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اللجنة امللكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية
امليثــاق
التوجيهات امللكية السامية

لقد أمر صاحب اجلاللة ،امللك عبداهلل الثاني بن احلسني املعظم حفظه اهلل ،مبوجب الرسالة امللكية املؤرخة في
 2012/12/8والتي مت مبوجبها تشكيل اللجنة امللكية لتعزيز منظومة النزاهة ،مبا يلي:

1.1العمل على تعزيز ثقة املواطن مبؤسسات الدولة اخملتلفة ،والتي حتثه على املشاركة الفعالة واإلنخراط

احلقيقي في عملية صناعة وتنفيذ القرارات والسياسات التي هي اساس ومحرك اجلهود اإلصالحية النوعية
الشاملة كما أنها ضمان املضي قدما ً في مسيرة البناء واإلجناز.

 .2حتديث وتطوير منظومة النزاهة الوطنية لتبنى على ما تراكم من إجنازات ومتضي لألمام لتعزيز ثقة املواطن

بالدولة ومؤسساتها ،وترسيخ الطمأنينة في نفوس املواطنني على حاضرهم ومستقبل أبنائهم.

 .3ارساء املبادئ العليا التي قام الوطن من أجل إعالئها كالعدالة واملساواة وسيادة القانون إضافة إلى مكافحة

الفساد والشفافية واملساءلة والتي هي ركائز جوهرية للحوكمة الرشيدة في األردن ،كما أنها القاعدة

األساسية واملنطلق الثابت ملسيرتنا اإلصالحية التي لن تصل إلى مداها املنشود إال عبر بناء شراكة حقيقية

ومتوازنة وفعالة بني جميع مؤسسات منظومة النزاهة لتأطير التعاون البناء املرتكز على رؤية واضحة واسس

موضوعية.

 .4محاربة الفساد بكافة أشكاله ،وقبل وقوعه ،وإصالح األنظمة اإلدارية واملالية ،وتعزيز القيم املؤسسية

والضوابط األخالقية في مؤسسات الدولة ،وجتذير ممارسة حق احلصول على املعلومة ،إضافة إلى تعزيز مبادئ

الشفافية والعدالة واملسؤولية في إتخاذ القرار اإلداري داخل املؤسسات ،احلكومية والقطاع اخلاص ومنظمات
اجملتمع املدني ،واصفا ًجاللته هذه املتطلبات كضرورات لن تتحقق إال من خالل تفعيل دور أجهزة الرقابة وتكاملية

عملها ،وفقا ً ألفضل املمارسات واملعايير املهنية .

 .5مراجعة التشريعات  ،ودراسة واقع جميع اجلهات الرقابية  ،وتشخيص املشاكل التي تواجهها ،والوقوف على

مواطن اخللل والضعف واقتراح التوصيات التي من شأنها تقوية وتقومي سير عمل هذه اجلهات في مكافحة
الفساد وتعزيز التعاون فيما بينها ،وصوال ً إلى أفضل معايير العمل املؤسسي املتوازن.
وحددت الرسالة امللكية خمسة مرتكزات كنهج لعمل اللجنة وهي:

أوال ً :ضمان إدارة املال العام وموارد الدولة ووضع الضوابط التي متنع أي هدر فيها.
ثانيا :تعزيز إجراءات الشفافية واملساءلة في القطاع العام فيما يتعلق باملوازنات والعطاءات واللوازم احلكومية،
باإلضافة إلى وجود إطار للتعيينات في الوظائف العليا ومعايير تقدمي اخلدمات وآلية معاجلة الشكاوى واملظالم.
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ثالثا :متكني أجهزة الرقابة وتعزيز قدراتها املؤسسية لردع ومكافحة الفساد وفق اختصاصاتها.

رابعا :تعزيز مبادئ احلوكمة الرشيدة داخل القطاع العام واخلاص ومنظمات اجملتمع املدني ترسيخا ً لثقافة

الشفافية واملساءلة واحلرص على الصالح العام.
خامسا :تطوير األطر التي تنظم العالقة التشاركية بني القطاعني العام واخلاص.
سادسا :على اللجنة التحلي بأقصى درجات احليادية واملوضوعية في تأدية املهام الوطنية ،والقيام بالتشاور
والتواصل واحلوار مع جميع مؤسسات اجملتمع املدني ،مبا فيها األحزاب والنقابات والقوى السياسية اخملتلفة،
واالنفتاح على الرؤى واألفكار التي يطرحها املواطنون وأصحاب اخلبرة ،بحيث تستند اللجنة في عملها إلى
هذه األفكار.

وتضمن التوجيه امللكي السامي كذلك:
أوال :صياغة ميثاق يتضمن املبادئ األساسية واملعايير األخالقية واملهنية الناظمة للعمل في القطاعني العام
واخلاص مبا يضمن تعزيز منظومة النزاهة والشفافية واملساءلة وسيادة القانون ،ويضمن كذلك حتقيق العدالة
وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة واحملسوبية.
ثانيا :إعداد خطة تنفيذية مرتبطة ببرنامج زمني محدد لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية واملساءلة والشفافية
ومأسسة عملها وآليات التعاون فيما بينها ،وحتديد واقتراح التشريعات املطلوب تعديلها واالحتياجات الفنية
لتطوير القدرات املؤسسية لدى اجلهات ذات العالقة وفقا ً ألفضل املمارسات العاملية.
ثالثا :وحيث أن املبادئ التي حددها التوجيه امللكي السامي في معظمها مكفولة في الدستور ،فان املطلوب أن
توضع األسس الكفيلة بالتنفيذ الدقيق و األمني ملواد الدستور  ،مبا يحقق منع حدوث اخملالفات استباقيا ً وأيضا ً
محاسبة من يرتكبها والعمل على سد أي ثغرات في القانون ،أو في قواعد العمل مبا مينع  ،توفر الوسيلة ملن
تسول له نفسه استغاللها ملمارسة فاسدة.
رابعا :عرض امليثاق والوثائق املرفقة به بعد اعدادها على مؤمتر وطني عام ،ملناقشتها بكل موضوعية وشفافية
وذلك ضمانا ألعلى درجات التوافق حولها ،متهيدا ً لتقدميها للحكومة البرملانية املقبلة ،التي ستشكل انطالقة
جديدة ومنتظرة في مسيرتنا اإلصالحية املباركة ،بإذن اهلل.
خامسا :أهمية تالحم جميع أبناء وبنات وطننا الغالي في مسيرة واحدة تتكامل فيها اجلهود حتقيقا للمصلحة
الوطنية العليا ،وكما عبر جاللة امللك عن ثقته باللجنة ودعمها ومساندتها وتعاون جميع أجهزة الدولة معها.
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ميثاق النزاهة الوطنية
الفصل األول :معايير ومبادئ النزاهة
1.1النزاهة هي عنوان كبير لقيمة أخالقية أساسية يشمل مجمل املمارسات اإلنسانية .وبينما تكون النزاهة
جزءا أساسيا من سلوك اإلنسان االعتيادي بحكم التربية املنزلية ،واملدرسية ،وبفضل القيم التي تسود في أي
غن عن وضع القوانني واملعايير امللزمة لضمان النزاهة في تعامل اإلنسان مع بيئته.
مجتمع سليم ،فإن ذلك لم ي ُ ِ
2.2وبينما ينصرف الذهن عند احلديث عن النزاهة إلى املسؤول العمومي  ،وممارسات املوظف جتاه الدولة  ،أو املؤسسة
التي يعمل فيها  ،وإلى احلرص على حماية املال العام واملرافق الرسمية  ،إال أن النزاهة في احلقيقة هي مسؤولية
كل إنسان مهما كان موقعه أو كانت مهمته  .والتعامل النزيه مطلوب في كافة ممارساتنا بدون استثناء .
3.3فالنزاهة هي التعامل األمني وعدم االستسالم إلغراءات املنفعة غير املشروعة  ،او غير املستحقة  ،أو التي يتعدى
السعي إليها على حقوق األخرين  ،سوا ًء أكانت املمارسة في إطار العمل الرسمي  ،وبالتالي يكون املال العام هو
غاية التحصني واحلماية  ،أو في املمارسات العادية بني الناس وعندئ ٍذ تكون مصلحة وحقوق اآلخرين هي اجلديرة
باحلماية أيضا ً .
4.4فاإلنسان النزيه هو الذي يتعامل بروح الصدق ،والعدالة ،والصبر ،واحملبة ،والبعد عن األنانية ،وتقدمي املصلحة
العامة على اخلاصة  ،وااللتزام مبجمل القيم السلوكية السليمة السائدة في كل مجتمع؛ كما االلتزام بالقانون
واحكامه بدقة متناهيه وبصورة طوعية تؤكد روح املواطنة احلقة.
5.5ومن النزاهة أيضا ً احلكمة والصبر والتعامل السلمي ،والتسامح وحب اخلير والتطوع له واملساهمة بكل ما
يخدم املصلحة العامة.
6.6ومن النزاهة أن ال ميتنع املرء فقط عن مد اليد على املال العام او املال اخلاص  ،بل يجب أن ال متتد اليد ألي مال أو
مكسب غير مشروع  ،فعلى الذي يجد ماال ً على قارعة الطريق أن ال ميد يده إليه إال حلمايته ريثما يظهر صاحبه .
7.7وال يتوقف األمر عند الكسب املالي فقط أو املادي فالتعدي عن حق اآلخرين في الطريق او في الوظيفة أو في
املدرسة ( باستخدام النفوذ والواسطة ) أو في اجلامعة  ،أو في عدم االلتزام الطوعي باحترام القانون واحلفاظ
على البيئة أو في اللجوء إلى الغش الجتياز اختبار – أي اختبار – حتى لو كان للحصول على رخصة قيادة – أو في
تقدمي معلومات خاطئة ألية معاملة  ،أو في إلقاء النفايات في الطرقات  ،وغير ذلك الكثير من األمثلة  ،كلها من
نقائض النزاهة.
8.8املفروض ان يكون السلوك النزيه جزءا من تربيتنا وممارساتنا وثقافتنا .وحتى تتحقق ضمانة النزاهة في غياب
اكتمال القيم التربوية واألخالقية فعندئ ٍذ يتوجب على الدولة أن تضع املعايير وتسن القوانني حلماية اجملتمع
وحماية املرافق املوجودة حلماية املواطنني من أي جنوح عن قيم النزاهة في اجتاه السرقة وخيانة األمانة والتسابق
احملموم على املنفعة والتعدي على حقوق اجملتمع واالفراد والدولة؛ كما أن على الدولة أن تعمل على تطبيق مواد
القانون بدقة وصرامه وشمولية   .
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9.9جميع القيم السماوية والتعاليم الدينية حثت على النزاهة  مبعناها الشامل وبتفاصيلها اجلزئية كقيمة اخالقية
مؤكدة في كل احلضارات اإلنسانية وكقيمة سماوية مؤكدة في كل التعاليم الدينية  ،وكقيمة اجتماعية الزمة
لضمان التعامل السلمي اآلمن بني الناس في كل مجتمع فال عذر لنا في عدم فهم أبسط معاني النزاهة.
1010ان اإلنسان الذي يحيد عن طريق النزاهة يدرك متاما ً ما يفعل ويتحمل مسؤولية فعله وال عذر له .
1111صحيح ان حتديث التشريعات الزم  ،وسد الثغرات واجب  ،وتطبيق مواد القانون مفروض  .ولكن علينا أن نعترف أن
للمسألة جوانب أخالقية قيمية  ،تربوية  ،وثقافية  ،يجب معاجلتها أيضا ً في البيت وفي اجملتمع.
1212وليس من النزاهة توظيف من هو غير مؤهل أو خلق وظائف وهمية للتنفيع او ارضاء للواسطة أو حلماية أرباب
العنف اجلامعي من العقاب أو لتسهيل الغش في امتحانات الدراسة وغير ذلك من األمثلة التي ال ميكن حصرها.
1313وليس من النزاهة أن تقدم الدولة إعفاءات جمركية او امتيازات استرضائية غير مستحقة أو مؤدية للتميز بني
املواطنني على حساب دخل اخلزينة ،كما أن ذلك يغذي االحباط والشعور بالغنب .وكذلك ال يجوز التساهل مع من
يستغل نفوذه لعدم تسديد فواتير اخلدمات كالكهرباء واملاء وغير ذلك من الرسوم امللزمة قانونا.
1414وليس من النزاهة أن يسمح مسؤول ملوظف أن يتغيب عن العمل دون مراعاة أحكام القانون .وال يجوز للمسؤول
بحسب أبسط مقتضيات النزاهة أن يكرم غيره من حقوق ووقت الدولة.
1515السلوك النزيه كل ال يتجزأ وال يترك مجاال ً ألي استثناءات وال ينطبق على املوظف العمومي فقط ،بل هو واجب
ملزم لكل مواطن وعليه أن يلتزم به طوعا ً –وذلك هو الوضع املثالي -أو انصياعا حلكم القانون وذلك هو الوضع
الطبيعي أيضاً.
1616لقد تضمنت مدونة السلوك الوظيفي ارشادات وقواعد فيها الكثير من الدقة والتوضيح لهدف حتقيق النزاهة
في الوظيفة العامة مما يجعلها وثيقة هامة يتوجب االلتزام بكل ما جاء فيها.
1717الفصل بني السلطات والتوازن فيما بينها.
1818احلد من تضارب املصالح مبا يضمن احليادية التامة في أداء املسؤولية وفي تنفيذ املشاريع وفي إدارة املصالح
العامة ،ومبا يترك مساحات أمينه وكفيلة بالفصل من املصالح الشخصية واملنافع الذاتية والصالح العام.
1919املؤسسات العامة منفعة عامة وال يجوز التعدي عليها بأي حال من االحوال وألي سبب كان.
2020املساواة وتكافؤ الفرص والعدالة في جميع نواحي احلياة العامة.
2121املشاركة في صنع القرار  .
الفصل الثاني :معايير الشفافية
1.1ان مبادئ الشفافية تفرض أن كل اجراءات الدولة و املسؤولني فيها  ،و كل البيانات املالية كالدخل واإلنفاق
مكشوفه ومرئية ليس فقط ألجهزة الرقابة بل وجلمهور املواطنني أيضا .كل األرقام من اصغرها حتى أضخمها
يجب أن تكون متاحة للمواطن ليعرف ،وليسأل   ،وليحاسب ،و ليذهب كمواطن للقضاء إذا اكتشف ممارسات
غير قانونية أو غير معقولة من حيث املبالغة أو الهدر.
2.2ان من حق املواطن أن يتأكد أن كل ما يجبى أو يتوفر كدخل للدولة يدخل في حساب وزارة املالية ويرصد في باب
الواردات بدون أي استثناء على االطالق ،ومن حقه كذلك أن يعرف كل ما ينفق من واردات اخلزينة ،وأن يرى أنه قد مت
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صرفه ضمن مقتضيات القوانني واالنظمة وضمن ما هو مطلوب ومتالئم مع االولويات واالسس التي تأخذ بنظر
االعتبار ظروف البلد وامكاناته واالعباء املالية امللقاة عليه.
3.3ان من حق املواطن ان يعرف كلفة املسؤول على الدولة ،كلفة سيارته (إن كانت ضرورية أصال) ،ووقودها ،وصيانتها،
ومقدار رواتبه واكرامياته وعالواته ومصاريف سفره ،وأثاث مكتبه وأية مصروفات أخرى.
4.4ان من حق املواطن أن يطلع على كلفة املشاريع الكبرى و جدواها ،وعندما تخسر أو تفشل فله أن يحاسب
املسؤول عن اخلطأ والفشل ،وله أن يعرف من عليه أن يتحمل ثمن األخطاء حتى لو كانت ناجمة عن حسن النية
أو سوء التقدير البريء.
5.5إن كشف االرقام واحلقائق من شأنه أن يحول دون أن يطلق املسؤول العنان إلنفاقه وهو في مأمن من رقابة
اجلمهور ،أو عندما تكون كلفته مخبأة عن أعني الرقباء و الناس .فكشف احلقائق بتفاصيلها يشكل بحد ذاته
رقابة غير مباشرة تفرض على املسؤول أن يفكر أكثر من مرة عند كل قرار مكلف أو إنفاق باذخ مسرف.
وحتى يتحقق هذا املستوى من الشفافية فالبد من:
6.6ضمان حرية التعبير ـ الصحافة احلرة واالعالم النزيه احملصن ـ و حق احلصول على املعلومة مهما كانت ،وأيا كان
طالبها.
7.7ضمان استقالل ونزاهة القضاء حتى يحمي الصحافة ووسائل التعبير واالعالم األخرى إن هي أحرجت املسؤول و
يحمي املواطن أن جلأ لوسائل اإلعالم لنشر مالحظاته واعتراضاته واسئلته عن اية ممارسات مريبة أو أبواب إنفاق
مسرفة و غير مراعية للواقع حتى وان كانت ضمن األنظمة والقوانني أحيانا.
8.8أن يسرى املبدأ املطبق على املسؤول الفرد ،ايضا على الوزارة والدائرة واملؤسسة وعلى كلفة وانفاق كل منها:
أبنيتها ،وكلفة تأثيثها ،وصيانتها وكلفة انارتها وتدفئتها وتبريدها ،وسياراتها وسفر املسؤولني فيها وكل ما
يتعلق بها .
9.9أن يكون معلوما أن الهدر واالنفاق املسرف والذي ال ضرورة له وإن كان مشروعاً ،هو ِصنو الفساد ،وخطره ال يقل
عن خطر الفساد.
1010ان االعفاءات بجميع أنواعها واملزايا االستثنائية واملكرمات تشكل هدرا للمال العام .ال يجوز السماح او التغاضي
عن أي انفاق ،ومهما كانت الدوافع والغايات ،اال اذا كان ذلك االنفاق ضمن ما يسمح به القانون ،ويحقق املساواة
املطلقة بني كافة املواطنني.
الفصل الثالث :معايير املساءلة وتالزم السلطة واملسؤولية
1.1إن من بيده السلطة يتحمل مسؤولية ممارستها كما يتحمل تبعات افعاله ويتحقق ذلك من خالل تفعيل
املساءلة التي حتدد طبيعة العالقة بني صاحب القرار واملتأثر به ،وأن تفعيل املساءلة يتضمن تعزيز آليات التعامل
مع الشكاوى واإلفصاح القانوني وتقدمي األداء بشفافية ،وتعزيز استقاللية اجلهاز القضائي ودور االعالم ومؤسسات
اجملتمع املدني كأدوات مساءلة خارجية وتعزيز دور األجهزة الرقابية.
2.2املساءلة هي محاسبة املسؤول على تصرفاته مبنتهى احلزم و الصرامة ،على كل خطأ أو تقصير إداري او مالي،
وعلى أي إجراء مالي في غير محله ،ينجم عنه كلفة غير الزمة أو خسارة او ضرر.
3.3إن الوزيــر مسؤول عن أي خلــل في وزارته و من املفروض أن يكـون الوزيــر على علم بكل ما يــدور في وزارتــه
وأن يتحمــل هــو املسؤوليـة الكاملة و كل من يتسلسل دونـه في مراتب املسؤولية عن أي خلل .و من واجـب
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أي مسؤول بالتالي أن يتأكد من سالمة اإلجراءات املالية و اإلدارية و احلفاظ على املال العام ضمن حدود مسؤوليته.
4.4ال تشمل املساءلة فقط مرتكب اخملالفة بل من قصر في منعها ،او في اكتشافها ،او في السكوت عنها ومحاولة
التغطية عليها حلماية الفاسدين و املستغلني  .و يجب أن يوجه املواطن بدوره لإلبالغ عن أي خلل يراه او يكتشفه
من خالل مطالبته بتقدمي رشوة أو منفعة أو خدمة خاصة لقاء تلبية حاجاته الرسمية املستحقة والتي هي من
صلب واجب املوظف العمومي.
5.5ان املبدأ الذي يحتاج للترسيخ بقوة هو أن السكوت عن اجلرمية حتى ولو كان ذلك من قبل الضحية هو املشاركة
في اجلرمية.
6.6يجدر احلرص بأن ال ينحصر حق املساءلة في املسؤولني فيما بينهم فقط .فمن املظاهر املعروفة في كل إدارات
بلدان العالم أن حصر حق املساءلة بني املسؤولني يؤدي إلى احملاباة و التستر و تبادل املنافع .ولذلك البد من إشراك
جمهور املواطنني في عملية املراقبة و الرصد واملساءلة واحملاسبة واملساهمة في كشف مواقع اخللل.
7.7احد اهم مستلزمات املساءلة واحملاسبة العمل املكشوف والواقع حتت الضوء .ذلك هو ضمان سالمة املمارسة.
يجب أن يكون للمواطن العادي حق مقاضاة املسؤول الذي يخرج عن جادة الصواب ،بصفته ،أي املواطن ،هو
املتضرر ،و هو صاحب احلق في الدفاع عن حقه و في منع الضرر عن نفسه إذا قصرت األجهزة اخملتصة في ذلك.
8.8محاربة الفساد بأشكاله كافة تؤكد حقيقة بديهية و هي ان الفساد ليس فقط االعتداء على املال واالنتفاع
غير املشروع والتزوير والسرقة بل إن لهذه الظاهرة أوجها وامناطا عديده ويجب النظر إليها ومعاجلتها بصورة
جذرية وشمولية.
9.9يتوجب حظر دفع االكراميات املالية أو أية منافع أو خدمات أخرى ملوظفي الدولة لقاء اجناز معامالت املواطنني
مهما كانت رتبة املوظف املعني.
1010وحتى تنتفي احلاجة نهائيا للوساطة ،أو تقدمي معاملة على غيرها ،أو محاباة احملاسيب واألصدقاء واألقارب ،فال
بد من نهج جديد لتقدمي خدمات الدولة عبر االنترنت (احلكومة أو االدارة االلكترونية) .فتلك هي ضمانة القضاء
اجلذري على احملسوبية والرشوة كونها تلغي عالقة املراجع املباشرة باملوظف.
1111يتوجب التأكيد على ثنائية احلق والواجب وضمان التوازن الكامل بني قيام املواطن بواجبه جتاه وطنه ومجتمعه
وبيئته وبني التمتع بحقوق املواطنة الكاملة مبنتهى العدالة واملساواة بني كافة املواطنني.
الفصل الرابع :معايير الرقابة
1.1فيما يتعلق بتوجيهات جاللة امللك بالنسبة لدراسة واقع اجلهات الرقابية وتشخيص املشاكل التي تواجهها
واقتراح توصيات لتقويتها وتقومي سير عملها ،يتطلب االمر دراسة أوضاع هذه األجهزة بالتشاور مع أربابها
بصورة مستمرة ،وفي ضوء جتاربها السابقة ،لتحقيق املطلوب.
2.2اعطاء ديوان احملاسبة وهيئة مكافحة الفساد القدر الالزم من االستقالل اإلداري واملالي ضمن مقتضيات القانون
بحيث ال تظل هذه املؤسسات مهددة بإجراءات احلكومة وبالتالي تتكبل قدرتها على ممارسة وظائفها .وال يجوز
أن يصبح متويلها من قبل الدولة سالحا ً لتحديد قدرتها على الرقابة والعمل الناجح الفعال.
3.3علينا أن نضع في اعتبارنا أن كل األجهزة معرضة للتقصير وبالتالي فإن رقابة املواطن ورقابة أجهزة اإلعالم
والصحافة هي الضمان لتسليط الضوء والكشف عن أي خلل او تقصير.
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4.4وحتى تتعزز مهمة كل من هيئة مكافحة الفساد وديوان احملاسبة فال بد من منحهما سلطات الضابطة العدلية
مبا ميكنهما من حتويل القضايا املستحقة للقضاء مباشرة الختصار الطرق الطويلة.
محصن.
5.5الرقابة احلقيقية الفعالة تعني رقابة على الرقابة بحيث ال يبقى من هو
ّ
6.6عندما يكون للمواطن احلق في اللجوء للقضاء حملاسبة املسؤول نكون قد قطعنا شوطا كبيرا في حتقيق مبادئ
املراقبة واملساءلة.
7.7حيث أنه ال ميكن ادارة ما ال ميكن قياسه ،ال بد من صياغة مجموعة من املؤشرات لقياس مدى االلتزام بهذا امليثاق
وبصورة مستمرة لرصد التغيرات نسبة اليه .وكذلك االستفادة من جتربة مركز امللك عبداهلل الثاني للتميز
واقتراح جوائز نزاهة في مختلف القطاعات.
الفصل اخلامس :املعايير الضريبية
ال بد من تشريع يجرّم ويعاقب من يتخلّف عن دفع الضرائب أو يتعمد التهرب من دفعها .واملفروض أن يتق ّدم كل
مواطن إلى دائرة ضريبة الدخل طوعيا ً في نهاية كل عام لإلعالن عن دخله ودفع ما يترتب عليه من ضرائب ويحصل
ذمة .وكذلك فانه يترتب على كل مسؤول في منصب عام او شبه عام ووظيفة هامة او في هيئة حكومية
على براءة ّ
او تشريعية او قضائية او رقابية او حزبية او نقابية او جامعية وغيرها أن يق ّدم وثيقة براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل
احملصلة هي باملليارات .وهذا التخلف عن التسديد ،اضافة الى التهرب الضريبي هما من أسوأ
علما بأن الضرائب غير ّ
أشكال الفساد اخملفي .ويجب معاجلة هذا املوضوع بسن التشريعات املناسبة .ولقد قال فرانكلني روزفلت ان هنالك
حقيقتان فقط املوت والضرائب للتأكيد على قيمتها.
الفصل السادس :املعايير التشريعية
1.1ليست الدعوة امللكية إلصالح األنظمة املالية واإلدارية إال لتحديد الثغرات في تلك األنظمة التي تسرّب منها
الفساد سابقا ً وإغالقها بإحكام .و هذه الدعوة ،وما تالها الحقا ً في الرسالة امللكية السامية من توجيه «ملراجعة
التشريعات ودراسة واقع جميع اجلهات الرقابية» ،تفرض مسؤولية مراجعة األنظمة والقوانني والتشريعات بعد
دراسة حاالت فساد معينة لتحديد الثغرات التي نفذ منها الفاسدون في املاضي وبالتالي س ّدها مبواد قانونية
كفيلة مبنع تكرار ما حدث.
2.2تطبيق القانون ،والتعليمات املالية واإلدارية ،وحتديد املسؤوليات ،واألنظمة التفصيلية لضبط سلوك املسؤول.
بسد الثغرات املوجودة في القانون وفي
3.3املطلوب بكلمات ّ
محدده ومختصره تنفيذ التعليمات امللكية السامية ّ
التشريعات املعمول بها كخطوة أولى؛ ومن ثم مراجعة القوانني والتشريعات من اجل تقويتها لس ّد أية ثغرات
جديدة أو محتملة.
الفصل السابع :االجراءات التنفيذية
استنادا ملا جاء في امليثاق وبعد اعتماده في املؤمتر الوطني العام واصداره باإلرادة امللكية السامية ،يجري اعداد خطة
تنفيذية مرتبطة ببرنامج زمني محدد لتطبيق ما جاء في امليثاق من معايير وقيم مبا في ذلك تعديل التشريعات كي
تتوافق مع االرادة امللكية السامية وكذلك وضع االجراءات واألدوات التنفيذية الالزمة (ولقد مت ذلك مبوجب الوثيقة
املرفقة ذات العالقة).
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اململكة األردنية الهاشمية
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النزاهة الوطنية
«مذكرة توضيحية مليثاق النزاهة الوطنية»
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«إن محاربة الفساد بأشكاله كافة ،وقبل وقوعه ،وإصالح األنظمة اإلدارية واملالية ،وتعزيز القيم املؤسسية والضوابط
األخالقية في مؤسسات الدولة ،وجتذير ممارسة حق احلصول على املعلومة ،إضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة
واملسؤولية في اتخاذ القرار اإلداري داخل املؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدني هي ضرورات لن
تتحقق إال من خالل تفعيل دور أجهزة الرقابة واملساءلة وتكاملية عملها ،وفقا ألفضل املمارسات واملعايير املهنية».
جاللة امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني2012-12-8 ،م.

