكفاءة عالية وحقق النتائج المرجوة منه.

وقد بلغت طلبات الحماية المس���جلة لعام  2017ما مجموعه( )92طلبا ًاتخذت بش���أنها اإلجراءات

الالزمة كما هو موضح في الجدول التالي :
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جدول رقم ( ) 8
إحصائيات لطلبات الحماية لعام 2017
طلبات حماية
طلبات
مدور
مدورة من عام
الحماية
المجموع
السنة
 2016وتم منحها
المسجلة
الماضية
الحماية
لدى الوحدة
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13

105

3

12

الطلبات
التي تم
منحها
الحماية
من قبل
المجلس

طلبات
الحماية
التي تم
تصويب
أوضاعها

9

17

طلبات
الحماية
التي تم
طلبات
المجموع
حفظها
منظورة
لعدم
وجود مبرر
قانوني
66

49

27
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نماذج الحماية:
.1

1تقدم أحد الموظفين ويعمل محاسبا ًفي إحدى الدوائر الحكومية بشكوى للهيئة تتضمن
وجود شبهات فساد مرتكبة من قبل مدير هذه الدائرة ،ونتيجة علم المدير بتقديمه
للشكوى قام بتوجيه عقوبة اإلنذار له كما قام بفصله من العمل (كونه يعمل بعقد).
وعلي���ه قام���ت وحدة حماية الش���هود والمبلغي���ن بجمع كافة المعلوم���ات واألدلة والبينات
وس���ماع الش���هود ،وبالنتيجة ثبت للوحدة قيام مدير الدائرة بارتكاب جرم اإلس���اءة لمبلّغ
سندا ًألحكام المادة ( )27من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم ( )13لسنة  2016ونظام
حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء رقم ( )62لسنة .2014

وبن���اء ً علي���ه تم التواصل مع مدير الدائرة المعني وإعالمه بأن جرم اإلس���اءة لمبلّغ قد اكتملت أركانه
حسب القانون ،فتعهد مدير الدائرة بإلغاء قراره وبالنتيجة فقد أعيد الموظف لعمله مع كافة حقوقه

كما قام بإلغاء عقوبة اإلنذار التي وجهها له قبل فصله .
.2

2تقدم أحد الموظفين ويعمل في قسم يعنى بالعطاءات في إحدى الدوائر الحكومية
بشكوى للهيئة تتضمن وجود شبهات فساد مرتكبة من قبل أعضاء مجلس هذه الدائرة
في أحد العطاءات ،حيث تم إحالة الشكوى لمدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد ،وبعد
علم مدير تلك الدائرة بتقديمه للشكوى قام بنقله إلى منطقة بعيدة عن مكان عمله
األصلي حيث تم جمع كافة المعلومات واألدلة والبينات وسماع الشهود ،وبالنتيجة تم
التوصل لوقوع جرم اإلساءة لمبلّغ سندا ً ألحكام المادة ( )27من قانون النزاهة ومكافحة
الفساد رقم ( )13لسنة  2016ونظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء رقم
( )62لسنة  2014مرتكب من قبل مدير الدائرة.
وبناء ً عليه تم التواصل مع مدير الدائرة المعني وإعالمه بأنه ارتكب جرم اإلساءة لمبلّغ ،فقام
المدير بإلغاء قرار النقل ،وإعادة الموظف لموقع عمله األصلي دون االنتقاص من حقوقه.
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الشؤون القانونية

•تقوم المديرية بالعمل على مراجعة التش���ريعات النافذة ،ومش���اريع القوانين المحالة إلى الهيئة للتأكد
من انسجامها مع معايير النزاهة ومكافحة الفساد ،من خالل:

أالتغذية الراجعة من المديريات الفنية في الهيئة لبيان القصور التشريعي في التشريعات

.

النافذة التي تؤدي إلى تجاوزات على المال العام وحقوق المواطنين.

 .بقي���ام المديري���ة بالعم���ل بش���كل دوري باالط�ل�اع على التش���ريعات النافذة م���ن ناحية،
ومتابعة مش���اريع القوانين لدى ديوان التشريع والرأي والوزارات ومؤسسات الدولة من
الناحية األخرى.

•قامت المديرية بمراجعة وتدقيق ما يقارب ( )13مش���روعا ًتش���ريعيا ًوتشريعا ًنافذاً ،كما تمت
مخاطبة ديوان التشريع والرأي بخصوص مشروع معدل لنظام الخدمة المدنية وذلك بهدف
المساهمة في تطوير األداء الحكومي.

•قام���ت المديرية ،من خالل عملها بمراجعة مش���اريع القواني���ن واألنظمة والتعليمات الناظمة
لعمل الهيئة ،بالتعاون مع وحدة حماية الش���هود والمبلغين في الهيئة حيث قامت بمراجعة

واع���ادة تقيي���م نظ���ام حماي���ة المبلغين والش���هود النافذ ووض���ع تصور لمقت���رح تعديل بعض
النصوص القانونية في النظام.

