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كلمة رئيس الهيئة

“لنك�سر ظهر الف�ساد”، دعوة ملكية جادة تطالب  مب�ساركة اجلميع يف احلرب على الف�ساد 
، وهي الدعوة التي ا�ستلهمتها الهيئة كاإحدى اأدوات حماربة الف�ساد.

فمحاربة الف�ساد  وحما�سبة وم�ساءلة الفا�سدين رغم اأنها من مهام وم�سوؤوليات هيئة النزاهة 

اأنها م�سوؤولية ت�ساركية تتطلب تعاون كل فرد يف املجتمع  اإل  ومكافحة الف�ساد وفقًا لقانونها، 

ب�سفته ال�سخ�سية والوظيفية.

اإن جوهر  حماربة الف�ساد يتمثل يف منع وقوعه والتوعية باأخطاره والتمهيد ل�سّده ، وذلك 

تقدم  احلكومية  الإدارات  جميع  اأن  من  والتاأكد  الوطنية،  النزاهة  معايري  وتفعيل  برت�سيخ 

خدماتها بجودٍة و�سفافيٍة وعدالٍة .

وهذا الأمر يتحقق بتفعيل مبداأ �سيادة القانون لي�سري على جميع الأفراد داخل املجتمع 

اأو تعليمات ُو�سعت  اأو اأنظمة  اأو متييٍز مع احلر�ش على عدم اخرتاق اأية قوانني  دون حماباٍة 

لر�سم الجتاهات وحتديد �سري العمل ال�سامن للحقوق واملبنّي للواجبات.

وانطالقًا من م�سوؤولية هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد وحر�سها على تطبيق القانون على 

اأولت كل  الو�سائل بحيث  التي ترد مبختلف  امللفات والق�سايا  اإجناز  تاأُل جهدًا يف  اجلميع، مل 

ملف الهتمام املطلوب لإ�سدار القرار املنا�سب وفقًا للتحقيقات وجمع البيانات والإفادات.

كما تابعت الهيئة وللعام الثاين على التوايل النظر با�ستي�ساحات ديوان املحا�سبة املحّولة 

من رئا�سة الوزراء والتي تعرتيها �سبهات ف�ساد ، ليتم  معاجلتها مبا ي�سمن عدم تكرار التجاوزات 

والختاللت املرتكبة من اجلهات حمل  هذه ال�ستي�ساحات مع تقدمي التو�سيات الهادفة اإلى 

و�سع احللول.

اإن مكافحة الف�ساد وك�سر ظهره مهمٌة وطنيٌة �سموليٌة، ت�سرتك فيها جميع اأطياف املجتمع 

الأردين وجميع موؤ�س�سات القطاع العام كجهات م�سوؤولة عن  اإظهار النزاهة يف اأعمالها وت�سرفاتها 

وجهات م�ساهمة يف ردع الف�ساد واحلد من انت�ساره كاآفة تفتك مبقدرات الوطن واأخالقه.

رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
محمد العالف        
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المقدمة

يوثق التقرير ال�سنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد لعام 2018، جمموعة من الإجنازات 

التي حتققت على مدار عام من العمل املتوا�سل، �سعيًا لت�سليط ال�سوء على ما مت تنفيذه �سواء 

ومكافحة   للنزاهة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  وم�ساريع  برامج  اأو  الهيئة  اخت�سا�سات  جمال  يف 

الف�ساد 2025-2017.

اإلى  الأول  اجلزء  ي�سري  بحيث  ف�سول،  و�ستة  اأجزاء  واأربعة  مقدمة  التقرير  هذا  يت�سمن 

اإجنازات م�ساريع ال�سرتاتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الف�ساد 2017-2025 خالل عام 

. 2018

ويعك�ش اجلزء الثاين اإجنازات الهيئة لعام 2018، من خالل تنفيذها ملهامها واخت�سا�ساتها 

الواردة يف قانون النزاهة ومكافحة الف�ساد رقم )13( ل�سنة 2016.

وتو�سح هذه الإجنازات �ستة ف�سول وهي: النزاهة،الوقاية، ال�سكاوى، واملظامل، التحقيق 

واإنفاذ القانون ون�ساطات الهيئة خالل عام 2018.

ولأهمية ر�سد مدى تقدم الأردن يف تقرير منظمة ال�سفافية الدولية، مت تخ�سي�ش اجلزء 

الثالث من تقرير عام 2018 للحديث عن هذا املوؤ�سر واآلية الر�سد املتبعة �سمن هذا املوؤ�سر، مع 

عقد مقارنة ملوقع الأردن خالل ال�سنوات املا�سية.

الواردة  لل�سكاوى  متابعتها  منظور  من  الهيئة  تو�سيات  يت�سمن  بف�سل   التقرير  ويختتم 

واقرتاحات التح�سني املطلوبة يف جميع الجتاهات.

اأ�سكاله  بكافة  الف�ساد  مكافحة  يف  الهيئة  ر�سالة  مبثابة  الإجنازات  هذه  تكون  اأن  اآملني 

خالل  من  الوطنية،  املوارد  على  واملحافظة  اآثاره  من  واحلد  انت�ساره  ومنع  وعزله،  بتطويقه، 

تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وتر�سيخ قيم النزاهة ومعايري ال�سلوك الفردي واملوؤ�س�سي، 

والعدالة  وامل�ساءلة  واملحا�سبة  وال�سفافية  القانون  و�سيادة  الر�سيدة  احلوكمة  قيم  وتاأ�سيل 

وتكافوؤ الفر�ش مبا يوؤ�س�ش لبيئة مناه�سة للف�ساد.
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انفوجرافيك خالصة إحصائيات مديرية الشكاوى لعام 2018
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ولر�سد ما مت تنفيذه يف هذه الجتاهات نوجز التايل:

اأوًل: املحور الأول:
 تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وتر�سيخ معايري ومبادئ النزاهة لإيجاد بيئة وطنية مناه�سة للف�ساد،

ولتحقيق اأهداف وغايات هذا املحور نر�سد جمموعة من اإجنازات الربامج كما يلي:

• برنامج �سيادة القانون:	
مراقبة تطبيقات العدالة وامل�ساواة وتكافوؤ الفر�ش يف كافة جوانب الإدارة العامة، وقد مت الرتكيز خالل 

عام 2018 على فح�ش تطبيقات العدالة يف العطاءات عن طريق ت�سكيل جلنة خمت�سة من الهيئة وكل من 

دائرة العطاءات احلكومية ودائرة ال�سراء املوحد ودائرة اللوازم العامة بهدف درا�سة اآلية �سبط عملية طرح 

العطاءات يف اجلهات احلكومية غري املركزية.

• برنامج حماربة الوا�سطة واملح�سوبية:	
الوا�سطة واملح�سوبية من خالل فريق المتثال  - للتوعية مبخاطر   فح�ش و�سائل الإدارات احلكومية 

العام.

احلكومية  - الإدارات  بع�ش  يف  عقدت  حما�سرات   )8( عرب  واملح�سوبية  الوا�سطة  مبخاطر  التوعية 

امل�ستهدفة.

تنفيذ حملة توعوية هادفة لتنفيذ جمموعة من اأدوات تقومي ال�سلوك من خالل لقاءات تلفزيونية  -

واإذاعية مت ت�سمينها جمموعة من الر�سائل التي حتث على حماربة اآفة الوا�سطة واملح�سوبية.

توظيف يوم من كل �سهر �سمن برنامج الإذاعة املدر�سية لبث ر�سائل توعوية حول خطورة الوا�سطة  -

واملح�سوبية، اإ�سافة اإلى املوقع الإلكرتوين ومواقع التوا�سل الجتماعي لوزارة الرتبية والتعليم.

• برنامج احلاكمية الر�سيدة:	

وجود  - ومدى  احلوكمة  تطبيقات  لفح�ش  العام  القطاع  من  منتخبة  ملوؤ�س�سات  زيارة   )44( تنفيذ  مت 

منهجية لديها ملراجعة وتقييم املخاطر وو�سع خطط العالج املنا�سبة.

مت اإجناز دليل نزاهة وحوكمة اجلمعيات التعاونية بالتعاون مع املوؤ�س�سة التعاونية لت�سمني اأنظمتها  -

مبادئ حوكمة اجلمعيات التعاونية ومنوذج تقييم ذاتي لأع�سائها.
مت ت�سكيل جلنة لو�سع م�سودة مبادئ حوكمة اجلمعيات غري الربحية، وت�سم هذه اللجنة ت�سع جهات  -

رقابية على اجلمعيات وهي : وزارة التنمية الجتماعية، وزارة ال�سحة، وزارة الثقافة، وزارة الزراعة، 
واملقد�سات  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  والربملانية،  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  وزارة  والآثار،  ال�سياحة  وزارة 

الإ�سالمية، ووزارة البيئة .
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ثانيًا املحور الثاين : 
واملوؤ�س�سات  للمجتمع  الوطنية  التوعية  خالل  من  الف�ساد  مكافحة  يف  للم�ساركة  الوطنية  البيئة  تهيئة 

والأفراد. 

وقد حتققت اأهداف هذا املحور من خالل اإجناز الربامج التالية:

• برنامج توعية الطالب بالتعاون مع املوؤ�س�سات الرتبوية:	
اإعداد ر�سائل توعوية حول النزاهة ومكافحة الف�ساد ن�سرت من خالل موقع وزارة الرتبية والتعليم  -

ومت بثها من خالل الإذاعة املدر�سية الطالبية.

تنفيذ برنامج توعوي للطلبة امل�ساركني يف مع�سكرات احل�سني لل�سباب، حيث مت تعريف الطالب يف  -

)10( مع�سكرات على مفاهيم النزاهة ومكافحة الف�ساد والوقاية منه.

اجلوائز  - وتوزيع  الف�ساد(  ومكافحة  النزاهة  قيم  تعزيز   ( بعنوان  �سعار  اأف�سل  جائزة  اإطالق 

وال�سهادات التقديرية على الطلبة الفائزين.

تنفيذ برنامج تدريبي بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم لـ )257( م�سرفًا تربويًا و)650( معلمًا  -

ومعلمة لت�سهيل نقل مفاهيم ور�سائل الهيئة لطلبة املدار�ش.

ومعايري  - قيم  لرت�سيخ  الأردنية  اجلامعات  يف  التوعوية  واملحا�سرات  اللقاءات  من  جمموعة  عقد 

النزاهة ومكافحة الف�ساد.

• برنامج توعية امل�سوؤولني يف الإدارة العامة والنخب الوطنية:	
واآليات  - الف�ساد  خماطر  اأبرز  عر�ش  بهدف  العامة  الإدارة  ملوؤ�س�سات  حوارية  لقاءات   )10( عقد 

التعاون مع تلك الإدارات للحد من تلك املخاطر.

املوظفني  - لتثقيف  العامة  الإدارة  معهد  مع  بالتعاون  اجلديد  للموظف  توعية  برامج   )6( تنفيذ 

اأثناء  اإجراءات  اأو  اختاللت  لأية  منعًا  اتباعها  الواجب  والأ�س�ش  املعايري  حول  التعيني  حديثي 

اأدائهم لوظائفهم قد توؤدي اإلى ق�سايا ف�ساد.

حول  - العامة  الإدارة  معهد  مع  بالتعاون  الزراعة  وزارة  ملوظفي  متخ�س�ش  تدريبي  برنامج  تنفيذ 

مفاهيم النزاهة ومكافحة الف�ساد والتوعية بالآثار ال�سلبية للف�ساد والإجراءات املتبعة للوقاية 

منه.

عقد)7( حما�سرات توعوية ملوظفي الإدارة العامة. -

والإعالم  - ال�سحافة  كم�سوؤويل  الوطنية  النخب  من  ملجموعة  توعوية  لقاءات  جمموعة  عقد 

والنقابات املهنية والأطباء ال�سرعيني وعمداء �سوؤون الطلبة والبحث العلمي يف بع�ش اجلامعات 

وقطاعات املال واخلدمات وال�ستثمار.
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ثالثًا : املحور الثالث: 
العمل  خالل  من  اآثاره  من  واحلد  وعزله  منافذه  واإغالق  وتطويقه  منابعه  بتجفيف  الف�ساد  من  الوقاية 

ال�ستباقي الفعال وفقًا للتايل:

لتفعيل منظومة الردع ل�ستباق اأفعال الف�ساد قبل حدوثها، مت تنفيذ ) 47 ( عملية ردع ملوؤ�س�سات  -

منتخبة وبع�ش البلديات ومناطق اأمانة عمان الكربى بهدف حماية املال العام.

ت�سكيل فريق م�سرتك بني الهيئة واأمانة عمان الكربى لتحديد وتقييم املخاطر يف الأمانة لقرتاح  -

احللول الوقائية واأدوات حت�سني اإجراءات تقدمي اخلدمات للمتعاملني مع اإدارات الأمانة املختلفة.

رابعًا : املحور الرابع: 
تكري�ش وتطوير اأعمال اإنفاذ قانون النزاهة ومكافحة الف�ساد كاأ�سا�ش ملبداأ �سيادة القانون من خالل  -

رفع القدرات املهنية والتقنية والب�سرية واملالية واملوؤ�س�سية.

