










ن�سخة �أولية2

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

دولة الدكتور عبداهلل الن�سور، حفظه اهلل،

 ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد:

ف�أبعث �إليك بتحية �العتز�ز مب�سريتك، و�لثقة بقدرتك على �ال�سطالع بدور وطني �أعّ�ل على نه��سك به ب�إخال�ص وم�س�ؤولية 

يف هذه �ملرحلة، �لتي تتطلب من� جميع� �لعمل �لدوؤوب مل� فيه �س�لح �ل�طن و�مل��طن.

و�لي�م، ونحن ن�سري بعزمية ال تلني لرتجمة خمرج�ت عملية �الإ�سالح �ل�س�مل ب�أبع�ده� �ل�سي��سية و�القت�س�دية و�الجتم�عية 

بكل و�قعية وم�س�ؤولية، ف�إن ثقة �مل��طن مب�ؤ�س�س�ت �لدولة �ملختلفة، و�لتي �ستحثه على �مل�س�ركة �لف�علة و�النخر�ط �حلقيقي يف 

عملية �سن�عة وتنفيذ �لقر�ر�ت و�ل�سي��س�ت هي �الأ�س��ص و�ملحرك لنج�ح �جله�د �الإ�سالحية �لن�عية �ل�س�ملة، و�مل�سي قدم� يف 

م�سرية �لبن�ء و�الإجن�ز.

�لعق�د  عرب  له�  وك�ن  �حل�سيفة،  و�الإد�رة  ب�لكف�ءة  متيزت  وعريقة  ر��سخة  م�ؤ�س�س�ت  بن�ء  من  هلل،  و�حلمد  �الأردن،  متكّن  لقد 

ْ�ن حق�قهم وحم�يته�، ونظر�ً مل� تقت�سيه متطلب�ت مرحلة �لتجديد  �مل��سية �إ�سه�م�ته� �جلليلة يف رع�ية م�س�لح �مل��طنني و�سَ

�لدميقر�طي، وم� تتطلبه خمرج�ت �لعملية �الإ�سالحية ب�أبع�ده� �ملختلفة، فقد ب�ت لز�م� علين� جميع�، وبحكم �الأول�ية �ل�طنية، 

ب�لدولة  �مل��طنني  ثقة  لتعزز  لالأم�م  ومت�سي  �إجن�ز�ت  من  تر�كم  م�  على  لتبني  �ل�طنية  �لنز�هة  منظ�مة  وتط�ير  حتديث 

وم�ؤ�س�س�ته�، وتر�سخ �لطم�أنينة يف نف��سهم على ح��سرهم وم�ستقبل �أبن�ئهم من �الأجي�ل �لق�دمة.

�لف�س�د،  مك�فحة  �إىل  �إ�س�فة  �لق�ن�ن،  و�سي�دة  و�مل�س�و�ة،  ك�لعد�لة،  �إعالئه�  �أجل  من  �ل�طن  ق�م  �لتي  �لعلي�  �ملب�دئ  �إر�س�ء  �إن 

�لث�بت مل�سريتن�  �الأ�س��سية و�ملنطلق  �لق�عدة  �الأردن، هي  �لر�سيدة يف  و�ل�سف�فية، و�مل�س�ءلة، و�لتي هي رك�ئز ج�هرية للح�كمة 

�الإ�سالحية �لتي لن ت�سل �إىل مد�ه� �ملن�س�د �إال عرب بن�ء �سر�كة حقيقية ومت��زنة وف�علة بني جميع م�ؤ�س�س�ت منظ�مة �لنز�هة 

لت�أطري �لتع�ون �لبّن�ء �ملرتكز على روؤية و��سحة و�أ�س�ص م��س�عية.

الأخ عبداهلل الن�سور،

�إن حم�ربة �لف�س�د ب�أ�سك�له ك�فة، وقبل وق�عه، و�إ�سالح �الأنظمة �الإد�رية و�مل�لية، وتعزيز �لقيم �مل�ؤ�س�سية و�ل�س��بط �الأخالقية 

يف م�ؤ�س�س�ت �لدولة، وجتذير مم�ر�سة حق �حل�س�ل على �ملعل�مة، �إ�س�فة �إىل تعزيز مب�دئ �ل�سف�فية و�لعد�لة و�مل�س�ؤولية يف �تخ�ذ 

�لقر�ر �الإد�ري د�خل �مل�ؤ�س�س�ت �حلك�مية و�لقط�ع �خل��ص ومنظم�ت �ملجتمع �ملدين هي �سرور�ت لن تتحقق �إال من خالل تفعيل 

دور �أجهزة �لرق�بة و�مل�س�ءلة وتك�ملية عمله�، وفق� الأف�سل �ملم�ر�س�ت و�ملع�يري �ملهنية.