االرادة امللكية السامية
وتوخيا للصدق في تنفيذ الرؤية امللكية ،وفي جعل امليثاق املنبثق عنها ملزما ً وكفيال ً بوضع حد قطعي ونهائي
لتراكم اخللل ،فإنني أرى ان توصي اللجنة بضرورة صدور امليثاق بتشريع معزز باإلرادة امللكية السامية يلزم جميع
الفئات املعنية بالتقيد به حتت طائلة املالحقة القانونية في حال وقع أي انتهاك ملضمونه نصا ً وروحاً.
الفصل التاسع :إنشاء دائرة «محامي الواطن»
بعد امتام جميع االجراءات الالزمة إلنشاء امليثاق وخطته التنفيذية والقواعد القانونية امللزمة لتطبيقه تنشأ دائرة
تكون مفوضه باإلشراف الكامل والدقيق على تطبيق جميع مواد امليثاق بحسب اخلطة كما تكون لها صالحيات
استالم الشكاوي من الكافة التخاذ كما يلزم بشأنها بحسب القانون.

الفصل االول تعريف عام بامليثاق
األهداف

استجاب ًة إلرادة جاللة امللك في االصالح  الشامل وتعزيز الثقة مبؤسسات الدولة من خالل تفعيل مبادئ املساءلة
وضمان املساواة وتكافؤ الفرص بني املواطنني وتعزيز املشاركة الفاعلة في عملية رسم السياسات وصنع القرار،
مت اعداد ميثاق النزاهة الوطنية بهدف وضع قواعد تشريعية وتنظيمية وسلوكية وإجرائية تؤطر مبادئ النزاهة
والشفافية وقيم العدالة واإلنصاف وجتذر فلسفة اإلصالح الشامل وترسخ مفاهيم التضامن والتشاركية في
اجملتمع وتعزز مضامني املواطنة احلقّ ة .ويأتي تطوير مرتكزات منظومة النزاهة الوطنية وتفعيلها (تشريعيا ً وتنظيميا ً
ووظيفيا ً وثقافة عمل وممارسة) بهدف تعزيز ثقة املواطن مبؤسسات الدولة .ولغايات حتقيق هذه األهداف ،يركز هذا
امليثاق على:
1.1ترسيخ مبادئ الدميقراطية وقيم العدالة في اجملتمع.
2.2ترسيخ األخالقيات املهنية وقواعد السلوك الوظيفي وإرساء ثقافة العمل البنّاء ما من شأنه تعزيز النزاهة
كنهج عمل مستدام.
3.3تعزيز قيم الرقابة الذاتية والرقابة التي يضطلع بها الرأي العام.
4.4نشر الوعي بنهج االصالح الشامل الذي نريد وشحذ الهمم لدعمه واملساهمة في إجناحه.
5.5انتهاج سياسة االنفتاح على مختلف شرائح اجملتمع باعتبارهم شركاء في حتمل املسؤولية.
6.6تعزيز الطرق الوقائية للحد من مختلف مظاهر اخللل والضعف والفساد في االدارة العامة والقطاع اخلاص ومؤسسات
اجملتمع املدني ،وتعزيز الفاعلية في األداء والقدرة على االستجابة الحتياجات املواطنني اآلنية واملستقبلية.
7.7ضمان تطبيق الشفافية واملساءلة في ادارة املال العام.
8.8احلد من البيروقراطية اإلدارية وسوء استخدام السلطة.
9.9تعزيز مبدأ الفصل بني السلطات وتأكيد تكاملية العمل فيما بينها.
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يتناول هذا امليثاق األطر الالزمة لتالفي التشوهات واخللل ومواطن الضعف في االدارة العامة وفي مؤسسات الدولة
بشكل عام ،وذلك من خالل تبني جملة من اإلجراءات من ابرزها ما يلي:
1.1تأصيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في مؤسسات الدولة ،وضمان تكامليتها واشتراكها في حتمل
املسؤولية الوطنية.
2.2شفافية االدارة العامة في التعامل مع الرأي العام ،في أعمالها وإجراءاتها وخدماتها ونتائجها.
3.3الربط بني املسؤولية واملساءلة واحملاسبة في اإلدارة العامة.
4.4استخدام السلطة التقديرية في اضيق احلدود.
5.5سد الثغرات التشريعية ومعاجلة مواطن اخللل والضعف في البنية التنظيمية ملؤسسات الدولة.