للجنة  - الن�سمام  مت  ال�سركاء،  مع  اجلرمية  بامل�سائل  املتعلقة  املعلومات  تبادل  من  للهيئة  متكينًا   

الدائمة لالتفاقيات الدولية يف وزارة العدل ب�سفتها اجلهة املركزية املخّولة باإر�سال وتلقي طلبات 

امل�ساعدة القانونية املتبادلة.

الأرا�سي  - ودائرة  واجلوازات  املدنية  الأحوال  دائرة  من  كل  مع  اللكرتوين  الربط  عملية  تنفيذ 

وامل�ساحة ودائرة مراقبة ال�سركات واملوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي من خالل خدمة الربط 

احلكومي البيني )GSB( ت�سهياًل لتبادل املعلومات مع هذه اجلهات.

خام�سًا : املحور اخلام�ش: 
الف�ساد  - للنزاهة ومكافحة  العامة  البيئة  التخ�س�سية مبا يتالءم مع  الوطنية  الت�سريعات  تطوير 

لإغالق منافذ الف�ساد.

حتديد الثغرات يف الت�سريعات الوطنية ال�سارية التي ميكن اأن توؤدي اإلى الف�ساد وحتليلها مع تقدمي  -

الهيئة  قامت  فقد  وعليه  الف�ساد  منافذ  اإغالق  يف  ت�ساعد  املخت�سة  للجهات  املنا�سبة  املقرتحات 

مبراجعة الت�سريعات التالية:

• قانون البلديات.	

• قانون اجلرائم الإقت�سادية.	

• قانون رخ�ش املهن.	

• قانون الإعفاء من الأموال العامة.	

• نظام الأبنية احلكومية.	

• نظام التعيني على الوظائف القيادية.	
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�ساد�سًا : املحور ال�ساد�ش:
• والأمنية 	 احلكومية  واملوؤ�س�سات  والأجهزة  الثالث  ال�سلطات  مع  مهنية  �سراكات  وتطوير  تاأ�سي�ش   

والرقابية لرفع م�ستوى الأداء والإجناز يف جمايل النزاهة الوطنية ومكافحة الف�ساد وكذلك تعزيز 

روؤيتها  حتقيق  يف  الهيئة  اأدوات  اأهم  من  والدوليني  املحليني  ال�سركاء  مع  اجلهود  وتكامل  ال�سراكات 

واإي�سال ر�سالتها على خمتلف الأ�سعدة حيث حتقق ما يلي:

مت بناء برنامج تعاون مع هيئة الأوراق املالية. -

مت بناء برنامج تعاون مع اإدارة التاأمني/ وزارة ال�سناعة والتجارة. -

توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة الف�ساد الفل�سطينية بهدف التعاون يف جمال مكافحة الف�ساد  -

والتدريب وتبادل اخلربات بني الهيئتني .

امل�ساهمة بالتحقيق مع بعثة حتقيق مكتب مكافحة الحتيال يف الحتاد الأوروبي )OLAF( التي  -

للنتائج  الو�سول  يف  الهيئة  حتقيقات  �ساعدت  حيث   ،2018/9/12-9 من  الفرتة  يف  الأردن  زارت 

املرجوة من الزيارة.

الهيئة الإلكرتوين  - الر�سمية ون�سره على موقع  الدويل  غري  التعاون  اإعداد منوذج خا�ش بطلبات 

ل�ستيعاب الطلبات اأ�سوليًا من اجلهات الراغبة باحل�سول على م�ساعدة الهيئة.

وغ�سل  - الف�ساد  مكافحة  الر�سيد،  احلكم  تعزيز  برنامج  �سمن  اأوروبا  جمل�ش  مع  التعاون  ا�ستكمال 

الأموال حيث مت تنفيذ تدريب تخ�س�سي من قبل خرباء حول تطوير الأوراق الفنية لالإف�ساح عن 

الأ�سول ودرا�سة قانون الك�سب غري امل�سروع اإ�سافة اإلى ا�ستعرا�ش الإطار الت�سريعي وتطوير مبادئ 

توجيهية ب�ساأن الك�سف عن ت�سارب امل�سالح والتحقق من الإف�ساح عن الأ�سول.

يف اإطار تعاون الهيئة ووزارة التخطيط والتعاون الدويل لال�ستفادة من مبادرة )TAIEX( اأداة  -

امل�ساعدة التقنية وتبادل املعلومات مت تدريب )25( موظفًا من الهيئة على منهجية تقييم النظام 

ل وت�سغيلي لتقييم واإدارة املخاطر واإدارتها. الوطني ملكافحة الف�ساد من اأجل اإن�ساء نظام فّعال ومف�سّ

�سابعا ً: املحور ال�سابع:
الراأي  - مع  الفجوة  وجت�سري  ال�سيا�سي  الدعم  ل�ستقطاب  املحلية  امل�ستويات  اإلى  الهيئة  ر�سالة  اإي�سال   

العام.

طّورت الهيئة �سراكاتها مع و�سائل الإعالم املختلفة بهدف اإدماج ر�سائلها يف تر�سيخ قيم النزاهة والقيم  -

الوطنية الأهلية ومكافحة الف�ساد �سمن املحتوى الإعالمي الذي يبث عرب تلك الو�سائل والتي قامت 

بدورها ببث ر�سائل متنوعة حول معايري النزاهة واآليات الوقاية من الف�ساد ومكافحته عرب جمموعة 

من الربامج الإذاعية والتلفزيونية.
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احلكومة  - عرب  وتعميمه  املوؤ�س�سية  ال�سلوكية  والقواعد  القيم  حول  انفوجرافيك  ون�سر  ت�سميم  مت 

الإلكرتونية.

مت بث جمموعة متنوعة من الإ�ساءات امل�سموعة واملرئية عرب حمطات اإذاعية وتلفزيونية. -

الدويل  - باليوم  لالحتفال   2018 لعام  الهيئة  �سعار  وهو  الف�ساد«  ظهر  لك�سر  »معًا  بعنوان  فيديو  اإنتاج 

ملكافحة الف�ساد والذي عقد بال�سراكة مع جامعة الريموك يوم 2018/12/9.

ثامنًا : املحور الثامن:
وحت�سني  - والإجراءات  ال�سيا�سات  وتطوير  التمّيز  ثقافة  جمالت  يف  الهيئة  قدرات  وتطوير  بناء   

اخلدمات واإدارة املعرفة.

املهام  - و�سف  التنظيمي،  )الهيكل  التنظيمية  البنية  مكونات  لكافة  ت�سخي�سي  حتليل  درا�سة  اإجناز 

الرئي�سية للمديريات، بطاقات الو�سف الوظيفي لكافة امل�سميات الوظيفية، اإجراءات العمل املتبعة(

جلميع مديريات الهيئة، وذلك من خالل درا�سة الو�سع احلايل وحتليله وتقدمي مقرتحات تطويرية 

توؤدي اإلى حت�سني �سري العمل.

اإعداد بطاقات و�سف لكافة م�ساريع ال�سرتاتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الف�ساد ت�ساهم يف و�سع  -

اآلية للمتابعة ومراقبة الإجناز، وحتدد م�سفوفة دقيقة لالت�سال الأفقي والعامودي بني كافة مكونات 

ال�سرتاتيجية �سواء على امل�ستوى الداخلي اأو ال�سركاء ال�سرتاتيجيني.

تنفيذ برنامج تدريبي متخ�س�ش ا�ستهدف بناء قدرات موظفي الهيئة يف املجال التخ�س�سي وجمالت  -

تنفيذ م�ساريع ال�سرتاتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الف�ساد.

متابعة وحتديث درا�سة عبء العمل الوظيفي ودرا�سة الإحالل والتعاقب الوظيفي ب�سكل دوري. -

-  Mobile( الهواتف الذكية للهيئة على  التطبيق اخلا�ش  النتهاء من برجمة الوظائف املطلوبة من 

Application ( وجتهيز الإعدادات الفنية لو�سع التطبيق على متجر تطبيقات جوجل وابل �ستور، 

وتنفيذ برنامج تدريبي متخ�س�ش للمعنيني من الهيئة على ا�ستخدام هذا التطبيق.



۲٤
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الف�سل الأول النزاهة:

اإن �سمان اللتزام مببادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الف�ساد اأحد اأهم الأهداف التي ن�ش عليها 

الهدف  هذا  اإجناز  من  الهيئة  ولتمكني   ،2016 ل�سنة   )13( رقم  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  قانون 

تولت مديرية النزاهة و�سع اخلطط الالزمة لو�سع معايري النزاهة الوطنية مو�سع التنفيذ و�سمان 

املديرية  تابعت  كما  احلكومية،  اجلهات  خمتلف  وخدمات  وعمليات  اإجراءات  خمتلف  يف  تطبيقها 

والنقابات  واجلمعيات  املدين  املجتمع  ومنظمات  ال�سركات  يف  الر�سيدة   احلاكمية  مباديء  تفعيل 

والأحزاب بالتعاون مع خمتلف جهات الرقابة القطاعية امل�سرفة على تلك اجلهات. 

الوطنية  النزاهة  ملنظومة  التنفيذية  اخلطة  مل�ساريع  متابعة  برنامج  اإعداد  مت  اآخر  جانب  من 

اإلى الهيئة، حيث مت اإجناز م�سروعني من م�ساريع اخلطة عام 2018، مع  بعد اأن مت نقل هذه املهام 

ال�ستمرار يف متابعة امل�ساريع الأخرى وعددها )17( م�سروعًا.

كما مت تنفيذ ا�ستبيان حُمّكم ا�ستهدف طلبة اجلامعات احلكومية واخلا�سة لقيا�ش مدى الر�سى 

عن معايري النزاهة داخل اجلامعات، اإ�سافة اإلى  ا�ستبيان اآخر ا�ستهدف اأع�ساء الهيئتني التدري�سية 

والإدارية.

وقد ا�ستجاب لهذين ال�ستبيانني )2183( طالبًا وطالبًة و)486( ع�سو هيئة تدري�ش يف اجلامعات.

اجلهات  كافة  ي�سمل  ممنهج  برنامج  �سمن  ميدانية  زيارات  بتنفيذ  النزاهة  مديرية  قامت  كما 

تلك  تقييم  يتم  ثم  ومن  الوطنية  النزاهة  ملعايري  امتثالها  مدى  فح�ش  لغايات  وذلك  احلكومية، 

اجلهات وخماطبتها يف حال وجود ثغرات توؤدي الى خرق املعايري لت�سويبها، حيث مت تنفيذ  )44( 

زيارة ميدانية ،و اإعداد تقارير  بنتائج تلك الزيارات وخماطبة اجلهات املعنية بالتو�سيات ال�سادرة 

عن الهيئة ، حيث مت اإر�سال )355( تو�سية وفقًا للجدول التايل:
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كما مت زيارة عدد من جهات الرقابة على القطاع اخلا�ش ومنظمات املجتمع املدين، ويجري العمل على 

حوكمة اأعمال تلك املنظمات والقطاعات التابعة لها، كما مت تنفيذ عدد من حما�سرات التوعية يف جمال 

النزاهة ومعايريها.

املوؤ�س�سات  يف  النزاهة  معايري  لقيا�ش  موؤ�سر  تطوير   2019 لعام  املديرية  عمل  خطة  ا�ستهدفت  كما 

والإدارات احلكومية بالتعاون مع اجلهات املخت�سة.
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 جمموع الق�سايا الواردة لق�سم الوقاية خالل عام 2018 

املجموعق�سايا قيد النظرحفظت�سويبحمولة للتحقيق

441712933223

الف�سل الثاين: الوقاية
وموؤ�س�سات  باأجهزة  املواطنني  ثقة  تقوي�ش  اأهمها  من  بالغة،  باأ�سرار  العام  القطاع  يف  الف�ساد  يت�سبب 

الدولة ، اإهدار املوارد والأموال العامة، الت�سبب بالظلم من خالل ا�ستغالل البع�ش على ح�ساب الآخرين، 

عدم الكفاءة يف العمليات ناهيك عن الإ�سرار بال�سمعة التي جتعل من ال�سعب تعيني املوظفني ذوي الكفاءة 

والحتفاظ بهم اأو اجتذاب ال�ستثمار يف الأعمال التجارية، مما يوؤثر �سلبًا على الزدهار. وحتقيق النمو 

القت�سادي.

واإميانا من الهيئة باأهمية حماربة الف�ساد، فاإنها ومن خالل خطتها ال�سرتاتيجية ا�ستخدمت اجتاها 

النزاهة وال�سفافية  التاأكيد على تعزيز معايري  واإمنا  الف�ساد،  جديدا ل يكمن فقط بالك�سف عن مواطن 

الهيئة يف  ال�سركاء ال�سرتاتيجيني بالتعاون مع  العام، والتاأكيد على دور  واحلاكمية الر�سيدة يف القطاع 

�سبيل حتقيق الوقاية من اأفعال الف�ساد، عرب الزيارات امليدانية املختلفة للجهات احلكومية وعمل تقييمات 

لأفعال الإدارة العامة والتاأكد من اأنها �سمن معايري احلوكمة، كما �سعت الهيئة �سمن م�سروع اإدارة حتديد 

وتقييم خماطر الف�ساد اإلى حتديد اأهم الأفعال واملمار�سات التي تقوم بها اجلهات احلكومية والتي ُت�سّكل 

مدخال لأعمال الف�ساد يف عدد من القطاعات، واإجراء الدرا�سات املختلفة يف هذا املجال، اإ�سافة اإلى الدور 

الريادي التوعوي الذي تقوم به الهيئة �سمن خطة عمل �سملت العديد من الربامج وور�ش العمل واملحا�سرات 

مع وزارتي الرتبية والتعليم والتعليم العايل والبحث العلمي وغريها من موؤ�س�سات القطاع اخلا�ش وموؤ�س�سات 

احلميدة  الأخالقيات  وتعزيز  الف�ساد  مفاهيم  حول  والطلبة  ال�سباب  فئة  توعية  بهدف  املدين  املجتمع 

املنبثقة عن الديانات ال�سماوية. 