•تعمل المديرية على متابعة س���ير القضايا التي تنظر بها الهيئة منذ إحالتها إلى النيابة العامة
المتخصصة ،وحتى صدور قرارات وأحكام قطعية بها ،ومن ثم تسديد قيودها ضمن سجالت

خاصة بذلك.

•وقامت المديرية بالعمل على:
أمراجع���ة وصياغ���ة ( )9مذكرات تفاه���م بين الهيئة وعدد من مؤسس���ات ودوائر الدولة،

.

باإلضاف���ة إل���ى مراجع���ة ش���روط وبنود عدد م���ن العقود ،الت���ي قامت الهيئ���ة بتوقيعها،
ودراستها ووضع المقترحات الفضلى لها.

 .بإعداد الدراس���ات القانونية حول المواضيع ذات العالقة بالنزاهة ومكافحة الفس���اد مع
التوصيات الالزمة ورفعها لمجلس الهيئة.

.

جتقديم االستشارات القانونية التي ترد إليها من دوائر الهيئة المختلفة.
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الفصل السادس :الهيئة في عام
كثّفت هيئة النزاهة ومكافخة الفساد جهودها وأنشطتها المتنوعة التي تساعد على تنفيذ المهام
واألعمال التي حددها قانون النزاهة ومكافحة الفس���اد رقم(  ) 13لس���نة  ،2016إضافة إلى برامج

ومشاريع االستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد .2025-2017

وق���د نت���ج عن هذه الجهود مجموعة من الفعاليات واللقاءات على المس���تويات المحلية والعربية
والدولية وفقا ً للتالي:
أوالً :محلياً:
جدول رقم ( ) 9

أهم أنشطة الهيئة على الصعيد المحلي لعام 2017
الرقم

النشاط

التاريخ

1

عقد ورشة عمل مع ممثلين عن قطاع األعمال الصغيرة
والمتوسطة وعن نقابات أصحاب العمل المسجلة لدى وزارة العمل2017/1/9 /
بالتعاون مع مركز القدس للدراسات.

2

زيارة لوزارة التنمية االجتماعية إلطالق زيارات فرق االمتثال ضمن
مشاريع االستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد .

2017/1/16

3

لقاء في الديوان الملكي الهاشمي العامر لتسليم هيئة النزاهة
ومكافحة الفساد مهام متابعة وتنفيذ ميثاق منظومة النزاهة
الوطنية والخطة التنفيذية .

2017/1/25

4

زيارة دولة رئيس الوزراء لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وااللتقاء
بمجلس الهيئة لمتابعة لقاء جاللة الملك المعظم مع رئيس
وأعضاء مجلس الهيئة في فترة سابقة.

2017/1/29

5

تنفيذ برنامج تدريبي حول مهارات التواصل مع وسائل اإلعالم

2017/2/2

6

عقد جلسة نقاشية في منتدى طالل ابو غزاله المعرفي بعنوان»
االستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2025-2017

2017/2/7

7

عقد برنامج تدريبي متخصص لتأهيل المحققين في اختصاصات
نوعية

2017/3/22-7

8
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رعاية نهائي مناظرات األردن الثانية للجامعات األردنية بتنظيم من
مؤسسة رشيد  /الشفافية الدولية وصوت الشباب العربي

2017/3/13

الرقم
9

النشاط
تكريم الفائزين من طلبة المدارس الحكومية والخاصة في وزارة
خال من الفساد).
مستقبل
التربية والتعليم بمسابقة بعنوان (نحو
ٍ
ٍ

التاريخ
2017/5/16

10

زيارة وفد من طالب برنامج قضاة المستقبل /دبلوم المعهد
القضائي

2017/7/3

11

لقاء وفد من مجلس كنائس الشرق األوسط لبحث التعاون مع
المؤسسات الدينية المسيحية إلدماج مفاهيم النزاهة ومكافحة
الفساد في الخطاب الديني .

2017/7/3

12

عقد ورشة عمل لمسؤولي وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات
العامة

2017/8/14-13

13

اإلعالن عن نتائج التحقيق في تقارير ديوان المحاسبة( 2017/9/18 )2015-2009

14

تنفيذ برنامج تدريبي لموظفي الهيئة بعنوان « مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب»

2017/9/24

15

محاضرة لرئيس الهيئة في كلية الدفاع الوطني الملكية بعنوان
«إعداد وبناء االستراتيجيات»

2017/10/12

16

محاضرة لرئيس الهيئة في أكاديمية الشرطة الملكية حول
االستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.

2017/10/15

17

لقاء حواري في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ضمن
فعاليات االحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد.

2017/12/7

18

االحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار
«الواسطة ضياعٌ للحقوق» .

2017/12/10

19

لقاء حواري في أمانة عمان الكبرى لبحث بناء شراكات فاعلة
لتكريس منظومة النزاهة الوطنية.