مؤسسات النزاهة الوطنية

النزاهة الوطنية واجب ومسؤولية تتقاسمها جميع مؤسسات الدولة واجملتمع .وفي مقدمة هذه املؤسسات مجلس
األمة واجلهات الرقابية العامة والقطاعية ووحدات الرقابة الداخلية في الوزارات واملؤسسات والدوائر احلكومية.
ولقطاع اإلعالم ومؤسسات اجملتمع املدني أدوار رقابية هامة تسهم بشكل واضح وجلي في حتديد درجة حتقق
مبادئ النزاهة وقيم العدالة وسبل املساءلة في األطر الناظمة لعمل مختلف مؤسسات الدولة ومدى حتقيق هذه
املؤسسات لألهداف واملهام املوكلة لها.
تعد السلطة التشريعية الركيزة األساسية ملنظومة النزاهة الوطنية املبنية على املساءلة الدميقراطية .ويعكس
دور مجلس النواب ومهامه آراء املواطن االردني وأولوياته باعتباره الرقيب على عمل هذا اجمللس .ويتضمن دور اجمللس
توجيه احلكومة لضمان حتقيق الصالح العام حيث أن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية
تضامنية عن السياسة العامة للدولة.
وتتولى اجلهات الرقابية العامة الكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله واإلبالغ عنها مبا في ذلك الفساد املالي
واإلداري وكذلك الواسطة واحملسوبية اذا شكلت اعتداء على حقوق الغير وعلى املال العام .وتتولى أيضا ً النظر في
الشكاوى املتعلقة بأي من القرارات او االجراءات او املمارسات او افعال االمتناع عن أي منها الصادرة عن االدارة العامة
او موظفيها .ومن ابرز هذه اجلهات ديوان احملاسبة وهيئة مكافحة الفساد وديوان املظالم وديوان اخلدمة املدنية
ومديرية اشهار الذمة واملركز الوطني حلقوق اإلنسان .كما متارس احملكمة الدستورية واحملاكم بكافة انواعها ودرجاتها
والنيابة العامة أدوارا ً ومها ّم رقابية ضمن اختصاصاتها.
ويتمحور دور اجلهات الرقابية القطاعية في مجموعة من املهام التنظيمية والرقابية على مختلف قطاعات العمل
في اململكة .ومن ابرز اجلهات الرقابية القطاعية البنك املركزي وهيئة االوراق املالية وهيئة التامني ودائرة مراقبة
الشركات وهيئات تنظيم قطاعات االتصاالت والنقل والكهرباء وغيرها.
ويتلخص دور وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات واملؤسسات والدوائر احلكومية بالرقابة املالية واإلدارية والفنية
لضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في األداء العام ،وتعزيز الثقة بالسياسات املالية واإلدارية والفنية احلكومية.
إن االعالم شريك رئيسي في ضمان ترسيخ ثقافة وممارسات النزاهة الوطنية من خالل عدة آليات من أهمها املساهمة
في تعزيز مفهوم ثنائية احلق والواجب ومساءلة ذوي السلطة ونشر مضامني النزاهة لدى جميع اطياف اجملتمع
وتعزيز الوعـي العــام .كما يشكل قطاع االعالم منفذا ً للشكــاوى العامــة ويعطي الفـرصة للمواطنني إليصـال
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صوتهم الذي ميثل نظام انذار مبكر يكشف عن اخللل في عمل املؤسسات واألفراد .ولضمان جناح قطاع االعالم في
تأدية واجبه يجب ان يكون لهذا القطاع حرية مسؤولة.
تعمل األحزاب والهيئات غير احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدني كشريك رئيسي في حتقيق األولويات واألهداف
الوطنية واحملافظة على الصالح العام .ويأتي دور هذه املؤسسات في القدرة على االتصال املباشر مع اجهزة الدولة
اخملتلفة لضمان حقوق ممثليها .ومن هذه املؤسسات األحزاب وجمعيات حقوق االنسان ومنظمات اصحاب العمل
(نقابات وجمعيات اصحاب العمل ،والغرف التجارية والصناعية) ،واملنظمات املهنية (نقابات وجمعيات مهنية)،
واملنظمات املتخصصة (منظمات املرأة ،منظمات الرعاية الصحية ،النوادي الشبابية والرياضية ،املنظمات الثقافية
والعلمية ،منظمات العناية باملعوقني ،املنظمات البيئية ،منظمات رعاية االطفال واأليتام ،نوادي وجميعات وروابط
خريجي اجلامعات واملعاهد) ،وجمعية حماية املستهلك واجلمعيات اخليرية ،والنقابات العمالية ،والهيئات اخلاصة،
ومراكز الدراسات واألبحاث ،والهيئات الدولية .ولهذه املنظمات دور في تعزيز ممارسات النزاهة من خالل متابعتها
ملؤسسات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ورصد درجة التزام هذه املؤسسات بالنزاهة والعدالة التي
ضمنها الدستور.

مبادئ النزاهة الوطنية

تُعد الوقاية من الفساد ومحاربته من أهم ركائز منظومة النزاهة الوطنية .ويهدف هذا امليثاق إلى ضمان العدالة
واملساواة من خالل تطبيق مبادئ النزاهة في اجملتمع االردني والتي من أهمها  :
1.1سيادة القانون وإنفاذه :كافة املسؤولني واملواطنني يخضعون للقانون وال شيء يسمو على القانون ،وتطبق
النصوص القانونية بصورة عادلة وبدون متييز بني افراد اجملتمع.
2.2الفصل املرن بني السلطات والتوازن بينها.
3.3املؤسسات العامة منفعة عامة ال يجوز التعدي عليها بأي حال من األحوال وألي سبب كان.
4.4للمواطن احلق في االطالع على كافة اعمال ومخرجات ونتائج املؤسسات العامة وعليه في املقابل حمايتها
وصونها.
5.5املساواة وتكافؤ الفرص والعدالة في جميع نواحي احلياة العامة.
6.6املساءلة :كافة املسؤولني ومتخذي القرار في الدولة والقطاع اخلاص ومؤسسات اجملتمع املدني خاضعون
للمساءلة امام الرأي العام ومؤسساته دون استثناء.
7.7املشاركة في صنع القرار.
8.8حرية الرأي والتعبير.

الفصل الثاني :مضامني النزاهة ومنظومتها
مضامني النزاهة في الدستور االردني

تضمن الدستور االردني العديد من مبادئ النزاهة ،حيث تناول حقوق املواطنة وواجباتها واحلريات الشخصية والعامة
وحريات التعبير عن الرأي واحلريات السياسية والدينية وحق املواطن في التعليم والعمل .وحدد املبادئ العليا التي
حتكم عمل السلطة القضائية والسلطة التشريعية ،وتلك التي حتكم وتنظم العمل في السلطة التنفيذية
والرقابة عليها.

إن النص الدستوري «االردنيون امام القانون سواء ال متييز بينهم في احلقوق والواجبات» هو من أهم املبادئ التي
بنيت عليها الدولة االردنية وأن اية مـمارسة ال تعكـس املساواة بني اردني وآخر هو خرق ملبـادئ النـزاهـة التي بنـي
عليهــا الدستور االردني .كمـا ضمـن الدستور احلريــة الشخصية وعــدم جواز ايقــاف او حبـس او منــع تنقل أي
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شخـص إال وفــق احكام القانون .واعتبر الدستور ان كل اعتداء على احلقوق واحلريات العامة أو حرمة احلياة اخلاصة
لألردنيني جرمية يعاقب عليها القانون مبا في ذلك أي انتهاك حلرمة املساكن او أي استغالل غير مشروع ألمالك احد.
وقد كفل الدستور حرية التعبير عن الرأي بسائر وسائلها مبا فيها حرية الصحافة والطباعة والنشر واإلعالم ضمن
حدود القانون .واعتبر الدستور كافة املراسالت البريدية والبرقية واخملاطبات الهاتفية سرية ال تخضع للمراقبة او
االطالع والتوقيف او املصادرة إال وفق احكام القانون .كما كفل الدستور حق تأليف اجلمعيات واألحزاب السياسية
واالنتساب لها على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ال تخالف احكام الدستور ،وكفل حق
االجتماع ضمن حدود القانون .كما حتمي الدولة مبوجب الدستور حرية القيام بشعائر األديان والعقائد طبقا ً للعادات
املراعية في اململكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافية لآلداب .إن احملافظة على احلقوق واحلريات هي أسمى
مبادئ النزاهة وقد حددها الدستور في مواده وإن أي انتهاك لهذه احلقوق واحلريات هو انتهاك للنزاهة .وال بد من احلرص
على العدالة في تطبيق املبادئ التي تضمنها الدستور .وتنص املادة  1/128من الدستور على «ال يجوز أن تؤثر القوانني
التي تصدر مبوجب هذا الدستور لتنظيم احلقوق واحلريات على جوهر هذه احلقوق أو متس أساسياتها» .ولغايات حتقيق
املبادئ االساسية التي بني عليها الدستور االردني فقد تضمن نصا ً صريحا ً وواضحا ً بإنشاء احملكمة الدستورية يكون
اختصاصها الرئيسي ضمان التوافق التشريعي مع احكام الدستور نصا ً ومضموناً .ويعتبر مبدأ فصل السلطات
مبدأ رئيسا ً في كافة الدساتير في الدول املتقدمة .وسعى الدستور االردني الى حتقيق هذا املبدأ من خالل حتديد
نصوص دستورية واضحة ال لبس فيها.
ومن املبادئ العليا للنزاهة التي حتكم عمل السلطة التنفيذية هو حق العمل والتعليم ،حيث أشار الدستور األردني
وحتقيقا ملبدأ تكافؤ الفرص واملساواة والعدالة االجتماعية بنص صريح بأن الدولة تكفل حق العمل والتعليم والعيش
الكرمي للجميع ضمن حدود امكانيتها .ان أي شعور للمواطن بعدم العدالة في هذه احلقوق األساسية ينعكس على
كفاءة ونزاهة توزيعها .كما نص الدستور على ان ال تفرض ضريبة او رسم إال بقانون وال تدخل في بابهما انواع االجور
التي تتقاضاها اخلزينة العامة مقابل ما تقوم به دوائر احلكومة من اخلدمات لألفراد او مقابل انتفاعهم بأمالك
الدولة .وعلى احلكومة ان تأخذ في فرض الضرائب مببدأ التكليف التصاعدي مع حتقيق املساواة والعدالة االجتماعية
وان ال تتجاوز مقدرة املكلفني على األداء وحاجة الدولة الى املال ،وال يجوز اعفاء احد من تأدية الضرائب والرسوم في
غير االحوال املبينة في القانون .وفي املقابل نص الدستور على ان يشكل بقانون ديوان محاسبة ملراقبة ايراد الدولة
ونفقاتها وطرق صرفها ،ويقدم الديوان إلى مجلسي األعيان والنواب تقريرا ً عاما ً يتضمن اخملالفات املرتكبة واملسؤولية
املترتبة عليها وآراءه ومالحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية وكلما طلب أحد اجمللسني منه ذلك .وينص القانون على
حصانة رئيس ديوان احملاسبة.
أما املبادئ العليا للنزاهة التي حتكم عمل السلطة القضائية فتتلخص في أن السلطة القضائية هي سلطة
مستقلة ،تتوالها احملاكم على اختالف انواعها ودرجاتها .وتوسع الدستور االردني في اطار نصوصه ليصل الى
االجراءات واآلليات التي تنظم جميع االحكام الصادرة باسم السلطة القضائية وعلنية احملاكمة وغيرها من االمور
التي تنظم العالقات الداخلية واخلارجية في هذه السلطة .كما نص الدستور على ان القضاة مستقلون ال سلطان
عليهم في قضائهم لغير القانون وان احملاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها ،وال يجوز محاكمة
أي شخص مدنــي في قضية جزائية ال يكون جميع قضاتهــا مدنييــن ،ويستثنــى من ذلك جــرائم اخليانــة
والتجســس واإلرهـاب وجرائم اخملدرات وتزييف العملة ،وأن تكون جلسات احملاكم علنية إال إذا قررت احملكمة أن تكون
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سرية مراعاةً للنظام العام أو محافظة على اآلداب .وفي جميع األحوال يكون النطق باحلكم في جلسة علنية وان
املتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي.
وفيما يتعلق باملبادئ العليا للنزاهة التي حتكم السلطة التشريعية فقد نص الدستور على ان يتألف مجلس
النواب من أعضاء منتخبني انتخابا ً عاما ً سريا ً ومباشرا ً وفقا ً لقانون انتخاب يكفل حق املرشحني في مراقبة األعمال
االنتخابية ،وسالمة العملية االنتخابية في مراحلها كافة ،وعقاب العابثني بإرادة الناخبني .ونص الدستور على ان
تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية االنتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها ،كما تشرف على أي
انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء .كما نص الدستور على ان لكل عضو من اعضاء مجلسي االعيان والنواب ملء
احلرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس ،وأناط الدستور مهمة مراقبة أعمال احلكومة
مبجلس األمة.

منظومة النزاهة الوطنية

إن توفر اإلرادة السياسية لدى جاللة امللك نحو حتقيق االصالح الشامل منذ تسلم سلطاته الدستورية شكلت دفعة
قوية جلهود حتقيق النزاهة الوطنية ومع توفر اإلرادة لدى جميع اطراف املعادلة السياسية على مستوى مختلف
مؤسسات الدولة واجملتمع يتحقق املزيد من االجنازات في مجال التحول الدميقراطي فمسؤولية النجاح يتقاسمها
اجلميع :مواطنني ومؤسسات .ولتحقيق النزاهة الوطنية ال بد من تكامل وترابط مجموعة من املكونات التي ال بد ان
تعمل بشكل متسق وهي التشريعات والبنية التنظيمية والقدرات املؤسسية والوظيفية والثقافة السائدة .وبهذا
املعنى فإن منظومة النزاهة ميكن النظر اليها كنظام متكامل اذا اختل منه جزء يختل كامل النظام.

أوال ً :التشريعات

لم يعد التشريع مجرد إفصاح من سلطة (الدولة) عن إرادتها ،بل يجب أن تكون هذه اإلرادة محكومة باعتبارات
العدل واحلرية واملساواة ،وقائمة على الرغبة في إحداث توازن دقيق بني اعتبارات العدل واحلرية من ناحية ،وبني دواعي
األمن والنظام واالستقرار من ناحية أخرى .وال يجوز أن يكون مجرد إعادة صياغة لقرارات أو رؤية إدارية معينة منفصلة
عن الضمير االجتماعي أو عن االقتناع العام .فاالقتناع العام بالنتيجة هو الضمان احلقيقي لنفاذ هذه التشريعات
وإعطائها القدرة على االستمرارية والتطبيق.
أن تتميز التشريعات بالشمولية والوضوح والتطور واملالئمة ،وأن متثل بيئة طاردة ملظاهر الفساد ،وجترم التصرفات
واألفعال كالرشوة والتعدي على املال العام واالختالس وإساءة استعمال السلطة واستغالل النفوذ وغسل االموال
والتهرب الضريبي .وأن تكون ذات أثر ايجابي ومحققة ملعايير الشفافية والنزاهة وشاملة جلميع اجلوانب وواضحة
تضمن تكاملية االدوار واحلد من االزدواجية .وأن تكون فاعلة تستجيب لكافة االحتياجات والتوقعات ،حيث ان اي
قصور في اي جانب منها ينعكس على النزاهة ومستواها  .

ثانياً :املؤسسات وبنيتها التنظيمية

إن وجود بنية هيكلية وتنظيمية تضمن قيام املؤسسات بتقدمي خدمات للمواطنني ذات جودة عالية وبدرجة عالية
من الشفافية والعدالة .وتضمن تبني سياسات وتشريعات وإجراءات حملاربة الفساد واحملسوبية وكافة املظاهر التي
تتعارض مع سيادة القانون والعدالة االجتماعية .وكلما اتسمت املؤسسات بوضوح مهامها وادوارها وبقدر ما تعكس
هياكلها التنظيمية والوظيفية ادوارها ومهامها األساسية ،كلما تضمن ذلك تكاملية في االدوار وعدم تداخل في
األعمال أو ازدواجية في اجلهود ولهذا انعكاساته اإليجابية على منظومة النزاهة الوطنية .وأي قصور في البنية
التنظيمية للمؤسسات يؤدي الى خلل في منظومة النزاهة الوطنية.
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ثالثاً :القدرات املؤسسية والوظيفية

كلما كان في املؤسسات موارد بشرية كفيئة وفعالة ذات حجم مناسب وموارد مالية كافية متكنها من القيام
مبهامها وواجباتها ،واتصال داخلي وخارجي فعال ،وعمليات وإجراءات عمل واضحة وشفافة ومبسطة تعمل على
حسن توظيف املوارد البشرية واملالية ،وتبني أنظمة تقنية تضمن احلياد والعدالة في تقدمي اخلدمة ،يؤدي ذلك إلى
احلصول على مخرجات ونتائج  تلبي االحتياجات والتوقعات .إن أي قصور في القدرات املؤسسية والوظيفية يؤدي الى
خلل في منظومة النزاهة الوطنية.