قنوات  اإلى  للو�سول  التعاون  بهدف  العام  القطاع  ملوظفي  التوعوية  الور�ش  بانتظام  الهيئة  تعقد  كما 

العامة  الإدارة  عن  ال�سادرة  الف�ساد  اأفعال  عن  والإبالغ  النقد  قبول  على  العام  املوظف  ُت�سجع  مفتوحة 

الأحداث والإخبارات  لكافة  الر�سد  الهيئة دور  الر�سيدة. ومل تغفل  النزاهة واحلاكمية  لتعزيز معايري 

لتحديد  والتقييم  واملتابعة  البحث  لبذل مزيد من  اإليها  ال�ستناد  والتي ميكن  الهيئة  العالقة مبهام  ذات 

خماطر الف�ساد املحتملة.

وقد تعاملت الهيئة مع ) 223 ( ق�سية و�سكوى واإخبار يف موا�سيع متنوعة، مت حتويلها مبوجب قرارات 

�سادرة عن جمل�ش الهيئة للقيام بالدور الوقائي بت�سكيل فرق وقاية ومتابعات ميدانية وخماطبات لت�سويب 

الأو�ساع وتقدمي التقارير الفنية لإجراء املقت�سى القانوين بخ�سو�سها من قبل مديرية التحقيق.

 وفيما يلي ملخ�ش باأعداد الق�سايا الواردة ملديرية الوقاية ومن اأبرزها:

جدول رقم )2( 
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اجلهة اأو املوؤ�س�سةت�سل�سل
التي حدثت فيها املخالفة

الإجراء الت�سويبي

وزارة الرتبية و التعليم 1

متــت خماطبــة دولة رئي�ــش الــوزراء بخ�سو�ش وجــود بع�ش طــالب اجلامعات 
الأردنية احلكومية و اخلا�سة منتظمني على مقاعد الدرا�سة و يحملون �سهادات 
توجيهــي غري اأردنية مزورة من مدار�ش عربية و اأجنبية خارج اململكة لت�سكيل 
فريــق من وزارة اخلارجيه والرتبية والتعليــم و التعليم العايل وهيئة النزاهة 
ومكافحة الف�ساد ل�سبط اإجــراءات الت�سديق والعتماد والت�سجيل واملراجعة 
الدوريــة ومراقبة امتثال كافة الأطراف لأحكام النظام املعدل بق�سد احتواء 

هذه الظاهرة .
متــت ال�ستجابــة للتو�سيــات اأعــاله مــن قبــل رئا�ســة الــوزراء يف منت�سف عام 
2018 حيــث مت ت�سكيــل الفريق املعنــي ب�سبط اإجــراءات الت�سديق والعتماد 

والت�سجيل واملراجعة الدورية و املراقبة .

وزارة البيئة 2

علــى �ســوء تن�سيــب وزارة البيئــة اإلــى رئا�ســة الــوزراء للتخل�ش مــن النفايات 

اخلطــرة با�ستخدام اأ�سلوب ت�سدير هذه النفايات اإلى اخلارج،وبعد درا�سة هذا 

اخليار من قبل الهيئة بالتعاون مع اخلرباء ولأ�سباب فنية واقت�سادية واأخرى 

تتعلــق مبعايري  ال�سفافيــة وتكافوؤ الفر�ش مت خماطبة رئا�ســة الوزراء لتو�سيع 

دائــرة اخليــارات الفنية وفقــًا للممار�ســات العاملية للتخل�ش من هــذه النفايات 

اخلطرة .

3
ال�سركة الأردنية لل�سوامع 

والتموين 

متــت خماطبــة ال�سركة لتنفيذ التو�سيــات الوقائية و املتعلقــة بتنفيذ الرزمة 
الثانية مليناء العقبة اجلديد / ال�سوامع الرا�سية بو�سع التدابري و الإجراءات 
الأمنيــة الالزمــة ل�سبــط عمليــة دخــول وخــروج ال�ساحنــات والتحــاق كوادر 
ال�سركة باملوقع اجلديد ل�سبط عمل ال�سوامع يف مرحلة بدء الت�سغيل و�سرورة 
التاأكــد من �سحة القبانات قبل عملية تفريغ البواخر من الأق�سام الفنية لدى 

ال�سركة .

وزارة العمل4

متــت خماطبــة وزارة العمــل ل�ســرورة تطبيــق املــادة )4/ج( من نظــام تنظيم 
املكاتــب اخلا�ســة والعاملة يف ا�ستقــدام و ا�ستخدام العاملــني يف املنازل من غري 
الأردنيني من حيث جتديد رخ�ش مكاتب ال�ستخدام ب�سكل �سنوي و العمل على 
و�ســع نظام خا�ش باأر�سفــة املعامالت املوجودة يف م�ستــودع مديرية العاملني يف 
املنازل ل�سهولة الو�سول اإليها والتاأكد من مطابقتها لنظام تنظيم املكاتب املذكور 
والعمــل على تطبيق تعليمات اإدارة و تنظيــم امل�ستودعات احلكومية و الرقابة 

على املخزون رقم 5 ل�سنة 1994، وقد ا�ستجابت الوزارة لهذه التو�سيات.
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5
دائرة الأحوال املدنية 

واجلوازات

 خماطبة وزارة الداخلية بخ�سو�ش جتاوزات يف اإ�سدار جوازات �سفر اأردنية 
بطريقــة غــري اأ�سوليــة يف دائرة الأحــوال املدنيــة واجلوازات ب�ســكل تراكمي 
وعرب ال�سنوات املا�سية والتي مت اكت�سافها واإظهارها اإلى العلن حيث مت توجيه 
العديــد من التو�سيات الوقائية ب�سرورة العمل على تطوير ت�سريعات الأحوال 
املدنيــة واجلــوازات مبا يتما�سى مــع املمار�سات واملعايري الدوليــة وب�سكل ي�سمن 
عــدم اخرتاقهــا و�ســرورة اإعــادة النظــر يف اإجــراءات العمل املتبعــة يف دائرة 
الأحــوال املدنيــة واجلــوازات واملكاتــب التابعة لهــا وو�سع القيــود وال�سوابط 
القانونية والفنية والتي ت�سمنت الرتكيز على اأداء العمل ب�سكل متقن وتقوية 
وتفعيــل الرقابــة الداخليــة يف جولتها امليدانيــة لر�سد املخالفــات والثغرات 
اأول بــاأول فيمــا يتعلق مبكاتب الأحوال يف خمتلــف املحافظات من خالل كتابة 

تقارير دورية ورفعها لأ�سحاب القرار .

وزارة املياه و الري 6

تنفيــذ زيارة اإلى وزارة امليــاه والري ملتابعة مو�سوع املنحة اليابانية اخلا�سة 
بتحديــث �سبكــة ميــاه لــواء ب�ســريا وتدقيــق م�ســروع عطــاء تاأهيــل وحت�سني 
التزويــد املائي يف حمافظــة الطفيلة حيث تبني وجود تق�ســري مبتابعة اأعمال 
تنفيذ العطاء ومتت التو�سية ب�سرورة التاأكد من تاأهيل املناق�سني من الناحية 
املاليــة والفنية عند درا�ســة العطاءات يف امل�ستقبل و زيادة ال�سبط والرقابة و 
الإ�ســراف عنــد تنفيذ العقود للتقليل من خماطــر النوعية غري امل�سرح بها ومن 

اأجل احلفاظ على هوية العقد وحتقيق اأغرا�ش الر�سد الفعال.

7
وزارة الأوقاف وال�سوؤون 

واملقد�سات الإ�سالمية

متــت خماطبــة وزارة الأوقــاف للقيام بعمليــات التدقيق الــدوري على بع�ش 
جلان الزكاة  كل ثالثة اأ�سهر ا�ستنادا لأحكام املادة )10/ب( من تعليمات جلان 

الزكاة وتعديالتها رقم  )3( ل�سنة 1996.

دائرة العطاءات احلكومية 8

تنفيذ زيارة اإلى دائرة العطاءات احلكومية و ت�سويب بع�ش املالحظات منها:
•  �ســرورة ت�سكيــل جلنــة مــن وزارة الأ�سغــال العامــة والإ�ســكان ودائــرة 	

العطاءات احلكومية والقطاع اخلا�ــش )جهة حمايدة( للم�ساريع وخا�سة 
الكــربى قبــل البدء بطرح العطــاء تكون مهمتها درا�ســة العطاات من كافة 
اجلوانــب الفنيــة والهند�سيــة واملالية لتوفــري املال العام واجلهــد وتفادي 

اإ�سدار الأوامر التغيريية اأثناء تنفيذ العطاء.
• �سرورة وجود تن�سيق م�سبق بني وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان ومب�ساركة 	

دائــرة العطاءات احلكومية مع اجلهات ذات العالقة )مثل وزارة البلديات 
ووزارة الزراعة و�سركــة الكهرباء و�سلطة املياه و�سركات الإت�سالت و/اأو 
دائــرة العطــاءات احلكومية( لتفادي الأ�سرار التي قــد توؤثر على البنية 

التحتية اأثناء عملية تنفيذ امل�ساريع.
•  �سرروة اإيجاد اآلية معينة بني وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان و/اأو دائرة 	

العطــاءات احلكومية ونقابة املهند�سني ت�سمن التاأكــد من �سحة املعلومات 
الواردة يف ال�سهادات ال�سادرة عن املكاتب  الهند�سية.
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وزارة الزراعة 9

تنفيــذ زيارة اإلى مديريــة زراعة لواء بني كنانه وت�سويــب بع�ش املالحظات  
ومنها:
• و�ســع اآلية وا�سحة ت�سبط عملية متابعة حت�سيل املبالغ ال�سادر قرارات  	

حكم بخ�سو�سها.
• العمــل علــى ف�ســل اللــوازم والأدويــة يف امل�ستودعــات منعا لتلــف بع�سها 	

واإحلاق خ�سائر مالية بخ�سو�ش املواد املوجودة داخل تلك امل�ستودعات.
• �ســرورة  تاأهيــل فح�ش العينــات الزراعية واحليوانية مبــا يكفل �سالمة 	

النتائج و الفحو�سات.

10
�سندوق التنمية والت�سغيل 

/الطفيلة 

مت تنفيــذ زيارة اإلى �سندوق التنمية والت�سغيــل فرع الطفيله حيث مت ر�سد 
بع�ش املالحظات ومنها عدم وجود متابعة من ال�سندوق للك�سف على امل�ساريع 
التــي مت منح القرو�ش لتمويلها مع عــدم وجود تدريب كاٍف للموظفني وعدم 
وجود �سابط حت�سيــل للمبالغ امل�ستحقة على املقرت�سني، والتح�سيل �سعيف 
جــدا حيث مت خماطبة ال�سنــدوق من اأجل القيام بالإجــراءات الت�سويبية 

الالزمة ملعاجلة املالحظات امل�سار اإليها.

• يف جمال التوعية:	

وال�سيا�سية،  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  على  الف�ساد  باآثار  املواطنني  بتوعية  الهيئة  اهتمت   

من  الف�ساد  حتارب  جمتمعية  ثقافة  بن�سر  اهتمت  كما  وال�سفافية  الوطنية  النزاهة  قيم  تعزيز  وعلى 

خالل و�سائل الإعالم املختلفة، بالإ�سافة اإلى متابعة كما اهتمت بن�سر التقارير التي تبني خماطر الف�ساد 

والوا�سطة واملح�سوبية على موؤ�س�سات الدولة واإداراتها العامة، والتن�سيق والتعاون مع الدوائر الأخرى يف 

الهيئة لعقد الندوات وور�ش العمل التوعوية التي تبني خماطر الف�ساد واإعداد الربامج الالزمة لها.

وكان من اأهم الإجنازات يف هذا املجال: 

1. عقد ) 23 ( حما�سرة توعية لعدد من موؤ�س�سات الدولة.