2017/12/19

20

اجتماع مع لجنة النزاهة والشفافية في مجلس النواب لبحث
الشراكة المستقبلية.

2017/12/24

55

إطالق زيارات فرق االمتثال ضمن مش���اريع االستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد
(وزارة التنمية االجتماعية 2017/1/16

جالل���ة الملك يس���لّم هيئة النزاهة ومكافحة الفس���اد مه���ام متابعة وتنفي���ذ ميثاق منظومة
النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية 2017/1/25
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زيارة دولة رئيس الوزراء د .هاني الملقي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بهدف متابعة لقاء
جاللة الملك المعظم مع رئيس وأعضاء مجلس الهيئة 2017/1/29

إع�ل�ان أس���ماء الفائزين م���ن طلبة المدارس الحكومي���ة والخاصة ف���ي وزارة التربية والتعليم
خال من الفساد) 2017/5/16
مستقبل
بمسابقة بعنوان (نحو
ٍ
ٍ

57

لقاء وفد من مجلس كنائس الش���رق األوس���ط لبحث التعاون مع المؤسس���ات الدينية المس���يحية

إلدماج مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد في الخطاب الديني 2017/7/3

المؤتم���ر الصحف���ي إلع�ل�ان نتائ���ج التحقيق ف���ي تقاري���ر دي���وان المحاس���بة ( ) 2015-2009

2017/9/18
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االحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار «الواسطة ضياعٌ للحقوق»برعاية دولة
رئيس مجلس األعيان فيصل الفايز 2017/12/10

زيارة لجنة النزاهة والشفافية في مجلس النواب للهيئة 2017/12/24

59

مذكرات التفاهم
إيمانا ًمن هيئة النزاهة ومكافحة الفس���اد بأهمية الش���راكات في إنجاح جهودها الرامية إلى تنفيذ

مش���اريع االس���تراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفس���اد  ، 2025-2017تم توقيع مجموعة من

مذكرات التفاهم التي تخدم عدة مشاريع منتقاة.

جدول رقم ( ) 10

مذكرات التفاهم الموقعة في عام 2017
الرقم

النشاط

التاريخ

توقيع مذكرة تفاهم مع ديوان المحاسبة بهدف دعم وتطوير سبل
التعاون وتنسيق الجهود لحماية المال العام وفقا ً للمشروع رقم (2017/5/24 )57
 /تطوير شراكة الهيئة مع المؤسسات الرقابية الموازية .

1
2

توقيع مذكرة تفاهم مع (رشيد للنزاهة والشفافية) المشروع ()64
تطوير خطة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

2017/6/4

3

توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف
التعاون مع مؤسسات التعليم العالي إلدماج مفاهيم النزاهة ضمن 2017/7/12
المواد ذات العالقة /المشروعان رقم ()27-26

4

2017/7/24

5
6
7
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توقيع مذكرة تفاهم مع مديرية األمن العام  /المشروع ()58
الشراكة مع الجهات األمنية .

توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم بهدف بناء المنظومة
األخالقية المناهضة للفساد  /المشروعان ()25-24

2017/10/9

توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الدراسات اإلستراتيجة الجامعة
األردنية  /المشروع ( )43الدراسات واألبحاث القطاعية حول النزاهة 2017/10/16
ومكافحة الفساد.

توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء  /المشروع
( )57تطوير شراكة الهيئة مع المؤسسات الرقابية الموازية.

2017/11/1

مذك���رة تفاه���م م���ع ديوان المحاس���بة بهدف دعم وتطوير س���بل التعاون وتنس���يق الجه���ود لحماية الم���ال العام /

المشروع رقم ( )57تطوير شراكة الهيئة مع المؤسسات الرقابية الموازية 2017/5/24

مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف التعاون مع مؤسسات التعليم العالي إلدماج مفاهيم

النزاهة ضمن المواد ذات العالقة /المشروعان رقم (2017/7/12 )27-26

61

مذكرة تفاهم مع مديرية األمن العام  /المشروع ( )58الشراكة مع الجهات األمنية 2017/7/24

مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم بهدف بناء المنظومة األخالقية المناهضة للفساد /
المشروعان ( )25-24بتاريخ 2017/10/9
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ثانيا ً  :عربيا ً

جدول رقم ( ) 11

أهم أنشطة الهيئة على الصعيد اإلقليمي لعام 2017
الرقم
1
2
3

النشاط

زيارة رئيس الجهاز المركزي المصري للتنظيم واإلدارة .
زيارة وفد من مجلس النواب السوداني لالطالع على التجربة
األردنية في مكافحة الفساد
زيارة وفد من وزارة الخدمة المدنية السعودية .

التاريخ

2017/5/4
2017/5/18
2017/8/1

زيارة رئيس الجهاز المركزي المصري للتنظيم واإلدارة 2017/5/4

وفد من وزارة الخدمة المدنية السعودية 2017/8/1

63

ثالثا ً  :دوليا ً
جدول رقم ( ) 12
أهم أنشطة الهيئة على الصعيد الدولي
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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النشاط
إطالق تقرير «تقييم مخاطر الفساد في نظام الشراء العام في
األردن» بالتعاون بين الهيئة وسيجما.