رابعاً :الثقافة واملمارسات الفعلية

تلعب الثقافة واملمارسات الفعلية دورا ً اساسيا ً في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية أو تقويضها ،ففي ظل وجود
تشريعات محكمة ومؤسسات ذات بنية تنظيمية وقدرات مؤسسية ووظيفية مناسبة ،يكون دور الثقافة املؤسسية
مكمال ً ومعززا ً لقيم النزاهة وممارساتها في مؤسسات الدولة .وهذا يتطلب تأصيل القيم الفردية واملؤسسية وقواعد
وأخالقيات السلوك الوظيفي واملهني مبا يشكل ثقافة عمل مستدامة حتكم السلوك واألداء وتعمل على ادماج
القيم الفردية مع القيم املؤسسية خدمة لرسالة املؤسسة وحتقيقا ً ألهدافها.

االنفتاح على اخلارج

إن االنفتاح على العالم اخلارجي مع احملافظة على الثوابت واملصالح الوطنية التي اتفق عليها األردنيون واالنطالق
بذلك من مصالح الوطن واملواطن ،وترسيخ ثقافة قبول اآلخر والرأي اآلخر وتعزيزها واحترام التنوع واالختالف الذي
ال يتجاوز الثوابت الوطنية ،وتبادل املعلومات مع اآلخرين ،هو منطلق الكتساب املعرفة مبا يحقق مصلحة الوطن
واستدامة التنمية.

الفصل الثالث :املرتكزات العامة للنزاهة الوطنية
سيادة القانون

إن تعزيز مفهوم دولة القانون واملؤسسات يعني قيام الدولة على تشريعات عادلة ومؤسسات فاعلة تلتزم مببادئ
التشريع وتنصاع لها .وهذا يعني أن تنطلق التشريعات من حقوق االنسان وأحكام الدستور الذي يكفل مبادئ العدل
واملساواة وينظم العالقة بني مؤسسات الدولة الدستورية ويكفل لكل منها استقاللها .ان دولة القانون هي الدولة
الدميوقراطية التي تلتزم مببدأ سيادة القانون وتوفير الضمانات القانونية والقضائية واإلدارية حلماية حقوق االنسان
وكرامته وحرياته االساسية والتي تستمد قوتها من التطبيق الفعلي املعلن ملبادئ املساواة والعدل وتكافؤ الفرص.
وإتاحة اجملال أمام املواطن للمشاركة في صنع القرارات املتعلقة بحياته وشؤونه ،مبا يحقق للمواطنني االستقرار
النفسي واالطمئنان والثقة باملستقبل ،والغيرة على مؤسسات الدولة واالعتزاز بشرف االنتماء الى الوطن.

الفصل بني السلطات

يُعد مبدأ الفصل بني السلطات من الركائز األساسية للنزاهة الوطنية .وإن ذلك الفصل ينبغي أن يكون مرنا ً لضمان
وضوح العالقات بني السلطات وتكاملية االدوار وتناغمها .وهذا يعني أن تختص كل سلطة من السلطات الثالث
بوظيفة معينة بذاتها ،فال يجوز ألي سلطة أن تتجاوز على وظائف السلطات األخرى .وأن االستقالل والتخصص
الوظيفي ال يعني عدم التعاون في أداء الوظائف ،فكل سلطة تتعاون مع األخرى في أداء مهامها.
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تكامل االدوار بعيدا عن التداخل والتعارض

إن مفهوم تكامل االدوار فيما بني السلطات الثالث ومؤسسات اجملتمع املدني واإلعالم يعني بناء منظومة من العمل
التشاركي تضمن تكاتف اجلهود وتكامل الطاقات واإلمكانات وحتدد ادوار كل جهة وواجباتها ومهامها .ومن املهم
ضمان تكاملية االدوار داخل املؤسسة الواحدة لتحقيق االهداف التي انشئت من أجلها .ومن هذا املنطلق ينبغي ان
تضمن التشريعات تكامل االدوار وعدم تداخلها واحلد من االزدواجية في العمل.

تالزم السلطة واملسؤولية

ان من بيده السلطة يتحمل مسؤولية ممارستها وتبعات افعاله ،ويتحقق ذلك من خالل تفعيل املساءلة التي توضح
طبيعة العالقة بني صاحب القرار واملتأثر به .وان تفعيل املساءلة يتضمن تعزيز آليات التعامل مع الشكاوي واإلفصاح
القانوني وتقييم االداء بشفافية ،وتعزيز استقاللية اجلهاز القضائي ،وتعزيز دور االعالم ومؤسسات اجملتمع املدني
كأدوات مساءلة خارجية ،وتعزيز دور االجهزة الرقابية.

احلوكمة الرشيدة

إن احلوكمة الرشيدة التي تسعى إليها اجملتمعات ومنها اجملتمع األردني حتققها مجموعة من املبادئ واملمارسات
التي حتكم عمل السلطات الثالث (السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية) ومؤسسات اجملتمع املدني والقطاع
اخلاص إلدارة شؤون الدولة على كافة املستويات .وتشمل هذه املبادئ ما يلي:
الشفافية وحق احلصول على املعلومة ،والعالقة السببية بني املعلومة واملوضوع املراد مراقبته.
املشاركة وضمان حرية الرأي والتعبير.
سيادة القانون وسموه وعدالة التشريعات وآليات تطبيقها.
املساءلة التشريعية والقضائية والتنفيذية.
كفاءة وفاعلية االداء واإلجراءات التصحيحية.
العدالة في تقدمي اخلدمات وتوزيعها واالستجابة الحتياجات وتوقعات افراد اجملتمع.

قواعد السلوك املهني واألخالقي

ان مجموعة املبادئ العامة ملدونة السلوك املهني واألخالقي تعزز االلتزام بالقوانني واألنظمة املعمول بها ،والشراكة
في العمل ،والتمكني (بناء القدرات وتبادل اخلبرات) ،والنزاهة والشفافية واملساءلة ،والكفاءة والفاعلية ،واملبادرة
واالبتكار وااليجابية في العمل.

العدالة واملساواة ومحاربة ظاهرة الواسطة واحملسوبية

املواطنون متساوون في احلصول على الفرص مع ضمان القضاء على كل انواع املعاملة غير العادلة في احلياة العامة،
كأماكن العمل والتعليم واالنتفاع بخدمات املرافق العامة ،والتوزيع العادل ملكتسبات التنمية على محافظات
اململكة كافة من خالل العمل على اقامة أنشطة اقتصادية مختلفة ذات قيمة مضافة عالية تتناسب وامليزات
النسبية التي تتمتع بها كل منطقة ،ومنع التمييز بكافة أنواعه واملساومة السياسية ،وترسيخ أجواء املنافسة
التي يستطيع اجلميع املشاركة فيها في اجملال االقتصادي واالجتماعي.

وال بد من تكريس حق املواطن في احلصول على حقه الذي تكفله التشريعات دون تدخل أو واسطة من احد ،وان
املوظف وجد خلدمة هذا املواطن من خالل تفعيل القوانني واألنظمة وااللتزام مبعايير تقدمي اخلدمة .وهذا يتطلب
إطالق برنامج وطني لبلورة العمل في مجال محاربة ظاهرة الواسطة واحملسوبية تقوم على استنهاض الكفاءات
واملؤسسات االردنية في جهد مشترك للمساهمة في تشخيص ودراسة مظاهر وأنواع وأسباب ونتائج هذه الظاهرة
وسوء استخــدام الـمنصـب والسلطة والـمال العــام وغيـاب املساءلة .وال يضمــن ذلك سـوى تفعيـل االطار
10

التشريعي حلماية وتشجيع االشخاص الذين يقومون بالتبليغ عن اخملالفات داخل املؤسسات أو الشركات التي
يعملون فيها .وتطوير آليات التواصل بني املواطن واملسؤول لتحقيق الشفافية التي من خاللها يتم احلد من احملسوبية
والواسطة على حساب اآلخرين والتي هي في النهاية شكل من أشكال الفساد .ان توعية املواطنني بأضرار الواسطة
واحملسوبية ومخاطرها على اجملتمع ،من خالل برامج توعية يتم نشرها في وسائل اإلعالم ستحد من هذه الظاهرة،
وال نغفل ضمان حق املواطنني بتقدمي الشكاوى على املوظفني واملسؤولني الذين يحاولون استغاللهم او طلب الرشوة
منهم مقابل إجناز معامالتهم بشكل غير قانوني.

الشفافية

إن الشفافية تقتضي اطالع اجلمهور على السياسات وكيفية ادارة الشأن العام من قبل القائمني عليه من رؤساء
وزارات ووزراء وكافة املعنيني في مؤسسات الدولة بهدف احلد من السياسات غير املعلنة التي تتسم بالغموض وعدم
مشاركة اجلمهور فيها بشكل واضح .وبهذا املعنى فالشفافية متثل آلية للكشف واإلعالن من جانب الدولة عن
انشطتها في التخطيط والتنفيذ .ويتضمن ميثاق النزاهة الوطنية جملة من مبادئ الشفافية وتشمل:
الشفافية حق من حقوق املواطنة :حق املواطن احلصول على معلومات كافية حول املعامالت واإلجراءات املرتبطة
مبصاحله ،ومنها آليات اعداد املوازنة العامة وإقرارها ،وحجم الدين العام وخدمته ،واستثمارات الصناديق السيادية
مثل استثمارات الضمان االجتماعي ،واملشاريع التنموية الكبرى ،والبرامج االصالحية والدعم احلكومي.
ان لكل مواطن احلق في حرية الرأي والتعبير عن آرائه.
تعزيز الدميقراطية التي توفر الفرص املالئمة ملمارسة الشفافية وتفتح االبواب أمام املساءلة واحملاسبة.
وجود انظمة رقابية فعالة تعزز مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد.

حق احلصول على املعلومة

ضمان حق احلصول على املعلومات من خالل إلزامية نشرها وتعزيز مفهوم االنفتاح احلكومي ،وإذا كان هناك مجال
لالستثناءات فيفترض أن يكون محدوداً ،وان تكون االستثناءات واضحة ومحددة وخاضعة الختبارات «الضرر واملصلحة
الوطنية» .وهذا معناه ان يبقى االستثناء مبررا ً وفي حدوده الدنيا.

الوقاية من الفساد ومحاربته

إن الوقاية من الفساد ومحاربته من أهم أهداف منظومة النزاهة الوطنية ،وهنالك جملة من التدابير الوقائية ملنع
الفساد قبل وقوعه ،منها تعزيز مبادئ االستقاللية واحلياد والنزاهة واملالئمة واملساواة وتفعيل مدونات السلوك
الوظيفي واملهني .وهنالك العديد من االجراءات والتدابير من شأنها تعزيز منظومة النزاهة التي من أهمها تعزيز
الشفافية ومنع تضارب املصالح ،وتعزيز دور الصحافة واإلعالم ومؤسسات اجملتمع املدني في مراقبة اداء املؤسسات
وأصحاب السلطة ،وضمان حق احلصول على املعلومات ،وحماية الشهود واملبلغني من اجل تشجيع االبالغ عن حاالت
الفساد .كما يجب ضمان شفافية املوازنات واملساءلة عليها ،وشفافية تقارير ديوان احملاسبة ونشرها واعالنها .هذا
باإلضافة إلى االجراءات والتدابير للوقاية من الفساد في القطاع العام والتي تشمل مجاالت عديدة منها شفافية
التعيني في الوظائف القيادية وغير القيادية ،وإقرار الذمة املالية ،ومدونات وقواعد السلوك الوظيفي واملهني .وتفعيل
دور املؤسسات الرقابية وانتهاج الشفافية في االتفاقيات والعطاءات احلكومية وتضمني ذلك في التشريعات ذات
العالقة.
وال بد من وجود منظومة متكاملة من التشريعات واإلجراءات الوقائية والرقابية للحد من الفساد في القطاع اخلاص
تتضمن االفصاح املالي والتدقيق اخلارجي .هذا باإلضافة إلى تفعيل دور الهيئات التنظيمية والرقابية القطاعية
ذات االختصـاص وعملهــا على تعزيــز منظومــة النزاهــة في القطــاع الـخـاص وتطبيــق مبادئ احلوكمــة
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الرشيدة .إن مشاركة مؤسسات اجملتمع املدني في الوقاية من الفساد ومكافحته تتمثل في جملة من التدابير
تتضمن التوعية مبخاطر الفساد على اجملتمع ،ومتكني وسائل االعالم واجلمهور من احلصول على املعلومات املتعلقة
بالفساد وتعزيز قدرة هذه املؤسسات على املساءلة.

منع الكسب غير املشروع

مع مراعاة املبادئ واإلجراءات الواردة في الوقاية من الفساد ومحاربته وقواعد السلوك املهني واألخالقي وقانون
الكسب غير املشروع ،ال بد من اتخاذ مجموعة من التدابير واإلجراءات املتعلقة باجلوانب املالية واإلدارية والتقيد
بالقوانني واألنظمة املعمول بها ملنع حدوث أي كسب غير مشروع.

ثنائية احلق والواجب

إن مفهوم احلق والواجب أمران متالزمان في كل تشريع سماوي أو وضعي ،فالواجبات تقابلها احلقوق ،وشريعة السماء
وقوانني األرض كلها تلزم اإلنسان بالواجب وجتعل له احلق .وعليه فإن ثنائية احلق والواجب تتضمن اإلميان بأصالة
التوازن بينهما بحيث ال يطغى أي منهما على اآلخر .وهذا املفهوم يعتبر االساس الذي تبنى عليه العالقات بني االفراد
واجملموعات واملؤسسات واحلكم بينهم على اختالف انتماءاتهم ومشاربهم.

احلرص على الصالح العام وتغليب مصلحة الوطن واملواطن

إن احلرص على الصالح العام يتحقق من خالل تعزيز مبادئ الوالء واالنتماء للوطن وتقدمي املصلحة الوطنية على
املصلحة الشخصية ،وااللتزام بقواعد السلوك املهني واألخالقي ،والعدالة واإلنصاف في اتخاذ القرارات ،وتفادي
تضارب املصالح لضمان احلرص على الصالح العام .وان على اجلميع افرادا ً وجماعات تغليب مصلحة الوطن على
املصالح الشخصية واملنافع الضيقة والفئوية واآلنية .وأن تكون التشريعات واالتفاقيات والبرامج واملشاريع تخدم
مصلحة الوطن واملواطن دون اي اعتبارات اخرى.
وال بد من تغليب الصالح الوطني فوق كل املصالح الشخصية لألفراد واجلماعات واملؤسسات للحفاظ على أمن
البالد واستقرارها وهو واجب على جميع املواطنني وكل القوى السياسية واملدنية ،اذ البد من اجراء حوار وطني يضمن
التفاعل اخلالقّ خملتلف االحزاب والتنظيمات السياسية ومؤسسات اجملتمع املدني ووسائل االعالم يخلص باالتفاق
والتوافق وطنيا ً إلى حتديد االولويات الوطنية إلعطاء أهمية أكبر لألمن الوطني الشامل و للرفاه الداخلي والقضايا
االقتصادية واالجتماعية التي تهتم بتوزيع الثروة الوطنية والتصدي ملعاناة الناس والتشارك في معاجلتها.

املواطن الرقيب

ان تعزيز ثقافة «املؤسسات العامة منفعة عامة» ال تعني أن تكون عالقة اإلنسان باملؤسسات عالقة املستفيد فقط،
بل عالقة املالك الذي يحرص على ملكه أشد احلرص .وان تنمية مفهوم الرقابة اجملتمعية على األجهزة احلكومية
ومؤسسات القطاع اخلاص ومؤسسات اجملتمع املدني تتعزز من خالل تقدمي االقتراحات واحللول باعتبار أن املسؤولية
جماعية .ومن املهم مبكان دعم وتفعيل دور جمعيات حماية املستهلك لتوعيته بحقوقه وسالمة املنتج واخلدمة
والتعويض عن األضرار التي ميكن ان يتعرض لها.

ذاتية الرقابة

إن تعزيز روح الرقابة الذاتية للفرد واجملتمع تتأصل من خالل الوعي التام بالقوانني والتعليمات واألنظمة التي حتكمه،
وتـحديـد الواجبـات واملسؤوليـات التي تنسجـم مـع القيـم التي حتكـم السلوك اإلنساني ومن ضمنهــا مواثيق
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العمل وأخالقيات املهنة واألطر العامة ألخالقيات التعامل ،وتعزيز دور ذاتية الرقابة في اجهزة احلكومة ،واحملافظة
على املال العام وكفل حسن ادارته .ويتم ذلك من خالل التربية والتعليم والعالقات االجتماعية مبا يعود على اجلميع
بالنتائج االيجابية وحتقيق اهداف الصالح العام.