اأف�سل �سعار لطلبة املدار�ش حتت عنوان تعزيز قيم  2. التعاون مع وزارة الرتبية والتعليم بتنظيم م�سابقة 

اإلى  اإ�سافة  الغاية.  لهذه  اأقيم  حفل  �سمن  م�ستحقيها  على  اجلوائز  وتوزيع  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة 

بث العديد من الر�سائل التوعوية عرب الإذاعة املدر�سية واملواقع الإلكرتونية لوزارة الرتبية والتعليم، 

وعقد ور�سة عمل لـ) 150( م�سرفًا تربويًا ملواد الرتبية الوطنية، الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية من 

العربية،  اللغة  ملواد  �سمل ) 257( م�سرفًا تربويًا  الو�سط، كما مت تنفيذ) 11( برناجمًا تدريبيًا  اإقليم 
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الرتبية الإ�سالمية، التاريخ واجلغرافيا من خمتلف املناطق يف اململكة،اإ�سافة اإلى تنفيذ )25( برناجمًا 

تدريبيًا لتدريب )650( معلما ملادتي اللغة العربية والرتبية الإ�سالمية واإعطاء عدد من املحا�سرات يف 

املدار�ش، كما مت التعاون باإعداد مادة تدريبية لإدارة التدريب يف الوزارة ت�سمنت ثالثة حماور اأ�سا�سية 

هي )مكافحة الف�ساد، الوقاية، النزاهة الوطنية(.

3. التعاون مع وزارة ال�سباب يف برناجمها املوَجه لل�سباب و�سمن مع�سكرات احل�سني لل�سباب حيث مت عقد ) 10( 

لقاءات بهدف توعية ال�سباب مبخاطر الف�ساد والآثار ال�سلبية املرتتبة عليه واأهمية الأخالق احلميدة 

ودورها يف الوقاية منه، اإ�سافة اإلى عقد لقاء تدريبي توعوي لعدد من امل�سرفني على هذه املع�سكرات.

اجلامعات  من  عدد  يف  الكليات  عمداء  مع  لقاء   )  11  ( عقد  مت  حيث  احلكومية  اجلامعات  مع  التعاون   .4

احلكومية.

• الر�سد: 	

مت ر�سد اأن�سطة م�سبوهة لدى )10( جهات وموؤ�س�سات ومت اإعداد تقارير حولها وحتويلها للجهات املخت�سة 

بالهيئة.

• الدرا�سات القطاعية :	

تعترب الأن�سطة املبا�سرة بني املوؤ�س�سات واجلمهور ال�سبب الرئي�ش يف وقوع خماطر الف�ساد حيث ينتج عنها 

�سبهات ف�ساد قد توؤثر على املال العام وعلى نزاهة اأن�سطة تلك القطاعات. وعلى �سوء ذلك فاإنه يتحتم على 

ق�سم الدرا�سات القطاعية اإجراء درا�سات حول خماطر الف�ساد ب�ستى �سورها على مفا�سل موؤ�س�سات الدولة، 

وح�سر م�سفوفات تلك املخاطر ليت�سنى حتليلها ودرا�ستها واخلروج بتو�سيات تعالج تلك املخاطر عند وقوعها   

حيث تنفيذ درا�ستني قطاعيتني ميكن تلخي�سها كما يلي:

1. درا�سة حتليلية حول واقع حال �سندوق املعونة الوطنية : 

ي�سعى �سندوق املعونة الوطنية اإلى حتقيق الأهداف التالية:

1. حماية ورعاية الأفراد والأ�سر املحتاجة من خالل تقدمي املعونة املالية املتكررة اأو الطارئة.

2. توفري فر�ش العمل اأو الإنتاج للفرد اأو الأ�سرة اأو  زيادتها وذلك من خالل التاأهيل املهني اأو اجل�سماين.

التو�سية لوزارة ال�سحة ل�سرف بطاقات تاأمني �سحي لغري املقتدرين من املنتفعني من خدمات ال�سندوق   .3

وفقً� للأحك�م وال�صروط املن�صو�ص عليه� يف نظ�م الت�أمني ال�صحي املدين املعمول به.

توفري التدريب املهني للفئات املنتفعة من ال�سندوق لدى املوؤ�س�سات واجلهات املخت�سة بذلك.  .4

اإجراء البحوث العلمية والدرا�سات امليدانية املتعلقة بال�سندوق واأوجه ن�ساطه.  .5
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ومن هنا ميكن اأن نلخ�ش تقييم اأداء وخدمات �سندوق املعونة الوطنية ح�سب ما مت الطالع عليه من اأرقام 

وتقييم وتطّور اأعماله والتي مت ر�سدها من خالل املقابالت مع العاملني واخلرباء وامل�سادر وامل�ساهدات، باأنها 

الفقرية  للفئات  والعون  امل�ساعدة  وتقدمي  والربامج  اخلدمات  تنوع  اأن  حيث  واملمتاز  اجليد  بني  ما  تراوحت 

واملحتاجة وانت�سار مكاتب ال�سندوق يف املحافظات والألوية، ميكن اأن يو�سل اخلدمات اإلى �سريحة كبرية من 

امل�ستفيدين، اإل اأنها ل زالت بحاجة اإلى تطوير اآليات توزيع الدعم والو�سول اإلى الفئات املهم�سة اقت�ساديًا 

وخا�سة فئة الفقراء العاملني الذين ل تكفي دخولهم ال�سهرية لتاأمني حياة كرمية لهم ولأ�سرهم، مع �سرورة 

تبني اآليات م�سح ميداين للو�سول اإلى الفقراء يف اأماكن تواجدهم دون ربط املعونة مبن يتقدم بطلب للح�سول 

عليها. 

حتديد وتقييم املخاطر املتعلقة بنظام امل�سرتيات احلكومية:  -2

اأجرت الهيئة درا�سة تهدف اإلى حتديد وتقييم واإدارة خماطر الف�ساد املحتمل وقوعها يف قطاع امل�سرتيات 

احلكومية يف الأردن )دائرة اللوازم العامة/ دائرة ال�سراء املوحد/ وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان( والعمل 

على تخفي�سها اإلى م�ستويات مقبولة ملا لهذا القطاع من اأهمية خا�سة باحلفاظ على املال العام، و�سحة و�سالمة 

املواطنني.

حدوث  احتمالية  له  احلكومية  امل�سرتيات  يف  الف�ساد  خماطر  من  خطر  كل  اأن  التحليل  نتائج  اأو�سحت  وقد 

ودرجة تاأثري خمتلفة، حيث بلغ عدد املخاطر يف هذا القطاع )159( خطر ًا �سنفت اإلى:

 اأ.خماطر خطرية جدًا : وبلغ عددها )45( خطرًا وكان معظمها متعلق بنظام امل�سرتيات احلكومي، والهيكل 

املوؤ�س�سي، والرقابة، وال�سبط، والر�سد واآليات النزاهة اخلا�سة بامل�سرتيات احلكومية. 

 ب.خماطر عالية اخلطورة: وكان لها الن�سيب الأكرب حيث بلغ عددها )76( خطرًا.

 ج.خماطر متو�سطة: وبلغ عددها )30( خطرًا.

 د.خماطر قليلة اخلطورة: وبلغت )7( خطرًا.

 هـ.خماطر ذات ت�سنيف "قليل جدًا": بينت النتائج اأن هناك خطرًا واحدًا يف قطاع امل�سرتيات احلكومية.

علمًا اأن املخاطر قد مت تق�سيمها اإلى نوعني:

1. خماطر عامة: حمتملة الوقوع يف القطاع امل�ستهدف وهي "خماطر ما قبل طرح العطاء واأثناء العطاء 

خماطر  التنفيذية،  بالقدرات  متعلقة  خماطر  املوؤ�س�سية،  والقدرات  بالأطر  متعلقة  خماطر   ، العطاء  وبعد 

متعلقة بنظام امل�سرتيات ككل، خماطر متعلقة بالهيكل املوؤ�س�سي والرقابة وال�سبط.

2. خماطر خا�سة: وهي خماطر حمتملة الوقوع يف القطاع امل�ستهدف.
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وقوع  احتمالية  من  تزيد  واملوؤ�س�سي  الت�سريعي  الق�سور  اأوجه  اأن  عام  ب�سكل  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  وقد 

اأفعال الف�ساد يف امل�سرتيات احلكومية وهذا يتطلب اإيجاد اآليات ملعاجلة اأوجه هذا الق�سور بهدف التخفيف من 

خماطر الف�ساد املحتملة وميكن حتقيق ذلك من خالل ما يلي:

1. اإن�ساء هيئة مركزية ل�سنع القرار يف امل�سرتيات احلكومية اأو تكليف جهة اأو هيئة موجودة اأ�ساًل من 

جهات ال�سراء احلكومية للقيام بتلك املهام.

2. العمل على مواءمة الأطر التنظيمية والت�سريعية احلالية وفق قانون م�سرتيات �سليم وع�سري.

3. تبني �سيا�سة وقواعد وا�سحة ب�ساأن الإعداد لإجراءات ال�سراء احلكومي بهدف التخفيف من الأوامر 

التغيريية.

4. تطوير القواعد املتعلقة بت�سارب امل�سالح ومدونات ال�سلوك الوظيفي يف القطاعني العام واخلا�ش.

5. تطوير ا�سرتاتيجية تدريب وطنية يف امل�سرتيات احلكومية.

6. توفري اآليات �سكاوى فّعالة ملجابهة التحديات املتعلقة بقرارات ال�سراء احلكومي وتعزيز الثقة فيما 

يتعلق بنزاهة وعدالة اأنظمة امل�سرتيات احلكومية.
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الف�سل الثالث: ال�سكاوى

اإلى قانون النزاهة ومكافحة الف�ساد يتم تلقي ال�سكاوى والتظلمات والإخبارات بكافة الو�سائل  ا�ستنادًا 

من�سة   ،0797022236 رقم  اب  وات�ش   ،0799333769 رقم  ال�ساخن  )اخلط  ومنها  املواطنني  اأمام  املتاحة 

بخدمتكم، فاك�ش رقم 06/5503262 والأر�سي رقم 06/5503150 واملوقع الإلكرتوين للهيئة، �سفحة الهيئة 

على الفي�سبوك، الر�سائل الربيدية واحل�سور ال�سخ�سي ملقدم ال�سكوى اأو الإخبار اأو التظلم( ومبجرد و�سول 

الهيئة  جمل�ش  اإلى  التن�سيب  ثم  ومن  الخت�سا�ش  ح�سب  معها  والتعامل  منها  والتحقق  درا�ستها  يتم  املعلومة 

لتخاذ القرار املنا�سب ب�ساأنها.

ومن اأبرز ال�سكاوى التي اأثبتت الإجراءات املتخذة بخ�سو�سها وجود �سبهة ف�ساد ومت اإحالتها 

اإلى �سعادة مدعي عام النزاهة ومكافحة الف�ساد:

• وبعد 	 الطالب  من  لعدد  �سحيحة  غري  عامة  ثانوية  �سهادات  ا�ست�سدار  تت�سمن  معلومة  للهيئة  وردت 

الثانوية العامة من املرجعية املخت�سة،  اإجراءات التحقق تبني عدم ح�سولهم على �سهادة  �سل�سلة من 

واأن ال�سهادات املقدمة من قبلهم من�سوبة لوزارة الرتبية والتعليم وخمتومة بختم مقلد مما ي�سري اإلى اأن 

هناك تزوير حدث لتمكينهم من احل�سول على تلك ال�سهادات.

• التعامل 	 ن�ساطات  ومتار�ش  العامة  التجارة  اأعمال  متار�ش  �سركة  قيام  تفيد  معلومات  للهيئة  وردت 

باحلوالت امل�سرفية دون احل�سول على ترخي�ش من البنك املركزي، وبعد اإجراءات التحري مت �سبط 

اأجهزة كمبيوتر ومبالغ مالية ومت اإحالة ملف ال�سكوى ملدعي عام النزاهة ومكافحة الف�ساد كون هذه 

الأفعال التي اقرتفتها ال�سركة تنطوي على �سبهة غ�سل اأموال.

• وردت للهيئة معلومة تت�سمن ا�ست�سدار ك�سوفات عالمات مزورة �سادرة من جامعة ر�سمية وبعد �سل�سلة 	

التحقق تبني قيام عدد من الطالب وبعد ف�سلهم من اجلامعة بتقدمي ك�سوفات عالمات  اإجراءات  من 

حمرفة وخمتومة لتقدميها لدائرة القبول والت�سجيل باجلامعة التي انت�سبوا لها بعد ف�سلهم حيث تبني 

اأن الك�سوفات مزورة وغري �سحيحة.
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الف�سل الرابع: املظامل

تتلقى الهيئة وتعالج التظلمات املقدمة من املواطنني اأو املوظفني بحق موؤ�س�سات الإدارة العامة اخلا�سعة 

بالتظلمات  النظر  يتم  حيث  الق�سائي،  اأو  الإداري  للطعن  خا�سعة  وغري  الف�ساد،  ومكافحة  النزاهة  لقانون 

املحولة من جمل�ش الهيئة والتي قد تنطوي على اأي �سكل من اأ�سكال التمييز وعدم امل�ساواة اأو عدم الإن�ساف اأو 

التع�سف با�ستخدام ال�سلطة اأو اأية خمالفات اأو ممار�سات اأو �سلوكيات ميكن اأن متار�ش من الإدارة العامة وتكون 

يتم  الالزمة  التحقيقات  واإجراء  التظلم  درا�سة  فبعد  العالقة،  ذات  والتعليمات  والقوانني  لالأنظمة  خمالفة 

التوا�سل مع الإدارة العامة بعر�ش املظلمة عليها والتحقق مما ورد فيها لتخاذ القرار املنا�سب ب�ساأنها.