زيارة السفير اإليطالي في األردن لبحث سبل التعاون مع الهيئة.
زيارة بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي ( )KOICAالقتراح

آليات التعاون مع الهيئة

عقد لقاءا ً تعريفيا ً للقاضي الفرنسي( دوريان بوجو) حول
اختصاصات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

تنفيذ ورشة تدريبية على أساليب التحقيق بواسطة االنترنت

«.»Open Source Investigation

زيارة وفد نمساوي بمشاركة من وزير العدل النمساوي للتعرف
على اختصاصات الهيئة.

عقد لقاء مع المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة
في البلدان العربية /برنامج األمم المتحدة اإلنمائي . UNDP

زيارة وفد من خبراء مجلس أوروبا للتباحث حول ( .)SNACC 3
عقد ورشة عمل بتنظيم من تايكس  TAIEXحول أطر تقييم
ورصد الحوكمة الرشيدة في المؤسسات.

مشاركة وفد برئاسة رئيس الهيئة في الدورة السابعة لمؤتمر الدول

األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في مدينة فيينا.

التاريخ
2017/1/30
2017/2/5
2017/2/11-6
2017/2/18
2017/3/23-20
2017/4/13
2017/8/7
2017/8/23
2017/10/17-16

2017/11/10-6

لق���اء مع المش���روع اإلقليمي لمكافحة الفس���اد وتعزي���ز النزاهة في البل���دان العربية /برنامج

األمم المتحدة اإلنمائي 2017/8/7 UNDP

ورش���ة عمل تايكس  TAIEXحول أطر تقييم ورصد الحوكمة الرش���يدة في المؤسس���ات من
2017/10/17-16
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الجزء الثالث
األردن في تقرير منظمة الشفافية
الدولية لعام 2017

67

.1

1صدر تقرير منظمة الشفافية الدولية بتاريخ  22شباط  2018في برلين واشتمل على تقييم ()180
دولة من ضمنها األردن ،حيث حصل األردن على عالمة ( )48من ( )100واحتل المركز ( )59عالميا ً
 ،علما ً بأن ترتيبه لعام  2016كان ( )57من بين ( )176دولة.

.2

2إن مؤشر المدركات يعمل على قياس انطباعات الفساد واليمكنه قياس الواقع الحقيقي
له ،فالفساد الفعلي هو نشاط سري غير مرئي وغير مشروع وال يمكن قياسه بطريقة
علمية مباشرة لذا يتم قياسه من خالل القراءات االنطباعية.

.3

3آلية النظام الدولي المتبع في إعداد التقرير:
•يتضمن مؤشر مدركات الفساد (بيانات وتقارير واستبيانات) صادرة عن ( )12مؤسسة دولية ،تقدم
كل منها تقييمها الخاص ألحد الجوانب التخصصية في إدارة السياسة واألمن واالقتصاد في الدولة
وتتضمن كل واحدة منها مسوحات وتقييمات خاصة بالفساد.

.4

 4نتائج األردن للسنوات العشر الماضية :
أظهر التقرير ثبات األردن على مؤشرات مدركات الفساد لعام  2017وتراجع مركزه بين دول
العالم من المركز ( )57عالميا ً في عام  2016إلى المركز ( )59عالميا ً لعام  .2017و أظهرت
نتائج التحليل الزمني لنتائج األردن على هذا المؤشر من عام  2006وحتى عام  2017أن
عالمة األردن كانت تتراوح بين ( )% 45و ( )% 54عبر هذه السنوات و على النحو اآلتي :
جدول ( )13

مركز األردن في مؤشر مدركات الفساد لألعوام 2017-2006
السنة

العالمة

المركز

عدد الدول الخاضعة للمؤشر

2007

%47

53

180

49

180

2006
2008
2009
2010
2011

%50

%47

50

178

%44.9

56

2013

%45

66

177

2015

%53

45

168

%48

59

2014

2016
2017
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%51

47

180

183

2012

68

%53

40

163

%48
%49

%48

58
55

57

176
175

176
180

.5

أسباب التراجع
•ع���دم قناع���ة واضع���ي التقييم بجدي���ة الحكومة في مج���االت :حرية الرأي و التعبير  ،ش���فافية
السياس���ات واإلج���راءات الحكومية ،ح���ق المواطن في الحصول على المعلوم���ات ،عدم اتخاذ

الخط���وات الكفيل���ة بتطبي���ق المس���اءلة الجدية وإيقاف ح���االت اإلفالت من العق���اب ،محاربة
الواسطة والمحسوبية ،وانتشار الرشاوى في القطاعات الصغرى.