شركاء في التنمية وحتمل املسؤولية

املواطنون جميعا ً على اختالف مواقعهم شركاء في التنمية املستدامة ،واملواطنة االيجابية تعزز مقدرات الوطن،
والشراكة في التنمية بني مؤسسات الدولة حتقق التنمية الشاملة واملستدامة التي تتعزز من خالل احلوكمة
الرشيدة ونظام اقتصادي يحقق الكفاية واالعتماد على الذات ونظام اجتماعي يتوافق مع خطط التنمية وأساليب
تنفيذها.
وإن اجلميع في الوطن شركاء في املسؤولية وكل مواطن له نصيب منها صغر هذا النصيب أو كبر .ويتطلب تعزيز
الشراكة في حتمل املسؤولية العمل بإخالص من أجل دفع جهود التنمية واحلفاظ على األمن واالستقرار ،واعداد
استراتيجية لترجمة الشراكة بني املؤسسات السياسية واالجتماعية واالقتصادية ومؤسسات اجملتمع ،وتوزيع االدوار
في سبيل حتقيق املصالح العليا لألردن ،وتوعية املواطنني حول اهمية مشاركتهم في حتمل املسؤوليات الوطنية
والتركيز على دورهم في االيفاء بواجبهم جتاه الوطن واملطالبة بحقوقهم ،فكل القطاعات مسؤولة عن املستقبل
وتتحمل لقاء ذلك مسؤولياتها وتؤدي ادوارها.

االستثمار ملصلحة األجيال القادمة

ان إيجاد حلول قابلة لالستمرار اقتصاديا ً للحد من استهالك املوارد وإيقاف التلوث وحفظ املصادر الطبيعية
والبيئية وحمايتها من االستنزاف يحقق لألجيال القادمة االستثمار األمثل واملستقبل اآلمن ،فال بد من البحث عن
االستثمارات األفضل ملصادر الوطن الطبيعية والبشرية شريطة ان حتقق االستدامة والعدالة لتحقيق االهداف
القصيرة والطويلة املدى .وانه من الواجب البحث عن احللول العملية ملواجهة االزمات مهما كانت هذه احللول مؤملة
على املدى القصير وعدم ترحيل هذه املشاكل حتى تتفاقم .وفي هذا السياق فان االمر يتطلب عدم التركيز على
حتقيق النجاحات السريعة ذات الشعبية على حساب األجيال القادمة.

احملافظة على املكتسبات واملمتلكات

احملافظة على املكتسبات واملمتلكات العامة واخلاصة واجب ديني واجتماعي وأخالقي ،وتعتبر هذه املكتسبات
واملمتلكات ملك جلميع املواطنني وامانة تسلم لألجيال القادمة ،ويجب ترسيخ هذه الثقافة واحملافظة عليها في
جميع مراحل التعليم .وان ممارسة املواطن حقه في التعبير السلمي حول القضايا العامة التي متس مصاحله ال يعني
بأي حال هدم وتدمير املقدرات الوطنية التي مت بناؤها عبر تاريخ االردن.

احلد من تضارب املصالح

تضارب املصالح يعني الصراع بني املصالح العامة واخلاصة ألصحاب السلطة ،ذلك بأن يكون لدى اصحاب السلطة
مصالح بصفة شخصية ميكن ان تؤثر في اداء واجباتهم الرسمية ومسؤولياتهم .وتتضمن مبادئ النزاهة جتنب
تضارب املصالح واحلد منها .وبناء على ذلك هنالك حاجة الى حتديد وإدارة املصالح اخلاصة للموظفني العموميني من
خالل االلتزام بإقرار الذمة املالية ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة.
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انسجام األردن مع معايير النزاهة العاملية

في عصر العوملة الذي انتهى فيه تفرّد الدول بخصوصياتها وأصبحت العالقات الدولية في اجملاالت السياسية
واالقتصادية واالجتماعية هي االساس في حتقيق مصالح الدول وحتقيق النفع لشعوبها ،ومبا ان االردن جزء من النظام
العاملي ،فان االمر يتطلب ان تنسجم منظومة النزاهة الوطنية مع النظم الدولية للنزاهة مع االخذ بعني االعتبار
مدى مالئمتها مع اجملتمع االردني .وهذا يقتضي تكاثف اجلهود للعمل على بناء بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية
تتناسب مع تطلعات االردن والتزاماته في شتى اجملاالت جلذب استثمارات خارجية وحتفيز االستثمارات احمللية ،وجعلها
مقصدا ً استثماريا ً رئيسا ً لرؤوس األموال العربية واألجنبية ،ويتعزز ذلك من خالل انتهاج مبدأ املبادرة للتعريف مبا
يتوفر في األردن من مقومات اقتصادية وسياحية وبيئة آمنة ومستقرة ومناخ يوفر األصالة واحلداثة وأوعية قانونية
مناسبة باإلضافة الى بناء وتعزيز عالقات الشراكة والتعاون مع املؤسسات والهيئات العاملية عربيا ً وعامليا ً لتبادل
اخلبرات العلمية والعملية.
وإن تعزيز مكانة االردن كدولة منفتحة اقتصاديا ً يكون من خالل مواكبة الظروف االقتصادية العاملية والعمل
على متابعة التقارير والنشرات العاملية واإلقليمية والعربية التي تستخدم من قبل املستثمرين التخاذ القرارات
االستثمارية .ويدعم ذلك توفير اإلطار التشريعي املؤسسي والتنظيمي والرقابي اجلاذب لالستثمارات احمللية والعربية
واألجنبية املباشرة.

الفصل الرابع :مرتكزات النزاهة في السلطة التنفيذية

منظومة النزاهة في السلطة التنفيذية جزءا ً رئيسيا ً من منظومة النزاهة الوطنية ،وال تكتمل املنظومة الكلية
للنزاهة اال بالعمل التشاركي بني السلطات ومؤسسات اجملتمع واملواطن .إن درجة نزاهة السلطة التنفيذية تؤثر
بشكل مباشر على ثقة املواطن بعمل القطاع العام ومؤسسات الدولة ككل .ومن ابرز مرتكزات النزاهة في السلطة
التنفيذية ما يلي:

شفافية رسم السياسات العامة واتخاذ القرارات احلكومية

ان حتقيق درجة عالية من الشفافية املتعلقة برسم السياسات العامة واتخاذ القرارات احلكومية تستوجب وجود
آليات مؤسسية تعزز مشاركة املواطن في السياسات والقرارات التي تعتمدها وتتخذها احلكومة وتضمن حقه
باالطالع عليها من خالل مختلف وسائل النشر على ان تكون هذه املعلومات ذات درجة عالية من املصداقية بحيث
تعمل على كسب ثقة املواطن مبؤسسات الدولة.

كفاءة اخلدمة العامة

إن حتقيق الكفاءة في اخلدمة العامة يستوجب توفير خدمة ذات قيمة مضافة وكلفة معقولة حتقق توقعات
واحتياجات متلقيها وترتكز على اساس احترام حقوق ومصالح متلقي اخلدمة دون متييز ،وأن تكون عملياتها واضحة
وبسيطة وسهلة ومعلنة ،وفق افضل املمارسات الدولية باستخدام الوسائل العلمية احلديثة ،بحيث يكون تقدمي
اخلدمة بأسلوب وظروف مالئمة وبطريقة حضارية.

اعتماد اجلدارة واالستحقاق وتكافؤ الفرص

اعتماد اسس ومعايير موضوعية وعادلة وشفافة في العمليات املتعلقة بإدارة املوارد البشرية في مختلف املستويات
الوظيفية  (التعيني ،الترقية ،التدريب ،التقييم ،التحفيز ،النقل ،االنتداب ،االعارة.)..،
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التركيز على جذب االستثمار وتوحيد مرجعياته

إن توفير بيئة مؤسسية ذات مرجعية موحدة وتشريعات وخدمات وموارد بشرية مؤهلة ومنافسة تسلط الضوء على
امليزات االستثمارية في اململكة ،سيعزز القدرة  على استقطاب االستثمار الداخلي واخلارجي الالزم لضمان التنمية
املستدامة مبا يتوافق مع الرؤى واألولويات الوطنية.

شفافية اجراءات العطاءات والشراء احلكومي

لضمان شفافية اجراءات العطاءات والشراء احلكومي فإنه من الضروري أن تقوم على اساس الشفافية واملنافسة
العادلة ،وحتقق الصالح العام ،وحتفز املنتج احمللي وحتافظ على املوارد املالية للدولة ،وتديرها موارد بشرية مؤهلة
مبسؤولية وكفاءة وحيادية وتستخدم فيها تكنولوجيا املعلومات وأحدث التقنيات .وحتكمها انظمة رقابية متخصصة
وفعالة ،قادرة على احلد من الفساد وتضارب املصالح تضمن نزاهة اجراءات العطاءات والشراء احلكومي.
ّ

انفتاح املوازنة

إن االنفتاح في املوازنة يتطلب درجة عالية من الشفافية في كافة بنودها  ومراحلها ،وأن تعكس درجة عالية من
العدالة في تنمية اجملتمع ،وأن تكون مدعم ًة بتقارير دورية عن االيرادات والدين العام واوجه االنفاق ومخرجاته ونتائجه،
وتدعم عملية صنع القرار ،وحتكمها آليات رقابية فاعلة ،ويتم نشرها عبر مختلف وسائل االتصال ليطلع عليها
اجلميع (املواطن ومؤسسات اجملتمع) ويبدون مالحظاتهم عليها.

تبني مدونة السلوك الوظيفي وتفعيلها

إن التزام جميع العاملني في السلطة التنفيذية مبدونات السلوك التي ترتكز على أسس العدالة ،والشفافية
واملساءلة ،واملهنية واحليادية ،وانتماء العاملني ملؤسساتهم والعمل على حتقيق رسالتها وأهدافها وحتمل املسؤولية
له دور كبير في تنمية ثقافة النزاهة لدى املوظف ويعزز كفاءته وفاعليته في اداء مهامه.

وجود جهاز حكومي بحجم مناسب

إن وجود جهاز حكومي ومؤسسات حكومية ذات هياكل تنظيمية مالئمة تعكس املهام وتعزز تكامل االدوار وحتد من
التداخل واالزدواجية وتتسم باملرونة العالية في االستجابة للتطورات االقتصادية واالجتماعية ،سيساهم في إجناز
األعمال واملهام  بكفاءة وفعالية ،ويحد من البيروقراطية.

متكني اجلهات الرقابية

إن وجود هيئات تنظيم ورقابة محصنة من أي تأثير ،وتقوم مبهامها وواجباتها ومتارس صالحياتها ،وتخضع للمساءلة،
ومتتلك بنية مؤسسية سليمة مدعمة بكوادر رقابة قوية وفاعلة تعمل مبهنية وشفافية ،وتديرها كوادر فنية
متخصصة مؤهلة اكادمييا ً ومهنيا ً ومدربة ومختارة بعناية وفق أعلى درجات الدقة واملوضوعية لشغل تلك الوظائف،
سيعزز قيم النزاهة ونظم الشفافية واملساءلة واحلوكمة الرشيدة واالستخدام االمثل للموارد العامة في القطاع
العام ،وحماية املال العام من العبث واالختالس .وهذا يتطلب جهودا ً كبيرة عند وضع النظم احملاسبية التي تعزز
الرقابة احملاسبية الدقيقة ،ووجود آليات وأدوات رقابية مهمتها الفحص والتدقيق واملراجعة حملاربة الفساد املالي في
القطاع العام.
ولكون الوزارات واملؤسسات العامة تهدف إلى تقدمي اخلدمات للمواطنني ،فان دور األجهزة الرقابية يكون لضمان
تقديـم هذه اخلدمات بأسرع وقت وبأقل جهد وتكلفة ممكنة وبالشكل املطلوب قانونـاً .وتعتبر الرقابة السنـد
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األساسي في فاعلية أداء القطاع احلكومي في قطاعاته اخملتلفة ،بحيث ال يوجد تداخل بني عمل االجهزة الرقابية مبا
يضمن تكاملية ادوارها ،ويحكم عملها تشريعات ناظمة متكاملة قادرة على القيام مبهامها الوقائية وتعنى بوسائل
العالج واإلصالح ،ويكون لدى هذه االجهزة موظفون مختصون وذوو كفاءات علمية وعملية في مجاالت الرقابة
واجتاهاتها احلديثة ،وتعتمد تكنولوجيا املعلومات كمدخل أساس لتطوير املهارات ،وتكون قادرة على تأدية واجباتها
بالشكل املطلوب.
وإن وجود وحدات رقابة داخلية لها تشريعات ناظمة لعملها ويتمتع موظفوها باحلماية الوظيفية التي تخولهم
ممارسة أعمالهم بحرية ومهنية ،ومتارس دورا ً مؤثرا ً وفعاالً ،ميكنها من أن تكون نظام إنذار مبكر للتعرف على االخطاء
واخملالفات ،ويؤدي الى إحكام السيطرة على املال العام بشكل أكثر فعالية.
كما ان وجود اجهزة تنظيم ورقابة قطاعية قادرة على العمل مبوضوعية تضمن العدالة وحماية حقوق املستهلكني
واملساهمني ،سيعزز املناخ االستثماري ،ويحافظ على االموال وإدارتها بشكل صحيح ،ويحافظ على احلقوق املالية
للدولة ويضمن امتثال مؤسسات القطاع اخلاص للتشريعات.

الفصل اخلامس :مرتكزات النزاهة في السلطة القضائية
استقالل القضاء

القضاء هو عماد السلطات الثالث وال يتحقق أي رقي أو تقدم في أي دولة ما لم تكن سلطتها القضائية مستقلة
وتعمل ضمن منظومة متكاملة مع باقي السلطات .وإن اصالح القضاء مقترن بتنفيذ برنامج شامل لإلصالح
يستجيب الى تسارع التطور في األعباء امللقاة عليه ،وتزايد عدد القضايا ،وتعقد وتشابك العالقات االجتماعية
واالقتصادية ،والتوسع السكاني والتنوع الفكري.
وإن تشريعات السلطة القضائية يجب أن تعزز نزاهتها وتواكب التطورات في اجملتمع األردني على األصعدة
االقتصادية واالجتماعية واإلدارية والسياسية ،ومن اهمها التشريعات اخلاصة بقضاة احملاكم النظامية والشرعية
واحملاكم اخلاصة .وإن القضاة مستقلون وال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون واحملاكم مصونة من التدخل
في شؤونها ،وذلك تعزيزا ً للمبدأ الدستوري في استقاللية القضاء .ويأتي مكمال ً لذلك ضمان وجود آليات فاعلة
للمساءلة ،من خالل إعطاء جهاز التفتيش القضائي احلصانة الالزمة ،واقرار مبدأ مخاصمة القضاة.

انفاذ القانون

إن التشريعات واألنظمة العادلة ال ميكن أن تعمل مبفردها لتحقيق الغايات املتوخاه من وجودها ،إذ ال بد من  ضمان
تطبيق التشريعات واألنظمة باستقالل وحيادية ونزاهة وكفاءة ،وان تتعاون األجهزة التنفيذية في تنفيذ قرارات
وأحكام السلطة القضائية وتنصاع لها دون متييز.

كفاية القضاة ومتكينهم

إن نزاهة القضاء ال تتحقق إال من خالل قضاة ميارسون عملهم بأعلى درجات املهنية ،وهذا يتطلب اعتماد أسس
ومعايير موضوعية وعادلة في اختيارهم وتعيينهم وترفيعهم وعزلهم وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية وأفضل
املمارسات ،كما أن ضمان كفاءتهم يتأتى من خالل تبني برامج متقدمة لبناء قدراتهم وتدريبهم املستمر ،وإن إلتزام
القضاة مبدونة سلوك وظيفي خاصة بهم له دور كبير في تعزيز النزاهة في السلطة القضائية  .
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تعزيز دور النيابات العامة

تعزيز دور النيابات العامة في حتريك دعوى احلق العام وحفظها ،وفي متثيل النيابة العامة أمام احملاكم اخملتصة
باستقاللية ووفق أحكام القانون.