اأبرز التظلمات:

• عدم قيام م�ست�سفى املوؤ�س�ش عبداهلل اجلامعي باإبالغ اأحد املتظلمني عن انتهاء فرتة التحويل ال�سادر 	

من م�ست�سفى الأمرية ب�سمة اإلى م�ست�سفى امللك املوؤ�س�ش عبداهلل اجلامعي وحتميل املتظلم مبلغ حوايل 

)8745( دينارًا، ونتيجة التوا�سل مع امل�ست�سفى قامت وزارة ال�سحة بت�سكيل جلنة للتحقيق والتدقيق 

تاريخ  من  املتظلم  تكاليف معاجلة  املوؤ�س�ش  امللك  م�ست�سفى  اإلى حتميل  اللجنة  باملو�سوع، وقد خل�ست 

انتهاء التحويل اإلى تاريخ اخلروج منه والبالغ قيمتها )8745( دينارًا وذلك لعدم اإبالغ املري�ش اأو ذويه 

بانتهاء التحويل.

• مبلغ 	 باقتطاع  املوؤ�س�سة  قرار  من  بتظلم  الجتماعي  لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  موظفي  من  عدد  تقدم 

ثالثني دينارًا بدل ا�ستخدام املوا�سالت على اعتبار اأن اقتطاع هذا املبلغ ل اأ�سا�ش قانوين له، واأن القيمة 

املقتطعة خمالفة لتعميم دولة رئي�ش الوزراء بهذا اخل�سو�ش. وبنتيجة التوا�سل مع املوؤ�س�سة وعلى 

لل�سمان  العامة  للموؤ�س�سة  اإ�سدار تو�سية  الف�ساد فقد مت  النزاهة ومكافحة  �سوء قرار جمل�ش هيئة 

الوزارات  تتقا�ساها  التي  املبالغ  بتوحيد  الوزراء واخلا�ش  رئي�ش  دولة  بتعميم  باللتزام  الجتماعي 

والدوائر واملوؤ�س�سات الر�سمية من املوظفني مقابل ا�ستخدامهم البا�سات واحلافالت، وباملتابعة الالحقة 

املوؤ�س�سة  اأعاله وتوحيد القتطاع من موظفي  التو�سية  اأنه مت اللتزام مب�سمون  اإلى  الهيئة  تو�سلت 

العامة لل�سمان الجتماعي اأ�سوًة بغريهم من موظفي احلكومة.

• تقدم جمموعة من الأ�سخا�ش بتظلم يعرت�سون فيه على قرار دائرة اجلمارك وقف تعيينهم بوظيفة 	

)مرافق/ �سرطي جمركي( ، وعدم ا�ستكمال اإجراءات التعيني ب�سبب اعرتا�ش بع�ش النواب اأن بع�ش 

املر�سحني لإ�سغال الوظيفة تربطهم �سلة قرابة مع موظفني بالدائرة.بعد بحث التظلم والتحقق من 

املر�سحني  اختيار  يخ�ش  فيما  اجلمارك  ودائرة  املدنية  اخلدمة  ديوان  قبل  من  املتخذة  الإجراءات 

لوظيفة مرافق جمركي، تبني �سالمة هذه الإجراءات واأنها متت وفق اأحكام القانون وعليه �سدر قرار 
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جمل�ش الهيئة مبخاطبة معايل وزير املالية والتو�سية با�ستكمال اإجراءات التعيني حيث رفعها بدوره 

اإلى جمل�ش الوزراء ونتيجة التوا�سل مع دائرة اجلمارك متت ال�ستجابة لتو�سية جمل�ش الوزراء،

• اأنها 	 اعتبار  على  تعيينها  باإعادة  والتعليم  الرتبية  وزارة  اإجراءات  على  باعرتا�ش  متظلمة  تقدمت 

موظفة جديدة، وعدم تنفيذ قرار جمل�ش الوزراء املت�سمن املوافقة على ا�ستثنائها من تعليمات اختيار 

وتعيني املوظفني يف الوظائف احلكومية واإعادة تعيينها يف مالك الوزارة براتبها ودرجتها وبالوظيفة 

التي كانت ت�سغلها قبل انفكاكها عن العمل وذلك اعتبارًا من تاريخ مبا�سرتها العمل.ونتيجة التوا�سل 

مع الوزارة وعلى �سوء قرار جمل�ش هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد فقد مت التو�سية ب�سرورة اللتزام 

بقرار جمل�ش الوزراء امل�سار اإليه اأعاله وباملتابعة الالحقة ا�ستجابت الوزارة ومت تنفيذ التو�سية.

• اإجراءات جامعة الريموك بعدم تنفيذ قرار جمل�ش العمداء باعتبار 	 تقدم متظلم بالعرتا�ش على 

بداية تعيينه يف اجلامعة وفاء لاللتزامات املالية التي ترتبت عليه لقاء بعثته واعتبار تعيينه اأ�ستاذ 

م�ساعد منذ تاريخ مبا�سرته العمل يف اجلامعة ال�سادر وفقًا لال�ست�سارات القانونية يف الدائرة القانونية 

باجلامعة، وبعد خماطبة اجلامعة، متت ال�ستجابة باعتبار تعيني املتظلم اأ�ستاذًا م�ساعدًا منذ تاريخ 

مبا�سرته العمل يف اجلامعة.
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الف�سل اخلام�ش: التحقيق واإنفاذ القانون

تتحقق مهمة اإنفاذ القانون يف الهيئة، كما حددها قانون النزاهة ومكافحة الف�ساد رقم )13( ل�سنة 2016 

من خالل عمل تكاملي تنفذه جمموعة من مديريات الهيئة ذات العالقة.

فالتحقيق بال�سكاوى الواردة للهيئة تبداأ منذ تلقي ال�سكاوى والإخبارات والتظلمات لتتم درا�ستها وحتويلها 

للمديريات كل �سمن اخت�سا�سه.

وقد متثلت اإجنازات مديرية التحقيق واملديريات امل�ساندة لها بالتايل:

التحقيق:

املحولة  بامللفات  التحقيق  العدلية  ال�سابطة  �سفة  يحملون  ممن  املوؤهلني  املحققني  من  جمموعة  يتولى 

ملديرية التحقيق من قبل جمل�ش الهيئة بعد ثبوت �سبهات ف�ساد فيها، للتو�سع ب�سماع الإفادات وجمع الأدلة 

التي ت�ساعد باتخاذ القرار املنا�سب اإما باحلفظ اأو الإحالة اإلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الف�ساد.

اأبرز الق�سايا املحالة اإلى املدعي العام:

قيام )38( طبيبًا من اأطباء غ�سيل الكلى يف القطاع اخلا�ش بالتوقيع على ك�سوفات مر�سى غ�سيل الكلى . 1

املحولني اإليهم من وزارة ال�سحة خالل الأعوام من عام 2010 ولغاية نهاية عام 2015، على اعتبار اأنهم 

ال�سحة  وزارة  كبد  مما  البالد،  خارج  الفرتة  هذه  يف  كانوا  اأنهم  رغم  املر�سى  هوؤلء  عالج  على  اأ�سرفوا 

املبالغ  األف دينار دون وجه حق، حيث قام معظم هوؤلء الأطباء برد  مبالغًا ماليًة جتاوزت الأربعمائة 

التي تقا�سوها من دون وجه حق، كما قام البع�ش الآخر باإجراء ت�سوية على املبالغ املرتتبة عليهم لدى 

مديرية الأموال العامة من خالل القتطاع من م�ستحقاتهم املالية لدى وزارة ال�سحة.

تبني . 2 اجلامعة.حيث  حمروقات  حمطة  ارتكبتها  بتجاوزات  الهيئة  احلكومية  اجلامعات  اإحدى  اأعلمت 

للهيئة بعد اإجراء التحقيق وجود نق�ش يف مادة الديزل يف حمطة املحروقات املوجودة داخل اجلامعة 

م�سا�سًا  �سكل  مما  اأردنيًا  دينارًا   )351,083,233( بـ  يقدر  ومببلغ  لرتًا   )82  ,839,150( بحوايل  ويقدر 

باملال العام.

ورد اإخبار للهيئة بحق اأحد موظفي اأمانة عمان الكربى ي�سري اإلى ح�سول هذا املوظف على �سهادة ثانوية . 3

الكتاب  اأن  من  الرغم  على  حا�سوب  فني  بوظيفة  مبوجبها  تعيينه  مت  حيث  التعيني،  لغاية  مزورة  عامة 

الوارد اإلى الهيئة من وزارة الرتبية والتعليم يبني اأن املوظف امل�سكو عليه را�سب وا�ستنفذ فر�ش النجاح.
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يف �سابقة هي الأولى من نوعها ا�ستعان مكتب الحتيال الأوروبي )OLAF( بالهيئة لإجراء التحقيقات . 4

الالزمة حول �سبهة اإ�ساءة ا�ستعمال منحة مقدمة من الحتاد الأوروبي لإحدى موؤ�س�سات املجتمع املدين 

األف يورو( ووعند ثبوت  بهدف مراقبة النتخابات الربملانية عام 2016 حيث بلغت هذه املنحة )300 

اخللل بالت�سرف يف مبلغ املنحة ثم اإحالة مالك املوؤ�س�سة ملدعي عام النزاهة ومكافحة الف�ساد.

ح�سول جتاوزات مالية واإدارية يف اإحدى �سركات ال�ستثمارات الإ�سالمية القاب�سة تتمثل يف اآلية اإدارة . 5

اأن  اإلى  بالإ�سافة  العام،  املدير  وهو  واحد  �سخ�ش  قبل  من  لها  التابعة  وال�سركات  ال�سركة  اإدارة  جمل�ش 

له  �سخ�سية  منافع  وحتقيق  الإدارة   جمل�ش  رئي�ش  واأ�سدقاء  اأقارب  من  هم  ال�سركة  موظفي  اأغلبية 

ولأفراد عائلته منها �سرف مكافاأة نهاية خدمة لأول مرة بعد ا�ستقالة زوجته والتي ظهرت لأول مرة يف 

ميزانية 2017 بقيمة)47.220( دينار على ح�ساب ال�سركة امل�ساهمة العامة مما اأحلق خ�سائرًا باأموال 

امل�ساهمني يف ال�سركة، وكذلك وجود جتاوزات يف ا�ستثمارات ال�سركة خارج البالد منها �سراء قطعة اأر�ش 

اأثر وعائد مايل مل�ساهمي ال�سركة  اأي  يف  �سوريا بقيمة )6.117.120( مليون دينار يف عام 2006، دون 

بعد م�سي ما يقارب )13( �سنة، وكذلك ال�ستثمار يف ال�سركة الئتمانية لال�ستثمار والتنمية – الكونغو 

بقيمة )4.718.877( مليون دينار والوارد عليها حتفظ يف جميع القوائم املالية لل�سركة من قبل املدقق 

اخلارجي لل�سركة لعدم التحقق من قيمة وملكية ال�ستثمار يف ال�سركة، ودون ورود اأي عائد مايل لل�سركة 

جراء هذا ال�ستثمار منذ عام 2012 حتى تاريخه واأي�سًا ال�ستثمار ب�سراء قطعتي اأر�ش من خالل �سركة 

اجلبل ال�سود يف مونتينغرو �سنة 2006 بقيمة اإجمالية )5(مليون يورو مت تاأجريها اإيجارًا متويليًا منتهي 

بالتمليك حيث ف�سخ العقد لحقًا لعدم التزام امل�ستاأجر بدفع امل�ستحقات املرتتبة بذمته علمًا اأنها ما زالت 

باحلالة التي مت �سراوؤها بها ومل يتم ا�ستثمارها دون اأي عائد مايل على ال�سركة الأم، وقد ت�سبب املدير 

العام بخ�سائر ظهرت من راأ�سمال املجموعة التابعة لها.

اململكة . 6 م�ست�سفيات  يف  ارتكبت  وقانونية  واإدارية  مالية  جتاوزات  وجود  حول  حتقيقاتها  الهيئة  اأجرت 

املتعهدة  ال�سركات  بني  م�سرتكة  التجاوزات  هذه  كانت  وقد  حكوميًا،  م�ست�سفًا   )28( وعددها  احلكومية 

تلك  يف  العالقة  ذات  اللجان  وم�سريف  م�سوؤويل  بع�ش  وبني  والتنظيف  وال�سراب  الطعام  خدمات  بتقدمي 

امل�ست�سفيات، كما اأن التحقيقات التي اأجرتها الهيئة اأظهرت اأن جلان الإ�سراف يف عدد من امل�ست�سفيات ل 

الدوام تخلو يف  اأن ك�سوفات  املتعهدة وتبني  ال�سركات  امل�ستخدمني يف  املطلوبة يف متابعة  باأدوارها  تقوم 

بع�سها من تواقيع العمال عند احل�سور واملغادرة، ورغم ذلك كان يتم �سرف رواتب كاملة لهم دون وجه 

حق، اإ�سافة اإلى اأن بع�ش املدراء اأو روؤ�ساء الأق�سام كانوا يقومون بالتوقيع عن بع�ش امل�ستخدمني.