•عدم شفافية التعيينات في المناصب القيادية العليا في القطاع العام.
•تأخر الحكومات المتعاقبة في مواجهة الفس���اد الصغير المتمثل بالرش���وة و المحسوبية اللتان
تعمالن على إعاقة االستثمار.

•عدم وضوح آليات وضع الموازنة العامة للدولة وعدم اإلفصاح عن هذه اآلليات للمواطنين.
•غالبية المؤش���رات التي تقيس مدركات الفس���اد ركزت بش���كل كبير على المدركات المتعلقة
بالعوامل اإلقتصادية و التي تعكس الوضع اإلقتصادي في األردن الذي يمر بأزمات كبيرة منذ
مدة طويلة مما انعكس سلبا على نتيجة األردن في المؤشر .

•قناع���ات مؤسس���ات التقيي���م بتنام���ي مطالبات ال���رأي العام األردني بمس���توى جدي���ة أكبر في
التعامل الحكومي مع قضايا الفساد شامال ً محاسبة الفاسدين واستعادة األموال.
•تراجع صالحيات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في القانون الجديد رقم  13لسنة .2016
•التأثيرات التي أحدثها صدور قانون الجرائم االلكترونية رقم  27لسنة  2015من حيث التشديد
على حرية التعبير عن الرأي في وسائل التواصل االجتماعي.

•عدم فاعلية قانون الكسب غير المشروع رقم ( )21لسنة .2014
•عدم تقدم األردن على مؤش���رات الحوكمة الرئيس���ية المتمثلة بفاعلية الحكومة ،و المش���اركة
والمساءلة ،و حكم القانون ،و نوعية التنظيمات.

•تأث���ر تقري���ر مؤش���ر مدركات الفس���اد لع���ام  2017بتقرير دولي آخ���ر هو تقرير الالمس���اواة على
المس���توى العالمي و عالقته بالفس���اد إذ أن العالقة بين الفس���اد و الالمس���اواة (التقاس���م غير
المتكافيء للسلطات والتوزيع غير العادل و غير المتكافيء للثروة) هي عالقة تبادلية ،بمعنى

أن الفس���اد يعمل على زيادة فجوة الالمس���اواة ،و من جهه أخرى فإن الالمس���اواة تعمل على
نمو الفساد و ازدهاره.
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 .7مقترحات لتحسين وضع األردن على مؤشرات مدركات الفساد.
أ .سياسيا ً :

•االس���تمرار في تكريس و تطوير البيئة األمنية المس���تقرة في األردن لتقليل مخاطر االستثمار
وإجراء تقييمات دورية نصف سنوية لهذه الغاية.

•تفعيل مبدأ س���يادة القانون بالمعايير الدولي���ة( .حملة توعية وطنية متعددة األغراض تقودها
األجهزة األمنية واإلعالمية إلزالة مظاهر اختراق سيادة القانون).

•ترسيخ المساءلة كأساس لمبدأ سيادة القانون .
•تطوي���ر برام���ج عم���ل مش���تركة م���ع مؤسس���ات المجتم���ع المدن���ي ذات المصداقي���ة العالي���ة
والتوجهات الوطنية الس���ليمة( .توسيع مس���احات العمل المشترك مع هذه المؤسسات على
كافة المستويات).

•تعزيز مبدأ الحوار المفتوح في القضايا العامة وتطوير آليات المشاركة المجتمعية في القرارات
والسياسات العامة.

ب .اقتصاديا ً :

•االس���تمرار في تطوير بيئة األعمال في األردن وتحس���ين تش���ريعات االس���تثمار وتخليصها من
أعباء الروتين وضمان شفافيتها ومصداقيتها وخلوها من تأثيرات الفساد وتبسيط اإلجراءات.

•تطوير ش���راكات استراتيجية حقيقية مع القطاع الخاص بصفته الرافعة االقتصادية األساسية
في الدولة في التقليل من معدالت الفقر والبطالة.

•تعزيز التنمية االقتصادية وزيادة االنفتاح والش���فافية المالية والتنافس���ية المنضبطة بالقانون،
وتحفيز االستثمار في مجاالت التنمية اإلقليمية في المحافظات.

•ترس���يخ مبدأ الش���فافية في أعمال الش���ركات المملوكة للدولة كليا ًأو جزئيا ًومتابعة الشركات
متعددة الملكيات والشركات خارج الحدود الوطنية.

جـ .تشريعيا ً .
•متابعة استخدام المال السياسي في االنتخابات النيابية والبلدية والمركزية لألغراض الدعائية
ويحس���ن
فق���ط وتجري���م الرش���اوى االنتخابية وش���راء األص���وات بما يخ���دم العملية االنتخابية
ّ
مخرجاتها .