الفصل السادس :مرتكزات النزاهة في السلطة التشريعية
السلطة التشريعية هي من الركائز األساسية في منظومة النزاهة كونها متثل مصدر التشريعات الناظمة للدولة
بكافة أركانها ومكوناتها ،وتوضح احلقوق والواجبات واملسؤوليات والعالقات خملتلف السلطات ،كما أن لها دورا ً رقابيا ً
على أداء اجلهاز احلكومي مستمدا ً من الدستور ،حيث أن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية
مشتركة عن السياسة العامة للدولة ،كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته ،ولكل عضو
من أعضاء مجلسي األعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء اسئلة واستجوابات حول أي أمر من األمور العامة ،والرقابة
النزيهة هي تلك التي تراعي الصالح العام وتركز على القضايا العامة بعيدا ً عن املصالح الشخصية أو الفئوية وأن
تكون موضوعية وليست عشوائية أو انتقائية وأن تركز على األداء بصرف النظر عن األشخاص.
إن التشريعات العادلة والفاعلة يجب أن تُبنى من خالل النهج الدميقراطي القائم على أساس املشاركة الواسعة
واحترام معتقدات الغير ورأي االغلبية والتمثيل الواسع للمصالح والترفع عن املصالح الشخصية الضيقة .وفي
جميع األحوال فإن التشريعات يجب أن تُبنى على قواعد معلوماتية ومعرفية وأن تراعي أحكام الدستور والقيم
والتقاليد واملبادئ العامة وتضمن التدرج التشريعي واالنسجام بني القوانني وتتمتع بدرجة من االستقرار التشريعي
وفي ذات الوقت مرونة في االستجابة للمتغيرات .كما أن التشريع يجب أن يضمن تطبيق مبادئ العدل على اكمل
وجه ويحقق املصلحة العامة والتوازن اجملتمعي ويحفظ حقوق املواطنني ويكفل حرياتهم ويحقق املساواة وتكافؤ
الفرص بينهم ويحافظ على أمنهم وسالمتهم.

انتخابات نزيهة وشفافة

إن من أهم الضمانات األساسية لنزاهة االنتخابات هو وجود قانون انتخاب عادل وتوافقي وجهة مستقلة عن اجلهاز
التنفيذي تدير العملية االنتخابية وتشرف عليها مبهنية وفق املعايير الدولية للنزاهة والشفافية ،مدعمة بآليات
واجراءات فعالة إلدارة العملية االنتخابية ومعاجلة الطعون والشكاوى .كما أن التمثيل احلقيقي والعادل املبني على
متثيل أوسع لشرائح اجملتمع هو متطلب أساسي لنزاهة احلياة الدميقراطية.

القدوة احلسنة

إن تقيد النائب بقواعد السلوك املهني التي حتول دون استغالل منصبه لتحقيق أي مكاسب شخصية ،وقيامه
بتأدية واجبه جتاه املصلحة الوطنية ،سينعكس على أداء مجلس النواب وميكنه من القيام بدوره على أكمل وجه.
الناخب الرقيب
ال تقتصر املشاركة في األنظمة الدميقراطية على االنتخابات وإمنا تتجاوز ذلك الى املشاركة في القرار السياسي من
خالل املتابعة واملساءلة .ويتحقق ذلك من خالل التواصل املستمر ما بني الناخب والنائب ووجود آليات واضحة ملتابعة
أداء النائب ومساءلته ومتكني الناخب من احلصول على املعلومة ،ومتكني مؤسسات اجملتمع املدني من ممارسة دور فاعل
في مساءلة النواب ،وضمان حق االطالع على املبادرات التشريعية لدى اجمللس ،واإلفصاح عن نتائج التصويت ونشرها.
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الفصل السابع :مرتكزات النزاهة في القطاع اخلاص
شركاء في التنمية

القطاع اخلاص شريك في التنمية جنبا ً الى جنب مع القطاع العام .وعلى القطاع اخلاص تعزيز دوره في املسؤولية
االجتماعية ودعم املبادرات الوطنية ذات العالقة بالتنمية الشاملة   .

املسؤولية اجملتمعية

أن يتبنى القطاع اخلاص نهجا ً يساهم في حتقيق التنمية االقتصادية وحتسني نوعية الظروف املعيشية للقوى
العاملة وعائالتهم ،واجملتمع احمللي واجملتمع ككل .وعليه إدارة أعماله بشكل عادل وأمني وواضح ،واحترام حقوق
االنسان وتفادي املساس بحقوق جميع املعنيني الذين يتأثرون مبختلف أنشطته دون متييز .والتحسني املستمر لظروف
التشغيل والعمل والسالمة املهنية ،واتخاذ جميع االجراءات ذات العالقة بحماية البيئة.

حوكمة الشركات

أن تلتزم الشركات مببادئ احلوكمة وهيكلها من خالل مجالس إدارة منتخبة من مالكيها بطريقة نزيهة وشفافة
قادرة على اتخاذ القرارات باستقاللية مبا يحقق مصلحة املساهمني ومفصولة عن اجلهاز التنفيذي وتراقبه بشكل
فعال ،ويتسم أداء مجالس إدارتها ورؤسائها التنفيذيني بالنزاهة وااللتزام ،وتكون قراراتهم ذات مسؤولية ،وتعتمد
ّ
سياسات وإجراءات واضحة متنع حاالت تعارض املصالح ،واإلفصاح عن وضع الشركة وتطلعاتها واملعلومات املؤثرة
على قرارات املساهمني وأصحاب املصالح وما يتطلبه القانون في الوقت املالئم.

مؤسسات القطاع اخلاص

أن تلتزم مؤسسات القطاع اخلاص بنشر جميع املعلومات األساسية اخلاصة بالعمل والقوانني واللوائح املنظمة لها
وأوضاعها املالية ،وتقوم بأعمالها وفقً ا ملبادئ املنافسة املتكافئة دون املساس بسمعة املتنافسني وتلتزم مبمارسات
منع االحتكار وبالقوانني والتشريعات التي حتكمها ،وتتفادى أي سلوك يؤدي إلى الرشوة  لغايات احلصول أو احملافظة
على امتياز غير قانوني أو شرعي ،وتطبق قواعد السلوك املهني واألخالقي للعاملني فيها ،وتتعامل بشفافية مع
اجلهات الرقابية والتنظيمية ومتتثل لها ،وتتجنب التهرب الضريبي ،وتراعي مصالح املنتفعني.

الفصل الثامن :مرتكزات النزاهة في األحزاب والهيئات غير احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدني
خدمة الوطن واملواطن

إن الهيئات غير احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدني لها دور هام في خدمة الوطن واملواطن ،ولتفعيل هذا الدور فإنه
ال بد أن تعمل هذه املؤسسات دون حتيز أو متييز في كافة ارجاء الوطن ووفق رؤية وطنية واضحة ،وتعتمد أنظمة رقابة
داخلية فاعلة ،وتنشر تقارير دورية عن أنشطتها ونتائج أعمالها.

االختالف في اآلراء واالجتهادات واالجتماع على مصلحة الوطن

منظمات مجتمع مدني أساسها الدميقراطية وحق االختالف في اآلراء واملصالح ،تساهم في بناء مجتمع يقبل ثقافة
التنوع ،جتتمع على مصلحة الوطن ،ويشكلها مواطنون ينظرون الى أبعد من مصاحلهم الشخصية ،فحرصهم على
الصالح العام فوق أي اعتبار وأساس أي نشاط   .
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أحزاب لها برامج سياسية واجتماعية

األحزاب السياسية هي أحد املؤسسات الرئيسية في عملية التنمية السياسية ،وتفعيل دورها يتطلب وجود
تشريعات تعمل على تبسيط إجراءات وشروط تشكيلها وتضمن عدم تعطيل احلق الدستوري في تأسيسها .هذا
ت ملمارسة النشاط السياسي الدميقراطي وتفعيل دورها
باإلضافة إلى وجود تشريعات تنظم عملها وتوفر مناخ موا ٍ
في صنع القرار ،وأن تعتمد األحزاب االساليب الدميقراطية في التنظيم الداخلي لها ،وفي اختيار قياداتها ،وممارسة
نشاطاتها في اطار احلوار الدميقراطي والتنافس احلر بينها ،وتعتمد في مواردها املالية على مصادر محلية معروفة
ومعلنة ومحددة ،وتخضع للرقابة املالية والقانونية ،وتشهر نظامها االساسي والداخلي اللذين يحددان اهدافها
ومواردها املالية ،وبرامجها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وأن ال يكون لها اي ارتباط بأي جهة غير
أردنية ،وعدم توجيه نشاطها احلزبي او التنظيمي بناء على اوامر او توجيهات من اي دولة او جهة خارجية ،وأن ال
تستغل مؤسسات الدولة ودوائرها وأجهزتها واملؤسسات العامة واخليرية والدينية خلدمة أهدافها .هذا باإلضافة إلى
وجود مناهج دراسية تعزز املشاركة السياسية الفاعلة.

محاربة املال السياسي

إن تقدمي املال أو املنافع أو الوعد بتقدميها أو طلبها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدف التأثير على آراء وتوجهات
وأفكار اآلخرين أو دفعهم ملمارسة فعل معني أو االمتناع عنه هو من أخطر املمارسات التي تهز منظومة النزاهة
في أي مجتمع ،وحملاربتها ال بد من بناء ثقافة مجتمعية مدعمة بتشريعات وأنظمة وإجراءات قانونية فاعلة تنبذ
وجترم هذه املمارسات وتعاقب من يلجأ إليها ،وتعمل على زيادة الوعي لدى املواطنني حول مفاهيم الشفافية وآليات
املساءلة ،وتعزز العمل التشاركي والتحالفات فيما بني مؤسسات اجملتمع املدني حملاربة هذه املمارسات.

الفصل التاسع :مرتكزات النزاهة في االعالم
اعالم مستقل

أن يكون اإلعالم بشقيه الرسمي واخلاص ذو رسالة واحدة يساهم في رفعة الوطن ويضمن تعميم فكرة املصداقية
في نقل احلقيقة واملعرفة واملعلومات ،ووسائل إعالم تساهم في تعزيز انتماء املواطن لوطنه وامته ،وفي زيادة الوعي
لدى املواطنني.

اعالم مهني ومحايد وحر

إن احلرية االعالمية واملسؤولة تستند الى املعايير املهنية واالخالقية وقواعد السلوك الوظيفي ،وتضمن املساءلة
واملسؤولية في العمل االعالمي وحرية التعبير عن الرأي واحترام حرية الغير واملبادئ واألخالق العامة،والعمل
بتشاركية مع كافة قطاعات اجملتمع ومؤسساته لتعزيز قيم ومفاهيم النزاهة .وإن احملافظة على االستقرار السياسي
واالقتصادي واالجتماعي للوطن يتطلب وسائل اعالم تعمل على نشر املعرفة واخلبر الصادق ،وتنأى عن املساس بحرية
االشخاص وحياتهم اخلاصة واغتيال الشخصية ،وتلتزم مبيثاق شرف العمل الصحفي (بالتحقق وااللتزام مبوضوعية
النشر ،واالبتعاد عن التهويل واإلثارة والتأثير السلبي على الرأي العام).

اعالم شريك في الرسالة

االعالم شريك في نشر رسالة تقوم على مبادئ احلرية واملسؤولية الوطنية واحترام احلقيقة والقيم األصيلة وكرامة
االنسان.
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احملور االول :إلزامية امليثاق

حتى يكون لهذا امليثاق األثر الفاعل في حتقيق الغايات احملددة التي نص عليها فالبد أن يصدر امليثاق بقانون مصادق
عليه باإلرادة امللكية السامية .عندئ ٍذ يصبح هذا امليثاق واللوائح املرفقة ملزمة للمسؤول كما املواطن يحكم
القانون كما يصبح بالتالي آلية فاعله في تطبيق اعلى معايير النزاهة والعمل املثمر واألداء الكفؤ ،واالدارة النظيفة
السليمة من كل عيب.

احملور الثاني :تعيني إدارة مفوضية باإلشراف على حسن تطبيق اإلجراءات(محامي املواطن)
والبد من أجل ضمان تطبيق مواد امليثاق ،واحليلولة دون جتاوزها أو العجز عن التقيد الكامل بنصوصها من تكليف

هيئة لها صفة الضابطة العدلية ملراقبة عملية التنفيذ من قبل كل من يعنيه األمر إن كان جزءا ً من القطاع العام،
أو القطاع اخلاص.
وتقوم هذه الهيئة باملراقبة وعمليات التحري كما تكون ابوابها مشرعة أمام املواطن ليقدم لها أية شكاوى أو
مالحظات أو بيانات متكنها من انصاف املواطن ،إن حلق به ظلم ،واحترام قواعد امليثاق ،إن تعرضت لالنتهاك أو التجاوز.
وقد يطلق على هذه الهيئة اسم «محامي املواطن» ويكون القضاء مرجعها.

احملور الثالث :تعزيز دور اجلهات الرقابية العامة

 -1ديوان احملاسبة :اإلجراءات املطلوبة
تعديل قانون ديوان احملاسبة رقم ( )28لسنة  1952وما طرأ عليه من تعديالت ،وعلى النحو التالي:
ـ تعديل املادة رقم ( :)3وذلك لتتعدى مهام الديوان مفهوم الرقابة على اإلجراءات وصحتها من الناحية القانونية
لتشمل الرقابة اإلدارية( .تترك ليتم إعادة النظر فيها)
ـ تعديل املادة رقم ( :)4لتشمل رقابة ديوان احملاسبة الشركات التي متتلك احلكومة ما ال يقل عن  *%25من أسهمها،
باإلضافة إلى شمولها للنقابات املهنية والعمالية واألحزاب واجلمعيات والهيئات التطوعية( .مالحظة :حتدد النسبة
وفق ما سيتم إقراره في مشروع قانون الكسب غير املشروع :من أين لك هذا؟)
ـ تعديل املادة ( :)14بإضافة املعايير الدولية املعتمدة في احملاسبة والتدقيق كمرجعية لعمل الديوان.
ـ التعديل على املادة ( :)22بإعطاء الصالحية لرئيس الديوان لنشر التقارير السنوية بالطريقة التي يراها مناسبة ،مبا
في ذلك الوسائل االلكترونية وعقد املؤمترات الصحفية.
ـ تضمني القانون نصوص قانونية حتدد املسؤولية التي تترتب على عدم تعاون وتقيد اجلهات اخلاضعة للرقابة بتصويب
ومعاجلة اخملالفات.
•مراجعة وتطوير البنية التنظيمية لديوان احملاسبة ونظام التنظيم اإلداري اخلاص به.
•تطوير قدرات الكوادر البشرية للديوان من خالل التدريب املستمر واملتخصص مع التركيز على مجاالت الرقابة
والتدقيق.
•مراجعة وتطوير البنية التحتية للديوان (التجهيزات الفنية ،البرمجيات ،الربط اإللكتروني.)...،
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•اتخاذ االجراءات الالزمة لـ :
•االحتفاظ بالكوادر ذات اخلبرات التراكمية في الديوان نتيجة عدم مواءمة الرواتب واحلوافز مع واقع السوق في
اجملاالت ذات االختصاص.
•استقطاب كوادر متخصصة بكفاءات ومهارات محددة ،نتيجة محدودية هذه الكوادر في مخزون ديوان اخلدمة
املدنية.
•ايجاد أطر تشريعية تضمن مستوى ً عاليا ً من التنسيق بني املؤسسات الرقابية الثالث (ديوان احملاسبة،
ديوان املظالم ،هيئة مكافحة الفساد) وتوفر إمكانية االستفادة من االختصاصات واملوارد البشرية بني هذه
املؤسسات  وتضمن التكاملية وعدم االزدواجية في الصالحيات ،وتضمن التبادل املستمر لكافة أنواع التقارير
واتخاذ اإلجراءات املناسبة واملتكاملة بشأنها.
•بناء قاعدة بيانات موحدة تستطيع املؤسسات الثالث استخدامها والتطوير عليها مبا يضمن عدم االزدواجية
في اجلهود املبذولة بينها.
•مراجعة طريقة إعداد تقرير ديوان احملاسبة ومضمونه بحيث يركز على اخملالفات املتكررة والقضايا الرئيسية
التي تسبب هدرا ً في املال العام.
•إيجاد آلية للتنسيق بني ديوان احملاسبة ودائرة املوازنة العامة تقوم من خاللها دائرة املوازنة العامة بتزويد الديوان
مبؤشرات أداء املشاريع واجلدوى االقتصادية لها والتي يجب ان تقدم للموازنة عند حجز مخصصات مشاريع
الوزارات واملؤسسات والدوائر ،وهذا ميكّن الديوان من قياس أداء هذه املؤسسات ومدى حتقيقها ألهدافها.
 -2مكافحة الفساد :اإلجراءات املطلوبة
 اعادة النظر في قانون هيئة مكافحة الفساد رقم ( )62لسنة  2006وما طرأ عليه من تعديالت بحيث يركز علىدور الهيئة املتمثل مبنع وقوع جرائم الفساد والتوعية مبخاطرها وجتنب االزدواجية مع القضاء.
ـ تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد رقم ( )62لسنة  2006وما طرأ عليه من تعديالت ،وعلى النحو التالي:
ـ تعديل املادة رقم ( :)5وذلك لتجرمي األفعال والتصرفات التي تدخل حتت مظلة الفساد والتي لم تكن مجرمة مبوجب
التشريعات اجلزائية السارية  .
ـ مراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة بحيث يعكس املهام التي وردت في التعديالت التي طرأت مؤخرا ً على قانون
الهيئة مثل حماية املبلغني والشهود واخملبرين واسترداد األموال واألصول والشؤون القانونية.
اتخاذ االجراءات الالزمة لتمكني الهيئة من سد النقص في الكوادر الوظيفية خصوصا ً في اجملاالت الفنية املتخصصة
مثل :التحقيق ،وإدارة الشكاوى ،والتعاون الدولي ،واالتصال واإلعالم .واستحداث مسميات وظيفية تناسب طبيعة
الوظائف في الهيئة.
ـ تطوير قدرات الكوادر البشرية للهيئة من خالل التدريب املستمر واملتخصص.
ـ مراجعة وتطوير البنية التحتية للهيئة (التجهيزات الفنية ،البرمجيات ،الربط اإللكتروني.)...،
ـ إيجاد آلية للتنسيق بني الهيئة و:
ـ مؤسسات إنفاذ القانون( :االدعاء العام ،وحدة مكافحة غسيل األموال ،دائرة اجلمارك ،مراقبة الشركات ،ديوان
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احملاسبة ،ديوان املظالم ،)...،وذلك لضمان عدم ازدواجية التحقيق الذي يؤدي في الكثير من األحيان إلى ضياع وتشتت
األدلة واإلثباتات ،ومن املمكن أن يكون املدعي العام على رأس جلنة التحقيق التابعة لهيئة مكافحة الفساد ،وتكون
له الصالحية في حتويل ملف القضية إلى احملكمة أو حفظها حسب مقتضى احلال.
ـ جهات تنظيم ومراقبة القطاع اخلاص :وذلك التخاذ اإلجراءات الكفيلة بالكشف عن أفعال الفساد ومنعها.
ـ املؤسسات اإلعالمية ومؤسسات اجملتمع املدني :وذلك لنشر ثقافة نبذ الفساد والتوعية مبخاطره.