كما كان يتم التوقيع عن بع�ش العاملني الوافدين لالإيهام باأنهم اأردنيون، وتبني كذلك وجود نق�ش يف الكادر 

يف بع�ش الأحيان دون تغطيته بعمال اإ�سافيني مما كان ينعك�ش على م�ستوى اخلدمة واأن بع�ش العمال كانوا 

يعتربون متغيبني عند عدم توقيعهم على ك�سوفات الدوام فيما كان يعتربوا حا�سرين عند �سرف الرواتب.
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وبّينت التحقيقات كذلك وجود اأ�سماء وهمية م�سافة اإلى بع�ش الفواتري و�سرف راتب �سهر كامل لها اإ�سافة 

اإلى وجود ك�سوفات دوام غري موقعة نهائيًا مت التن�سيب ل�سرف رواتب لها بالأ�سماء الواردة فيها.

اأعماًل . 7 نفذت  مقاولت  �سركات  جمموعة  قبل  من  املرتكبة  التجاوزات  من  جمموعة  يف  الهيئة  حققت 

يف  املنفذة  الإن�سائية  الأعمال  هذه  اأن  ات�سح  حيث  الأردنية،  الفو�سفات  مناجم  �سركة  ل�سالح  اإن�سائية 

الهند�سية  املالية والإدارية والفنية/  التجاوزات  العديد من  الواقعة مابني 2007-2012 �سابها  الفرتة 

التي اأدت اإلى هدر يف املال العام، وقد ت�سمنت حتقيقات الهيئة فتح)44( ملفًا حتقيقيًا وبعد اإجناز ملفني 

منها وثبوت �سبهات الف�ساد فيهما بقيمة )2( مليون دينار مت اإحالة ال�سركة املنفذة ملدعي عام النزاهة 

ومكافحة الف�ساد.

ونتيجة لهذا الأمر تقدم م�سوؤولو تلك ال�سركات بطلبات ت�سوية وم�ساحلة مالية اأولية بقيمة )2( مليون 

دينار مت حت�سيلها كمرحلة اأولى لدى النائب العام حيث وافق على الت�سوية لتقرر جلنة اجلرائم الإقت�سادية 

وقف مالحقة امل�ستكى عليهم من تلك ال�سركات، وقد  وّجه جمل�ش هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد اإلى �سرورة 

ت�سوية  اتفاقية  مليون دينار، وعليه مت توقيع  والبالغ )20(  امل�ساريع  املهدور يف جميع  املبلغ  ا�ستعادة كامل 

مابني �سركة مناجم الفو�سفات الأردنية و�سركات املقاولت نظمت اآلية ا�سرتداد تلك الأموال.

العمليات:
تتكون وحدة العملي�ت يف الهيئة من جمموعة من �صب�ط و�صب�ط �صف واأفراد الأمن الع�م من ذوي اخلربة 

اأو العمل امليداين اأو العمل ال�ستخباري، ويتولى هوؤلء التحقيق يف الق�سايا ذات  يعملون يف جمال التحقيق 

الطابع اخلا�ش واملرتبطة بنوعيتها والإجراءات املتعلقة بها مثل �سبط الأ�سخا�ش والتعميم عليهم وتفتي�ش 

املوؤ�س�سات  م�ساندة  اإلى  بالإ�سافة  املطلوبة،  امليدانية  الأعمال  من  وغريها  العامة  واملواقع  واملنازل  ال�سركات 

ودائرة  واملقايي�ش  املوا�سفات  وموؤ�س�سة  والدواء  للغذاء  العامة  كاملوؤ�س�سة  اململكة   يف  الرقابية  والدوائر 

اجلمارك الأردنية يف تنفيذ اأعمالها.

وكذلك القيام بالواجبات املطلوبة من قبل دائرة الإدعاء العام من حيث ا�ستدعاء الأ�سخا�ش اأو توديعهم 

ملراكز التوقيف اأو التعميم عليهم عن طريق اجلهات الأمنية املخت�سة.

وقد بلغ اإجم�يل الق�ص�ي� التي مت التع�مل معه� من قبل �صب�ط وحدة العملي�ت )208( ق�سية، مت حتويل 

)15( ق�سية منها اإلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الف�ساد، اأما بخ�سو�ش الق�سايا التي لتزال قيد التحقيق   

العالقة  �ساحبة  اجلهات  خماطبة  مت  التي  والق�سايا  املحفوظة  الق�سايا  عدد  بلغ  حني  يف  ق�سية   )88(

الهيئة  طلب  على  بناء  ت�سويبها  ومت  فيها  ف�ساد  �سبهة  وجود  لعدم  فيها  التجاوزات  لت�سويب  والخت�سا�ش 

)105( ق�سية.
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اأبرز الق�سايا:

بناًء على الكتاب الوارد من رئا�سة الوزراء حول املوافقات ال�سادرة عن الرئا�سة واملتعلقة ببع�ش الأ�سخا�ش . 1

ملعاجلتهم على نفقة احلكومة يف م�ست�سفى امللك املوؤ�س�ش عبداهلل اجلامعي، وبعد اإجراء التحقيقات الالزمة 

تبني باأن املوافقات غري �سحيحة)مزورة( من قبل جمموعة من موظفي م�ست�سفى امللك املوؤ�س�ش عبداهلل 

اجلامعي حيث بلغت التكلفة العالجية لأ�سحاب الإعفاءات املزورة )1,459,375,088( مليون واأربعمائة 

وت�سعة وخم�سون األف وثالثمائة وخم�سة و�سبعون دينار وثمانية وثمانون فل�سًا.

بناًء على ال�سكوى الواردة للهيئة بخ�سو�ش وجود فروقات مالية بني ما مت حت�سيله فعليًا من قبل موظفي . 2

طوابع  ر�سوم  ل�ستيفاء  ح�سني  امللك  ج�سر  الأردنية/  اجلمارك  دائرة  لدى  للعمل  املنتدبني  املالية  وزارة 

اململكة  اإلى  القادمني  امل�سافرين  اأعداد  يبني  الذي  العام  الأمن  مديرية  ك�سف  وبني  ال�سخ�سي،  التعهد 

الأردنية الها�سمية من اجلن�سية الفل�سطينية عن طريق ج�سر امللك ح�سني، جرى ت�سكيل جلنة من قبل 

اإدارة اأمن اجل�سور يف مديرية الأمن العام وذلك جلرد امل�سافرين ل�سهر 2017/10 جردًا فعليًا، وتبني من 

خالل اجلرد اأن عدد امل�سافرين بلغ )544540( م�سافرًا، وكان من املفرو�ش توريد املبلغ املح�سل والبالغ 

ما قيمته  املالية مت حت�سيل  وزارة  اأنه وح�سب �سجالت موظفي  اإل  للخزينة،  قيمته )544540( دينارًا 

)529230( دينارًا اأردنيًا لبنك القاهرة عمان حل�ساب الإيرادات العامة بفارق )15310( دينارًا اأردنيًا مل 

يتم توريدها للخزينة، علمًا باأن هذا الرقم م�ستثنى منه املعفيون من دفع ر�سوم الطوابع ال�سخ�سية، وتبني 

باأنه مت ت�سكيل جلنة حتقيق خا�سة باملو�سوع اأعاله من خالل وزارة املالية، حيث خل�ست اللجنة اإلى وجود 

 )925410( بقيمة  العامة  الإيرادات  حل�ساب  حت�سيله  يتم  اأن  يجب  وما  فعليًا  حت�سيله  مت  ما  بني  فرق 

دينارًا، الأمر الذي يعترب نق�سًا يجب حتويله حل�ساب الإيرادات العامة، وعليه فقد تبني جليًا من خالل 

تو�سيات اللجنة وجود �سبهة ف�ساد، فتم اإحالة الق�سية مو�سوعًا اإلى �سعادة مدعي عام النزاهة ومكافحة 

الف�ساد لإجراء املقت�سى القانوين.

حماية املبلغني وال�سهود واملخربين واخلرباء

يعترب  املبلغون وال�سهود امل�سدر الأ�سا�سي للمعلومات الواردة للهيئة، وقد يتعر�ش هوؤلء يف بع�ش الأحيان 

اإلى النتقام اأو الرتهيب اأو ال�سغوطات اأو  الإ�ساءات التي من �ساأنها امل�سا�ش باملركز القانوين لهم ومب�ساحلهم 

ومكت�سباتهم. وهنا ظهرت احلاجة اإلى اإن�ساء وحدة خمت�سة تتولى توفري احلماية لهم وفقًا لأحكام القانون.

وقد وّفر  امل�سّرع املظلة القانونية املالئمة حلمايتهم يف قانون النزاهة ومكافحة الف�ساد رقم )13( ل�سنة 

2016 ونظام حماية ال�سهود واملبلغني رقم )62( ل�سنة 2014.
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مناذج من تطبيقات احلماية:

الوزير . 1 باإبالغ  وقام  املديرية  موظفي  من  جمموعة  ارتكبها  ف�ساد  واقعة  الوزارات  اإحدى  يف  مدير  ك�سف 

بذلك، حيث قامت الوزارة باإحالة املو�سوع اإلى هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد واأثناء نظر ال�سكوى لدى 

الهيئة مت ا�ستدعاء املدير ك�ساهد وبعد اإدلئه ب�سهادته اأمام ال�سابطة العدلية، تقدم بطلب حماية لدى 

وحدة حماية املبلغني وال�سهود واملخربين واخلرباء يفيد باأن وجوده يف املديرية اأ�سبح ي�سكل خطرًا عليه 

طالبًا نقله اإلى مديرية اأخرى، وبعد درا�سة الطلب وتقييم املخاطر واإجراء التحقيق الذي اأثبت اأن وجود 

ال�ساهد مبكان عمله اأ�سبح ي�سكل خطرًا عليه قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات الفورية مبخاطبة الوزير 

املعني وكان نتيجتها نقل ال�ساهد اإلى مديرية اأخرى.

ونتيجة . 2 باأنه  خالله  من  يدعي  حماية  بطلب  الرقابية،  الدوائر  اإحدى  يف  ويعمل  املوظفني  اأحد  تقدم 

اإدلئه ب�سهادته يف ق�سية م�سجلة لدى مدعي عام النزاهة ومكافحة الف�ساد ومو�سوعها التزوير وا�ستثمار 

الوظيفة ارتكبت من قبل ثالثة موظفني)2( منهم اأ�سقاء،  ونتيجة ذلك قاموا بتهديد ال�ساهد بالإيذاء 

اجل�سدي يف حال مل يقم بتغيري اأقواله. وعلى الفور مت اإجراء التحريات الالزمة وجمع كافة املعلومات 

املتعلقة بطلب احلماية للتاأكد من �سحة املعلومات املقدمة من طالب احلماية وتقييم اخلطر عليه. حيث 

تبني اأن �سهادته يف الق�سية امل�سار اإليها جوهرية وموؤثرة للغاية، واأن املدعى عليهم بالإ�ساءة مت تن�سيب 

ثالث تهم لهم )من و�سف اجلنايات( واأن اأحدهم غري مقبو�ش عليه، كما ثبت اأن التهديد جدي ويوجد 

خطر فعلي على حياة ال�ساهد. وبالتن�سيق مع مديرية الأمن العام/ الأمن الوقائي، مت يف نف�ش اليوم تغيري 

مكان اإقامة ال�ساهد ومت ت�سيري دوريات مراقبة ملكان الإقامة اجلديد ملراقبته وحمايته من اأي خطر كما  

مت تزويده برقم اخلط ال�ساخن اخلا�ش بالوحدة لالإبالغ عن اأي طارئ.

البلديات الكربى ومت ر�سد هذه املخالفات والتجاوزات . 3 اإحدى  ال�سحافة جتاوزات وخمالفات يف  تناولت 

البلدية بهذه املخالفات  اأبلغ رئي�ش  البلدية  املدراء يف  اأحد  اأن  التحري عنها تبني  الهيئة وبعد  من قبل 

والتجاوزات  وعلى اإثرها قام رئي�ش البلدية بنقل املدير لوظيفة اأخرى  خوفًا من الإجراءات التع�سفية 

اإلى تقدمي  اأية �سالحيات مما دفع  املوظف  التي قد تتخذ بحقه)نقاًل تع�سفيًا( وجتميده وعدم منحه 

اإلى مديرية ذات �سالحيات  املدير  اإعادة  والإجراءات مت  الطلب  وبنتيجة  للهيئة  طلب حماية وظيفي 

اأو�سع وحمايته وظيفيًا من اأي قرار تع�سفي ب�سبب اإبالغه عن التجاوزات واملخالفات.