مبر�جعة  ُتعنى  �لنز�هة  منظ�مة  لتعزيز  جلنة  برئ��سة  �إليك  �أعهد  ف�إين  �لروؤى،  لهذه  وترجمة  �لث��بت  هذه  على  وت�أ�سي�س�ً 

و�ل�سعف،  �خللل  م��طن  على  و�ل�ق�ف  ت��جهه�،  �لتي  �مل�س�كل  وت�سخي�ص  �لرق�بية،  �جله�ت  جميع  و�قع  ودر��سة  �لت�سريع�ت 

و�قرت�ح �لت��سي�ت �لتي من �س�أنه� تق�ية وتق�مي �سري عمل هذه �جله�ت يف مك�فحة �لف�س�د وتعزيز �لتع�ون فيم� بينه�، و�س�اًل 

�إىل �أف�سل مع�يري �لعمل �مل�ؤ�س�سي �ملت��زن، ومب� يكفل تر�سيخ من�خ �لعد�لة و�مل�س�ءلة وح�سن �الأد�ء حتقيق�ً لل�س�لح �لع�م، �لذي 

ه� �أول�يتن� �الأوىل وهدفن� �الأ�سمى.

وعليه، ف�إن �لر�أي قد ��ستقر على �ختي�ر �لذو�ت �لت�لية �أ�سم�وؤهم �أع�س�ء يف جلنة تعزيز منظ�مة �لنز�هة:

دولة رئي�ص جمل�ص �الأعي�ن، مع�يل رئي�ص �ملجل�ص �لق�س�ئي، مع�يل وزير تط�ير �لقط�ع �لع�م / مقرر�ً للجنة، مع�يل �لدكت�ر 

رج�ئي �ملع�سر، مع�يل �لدكت�ر حممد �حلم�ري، �سع�دة �ل�سيد عبد �ملجيد ذنيب�ت، �سع�دة �ل�سيد طالل �أب� غز�لة، �سع�دة �ل�سيدة 

عبلة �أب� علبة، �سع�دة �لدكت�ر م��سى بريز�ت، �سع�دة �ل�سيد حمم�د �إردي�س�ت، �سع�دة �ل�سيد ب��سم �سكجه�، وال بد هن� من �لت�أكيد 

على جمم�عة من �ملرتكز�ت �لتي �ست�سكل نهج عمل �للجنة:
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اأوًل، �سم�ن �إد�رة �مل�ل �لع�م وم��رد �لدولة وو�سع �ل�س��بط �لتي متنع �أي هدر فيه�.

�إىل  �لع�م فيم� يتعلق ب�مل��زن�ت و�لعط�ء�ت و�لل��زم �حلك�مية، ب�الإ�س�فة  �ل�سف�فية و�مل�س�ءلة يف �لقط�ع  �إجر�ء�ت  ثانيًا، تعزيز 

وج�د �إط�ر للتعيين�ت يف �ل�ظ�ئف �لعلي� ومع�يري تقدمي �خلدم�ت و�آلية مع�جلة �ل�سك�وى و�ملظ�مل.

ثالثًا، متكني �أجهزة �لرق�بة وتعزيز قدر�ته� �مل�ؤ�س�سية لردع ومك�فحة �لف�س�د وفق �خت�س��س�ته�.

رابعًا، تعزيز مب�دئ �حل�كمة �لر�سيدة د�خل �لقط�ع �لع�م و�خل��ص ومنظم�ت �ملجتمع �ملدين تر�سيخ�ً لثق�فة �ل�سف�فية و�مل�س�ءلة 

و�حلر�ص على �ل�س�لح �لع�م.

خام�سًا، تط�ير �الأطر �لتي تنظم �لعالقة �لت�س�ركية بني �لقط�عني �لع�م و�خل��ص.