 -3ديوان املظالم :اإلجراءات املطلوبة
تعديل قانون ديوان املظالم رقم ( )11لسنة  2008وما طرأ عليه من تعديالت وعلى النحو التالي:
ـ تعديل املادة رقم ( :)2لتوسيع نطاق عمله ليشمل الشركات احلكومية التي تساهم فيها بنسبة  %50فأكثر.
ـ مراجعة املادة ( )12و( )19التي حتدد مهام وصالحيات الديوان وإعادة صياغتها مبا يعزز دور الديوان ويعطيه صالحيات
اكبر( .تترك حلني االنتهاء من مناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية املودع لدى مجلسي
األعيان والنواب)
ـ تعديل املادة رقم ( )20بحيث يقوم رئيس الديوان برفع التقرير السنوي ألعمال الديوان إلى مجلسي األعيان والنواب
ورئاسة الوزراء.
ـ إعطاء الصالحية لرئيس الديوان لنشر التقارير السنوية وما يراه من أعمال الديوان بالطريقة التي يراها مناسبة،
مبا في ذلك الوسائل االلكترونية وعقد املؤمترات الصحفية.
ـ مراجعة الهيكل التنظيمي للديوان لضمان توافقه مع املهام الواردة في القانون بعد مراجعتها.
ـ تطوير قدرات الكوادر البشرية للديوان من خالل التدريب املستمر واملتخصص.
ـ مراجعة وتطوير البنية التحتية للديوان (التجهيزات الفنية ،البرمجيات ،الربط اإللكتروني.)...،
ـ ايجاد أطر تشريعية تضمن مستوى ً عاليا ً من التنسيق بني املؤسسات الرقابية الثالث (ديوان املظالم ،ديوان احملاسبة،
هيئة مكافحة الفساد) وتوفر إمكانية االستفادة من االختصاصات واملوارد البشرية بني هذه املؤسسات وتضمن
التكاملية وعدم االزدواجية في الصالحيات ،وتضمن تبادل املستمر لكافة أنواع التقارير واتخاذ اإلجراءات املناسبة
واملتكاملة بشأنها.
ـ بناء قاعدة بيانات موحدة تستطيع جميع هذه املؤسسات استخدامها والتطوير عليها مبا يضمن عدم االزدواجية
في اجلهود املبذولة بني املؤسسات.

احملور الرابع :تعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية :اإلجراءات املطلوبة

ـ تعديل وحتديث نظام الرقابة املالية رقم ( )3لسنة  2011ليشمل الرقابة بأنواعها اخملتلفة (مالية ،إدارية) ويوضح دور
ومهام ومسؤوليات هذه الوحدات ويتضمن آلية التنسيق مع ديوان احملاسبة ووزارة املالية (املراقب املالي) ،ويركز على
اإلجراءات الوقائية ،ويحل محل كافة التشريعات املوجودة بهذا اخلصوص ،ومتكنها من أن حتل محل ديوان احملاسبة
بشكل تدريجي ومدروس في التدقيق املسبق .كما يضمن النظام إيجاد منهجية واضحة حلصول وحدات الرقابة
الداخلية على املعلومات الالزمة في الوقت املناسب ،وفي إطار من النزاهة والشفافية.
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ـ إصدار تعليمات تفصيلية تنبثق عن النظام حتدد إجراءات عمل وحدات الرقابة الداخلية.
ـ اعتماد هيكل تنظيمي موحد لوحدات الرقابة الداخلية يتضمن الرقابة املالية واإلدارية ويحدد جهة االرتباط (الوزير،
أو رئيس الهيئة ،أو رئيس اجمللس.)...،
ـ وضع أسس ومعايير الختيار وتعيني مديري وموظفي وحدات الرقابة الداخلية وتعميمها على املؤسسات والدوائر
احلكومية.
ـ إعداد برنامج تدريبي للموظفني العاملني في وحدات الرقابة الداخلية يتضمن مجموعة من الدورات التي يجب أن
يحصل عليها املوظف خالل فترة عمله بالوحدة بشكل دوري وضمن اطر زمنية محددة( .دورات تدريبية متخصصة
في مجال الرقابة الداخلية واإلدارة املالية).
ـ توفير كافة التجهيزات الفنية والتكنولوجية والبرمجيات التي متكن هذه الوحدات من القيام مبهامها.
ـ اتخاذ اإلجراءات التي تضمن تكامل األدوار واملهام بني هذه الوحدات واملؤسسات الرقابية الثالث خصوصا ً ديوان
احملاسبة وإيجاد آليات مناسبة لتحديد طبيعة قناة االتصال بينها وتزويدها بتقارير شهرية وذلك لتفعيل اتخاذ
اإلجراءات الوقائية.
ـ إشراك وحدات الرقابة الداخلية في جلان التخطيط التي تعد اخلطط اإلستراتيجية للمؤسسة لألخذ بعني االعتبار
مالحظات الوحدة حول جوانب االختالل والضعف في عمل املؤسسة.

احملور اخلامس :تعزيز دور جهات الرقابة القطاعية :اإلجراءات املطلوبة

ـ تعزيز حوكمة مجلس إدارة البنك املركزي من خالل إعادة النظر في تركيبته ومراعاة عدم ضمه ألي شخص له
مصلحة في البنوك التجارية ،وأن يضم في عضويته احملافظ دون نائبي احملافظ اللذان يحضرا االجتماعات دون أن يكون
لهما حق التصويت.
ـ تعزيز استقاللية البنك املركزي من خالل إضافة بعض البنود في القوانني (قانون البنك املركزي ،قانون البنوك ،قانون
اعمال الصرافة )...،تعزز من استقاللية قراراته.
ـ تفعيل العمل باإلفالس للمتعثرين في سداد الديون.
ـ إيجاد تشريعات وآليات مناسبة تضمن للبنك املركزي دورا ً في تعزيز احلوكمة في مجالس إدارة البنوك ،بحيث يتم
إعادة النظر في عضوية مجالس اإلدارة وضمان امتالك أعضائها الكفاءة واخلبرة ،وضمان عدم تضارب املصالح من
خالل الفصل بني امللكية واإلدارة.
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ـ التعديل على قانون الشركات ساري املفعول والتشريعات ذات العالقة بعمل الدائرة ليتضمن نصوص تعمل
على:
•وضع ضوابط على اجراءات تسجيل الشركات للحد من التنوع والعمومية في غايات تسجيل الشركة.
•متابعة دائرة مراقبة الشركات لنشاطات الشركات بشكل مستمر وربطها مع غايات تأسيسها ،وان يكون
ذلك دوريا ً وإلزاميا وال يقتصر على إجراءات عالجية في حال وجود مشاكل.
•حماية األشخاص الذين ميلكون نسبا ً قليل ًة من أسهم الشركات عن طريق تكليف بنك بالقيام باختيار
عضو ميثل صغار املساهمني وينوب عنهم وذلك بتعديل قانون الشركات وقانون البنوك ليسمحا بذلك.
•اعطاء دائرة مراقبة الشركات حق االعتراض على مدققي احلسابات الذين يتم تعيينهم من قبل الشركات
إذا وجد لدى الدائرة ما يثبت عدم النزاهة في عمل مدققي احلسابات.
•توجيه دائرة مراقبة الشركات إلعداد نظام تصنيفي ملكاتب تدقيق احلسابات بنا ًء على معايير محددة( .كما
هو معمول به في تصنيف املقاولني لدى دائرة العطاءات احلكومية).
•ايجاد النصوص التشريعية وآليات التنفيذ التي تضمن تنظيم مهنة تدقيق احلسابات وتضمن الرقابة على
مدققي احلسابات ومساءلتهم ومبا ينعكس على مستوى الرقابة على الشركات ويضمن دقة بياناتها مع
ضمان توفير احلماية لهم للقيام بعملهم بالشكل الصحيح.
•تعزيز الدور الرقابي لدائرة مراقبة الشركات على املؤسسات املالية غير املصرفية مثل :شركات التأجير
التمويلي ،شركات الدفع «بطاقات االئتمان» ،وذلك بالتعاون مع البنك املركزي.
ـ التقليل من سيطرة العمل الروتيني املتعلق بالتوثيق والتسجيل واألرشفة واستخراج الوثائق للجهات املعنية
على عمل الدائرة من خالل:
•ايجاد إطار تشريعي (تعليمات ،مذكرات تفاهم )..بني الدائرة واجلهات املعنية (البنك املركزي ،دائرة السير،
هيئة التامني ،هيئة األوراق املالية ،اجلمارك األردنية ،أمانة عمان )...لتعظيم االستفادة من املوقع االلكتروني
للدائرة في حصول اجلهات على البيانات والوثائق واملعلومات املتعلقة بالشركات دون احلاجة ملراجعة الدائرة.
•تطوير النظام احملوسب للدائرة بحيث يسمح للشركات بإدخال بياناتها بشكل مباشر على النظام بطريقة
آمنة وسريعة.
ـ نقل مهمة الرقابة على الشركات التي متارس نشاط التداول في سوق رأس املال (الشركات املساهمة العامة،
الشركات املساهمة اخلاصة التي يسمح لها بالتداول) من دائرة مراقبة الشركات إلى هيئة األوراق املالية،
وذلك بهدف توحيد مرجعية الرقابة على هذه الشركات ،ومعاجلة صعوبات التنسيق وضمان مواءمة أهداف
رقابة الدائرة مع أهداف تنظيم ومراقبة سوق رأس املال .وهذا يتطلب تعديل التشريعات الناظمة لعمل هذه
املؤسسات مبا يضمن نقل هذه املهام ،وتعزيز الكوادر املالية والبشرية في هيئة األوراق املالية لتمكنها من القيام
بهذه املهام بكفاءة.
ـ إيجاد إطار تشريعي ملأسسة التنسيق بني هيئة األوراق املالية ودائرة مراقبة الشركات (نظام ،تعليمات)..
ويضمن استمراريته وما يتبع ذلك من آليات تنفيذ مثل الربط االلكتروني.
ـ مراجعة النصوص القانونية والتشريعات التي تنظم حوكمة الشركات وتطويرها استنادا ً إلى أفضل املمارسات
العاملية في هذا اجملال ،وتشديد الرقابة على تطبيقها ،وإصدار ما يلزم من األدلة اإلجرائية التي ترشد الشركات
نحو التطبيق.

7

ـ تعزيز حوكمة هيئة التأمني وذلك بزيادة التمثيل احلكومي ليصبح أربعة أعضاء بدال ً من اثنني على أن يكون
أحدهما ممثال ً عن البنك املركزي واألخر ممثال ً عن دائرة مراقبة الشركات من ذوي اخلبرة واالختصاص في التأمني ،وأن
ال يكون مدير عام هيئة التأمني عضوا ً في اجمللس وذلك لتعزيز حوكمة قرارات اجمللس.
ـ زيادة مستوى التنسيق بني هيئة تنظيم قطاع التأمني وهيئة األوراق املالية ودائرة مراقبة الشركات وحسب
نوع شركة التامني ،وذلك من خالل تفعيل الربط االلكتروني بينها وتضمني ذلك بإطار تشريعي مناسب.
ـ إيجاد إطار تشريعي يشكل مرجعية واضحة لألحكام اخلاصة بعقود التأمني وسرعة البت في القضايا.
على املدى القصير
ـ حتليل واقع اجلهات الرقابية من حيث مراجعة:
 تشكيلة اجملالس (االدارة ،املفوضني ،)....مدى متثيل اجلهات املعنية. املهام املناطة باملفوضني واجملالس. التشريعات التي تُنظم عملها ،ومدى تكاملها مع التشريعات االخرى في نفس القطاع.ـ مدى حتقيقها ألهداف املرجوة وقياس أدائها بالنسبة لألهداف.
ـ حتديد الفجوات ومواطن اخللل أو الضعف في ضوء نتائج حتليل الواقع ومراجعة التشريعات
ـ اتخاذ القرارات املناسبة وإعداد تشريعات معدلة ملراجعة مواقع اخللل والضعف.
ـ معاجلة مواطن اخللل والضعف عند إعداد اخلطط اإلستراتيجية للهيئات
على املدى الطويل
ـ جتميع املهام التنظيمية والرقابية في كل قطاع بهيئة تنظيمية واحدة ما امكن مع ضمان وجود هذه الهيئة
في كافة القطاعات التي يوجد فيها مشغلون ،وتعزيز قدرات هذه الهيئات.

احملور السادس :تعزيز الرقابة في رئاسة الوزراء :اإلجراءات املطلوبة

ـ إنشاء وحدة تنظيمية في رئاسة الوزراء معنية بتدقيق العقود واالتفاقيات التي تبرمها الدولة مع الغير وتقدم
توصياتها جمللس الوزراء او الوزير اخملتص قبل إبرام هذه العقود واالتفاقيات ،وتضم متخصصني في اجلوانب الفنية
واملالية والقانونية .بحيث تراعي في عملها ما يلي:
•التأكد من ان تكون لغة التعاقد األساسية هي اللغة العربية كلما كان ذلك ممكنا.
•ان تكون احملاكم األردنية صاحبة الوالية للنظر في أي خالف أو نزاع ينشأ عند تطبيق العقود واالتفاقيات كلما
كان ذلك ممكنا.
•ان يكون التعاقد مع شركات معلومة الهوية وان ال تكون من تلك التي متنع تشريعاتها اإلفصاح عن هوية
مالكيها.
ـ تعزيز دور وحدة متابعة خطة احلكومة في رئاسة الوزراء في متابعة تنفيذ املشاريع احلكومية الكبرى ضمن األطر
الزمنية احملددة ،وضمان تكامل دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في متابعة البرنامج التنفيذي التنموي ووزارة
املالية في متابعة اإلنفاق احلكومي على املشاريع ووزارة تطوير القطاع العام في متابعة أداء مؤسسات القطاع العام
وما يتطلبه ذلك من ربط الكتروني وتقني وتنسيقي.
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احملور السابع :البنية التشريعية والتنظيمية واإلجرائية اعداد املوازنات احلكومية :اإلجراءات املطلوبة
اإلعداد:

ـ دراسة أن تؤدى املهام املتعلقة باملوازنة وجدول تشكيالت الوظائف من خالل دائرة مركزية تتبع لرئيس الوزراء( .تترك
لدولة رئيس اللجنة الستشارة وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير املالية)
ـ إعداد املوازنات على أساس «املوازنة املوجهة بالنتائج» ،بحيث تكون مشاريع املؤسسات والدوائر تؤدي إلى حتقيق
األهداف املؤسسية املنبثقة عن األهداف الوطنية وأولوياتها ،وان تكون عملية التقدير والتخصيص مبنية على
دراسات جدوى ومعززة بالوثائق ،وتشترط دائرة املوازنة العامة وجودها قبل املوافقة على قيمة اخملصص ،وان يكون ذلك
مرتبطا ً مبؤشرات أداء.