•تطوير قانون النزاهة ومكافحة الفساد بما ينسجم مع المعايير الدولية في مجاالت التخصص
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النوعي ،االستقاللية ،الشمولية ،الكسب غير المشروع ،صالحيات الضابطة العدلية ،السرية
المصرفي���ة ،صالحي���ة طلب البيانات والوثائق من دائرت���ي الضريبة والجمارك ووحدة مكافحة

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

•التحقيق في القضايا التي يشملها التقادم.
•تطوير قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم ( )47لسنة  2007بما يحقق التوازن بين
متطلبات األمن والسياسة ومتطلبات القانون الدولي والمعايير الدولية لشفافية المعلومات.

•تطوي���ر قان���ون الكس���ب غير المش���روع بم���ا يعط���ي المصداقية السياس���ية للدول���ة في قضية
المساءلة.

•تطبيق مراجعة حكومية ش���املة لتش���ريعات الدولة لمعالجة الثغرات التي قد تتضمنها بعض
النصوص الحالية والتي تشكل منافذ محتملة للفساد.

•تطبيق نظام مشتريات حكومي موحد للوقاية من إهدار الموارد العامة.
•تطوير منظومة التشريعات المالية ودعم شفافية المالية العامة.
د .حكوميا ً  /اإلدارة العامة.

•إدارة عملية وطنية كبرى في محاربة «الواس���طة والمحسوبية» وخلق حالة وعي وطني شامل
بمخاطرها السياس���ية واالقتصادية والمجتمعية .لتجس���يد ماجاء في الورقة النقاشية الملكية
السادسة.

•اإلص�ل�اح المال���ي واإلداري وتطوير اإلدارات العام���ة وتمكين الكفاءات اإلداري���ة ورفع كفاءات
المؤسسات وموظفي القطاع العام .

•تفعيل عمل الحكومة اإللكترونية وتوسيع استخدامها وأتمتة إجراءات العمل الحكومي والحد
من تقديم الخدمات بالطرق التقليدية لمنع تدخل العنصر البش���ري الذي يس���مح بالواس���طة
والمحسوبية .

•تعزي���ز ش���فافية العم���ل الحكومي ل���دى اإلدارات العامة للتقلي���ل من االجتهادات الش���خصية
و«السلطات التقديرية» للمسؤولين الحكوميين .

•تعزيز وترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة في كافة مؤسسات الدولة وخصوصا ًتلك التي تستخدم
الموارد العامة .
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•تعزي���ز اس���تقاللية األجهزة الرقابية واس���تخدام األدوات الرقابية المتط���ورة والعمل على تطوير
آليات العمل المشترك فيما بينها.

•إعادة النظر في مجالس اإلدارة في الشركات المملوكة للحكومة كليا ً أو جزئيا ً .
•إع���ادة النظ���ر في آليات التعيين في الوظائف العليا ضمن منهجية تضمن العدالة والش���فافية
وتكاف���ؤ الف���رص وبما يمن���ع تضارب المصالح  ،بمش���اركة ممثلين عن األجه���زة الرقابية ذات
العالقة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ذات المصداقية.

•شفافية تصميم الموازنة العامة للدولة.
•شفافية التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة واإلفصاح عن معلومات االنفاق فيها.
•تش���كيل فريق وطني متعدد لدراس���ة مقررات قمة لندن  2016حول مكافحة الفس���اد وتقديم
التوصيات بخصوصها.

و .إعالمياً.
•تعزيز آليات التعاون والشراكة الحكومية مع وسائل اإلعالم.
•تعزيز مبادىء حرية الرأي والتعبير في الثقافة الحكومية.
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الجزء الرابع
التوصيات
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مخاطر الفساد

قبل استعراض التوصيات ،يقتضي األمر اإلشارة إلى أهم مخاطر الفساد في القطاعات االقتصادية

الهامة وهي:

 .1قطاع المشتريات الحكومية

•عدم وجود مؤسسة مركزية لتوجيه السياسات الوطنية الموحدة.
•غياب التناسق واالنسجام بين القطاعات الثالثة (اللوازم  ،األشغال  ،األدوية).
•غياب األنظمة التشغيلية والرقابية الكافية .

 .2مخاطر الفساد في قطاع العمل

•ضعف اإلطار التشريعي والمؤسسي الذي يحكم نظام تصاريح العمل والعمالة الوافدة.

•ضعف  /غياب التفتيش والرقابة على مكاتب العمل.
 .3مخاطر الفساد في قطاع األراضي

•كثافة تدخل العنصر البشري فيما يتعلق بمعامالت األراضي واإلجراءات الخاصة بها.

