شركة التميمي ومشاركوه
تقرير بعنوان "الهيئة الجديدة للنزاهة ومكافحة الفساد في اململكة الاردنية الهاشمية"
ً
بتاريخ  61حزيران  ،6161قرر الاردن املض ي قدما في الاصالح القضائي الاقتصادي .وفي
ذلك التاريخ نفسه ،تم إنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بموجب القانون رقم 61
لعام ( 6161قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد) ،وتم دمج هيئتين ضمن هيئة واحدة،
وتم إلغاء قانون ديوان املظالم رقم  66لعام  6112وقانون مكافحة الفساد رقم  16لعام
 .6111وقد جاء إصدار هذا القانون كمتطلب تشريعي لترسيخ مبادئ العدالة واملساءلة
وألاداء السليم ،وضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد بكافة أشكاله
ووسائله ،و تفعيل كافة القيم واملعايير السلوكية في إلادارة العامة.

تتطلب التغييرات الحالية تحقيق أهداف طويلة ألامد لترسيخ النزاهة الوطنية في قيم
املؤسسات العامة ،وتفعيل حاكمية وشفافية القوانين ،وتكافؤ الفرص في املؤسسات
العامة ،وتحسين إدارة ومراقبة ألاموال العامة .وقد صدر قانون هيئة النزاهة ومكافحة
الفساد ليغطي أية ثغرات موجودة في قوانين أخرى سابقة.
ً
أوال :تم إنشائها لكي تركز على النزاهة العامة الوطنية لتحقيق املصلحة العامة الوطنية.
ً
ثانيا :منع ألافعال واملمارسات املشتبه بها ،و رصد أفعال الفساد.
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ً
ثالثا :العمل على إنفاذ القانون ،حيث يشتمل القانون على نصوص للقيام بالتحقيق
واملالحقة ألي فعل فساد ،املادة ( 61أ) من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تنص
على أفعال الفساد التي تدخل معالجتها ضمن صالحيات الهيئة:
 الجرائم املخلة بواجبات الوظيفة ،والجرائم املخلة بالثقة العامة الواردة في قانون
العقوبات.
 الجرائم الاقتصادية باملعنى املحدد في قانون الجرائم الاقتصادية.
 عدم الاعالن أو الافصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى
تعارض في املصالح إذا كانت القوانين وألانظمة تستوجب ذلك الاعالن أو
الافصاح.
 كل فعل أو امتناع يؤدي إلى هدر ألاموال العامة.
ً
 إساءة إستعمال السلطة خالفا ألحكام القانون.
 قبول موظفي إلادارة العامة للواسطة واملحسوبية ملحاباة أصدقاء أو أقارب.
 استخدام املعلومات املتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة.
 جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اململكة.
ومع ذلك ،فقد استثنى هذا القانون بعض الجرائم من صالحيات الهيئة .املادة ( 61ب)
تنص على أن الهيئة ال تختص بالنظر فيما يلي:
 املنازعات والشكاوى بين ألافراد.
 الشكاوى التي تدخل في إختصاص أي جهة رسمية رقابية أخرى.
 الشكاوى والتظلمات القابلة للطعن إلاداري و القضائي.
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املادة  61نصت على أنه يكون لدى النيابة العامة نيابة متخصصة بقضايا الفساد تتولى
النظر في القضايا املحالة إليها من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .ويعمل في هذه الدائرة
عدد من املحققين العامين املدربين املختصين في جرائم الاحتيال والتالعب.
املادة  62منحت الحق لرئيس الهيئة طلب انتداب أو إعارة أو تكليف أي من ضباط أو
أفراد ألاجهزة ألامنية والعسكرية أو أي موظف من أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية
لتسهيل أعمال وتحقيقات الهيئة.
املادة  61نصت على أنه ودون إلاخالل بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر
يعاقب بالحبس ملدة ال تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد
عن خمسة آالف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب أيا من ألافعال والتصرفات
املنصوص عليها في املادة ( )61من هذا القانون وفي حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها.

املادة  62نصت على توفير برنامج شهود تشريعي ملساعدة الشهود واملبلغين على تقديم أية
معلومات بحوزتهم إلى الهيئة ،في حين تتولى الهيئة توفير الحماية للشهود في أماكن
إقامتهم ،وتضمن عدم الافصاح عن املعلومات املتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم،
واستخدام تقنيات الاتصال الحديثة التي تكفل سالمتهم عند الادالء بأقوالهم وشهاداتهم.
وفي بعض الحاالت قد تقوم بتوفير أماكن إليوائهم عند الضرورة.

املادة  62تنص على أن القضايا املتعلقة بجمع ألاموال املتحصلة عن الفساد ال يمكن
اسقاطها أو سحبها أو وقف املالحقة بشأنها أو الاعفاء من العقوبة املتعلقة بها.
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املادة  11منحت الهيئة صالحية إنشاء حساب أمانات لدى البنك املركزي يخصص لحفظ
وإدارة ألاموال واملنافع املتحصلة عن أفعال فساد والتي تم استردادها أو الحجز عليها لحين
تسليمها ملستحقيها.

صدر القانون لتحقيق الشفافية في القطاع العام ،وتأسيس وحدة مركزية يمكنها ضبط
ً
جرائم الاحتيال والتالعب ،والتي يمكنها أيضا مواجهة تحدي التحسينات والاصالحات التي
ً
تم تبنيها من قبل الحكومة .ويجب عليها أيضا ترسيخ الثقة لدى املستثمرين ألاجانب بأن
ً
الاردن هو نقطة جذب للمشروعات التجارية املستقبلية في الشرق ألاوسط ،نظرا ملوقعه
املتميز في قلب الشرق الاوسط ،وكمنطقة آمنة مقارنة بالدول املجاورة.

ً
بموجب املادة ( 4ي) يمكن لهذه الهيئة الجديدة مالحقة من يرتكب أيا من أفعال
الفساد بموجب القانون الجديد .وتتلقى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد شكاوى من
املتضررين وتتحرى وتجمع ألادلة املتعلقة بأية أفعال فساد مالية أو إدارية.
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