و�إنني �إذ �أوؤكد �سرورة حتلي هذه �للجنة ب�أق�سى درج�ت �حلي�دية و�مل��س�عية يف ت�أدية مه�مه� �ل�طنية، ف�إنني �أ�سدد �أي�س�ً على 

�أهمية قي�م �للجنة ب�لت�س�ور و�لت���سل و�حل��ر مع جميع م�ؤ�س�س�ت �ملجتمع �ملدين، مب� فيه� �الأحز�ب و�لنق�ب�ت و�لق�ى �ل�سي��سية 

�ملختلفة، و�النفت�ح على �لروؤى و�الأفك�ر �لتي يطرحه� �مل��طن�ن و�أ�سح�ب �خلربة، بحيث ت�ستند �للجنة يف عمله� �إىل هذه �الأفك�ر 

يف �إعد�د م� يلي:

مب�  و�خل��ص  �لع�م  �لقط�عني  يف  للعمل  �لن�ظمة  و�ملهنية  �الأخالقية  و�ملع�يري  �الأ�س��سية  �ملب�دئ  يت�سمن  ميث�ق  �سي�غة  اأوًل: 

ي�سمن تعزيز منظ�مة �لنز�هة و�ل�سف�فية و�مل�س�ءلة و�سي�دة �لق�ن�ن، وي�سمن كذلك حتقيق �لعد�لة وتك�ف�ؤ �لفر�ص وحم�ربة 

ظ�هرة �ل���سطة و�ملح�س�بية.

ثانيًا: �إعد�د خطة تنفيذية مرتبطة بربن�مج زمني حمدد لتعزيز منظ�مة �لنز�هة �ل�طنية و�مل�س�ءلة و�ل�سف�فية وم�أ�س�سة عمله� 

و�آلي�ت �لتع�ون فيم� بينه�، وحتديد و�قرت�ح �لت�سريع�ت �ملطل�ب تعديله� و�الحتي�ج�ت �لفنية لتط�ير �لقدر�ت �مل�ؤ�س�سية لدى 

�جله�ت ذ�ت �لعالقة وفق�ً الأف�سل �ملم�ر�س�ت �لع�ملية.

وبعد �النته�ء من �إعد�د �خلطة و�مليث�ق، يتم عر�سهم� ومن�ق�ستهم� بكل م��س�عية و�سف�فية يف م�ؤمتر وطني ع�م، وذلك �سم�ن� 

الأعلى درج�ت �لت��فق ح�لهم�، متهيد�ً لتقدميهم� للحك�مة �لربمل�نية �ملقبلة، �لتي �ست�سكل �نطالقة جديدة ومنتظرة يف م�سريتن� 

�الإ�سالحية �ملب�ركة، ب�إذن �هلل.

�أبن�ء وبن�ت وطنن�  �أهمية تالحم جميع  �الإ�سالحية، الأوؤكد  �ملرحلة ومنجز�ته�  ��ستحق�ق�ت  �لي�م، ويف ظل م� منر به من  �إنني 

�لغ�يل يف م�سرية و�حدة تتك�مل فيه� �جله�د حتقيق� للم�سلحة �ل�طنية �لعلي�، و�إنني على ثقة ت�مة من �أن هذه �للجنة، و�لتي 

حتظى بدعمن� وم�س�ندتن� وتع�ون جميع �أجهزة �لدولة، �ستق�م مبه�مه� على �أكمل وجه، ومب� يحقق �ل�س�لح �لع�م.

متمني� لكم �لنج�ح و�لت�فيق مل� فيه خري وطنن� �لغ�يل و�سعبن� �ل�يف �الأ�سيل.

و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبرك�ته،

عبداهلل الثاين ابن احل�سني

�ن يف 24 حمرم 1434 هجرية �مل��فق 8 ك�ن�ن �الأول 2012 ميالدية عمَّ
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�لف�س�د �آفة جمتمعية ع�مة، ع�برة للت�ريخ و�جلغر�في�، ولالأزم�ن و�لدول، وه� ظ�هرة مركبة، متعددة �الأوجه و�الأ�سك�ل، وي�سعب 

ح�سر �أ�سب�به� �أو �إح�س�ء وق�ئعه�، لكن من �ملمكن، ومن �ل��جب، �لعمل على مك�فحته� الحت��ئه�، وتقلي�سه� �إىل �دنى قدر ممكن، 

ب�عتب�ره� تقّ��ص �أ�س�ص �ملجتمع�ت، وتعّمق �لفقر، وتعيق �لتط�ر. و�لف�س�د �كرب عدو لالإ�سالح �ل�سي��سي و�القت�س�دي و�الإد�ري، 

وجت�هله يحبط روح �الأمل و�لتف�وؤل، وينزع �لثقة بني �مل��طن و�لدولة.