•ضعف الدور الرقابي في دائرة األراضي والمساحة.
 .4مخاطر الفساد في قطاع الجمارك
•تدخل العنصر البشري في عملية التخمين والتقدير والمعاينة.
•ضعف الرقابة المركزية من قبل الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام االسيكودا.
•عدم تدقيق المعامالت الجمركية المنجزة بالشكل الصحيح.
•عدم ممارسة الدوران الوظيفي للموظفين بهدف سالمة العملية التطبيقية.
•عدم تطبيق التعليمات الخاصة بأخذ العينات حسب األصول حيث يتم إرسالها مع المستورد
أو شركة التخليص وبالتالي فإن إمكانية تبديل العينة وارد جدا .
•عيوب عمليات تحريز العينات ( ختم العينات ) .
•عيوب إجراءات حفظ المعاملة الجمركية وعدم أرشفتها إلكترونيا .
•عدم تفعيل المخالفات بحق المخالفين .
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 .5مخاطر الفساد في قطاع الضريبة
•عدم وجود آلية معتمدة للرديات الضريبية وضريبة المبيعات الخاصة.
•ضع���ف الرقاب���ة على أعمال المدعين العامين في النيابة العامة الضريبية ،وعدم وجود أس���س
واضحة على إجراءات التسويات مع المكلفين.

•وجود صالحيات مطلقة لمدير عام الضريبة بإصدار التعليمات واألسس.
 .6مخاطر الفساد في قطاع البلديات وأمانة عمان

•ضعف دور وزارة البلديات في الرقابة على البلديات والمجالس البلدية .
•ضعف الرقابة الداخلية لدى أمانة عمان الكبرى .
•إغفال دور مدير البلدية من قبل رؤس���اء البلديات ،إضافة إلى الضعف التش���ريعي في تفعيل
دوره .

•عدم وجود رقابة في عملية تنظيم األراضي .
•عدم تفعيل تحصيل األموال األميرية .
•عدم وجود أسس ومعايير واضحة لتوزيع الخدمات داخل البلدية .

 .7مخاطر الفساد في قطاع االستثمار والمال واألعمال

•تعدد التشريعات الناظمة لموضوع االستثمار وتداخلها .
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التوصيات
يوصي مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بما يلي:
مجلس النواب
1 .1إج���راء تعدي���ل تش���ريعي يتضم���ن «تفرّغ الن���واب للعم���ل النيابي» واالمتن���اع عن أيّة أعم���ال تتعلق
بالتجارة ،المحاماة ،االستش���ارات  ،تسيير المعامالت الرسمية ،العطاءات ،المقاوالت ،المشتريات

الحكومي���ة ،األعمال الضريبية والجمركية ،وعضوية الش���ركات المس���اهمة العامة وأية أعمال أخرى

تتضمن احتماالت وقوع «تضارب المصالح».
قانون النزاهة ومكافحة الفساد

 .2تعزيز مبدأ استقاللية الهيئة من خالل تكريس مبدأ االستقالل المالي واإلداري فيها بما يتفق
م���ع المعايير الدولية،والعمل على تمكين الهيئة وفقا ًلآلليات الدس���تورية من إصدار األنظمة
الخاصة بشؤون الموظفين والمستخدمين فيها بما في ذلك الشؤون المالية واللوازم.

أإدراج جرم الرشوة في القطاع الخاص ضمن جرائم الفساد تمشيا ً مع االتفاقية الدولية

.

لمكافحة الفساد بهذا الشأن.

 .بإعادة النص التش���ريعي الذي اليسمح بإسقاط الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد
أو عدم سريان التقادم على استرداد األموال المتحصلة من أفعال الفساد .

.

جإضاف���ة ن���ص قانوني يضم���ن تجاوز عائق س���رية المعلوم���ات والبيانات في التش���ريعات

.

دإنشاء محكمة متخصصة بقضايا الفساد لضمان استقاللية واستكمال دور الهيئة.

الخاصة.

هـ.

اعتبار جرائم غس���ل األموال من جرائم الفس���اد ،كما كان عليه الحال في قانون 2006

و.

من���ح مجل���س الهيئة صالحية إصدار قرارات حجز األموال المنقولة وغير المنقولة وقرارات منع

لتتولى الهيئة التحقيق فيها.

السفر  ،وطلب كف اليد عن العمل ووقف الرواتب والعالوات إذا لزم األمر ضد كل من يرتكب

أيا من أفعال الفس���اد وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التش���ريعات الس���ارية وكما

كان الحال عليه في قانون .2006

 .3إجراء التعديالت الالزمة على قانون النزاهة ومكافحة الفساد بما ينسجم مع االتفاقية الدولية
لمكافحة الفساد .
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التشريعات الوطنية
1 .1إجراء تعديالت جوهرية على قانون (الكس���ب غير المش���روع) بما يؤسس لمصداقية نظام المساءلة
وضمن الجوانب التالية:

أتوس���يع اآلف���اق التي يعالجها القانون بتحويله من (إش���هار الذم���ة المالية) إلى قانون فاعل في

.

مكافحة الفساد.

 .بنق���ل االختص���اص ف���ي إدارة وتطبيق أح���كام هذا القانون م���ن وزارة العدل إل���ى هيئة النزاهة
ومكافحة الفساد وإجراء التعديالت التنظيمية الضرورية.

 .جتفعيل آليات التدقيق واالمتثال المنهجي لهذا القانون وتطوير الخطط الالزمة لهذه الغاية.
.