وقد بلغت طلبات احلماية امل�سّجلة عام 2018 )79( طلبًا ، مت اتخاذ الإجراءات الالزمة بخ�سو�سها وفقًا ملا 

هو مبني باجلدول التايل:
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جدول رقم )3( 

طلبات احلماية املقدمة للهيئة عام 2018 

طلبات احلماية 
امل�سجلة

طلبات احلماية  التي مت 
منحها احلماية من قبل 

املجل�ش

طلبات احلماية 
التي مت ت�سويب 

اأو�ساعها

طلبات احلماية التي مت 
حفظها لعدم وجود مربر 

قانوين

طلبات احلماية 
املنظورة لدى املجل�ش 

والوحدة

791843621

ال�سوؤون القانونية

اجلهات  اإلى  الهيئة  من  املحالة  الق�سايا  وتتابع  للهيئة  قانوين  كذراع  القانونية  ال�سوؤون  مديرية  تعمل 

الق�سائية املخت�سة وتتبع �سري تلك الق�سايا حتى مرحلة �سدور القرارات والأحكام القطعية ب�ساأنها لت�سديد 

قيودها يف الهيئة، وتعمل املديرية �سمن حمورين رئي�سيني هما: 

الأول: حمور الدرا�سات وال�ست�سارات القانونية:

وبهذا ال�سدد يتم العمل على تقدمي ال�ست�سارات القانونية التي ترد موا�سيعها من خمتلف املديريات املعنية 

يف الهيئة، اأو جمل�ش الهيئة اأو الرئي�ش �سمن نطاق الخت�سا�ش، بالإ�سافة للنظر  با�ستدعاءات املواطنني اأو 

خماطبات املحاكم لطلب معلومات اأو م�سروحات حول الق�سايا التي تنظرها الهيئة.

وكذلك العمل على تقدمي املالحظات الفنية حول التفاقيات الدولية والعربية التي ان�سمت اإليها اململكة، 

واإعداد مذكرات التفاهم بني الهيئة وغريها من موؤ�س�سات الدولة ومنظمات املجتمع املدين بالتعاون مع املديرية 

املعنية يف الهيئة، كما تتم مراجعة و/اأو �سياغة العقود والتفاقيات التي تربمها الهيئة مع الغري.

العقود  من  عدد  تدقيق  اإلى  اإ�سافة   2018 عام  خالل  قانونية  ا�ست�سارة   )150( حوايل  تقدمي  مت  وقد 

والتفاقيات املتعلقة بعمل الهيئة وبيان مدى قانونيتها وما هي الت�سريعات التي حتكمها.

ومت مراجعة عدد من الأنظمة والتعليمات املقرتحة لتطوير عمل الهيئة.

الثاين: حمور املتابعة وحتديث الت�سريعات:

ال�سلطة  لأعمال  الناظمة  الت�سريعات  كافة  مراجعة  يتم  الت�سريعات  وحتديث  املتابعة  حمور  خالل  من 

التنفيذية واأعمال الهيئة اأي�سًا، لتحقيق املزيد من النزاهة وال�سفافية يف التطبيق، والعمل على بيان اأوجه 

الق�سور يف كافة الت�سريعات املعمول بها من خالل التغذية الراجعة من املديريات املعنية يف الهيئة.
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اأما فيما يتعلق مبتابعة الق�سايا التحقيقية، فيتم العمل على متابعة �سري الق�سايا املحالة من جمل�ش الهيئة 

ابتداًء ، مرورًا باإحالة الق�سايا التحقيقية من قبل مدعي عام النزاهة ومكافحة الف�ساد اإلى املحكمة املخت�سة 

حتى �سدور الأحكام القطعية، ويتم العمل اأي�سا على متابعة الق�سايا التي جُترى عليها امل�ساحلات والتي يتم من 

خاللها حت�سيل مبالغ مالية من الأطراف امل�ستكى عليها، و�سدور قرارات وقف املالحقة من اللجنة الق�سائية 

امل�سكلة مبوجب قانون اجلرائم القت�سادية )عن طريق الهيئة(.

جدول رقم )4( 

اإدانة 
براءة وعدم 

م�سوؤولية
حفظ الأوراق للعفو العام او التقادم  

اأو عدم الخت�سا�ش
وقف مالحقة للم�ساحلة

9746124

كما يو�سح اجلدول التايل نتائج متابعة الق�سايا املنظورة لدى املحاكم خالل عام 2018

اأن املبالغ املحكوم بها يف ق�سايا الف�ساد لدى  وخالل متابعة املديرية للق�سايا املنظورة لدى املحاكم تبني 

بلغ  القت�سادية  اجلرائم  قانون  من   )9( املادة  مبوجب  امل�سكلة  الق�سائية  واللجنة  الأولى  الدرجة  حماكم 

)20( مليون دينارًا و )411389( دينارًا.
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جدول رقم )5( 
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ن�سبة النمو%20172018املديريات
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جدول رقم )6( 
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التاريخالن�ص�طالرقم

.1
الوطنية  اللجنة  مع  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  جمل�ش  لقاء 

للمتقاعدين الع�سكريني
2018/1/8

.2
تفعيل  �سبل  لبحث  اجلمعيات  على  الرقابية  اجلهات  جلنة  مع  اجتماع 

رقابتها على تلك اجلمعيات
2018/1/14

.3
تنفيذ ور�سة عمل توعوية يف اأمانة عمان الكربى حول معايري النزاهة 

الوطنية واآلية تفعيلها.
2018/1/30

.4
خطة  تطوير  بهدف  الأردن  �سناعة  غرفة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع 

التعاون مع القطاع اخلا�ش.
2018/2/12

.5
خماطر  لبحث  والإ�سكان  العامة  الأ�سغال  وزارة  يف  حواري  لقاء  تنفيذ 

الف�ساد ومقرتحات التح�سني
2018/2/20

.6
التعاون مع  ال�سباب لبحث �سبل  ال�سباب برئا�سة وزير  زيارة وفد من وزارة 

الهيئة يف جمال توعية ال�سباب وتاأهيلهم
2018/3/6

.7
تعزيز  يف  الدولة  موؤ�س�سات  مع  التعاون  اأهمية  حول  عمل  ور�سة  عقد 

النزاهة ومكافحة الف�ساد ) وزارة املالية والدوائر التابعة لها(
2018/3/12

.8
اجتماع اللجنة املالية يف جمل�ش النواب مب�ساركة هيئة النزاهة ومكافحة 
ديوان  تقارير  يف  الهيئة  اأعمال  نتائج  ملناق�سة  املحا�سبة  وديوان  الف�ساد 

املحا�سبة 2015-2009
2018/3/15

.9
النزاهة  منظومة  جمال  يف  قدراتهم  وبناء  املعلمني  لتدريب  عمل  ور�سة 

ومكافحة الف�ساد
2018/3/20

.10
تنفيذ لقاء حواري يف وزارة التنمية الجتماعية لبحث خماطر الف�ساد 

وتعزيز قيم النزاهة الوطنية.
2018/4/3

الف�سل ال�ساد�ش: الهيئة يف عام
توّثق فعاليات ون�ساطات الهيئة خالل عام 2018 جمموعة من اجتاهات العمل �سواء خالل تنفيذها للمهام 

والأعمال التي حددها قانون النزاهة ومكافحة الف�ساد رقم )13( ل�سنة 2016 اأو برامج م�ساريع ال�سرتاتيجية 

الوطنية للنزاهة ومكافحة الف�ساد 2025-2017.

اأوًل حمليًا:

جدول رقم )7(

اأهم اأن�سطة الهيئة على ال�سعيد املحلي لعام  2018
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التاريخالن�ص�طالرقم

.11
تنفيذ لقاء حواري يف وزارة الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات الإ�سالمية لبحث 

خماطر الف�ساد وتعزيز قيم النزاهة الوطنية.
2018/5/8

.12
النزاهة  تعزيز  يف  والإعالم  ال�سحافة  بعنوان" دور  حوارية  ندورة  عقد 

ومكافحة الف�ساد".
2018/5/13

.13
زيارة دولة رئي�ش الوزراء د. عمر الرزاز للهيئة لبحث دعم الهيئة يف جمال 

مكافحة الف�ساد.
2018/6/24

.14
لقاء حواري مع �سندوق التنمية والت�سغيل لبحث خماطر الف�ساد وتعزيز 

قيم النزاهة الوطنية.
2018/6/26

.15
رئي�ش الوزراء يكرم فريقًا حتقيقيًا من الهيئة�ساهم با�سرتداد مبلغ )20( 

مليون دينار ل�سالح �سركة مناجم الفو�سفات الأردنية .
2018/7/8

.16
قيم  وتعزيز  الف�ساد  خماطر  لبحث  املدنية  اخلدمة  ديوان  يف  حواري  لقاء 

النزاهة الوطنية.
2018/7/17

2018/7/19لقاء مع جمعية املحا�سبني القانونيني .17.

.18
وتعزيز  الف�ساد  خماطر  لبحث  واملبيعات  الدخل  �سريبة  يف  حواري  لقاء 

قيم النزاهة الوطنية.
2017/8/12

.19
وتعزيز  الف�ساد  خماطر  لبحث  وامل�ساحة  الأرا�سي  دائرة  يف  حواري  لقاء 

قيم النزاهة الوطنية.
2018/9/9

.20
قيم  تعزيز  حول  ال�سباب  وزارة  يف  ال�سبابية  املراكز  مل�سريف  توعوي  لقاء 

النزاهة ومكافحة الف�ساد.
2018/9/23

.21
النزاهة ومكافحة  املهنية يف تعزيز  النقابات  بعنوان"دور  ندورة حوارية 

الف�ساد".
2018/9/25

.22
ال�سياحي  التنموي  البرتاء  اإقليم  �سلطة  مفو�سي  جمل�ش  مع  حواري  لقاء 

لبحث خماطر الف�ساد وتعزيز قيم النزاهة الوطنية.
2018/10/23

.23
مكافحة  حول  امللكية  الوطني  الدفاع  كلية  يف  للطالب  الهيئة  رئي�ش  لقاء 

الف�ساد .
2018/10/31
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التاريخالن�ص�طالرقم

.24
لقاء حواري يف وزارة ال�سحة لبحث خماطر الف�ساد وتعزيز قيم النزاهة 

الوطنية.
2018/11/27

.25
الف�ساد  "مكافحة  بعنوان  الإ�سالمية  العلوم  جامعة  يف  حوارية  ندوة  عقد 

واجب وطني"
2018/12/3

2018/12/9الحتفال باليوم الدويل ملكافحة الف�ساد حتت �سعار "فلنك�سر ظهر الف�ساد"26.

.27
الرتبية  وزارة  يف  واخلا�سة  احلكومية  املدار�ش  طلبة  من  الفائزين  تكرمي 

والتعليم مب�سابقة بعنوان "تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الف�ساد"
2018/12/13

.28
"معايري  بعنوان  غزالة  ابو  طالل  ملتقى  يف  �سبابية  نقا�سية  جل�سة  عقد 

النزاهة الوطنية ودورها يف مكافحة الف�ساد
2018/12/19
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تنفيذ ور�سة العمل التوعوية يف اأمانة عمان الكربى حول معايري النزاهة الوطنية واآلية تفعيلها.
2018-1-30

توقيع مذكرة تفاهم بني هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد و غرفة �سناعة الردن لتعزيز اأوا�سر 
التعاون والتن�سيق بينهما  و�سرورة العمل امل�سرتك لـتاأمني البيئة املنا�سبة لنمو وازدهار هذا القطاع 

وتعزيز معايري النزاهة فيه .

2018-2-12
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اللقاء احلواري يف وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان .
2018-2-20

لقاء حواري يف هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد مع وزارة ال�سباب لبحث ت�سكيل جلنة م�سرتكة 
ولو�سع خطط تنفيذية تهدف اإلى تعزيز النزاهة وال�سفافية ومكافحة الف�ساد بني ال�سباب.

2018-3-6
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الندوة احلوارية »دور ال�سحافة والإعالم يف تعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد« 
2018-5-13

من زيارة دولة رئي�ش الوزراء عمر الرزاز لهيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد ولقائه 
مع جمل�ش الهيئة .

2018-6-24
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واملوؤ�س�سات  لدى الفراد  النزاهة  املدنية حول تعزيز منظومة  لقاء حواري يف ديوان اخلدمة  من 
والوقاية من الف�ساد واحلد من اآثاره.

2018-7-17

تنفيذ تدريب افرتا�سي بني املديرية العامة للدفاع املدين يف هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد
2018-8-5
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اجلل�سة احلوارية يف دائرة �سريبة الدخل واملبيعات لتكري�ش منظومة النزاهة الوطنية يف موؤ�س�سات 
القطاع العام ولتعزيز ال�سراكة بني ال�سريبة والهيئة .