وتهدف منظ�مة �لنز�هة �ل�طنية �الأردنية �إىل حتقيق خدمة �مل��طن، و�س�ن كر�مته، و�ملح�فظة على ممتلك�ته، ب�سم�ن تطبيق 

�لق��نني و�الأنظمة و�لتعليم�ت �ل�س�درة �عتم�د�ً على �أ�س�ص �ل�سف�فية، و�لعد�لة، و�مل�س�و�ة بني �مل��طنني، وب�لت�يل، حم�ربة �لف�س�د 

بكّل �أ�سك�له: �لر�س�ة، و�الختال�ص، و�الحتي�ل، و�س�ء ��ستخد�م �ل�سلطة، وعملي�ت غ�سيل �الأم��ل، وت�س�رب �مل�س�لح، و�ال�ستخد�م 

غري �الأمني للمعل�م�ت لتحقيق من�فع خ��سة، و�ل���سطة، وحم�ب�ة �الأق�رب، وغريه�.

»مع�ً، نح�رب �لف�س�د« ...

�إن �لنز�هة �ل�طنية و�جب وم�س�ؤولية تتق��سمه� جميع م�ؤ�س�س�ت �لدولة و�ملجتمع، وحم�ربة �لف�س�د تنت�سر على جبه�ت متعددة، 

وينبغي �أن ال تك�ن حكر�ً على جهة و�حدة يف �لدولة، بل ي�س�رك فيه� كل عن��سر �ملجتمع، بدء�ً من �ل�سلط�ت �لد�ست�رية �لثالث: 

�لتنفيذية و�لت�سريعية و�لق�س�ئية، وم� يتفرع منه� من �أجهزة، و�س�اًل �إىل: �لهيئ�ت �مل�ستقلة، و�لقط�ع �خل��ص، وو�س�ئل �الإعالم، 

وم�ؤ�س�س�ت �ملجتمع �ملدين، وهِذه ُكله�، مع غريه�، ت�سكل رك�ئز منظ�مة �لنز�هة �ل�طنية، وال بد من تن�سيق وت�س�ركية جه�ده� 

ل�سم�ن تن�غم �لعمل فيم� بينه�.

وتبد�أ عملية حم�ربة �لف�س�د بـ:

�أواًل: �العرت�ف ب�ج�ده، وعدم �إنك�ره.

�الأفر�د  لدى  �الخالقي  �ل��زع  �سعف  وم��طن  و�الإد�رة،  و�لت�سريع�ت  �الأنظمة  يف  و�مل�ؤ�س�سية  �لق�ن�نية  �لثغر�ت  معرفة  ث�ني�ً: 

و�ملجم�ع�ت.

ث�لث�ً: �ملر�جعة �لد�ئمة، ف�لف�س�د ُيح�ول دوم�ً �حتالل �أمكنة جديدة، ويخرتع �أ�س�ليب، ويبتكر �أخرى، من خالل مر�قبته ومت�بعته 

مل��طن �سعف �لنظ�م �لع�م، ولهذ� فعلى م��جهته �أن تك�ن مب�س�ؤولية وطنية ع�لية و�أن ت�سبقه بتح�سني نف�سه� منه.

ر�بع�ً: عدم �لته�ون مع �أي تق�سري م�ؤ�س�سي �أو فردي، ب�مل�س�ءلة و�ملح��سبة، و�أن تك�ن �لعق�ب�ت ق��سية، ور�دعة، لي�ص ملرتكب جرمية 

�لف�س�د ومن تع�ون معه فح�سب، بل ملن يح�ول �أن ي�سري يف �لطريق نف�سه.