دإضافة شريحتي موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ،ودائرة الجمارك العامة إلى الشرائح
التي يفرض القانون إشهارها لذمتها المالية.

 .2تعديل قانون ضريبة الدخل والمبيعات وقانون الجمارك بما يسمح لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد
بالقيام بأدوارها الرقابية والوقائية بسرعة وفعالية.

 .3تعديل قانون (ضمان حق الحصول على المعلومات) رقم ( )47لسنة  ، 2007بما يحقق التوازن بين
متطلبات األمن و السياسة ومتطلبات القانون الدولي والمعايير الدولية لشفافية المعلومات.

 .4وضع نظام مشتريات حكومية موحد للوقاية من إهدار الموارد العامة  ،و العمل على إعداد تشريع
موحد ألنظمة اللوازم في الدولة.

 .5تعديل التشريعات المتعلقة باألراضي لتقليل االعتماد على العنصر البشري.

السياسات العامة

1 .1إع���ادة النظر في سياس���ة اس���تقدام واس���تخدام العمال���ة الوافدة وضب���ط اإلج���راءات المعتمدة فيها
لمحاصرة الفساد ومنع ظاهرة تفشي التصاريح العمالية المزورة.

2 .2تقنين إصدار تصاريح العمالة الوافدة بما يتالءم واحتياجات القطاعات االقتصادية ،وبما يساهم في
تخفيض معدالت الفقر والبطالة وتحويل الس���يطرة على نظام اإلصدار من السياس���ة الالمركزية إلى

سياسة مركزية لتأسيس االنضباط والسيطرة على حاالت الفساد.

3 .3مراجعة سياس���ة تمويل المش���اريع التنموية والتش���غيلية بما يضمن نجاح المشاريع التنموية ومنع
تسرب الفساد إليها.
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4 .4ف���رض ضواب���ط إداري���ة وقانونية وفنية عل���ى كافة القرارات واإلج���راءات التي تتضم���ن أوامر تغييرية
ف���ي العط���اءات الحكومي���ة والتمييز الواضح بين األوامر التغييرية الناتج���ة عن ظروف طارئة  /قاهرة
اليمكن تجاوزها وتلك الناتجة عن خلل في الحوكمة والدراسات الفنية.

5 .5تحدي���د إمكاني���ة عمل متقاعدي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في مكاتب االستش���ارات الضريبية
لم���دة تت���راوح من  5 – 3س���نوات كأح���د متطلبات النزاهة ف���ي القطاع الع���ام ولتخفيض احتماالت
الفساد بعد إنهاء خدماتهم.

6 .6تحديد إمكانية عمل متقاعدي دائرة الجمارك العامة في شركات التخليص لمدة تتراوح من 5 – 3
سنوات كأحد متطلبات النزاهة في القطاع العام ولتخفيض احتماالت الفساد.

7 .7إع���ادة تنظي���م قط���اع التخلي���ص الجمركي وف���رض الضواب���ط الكافية الت���ي تمنع الته���رب الجمركي
والضريبي واحتماالت الفساد بعد إنهاء خدماتهم.

8 .8حوكمة إجراءات معادلة ش���هادات الثانوية العامة والش���هادات العليا الصادرة عن جهات ومؤسسات
تعليمية غير أردنية خارج األردن.

النزاهة الوطنية
1 .1تفعيل عمل الحكومة اإللكترونية وتوس���يع اس���تخدامها وأتمتة إجراءات العمل الحكومي والحد من
تدخل العنصر البشري بما يمنع توظيف الواسطة والمحسوبية.

2 .2تعزيز ش���فافية العمل الحكومي في كافة اإلدارات للتقليل من االجتهادات الش���خصية «والسلطات
التقديرية» للمسؤولين الحكوميين.

3 .3تفعيل كافة التشريعات التي تحكم عمل النزاهة وتعزيز معاييرها في مفاصل اإلدارة العامة.
4 .4ترس���يخ مب���ادئ الحوكمة الرش���يدة في كافة إدارات القط���اع العام وتعزيز العدالة والمس���اواة وتكافؤ
الفرص في تطبيقات اإلدارة العامة.

5 .5تطوير منظومة التشريعات المالية ودعم شفافية المالية العامة.
6 .6اإلصالح المالي واإلداري وتطوير اإلدارات العامة وتمكين الكفاءات اإلدارية ورفع كفاءات المؤسسات
وموظفي القطاع العام.
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أعضاء الفريق

1

المستشارة ميسون الخطيب

رئ�������ي�������س�������ا ً

2

د .بكر البقور

ع�����������ض�����������وا َ

3

يوسف العفيف

ع�����������ض�����������وا َ

4

رنا خشاشنه

ع�����������ض�����������وا َ

5

علي عربيات

ع�����������ض�����������وا َ

6

شرين عبد الفتاح

ع�����������ض�����������وا َ

7

جيهان مبيضين

مقرر الفـــريق

8

منى كوزان

ع�����������ض�����������وا َ