2018-8-12

اللقاء احلواري يف وزارة ال�سحة لبحث تعزيز ال�سراكات بني الطرفني .
2018 -11-27
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ثانيًا: عربيًا

جدول رقم )8(

اأهم اأن�سطة الهيئة على ال�سعيد الإقليمي لعام  2018

التاريخالن�ص�طالرقم

.1
لتبادل  الفل�سطينية  الف�ساد  مكافحة  هيئة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع 

اخلربات والتجارب 
2018/5/14

2018/7/31زيارة وفد من وزارة اخلدمة املدنية يف �سلطنة عمان2.
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توقيع مذكرة التفاهم بني »هيئة النزاهة« و»مكافحة الف�ساد الفل�سطينية«  .
2018-5-14

زيارة  وفد من وزارة اخلدمة املدنية يف �سلطنة عمان ملقر هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد  .
2018-7-31
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ثالثًا: دوليًا

جدول رقم )9(

اأهم اأن�سطة الهيئة على ال�سعيد  الدويل  لعام  2018

التاريخالن�ص�طالرقم

.1
اتفاقية  تنفيذ  ا�ستعرا�ش  امل�سكل  الوطني  للفريق  تعريفي  لقاء  عقد 

الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد وجهود الأردن يف  هذ الإطار.
2018/1/8

.2
والتحليل  اخلا�ش  القطاع  يف  حول"المتثال  تدريبية  ور�سة  تنفيذ 

اجلنائي بالتعاون مع جمل�ش اأوروبا.
2018/2/8-6

.3
زيارة وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID( لبحث 
واملوؤ�س�سات  الـــوزارات  من  لعدد  املالية  الإدارة  نظام  تقييم  حتديث 

احلكومية الذي نفذته الوكالة عام 2011.
2018/2/13

.4
تنفيذ برنامج تدريبي بالتعاون �سيجما )SIGMA( مب�ساركة )22( 
جهة حكومية معنية بنظام امل�سرتيات العامة لبحث خماطر الف�ساد يف 

امل�سرتيات.
2018/3/21

.5
زيارة بعثة خرباء �سمن مبادرة TAIEX لتقدمي امل�سورة حول منهجية 

تقييم النظام الوطني ملكافحة الف�ساد)تقييم واإدارة املخاطر(.
2018/7/11-7

.6
ا�ستقبال فريق حتقيق خا�ش من مكتب مكافحة الحتيال يف الحتاد 

.)OLAF( الأوروبي
2018/9/12-9

2018/10/17زيارة خبريين من هيئة ال�سرائب يف اململكة املتحدة.7.

.8
ا�ستقبال بعثة خرباء من الحتاد الأوروبي لإجراء تقييم لأداة التواأمة 

مع احلكومة الفلندية لالأعوام 2013-2011.
2018/11/21

.9
لإنفاذ  ال�سرتالية  والهيئة  ال�سرتالية  ال�سفارة  من  وفــد  ا�ستقبال 

القانون ومكافحة الف�ساد.
2018/12/4
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التفاقية  تنفيذ  يف  افغان�ستان  التزام  مدى  مبراجعة  املعني  الوطني  للفريق  التعريفي  الللقاء 
الدولية ملكافحة الف�ساد.

2018-1-8

 )OECD( اجتماع يف هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد مع منظمة التعاون القت�سادي والتنمية
امل�ستهدفة ولتعزيز احلاكمية القت�سادية  الدول  امليثاق يف  لتنفيذ  لإعداد خطط عمل وطنية 

وتطوير بيئة الأعمال يف الدول العربية التي متر مبرحلة اتنقالية.
2018-2-2
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ور�سة تدريبية  بالتعاون مع جمل�ش اوروبا  بعنوان »امتثال القطاع اخلا�ش والتحليل اجلنائي«
2018-2-) 8 -6 (

 

عقد اإجتماع مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID  حول حتديث تقييم نظم الإدارة 
املالية لعدد من الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية .

2018-2-13
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اجتماع جمموعة العمل املايل لل�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا
2018-7-11
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• الأردن يف تقرير منظمة ال�سفافية الدولية لعام 2018	
العامل،  الف�ساد يف خمتلف دول  ُيبني فيه موؤ�سر مدركات  �سنويًا  الدولية تقريرًا  ال�سفافية  ت�سدر منظمة 
ويعتمد هذا املوؤ�سر على فح�ش واقع الف�ساد يف القطاع العام لدى الدول امل�سمولة بالتقرير الذي �سدر لأول 

مرة يف عام 1995.
ومنظمة ال�سفافية الدولية هي اإحدى املوؤ�س�سات الأهلية الدولية املتخ�س�سة يف مكافحة الف�ساد وتعزيز 
حول  ر�سالتها  تتمحور  دولية  مدين  جمتمع  منظمة  وتعد  اأملانيا،  يف   1993 عام  تاأ�س�ست  وال�سفافية  النزاهة 

مكافحة الف�ساد واحلد من اآثاره.

• 	»CPI«  ما هو موؤ�سر مدركات الف�ساد
الدولة،  وال�سيا�سيني يف  امل�سوؤولني  الف�ساد بني  اإدراك وجود  لدرجة  الدول طبقًا  يقّيم ويرتب  موؤ�سر   هو 
وهو موؤ�سر مرّكب يعتمد على بيانات ذات �سلة بالف�ساد مت جمعها عن طريق ا�ستق�ساءات متخ�س�سة نفذتها 
موؤ�س�سات خمتلفة وم�ستقلة ذات �سمعة ح�سنة وي�ستند التقرير على بيانات جتمعها املنظمة من )12( هيئة 

دولية منها البنك الدويل واملنتدى القت�سادي العاملي.
ويرتب املوؤ�سر مدركات الف�ساد على مقيا�ش من �سفر )فا�سد جدًا( اإلى 10 )نظيف جدًا( ليعك�ش اآراء اأ�سحاب 
الأعمال واملحليني من جميع اأنحاء العامل مبن فيهم املتخ�س�سني واخلرباء من نف�ش الدولة التي يتم تقييمها.

• ترتيب الأردن:	
ح�سل الأردن يف تقرير عام 2018 على عالمة )49( من )100( متقدمًا بذلك درجة واحدة عن عام 2017 
الإمــارات وقطر  بعد  الرابع عربيًا  باملركز  الأردن  واملرتبة )58( من )180(دولــة مت تقييمها مع احتفاظ 

و�سلطنة عمان مت�ساويًا مع اململكة العربية ال�سعودية يف النتيجة.
ووفقًا لر�سيد للنزاهة وال�سفافية الدولية – الأردن اجلهة املخت�سة مبتابعة تقدم الأردن على هذا املوؤ�سر، 
املنتدى القت�سادي  ا�ستبيان  املدرجة حتت  املعايري  املوؤ�سر كان �سمن  لعام 2018 على هذا  الأردن  فاإن تقدم 
العاملي وا�ستبيان الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملي ب�سبب اإدراك عوائد اأمتتة بع�ش الإجراءات احلكومية مثل 

ا�ستخراج الرخ�ش والدفع الإلكرتوين اإ�سافة اإلى حت�سني �سبط الر�ساوى والعطاءات.
مت تقييم الأردن وفقًا لثمانية م�سادر عملت على قيا�ش :  -

الر�سوة.  -1
حتويل الأموال العامة.  -2

ا�ستغالل الوظيفة العامة لتحقيق مكا�سب �سخ�سية.  -3
الوا�سطة واملح�سوبية.  -4

�سيادة القانون.  -5
قدرة احلكومة على تطبيق منظومة النزاهة.  -6

مالحقة الفا�سدين.  -7
اإ�سهار الذمة املالية.  -8

تفعيل مدونات ال�سلوك وخا�سة ما يتعلق ب�سبط واإدارة ت�سارب امل�سالح..  -9
حق احل�سول على املعلومات.  -10

احلاكمية الر�سيدة.  -11
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املركزالعالمةال�سنة
عدد الدول 

اخلا�سعة للموؤ�سر

2006%5340163

2007%4753180

2008%5147180

2009%5049180

2010%4750178

2011%44.956183

2012%4858176

2013%4566177

2014%4955175

2015%5345168

2016%4857176

2017%4859180

2018%4958180

جدول رقم )10(

 مركز الأردن يف موؤ�سر مدركات الف�ساد لالأعوام 2018-2006

-2006مركز ااألررددنن في مؤشر مدرركاتت االفسادد لألعواامم  جدوولل ررقم (   ) 2018  

االسنة االعالمة  االمركز  عددد االدوولل االخاضعة للمؤشر   
2006  53%  40  163  
2007  47%  53  180  
2008  51%  47  180  
2009  50%  49  180  
2010  47%  50  178  
2011  44.9%  56  183  
2012  48%  58  176  
2013  45%  66  177  
2014  49%  55  175  
2015  53%  45  168  
2016  48%  57  176  
2017  48%  59  180  
2018  49%  58  180  
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مالحظة :علما اأن دولة فل�سطني مل تظهر لهذا العام يف املوؤ�سر لعدم توفر ثالث م�سادر 
على الأقل ح�سب تقرير موؤ�سر مدركات الف�ساد
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مركز الأردن يف موؤ�سر مدركات الف�ساد على م�ستوى 
الوطن العربي لالأعوام  2018-2012

مركز الأردن  بني الدول العربية يف موؤ�سر مدركات الف�ساد لعام 2018
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قمة لندن ملكافحة الف�ساد 2016:

تنفيذا للتزامات الأردن يف قمة لندن ملكافحة الف�ساد 2016 والتي تعد اأحد موؤ�سرات قيا�ش اأداء الأردن 
يف موؤ�سر مدركات الف�ساد، ُتعْد الهيئة – ومن خالل �سراكتها مع ر�سيد ال�سفافية الدولية- الأردن- جمموعة من 
الإجراءات التي ت�ساعد على تتبع تنفيذ اجلهات املعنية بهذه اللتزامات، حيث رفعت مقرتحًا لرئا�سة الوزراء 
اللتزامات  تنفيذ  خطة  لإدارة  الــوزراء  رئا�سة  يف  خمت�سة  دائرة  بتكليف  يتلخ�ش   2018 عام  منت�سف  يف 
ب�سورة مركزية على املوؤ�س�سات املعنية وهي: املجل�ش الق�سائي / العالقات الدولية، وزارة التخطيط والتعاون 
الدويل، وزارة ال�سناعة والتجارة، وزارة ال�سباب ، البنك املركزي، وحدة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب، دائرة 
مراقبة ال�سركات، دائرة العطاءات احلكومية، دائرة ال�سراء املوحد، دائرة اللوازم العامة بالإ�سافة اإلى هيئة 

النزاهة ومكافحة الف�ساد.
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 التو�سيات

ا�ستخال�ش  على  للهيئة،  الــواردة  الق�سايا  مللفات  متابعتها  اأثناء  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  حتر�ش   
اآثاره،  الف�ساد واحلد من  اإظهار جدية احلكومة يف مكافحة  امل�ساهمة يف  التي ت�ساعد يف  املنا�سبة  التو�سيات 

وعليه يو�سي جمل�ش هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد مبا يلي:
توحيد الت�سريعات الناظمة للم�سرتيات احلكومية كخطوة للحد من الهدر يف املوارد العامة للدولة.  -1

و�سع منظومة فّعالة و�سهلة التعامل للمعامالت احلكومية لت�سجيع املواطنني على التوجه نحو ا�ستخدام   -2
وبالتايل احلد من  املعامالت  تلك  اإجناز  الب�سري يف  العن�سر  للحد تدريجيًا من تدخل  املنظومة  تلك 

حالت الوا�سطة املح�سوبية.

تعديل قانون �سمان حق احل�سول على املعلومات رقم )47( ل�سنة 2007 ان�سجامًا مع املعايري الدولية   -3
ل�سفافية املعلومات.

تعديل قانون النزاهة ومكافحة الف�ساد رقم )13( ل�سنة 2016 ليتالءم مع املعايري الدولية وي�ساهم يف   -4
ت�سريع اإجراءات العمل والتطبيق للمهام وامل�سوؤوليات التي اأوكلها القانون للهيئة.

منح الهيئة ال�ستقالل املايل والإداري وا�ستثنائها من مظلة نظام اخلدمة املدنية لتمكينها من اتخاذ   -5
الإجراءات التي توفر احل�سانة الالزمة للموظفني اأمام ملفات الف�ساد التي يتعاملون معها.

اأهم  اإلى  للو�سول  الجتاهات  كل  يف  بها  املعمول  والت�سريعات  القوانني  بدرا�سة  خمت�سة  جهة  تكليف   -6
ثغرات تلك الت�سريعات وتعديلها مبا يحد من منافذ الف�ساد.

اجتاهات  من  للتاأكد  الإقرا�ش  جمال  يف  وبخا�سة  التنموية  امل�ساريع  اأمــوال  و�سرف  متويل  مراقبة   -7
ال�سرف وعدم ارتكاب اأفعال ف�ساد �سمنها.

تنفيذ حملة توعوية �ساملة على م�ستوى الوطن للتوعية مبخاطر الوا�سطة واملح�سوبية واأثرها على   -8
اقتنا�ش حقوق الآخرين وارتكاب اأفعال الف�ساد.

تكليف جهة واحدة ملنح ت�ساريح العمالة الوافدة بتوحيد اإجراءاتها للحد من ظاهرة �سما�سرة العمالة   -9
الوافدة واإ�سدار الت�ساريح املزورة )العمل- الزراعة- الداخلية(.

10- تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية كاأداة رقابية وقائية للموؤ�س�سات احلكومية يف منع التجاوزات 
والإختاللت يف تطبيق القوانني والأنظمة والتعليمات ومعاجلتها اأوًل باأول.

ال�سرف  عمليات  ل�سبط  مايل  اأثر  ذات  جلان  واأية  احلكومية  العطاءات  جلان  على  الرقابة  تكثيف   -11
والإنفاق وفقًا للقوانني الناظمة لتلك اللجان.
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فريق اإعداد التقرير ال�سنوي - 2018

عطوفة د.ا�سامة املحي�سن - ع�سو جمل�ش الهيئة - م�سرفًا

اع�ساء الفريقالرقم

رئي�سًاامل�ست�سارة مي�سون اخلطيب1

ع�سوًاد. بكر البقور2

ع�سوًارنا خ�سا�سنة3
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