�لنز�هة  مب�دئ  على  �خلروج  من  حت�سينه  على  �حلديث،  و�الإد�ري  �ل�سي��سي  لنظ�مهم  ت�أ�سي�سهم  منذ  �الأردني�ن،  حر�ص  وقد 

�ل�طنية، من خالل ت�سمني د�س�تريه ب�مل��د �لتي حت�رب �أ�سك�ل �لف�س�د، و�لت�أكيد على �إن�س�ء دو�ئر ر�سمية تت�ىل عملي�ت �ملر�قبة 

و�ملح��سبة. 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ِيَثاَق«  وَن المْ ُق�سُ ِ َوَل َينمْ
هَّ

ِد اهلل  »الهَِّذيَن ُيوُفوَن ِبَعهمْ
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و�سهد �الأردن، خالل �لعقد �مل��سي، عماًل حثيث�ً من �أجل تط�ير منظ�متِه �خل��سة ب�لنز�هة �ل�طنية، ب�عتب�ره� من �أهم رك�ئز 

عملية �الإ�سالح، وك�ن من �أو�ئل �لدول �لتي �س�دقت على �ملع�هدة �لدولية ملح�ربة �لف�س�د، و��ست�س�ف �أول م�ؤمتر دويل له�، ور�جع 

ق��نينه �ملتعلقة ب�مل��س�ع، و�أ�سدر ق��نني مكملة له�، كم� �أ�س�ص �لعديد من �لهيئ�ت �مل�ستقلة �ملعنية لل��س�ل �إىل �أف�سل �ملم�ر�س�ت.

�لنز�هة  منظ�مة  بتعزيز  �ملعظم  �حل�سني  �إبن  �لث�ين  �هلل  عبد  �مللك  جاللة  مب�درة  �أتت  �ملت�سل،  �لت�ريخي  �ل�سي�ق  هذ�  و�سمن 

�ل�طنية من خالل ت�سكيل جلنة ملكية تق�م مبر�جعة �س�ملة مل� ه� ق�ئم، وتخرج بت��سي�ت من �س�أنه� تق�مي �مل�سرية، وتعزيز 

�لنز�هة  ميث�ق  من  نريد  م�  حتقيق  �س�نه�  من  �لتي  �لعملية  �الإجر�ء�ت  من  جملة  وتت�سمن  �ل�سلبي�ت،  من  و�حلد  �اليج�بي�ت 

�ل�طنية، و�برز هذه �الإجر�ء�ت �لت�يل:

�مل�س�ؤولية  حتمل  يف  و��سرت�كه�  تك�مليته�  و�سم�ن  �لدولة،  م�ؤ�س�س�ت  يف  �ل�سل�كية  و�لق��عد  �لقيم  منظ�مة  ت�أ�سيل   •
�ل�طنية.

ونت�ئجه�. و�إجر�ء�ته� وخدم�ته�  �أعم�له�  �لع�م، يف  �لر�أي  �لتع�مل مع  �لع�مة يف  �الإد�رة  • �سف�فية 
�لع�مة. �الإد�رة  و�ملح��سبة يف  و�مل�س�ءلة  �مل�س�ؤولية  • �لربط بني 

�أ�سيق �حلدود. �لتقديرية يف  �ل�سلطة  • ��ستخد�م 
�لدولة. مل�ؤ�س�س�ت  �لتنظيمية  �لبنية  و�ل�سعف يف  �لت�سريع�ت وم��طن �خللل  �لق�س�ر يف  • مع�جلة 

�إن رك�ئز �لنز�هة �ل�طنية على �ر�ص �ل��قع ت�سمل:

�سي�دة �لق�ن�ن و�إنف�ذه: يخ�سع �جلميع للق�ن�ن وال �سيء ي�سم� على �لق�ن�ن، وتطبق �لن�س��ص �لق�ن�نية ب�س�رة ع�دلة   •
وبدون متييز بني �أفر�د �ملجتمع.

بينه�. و�لت��زن  �ل�سلط�ت  �ملرن بني  �لف�سل   •
و�لتعبري. �لر�أي  حرية   •

�لقر�ر. �مل�س�ركة يف �سنع   •
ك�ن. �سبب  �الأح��ل والأي  ب�أي ح�ل من  �لتعدي عليه�  �لع�مة منفعة ع�مة ال يج�ز  �مل�ؤ�س�س�ت   •
�ملق�بل حم�يته� و�س�نه�. �لع�مة وعليه يف  �مل�ؤ�س�س�ت  �أعم�ل  للم��طن �حلق يف �الطالع على   •

�لع�مة. ن��حي �حلي�ة  و�لعد�لة يف جميع  �لفر�ص  وتك�ف�ؤ  �مل�س�و�ة   •
للم�س�ءلة  خ��سع�ن  �ملدين  �ملجتمع  وم�ؤ�س�س�ت  �خل��ص  و�لقط�ع  �لدولة  يف  �لقر�ر  ومتخذي  �مل�س�ؤولني  :ك�فة  �مل�س�ءلة   •

�أم�م �لر�أي �لع�م وم�ؤ�س�س�ته دون ��ستثن�ء.