موازنات املؤسسات املستقلة:

ـ دراسة املؤسسات التي منحت االستقاللية بهدف ممارسة أنشطة استثمارية وتوليد دخل (األصل أن تكون نفقاتها
مغطاة من إيراداتها) ،وللوصول الى ذلك:
تتولى احلكومة دعم املؤسسات املنشأة حديثا ً حلني متكنها من إدارة استثماراتها وان تنسحب بشكل تدريجي من
هذا الدعم وضمن إطار زمني واضح .بعد متكن هذه املؤسسات من إدارة استثماراتها وتنميتها يجب أن تتمكن من
حتقيق فوائض.
حتديد األسباب التي أدت باملؤسسات الى عدم وصولها الى مرحلة االعتماد على اإليراد الذاتي أو حتقيق الفوائض ،فإذا
تبني ان السبب يعود إلى ضعف قيمة الدعم املالي الذي خصص لها في مرحلة التمكني فإنه يجب إعادة دراسة
قيمة هذا الدعم الالزم لوصولها لذلك ضمن فترة زمنية واضحة ومن ثم تنسحب احلكومة من تقدمي هذا الدعم.
وبعكس ذلك فإنه البد من إعادة النظر في جدوى وجود هذه املؤسسات واستمرارية عملها.
تبني احلكومة نهجا ً عاما ً وتشاركيا ً مع املشغلني لتغطية نفقات الهيئات التنظيمية التي تنظم وتراقب املشغلني
(على غرار ما هو معمول به في هيئة تنظيم قطاع االتصاالت).
النظر في تطبيق احملاسبة التجارية لتحديد تكاليف اخلدامات التي تقدمها املؤسسات.
ـ دراسة املؤسسات املستقلة فيما يتعلق بـ:
•موازنات هذه املؤسسات ومواردها.
•أعداد موظفي املؤسسات ومدى احلاجة لهم ،واعادة توزيع املوظفني وايجاد آليات مناسبة للتعامل مع العدد
الفائض عن حاجة املؤسسات.
ـ نشر وإعالن املوازنات ومالحقها بالوسائل املناسبة وبصورة تضمن الشفافية.
ـ إعالن املناقالت بني بنود املوازنة واألسباب واملبررات لهذه املناقالت خصوصا ً في املشاريع الرأسمالية.
ـ نشر وإعالن موازنات البرامج التنموية التي تنفذها او تشرف عليها احلكومة.
ـ نشر وإعالن املؤشرات املالية وتوضيحها بصورة مستمرة.
ـ زيادة مستوى التنسيق بني ديوان احملاسبة ودائرة املوازنة العامة وقبل حجز اخملصصات للمشاريع املتعثرة والتي لم
حتقق أهدافها بهدف الوقوف على أسباب التعثر وتعزيز املساءلة بشأنها والبت بجدوى استمرارية حجز مخصصات
لها.
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احملور الثامن :البنية التشريعية والتنظيمية واإلجرائية إحالة عطاءات اللوازم واألشغال احلكومية :اإلجراءات
املطلوبة
التشريعات:
ـ مراجعة األنظمة التي حتكم عملية إحالة العطاءات واللوازم واألشغال وتطويرها وإقرار نظام موحد للوازم واألشغال
على مستوى جميع مؤسسات اجلهاز احلكومي (نظام املشتريات احلكومية).

التنفيذ:

ـ تشديد الرقابة على التقيد في تنفيذ اإلجراءات الواردة في هذه األنظمة من خالل ديوان احملاسبة.
ـ تطبيق نظام مشتريات حكومية الكتروني يوفر عمليات تسجيل املوردين وتقدمي املناقصات والتسعير الكترونيا ً
بشفافية ،ويوفر املعلومات الالزمة للمعنيني.

احملور التاسع :تطوير معايير تقدمي اخلدمات احلكومية ونشرها :اإلجراءات املطلوبة

ـ حصر اخلدمات احلكومية وجهات تقدميها والعمل على رفع مستوى تقدميها من خالل ما يلي:
•التدريب املستمر واملتخصص للموظفني املعنيني بتقدمي اخلدمة
•تعزيز البرامج والربط االلكتروني مبا يخدم تفعيل النافذة الواحدة ملتلقي اخلدمة.
•مراجعة اخلطوات الالزمة للحصول على اخلدمة والعمل على تطويرها وتبسيطها.
•حتسني الظروف احمليطة بتقدمي اخلدمة من حيث األماكن واملرافق.
ـ تطوير معايير تقدمي اخلدمات ومستوياتها املستهدفة بحيث تقلل من السلطة التقديرية في تقدمي اخلدمات
وحتاكي حاجات ورغبات وتوقعات متلقي اخلدمة والتي يتم الوصول اليها من خالل االستماع الى صوت متلقي اخلدمة  ،
وتنسجم مع املمارسات الفضلى وتراعي احملددات املالية والتشريعية.
ـ الزام املؤسسات والدوائر التي تقدم اخلدمات بنشر وتعميم هذه املعايير وإصدارها في أدلة إجرائية تتضمن اإلجراءات
واملسؤوليات والوقت الالزم والرسوم (ان وجدت) والوثائق املطلوبة ،بحيث يكون النشر في كافة الوسائل املتاحة
(املوقع االلكتروني ،مكاتب خدمة اجلمهور.)....
ـ االلتزام مبعايير تقدمي اخلدمات وتشديد إجراءات الرقابة واملساءلة في هذا اجملال.
ـ التقييم الدوري بشكل غير معلن ملستوى تقدمي اخلدمات وحتديد فرص ومجاالت التطوير املستمر والعمل على
تنفيذها بالتعاون مع اجلهات احلكومية املعنية.

احملور العاشر :األنظمة املالية املعمول بها في اجلهاز احلكومي :اإلجراءات املطلوبة

ـ حصر األنظمة املالية.
ـ حتديد وحتليل الفجوات ومواقع اخللل.
ـ حتديث وتوحيد األنظمة في نظام واحد.
ـ تعميم استخدام األنظمة احملوسبة في اإلدارة املالية على الوزارات واملؤسسات والدوائر احلكومية والتي تتيح الربط
االلكتروني مع باقي األنظمة احملوسبة املعمول بها في املؤسسات والدوائر احلكومية األخرى.
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احملور احلادي عشر :حتديث منظومة اخلدمة املدنية :اإلجراءات املطلوبة

ـ مراجعة نظام اخلدمة املدنية بصورة شاملة ليواكب التطورات والتغييرات التي تطرأ على الوظيفة العامة.
ـ تضمني نظام اخلدمة املدنية أحكاما ومواد مرتبطة مبنظومة النزاهة الوطنية ذات العالقة باملوظف والوظيفة
العامة بحيث يقلل من السلطة التقديرية للموظف ويعتمد على إجراءات واضحة ومعلنة.
ـ تفعيل تطبيقات مدونة السلوك الوظيفي واملهني من خالل عقد حزمة من البرامج التدريبية والتوعوية وورش
العمل ذات العالقة.
ـ بناء القدرات املؤسسية لديوان اخلدمة املدنية.
ـ بناء القدرات املؤسسية لوحدات املوارد البشرية في القطاع العام والتركيز على احملاور التالية:
•تدريب القائمني على هذه الوحدات على األساليب واملمارسات احلديثة في مجال إدارة وتنمية املوارد البشرية.
•إكسابهم مهارات ومعارف ترتبط مبفاهيم منظومة النزاهة الوطنية.
•إعداد واعتماد دليل إجرائي خملتلف السياسات واإلجراءات التي حتكم عمل وحدات إدارة املوارد البشرية ومبا يضمن
شفافية وعدالة تطبيق هذه اإلجراءات.
ـ تطبيق نظام التعيني على الوظائف القيادية واعتباره املرجعية الوحيدة للتعيني على الوظائف املشمولة بنطاقه.
ـ متابعة اجلهات الرقابية العامة ملدى التزام احلكومة بتطبيق أحكام هذا النظام وتعزيز املساءلة في هذا اجملال.
ـ تبني برامج متطورة لبناء القدرات القيادية لشاغلي الوظائف القيادية العليا.
ـ تطوير منظومة لتقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية العليا.

احملور الثاني عشر :احلوكمة الرشيدة في القطاع العام واخلاص ومنظمات اجملتمع املدني :اإلجراءات
املطلوبة

ـ تطبيق مبادئ احلوكمة الرشيدة في القطاع العام إضافة الى القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدني.
ـ وضع وتبني سياسات وبرامج للحوكمة الرشيدة وتضمينها في التشريعات ذات العالقة لتجسير الفجوات في
هذا اجملال.
ـ نشر ثقافة مجتمعية ومؤسسية لتبني سياسات احلوكمة باستخدام كافة الوسائل املمكنة للتواصل مع اجملتمع
واملؤسسات.

احملور الثالث عشر :العالقة التشاركية بني القطاعني العام واخلاص :اإلجراءات املطلوبة

ـ إعطاء صفة االستعجال القرار مشاريع القوانني ذات العالقة باالستثمار (مشروع قانون الشراكة مع القطاع اخلاص،
مشروع قانون االستثمار )...،بالتنسيق مع مجلس األمة.
ـ إقامة مشاريع مشتركة في قطاعات معينة ذات أولوية تساهم في ترسيخ الثقافة التشاركية بني القطاعني
(التطبيق الريادي).
ـ ترشيد أنشطة  صندوق تنمية احملافظات للتركيز على الدور التنموي وخلق فرص العمل.
ـ مشاركة القطاع اخلاص في رسم السياسات العامة املتعلقة باالستثمار والرقابة.
ـ توحيد املعايير الستقطاب الشركات االستثمارية للتقليل من السلطة التقديرية.
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احملور الرابع عشر :التشريعات ومراجعة التشريعات احلالية وفق سلم أولويات :اإلجراءات املطلوبة

ـ ضرورة أن ميارس مجلس الوزراء صالحياته املنصوص عليها في املادة ( )114و ( )120من الدستور من حيث وضع أنظمة
من أجل مراقبة تخصيص وإنفاق األموال العامة وتنظيم مستودعات احلكومة ،ووضع أنظمة تُعني التقسيمات
اإلدارية في اململكة األردنية الهاشمية وتشكيالت دوائر احلكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيني
املوظفني وعزلهم واإلشراف عليهم وحدود صالحياتهم واختصاصاتهم ،وعدم التخلي عن هذه الصالحيات أو
تنظيمها بقوانني.
ـ ايجاد قانون واحد في كل قطاع ما أمكن يحتوي أحكاما عامة ناظمة للقطاع مبا فيها (إنشاء املؤسسات ،املهام
واألهداف العامة ،املوارد املالية ،العقوبات ،اخملالفات ،الصالحيات العامة ،الرسوم )...وتترك التفاصيل التنظيمية
لتصدر مبوجب أنظمة.
ـ تضمني األحكام املتعلقة مبوضوع محدد بالتشريع الناظم لذلك املوضوع وعدم تشتيتها في اكثر من تشريع مثل
(اإلعفاءات الضريبية ،أحكام التقاعد املدني.)...،
ـ احلد من استخدام النص التشريعي «على الرغم من ما ورد في اي تشريع اخر.)...
ـ حصر التشريعات ذات االولوية واملنسجمة مع اخلطة التنفيذية للحكومة.
ـ إيجاد إطار ينظم آلية مراجعة القوانني بشكل دوري وما ينبثق عنها من أنظمة وتعليمات.

احملور اخلامس عشر :إرساء ثقافة الشفافية في العمل العام :اإلجراءات املطلوبة
املوازنة العامة وموازنة الوحدات احلكومية:

ـ تبني مبدأ االفصاح عن املوازنات ووفق املعايير الدولية.
ـ الرقابة على مشاريع التنمية املمولة من مساعدات أجنبية وأن يتم ذلك بشفافية عالية.

الدين العام:

ـ اطالع الرأي العام ومجلس األمة على السياسات واالجراءات احلكومية املتعلقة بإدارة الدين العام

استثمار أموال الضمان االجتماعي:

ـ اطالع الرأي العام على مشاريع الضمان االجتماعي والوضع املالي للمؤسسة ،والتقارير املالية للشركات
واالستثمارات التي تشارك فيها.

برامج اإلصالح املالي واالقتصادي:

ـ اعالن سياسات برامج اإلصالح املالي واالقتصادي وأطرها الزمنية  .

الذمم املالية والكسب غير املشروع:

ـ مراجعة قانون إشهار الذمة املالية ومشروع قانون الكسب غير املشروع مبا يضمن زيادة الشفافية وتسهيل اثبات
جرائم الفساد.

احملور السادس عشر :تقنني منح صفة الضابطة العدلية :اإلجراءات املطلوبة

ـ حتدد اجلهات التي متارس مهام الضابطة العدلية في جميع احلاالت في قانون أصول احملاكمات اجلزائية وال يجوز أن ترد
في أي قانون آخر ،وهذا يتطلب مراجعة التشريعات التي تضمنت منح الضابطة العدلية وإجراء التعديالت القانونية
الالزمة.
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احملور السابع عشر :هيئات النزاهة والرقابة املدنية :اإلجراءات املطلوبة

ـ مراجعة التشريعات املتعلقة باإلعالم بالتنسيق مع اجلهات النقابية واملهنية ذات العالقة لضمان اعلى درجات
حرية اإلعالم وضمان التقيد باملهنية وعدم اغتيال الشخصية.
ـ ايجاد أطر تشريعية حتدد املسؤولية القانونية املترتبة على من يعيق نشر املعلومات التي يحق للمواطنني االطالع
عليها (حق احلصول على املعلومة).
ـ اعادة هيكلة مؤسسات قطاع اإلعالم بهدف رفع مستوى أدائها.
التاكيد على دور اإلعالم في مكافحة الفساد وبناء منظومة النزاهة.
ـ مراجعة التشريعات الناظمة للعمل احلزبي في اململكة للتأكد من انسجامها مع أحكام الدستور.
ـ وضع قانون جديد لالنتخاب يضمن عدالة التمثيل ويشجع املشاركة ويزيد اللحمة بني أبناء اجملتمع ويشجع احلياة
احلزبية نصا ً وروحاً.
ـ مراجعة قانون الهيئة املستقلة لالنتخابات وتقييم جتربتها في ادارة العملية االنتخابية.
ـ مراجعة اجراءات االنتخاب لتكون سهلة ومبسطة.
ـ تشجيع إنشاء مؤسسات اجملتمع املدني وتفعيل دورها التنموي والرقابي.
ـ تطبيق مبادئ احلوكمة الرشيدة في هذه املؤسسات اجملتمع املدني.
ـ تطبيق مبادئ احلوكمة الرشيدة في النقابات وتشجيعها على تطوير املهنة.

احملور الثامن عشر :البلديات :اإلجراءات املطلوبة

ـ دراسة واقع حال البلديات ومراجعة إمكانياتها وحجم املهام املوكولة إليها ومدى اتساع بقعتها اجلغرافية،
والعوامل الدميغرافية في تلك املناطق ،واملوارد البشرية ،واملوارد املالية ،واآلليات واملعدات ،والبنية التكنولوجية.
ـ بناء خطط استراتيجيه للبلديات متكاملة مع خطط احلكومة وموجهة بالنتائج ومحددة بإطار زمني.
ـ تفعيل متابعة خطط البلديات والرقابة على األداء.
ـ مراجعة التشريعات التي تؤدي إلى تعزيز الدور التنموي للبلديات واجملالس احمللية وترسيخ الالمركزية وضمان تكامل
دور البلديات مع اجملتمع احمللي ،وتؤدي إلى رفع سويتها لتكون قادرة على إدارة شؤونها بنفسها.

احملور التاسع عشر :تعميم ونشر ميثاق النزاهة الوطنية :اإلجراءات املطلوبة

نشر وتعميم املضامني التطبيقية الواردة في امليثاق وذلك من خالل:
أوال :على املدى القريب:
ـ حملة توعية إعالمية واسعة االنتشار ،تستخدم الوسائل املمكنة لنشر املبادئ والقيم التي تضمنها ميثاق النزاهة
الوطنية.
ـ ورش عمل وندوات موزعة جغرافيا وحسب جدول زمني مناسب.
ـ التعاون مع املؤسسات الدينية لنشر مبادئ امليثاق.
ـ تضمني مبادئ امليثاق في برامج الثقافة والشباب والتنمية السياسية.
ثانيا :على املدى البعيد:
ـ تضمني املناهج املدرسية مبفاهيم امليثاق مبا يناسب الفئة العمرية وفي املواد املناسبة.
ـ تضمني مبادئ امليثاق وأسسه في مناهج التعليم العالي وضمن مساقات إجبارية.
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