�إن من�د�ة جاللة �مللك ب�سرورة حتقيق �الإ�سالح �ل�س�مل منذ ت�سلم �سلط�ته �لد�ست�رية، �سكلت دفعة ق�ية جله�د حتقيق �لنز�هة 

�ل�طنية. ومع ت��فر �الإر�دة لدى جميع �أطر�ف �ملع�دلة �ل�سي��سية على م�ست�ى خمتلف م�ؤ�س�س�ت �لدولة و�ملجتمع يتحقق �ملزيد 

�لنز�هة  ولتحقيق  وم�ؤ�س�س�ت.  يتق��سمه� �جلميع: م��طنني  �لنج�ح  فم�س�ؤولية  �لدميقر�طي،  �لتح�ل  �الجن�ز�ت يف جم�ل  من 

�ل�طنية، ال بد من تك�مل وتر�بط جمم�عة من �ملك�ن�ت �لتي ال بد �ن تعمل ب�سكل مت�سق، وهي �لت�سريع�ت و�لبنية �لتنظيمية 

و�لقدر�ت �مل�ؤ�س�سية و�ل�ظيفية و�لثق�فة �ل�س�ئدة. وبهذ� �ملعنى ف�إن منظ�مة �لنز�هة ميكن �لنظر �إليه� كنظ�م متك�مل �إذ� �ختّل 

منه جزء �ختّل ك�مل �لنظ�م. 
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اأوًل: الت�سريعات

البد �ن تك�ن �لت�سريع�ت حمك�مة ب�عتب�ر�ت �لعدل و�حلرية و�مل�س�و�ة، وق�ئمة على �لرغبة يف �إحد�ث ت��زن دقيق بني �عتب�ر�ت 

�إع�دة �سي�غة  �أن يك�ن جمرد  �أخرى. وال يج�ز  ن�حية  و�ال�ستقر�ر من  و�لنظ�م  �الأمن  دو�عي  ن�حية، وبني  �لعدل و�حلرية من 

�ل�سم�ن  ه�  ب�لنتيجة  �لع�م  ف�القتن�ع  �لع�م.  �القتن�ع  عن  �أو  �الجتم�عي  �ل�سمري  عن  منف�سلة  معينة  �إد�رية  روؤية  �أو  لقر�ر�ت 

�حلقيقي لنف�ذ هذه �لت�سريع�ت و�إعط�ئه� �لقدرة على �ال�ستمر�رية و�لتطبيق.

البد �ن تت�سم �لت�سريع�ت ب�ل�سم�لية و�ل��س�ح و�لتط�ر و�ملالءمة، مم� ي�ستدعي �ن تبني هذه �لت�سريع�ت �لن�س��ص �لتي يط�له� 

�لتعديل �أو �لتغيري عند وج�ده، و�أن متثل بيئة ط�ردة ملظ�هر �لف�س�د، وجترم �لت�سرف�ت و�الأفع�ل ك�لر�س�ة و�لتعدي على �مل�ل �لع�م 

و�الختال�ص و�إ�س�ءة ��ستعم�ل �ل�سلطة و��ستغالل �لنف�ذ وغ�سل �الأم��ل و�لتهرب �ل�سريبي. و�أن تك�ن ذ�ت �أثر �يج�بي وحمققة 

ملع�يري �ل�سف�فية و�لنز�هة و�س�ملة جلميع �جل��نب وعلى نح� و��سح ي�ؤدي �إىل تك�ملية �الأدو�ر و�حلد من �الزدو�جية. و�أن تك�ن 

ف�علة ت�ستجيب لك�فة �الحتي�ج�ت و�لت�قع�ت، حيث �أن �إي ق�س�ر يف �ي ج�نب منه� ينعك�ص على �لنز�هة وم�ست��ه�.

ثانيًا: الوؤ�س�سات وبنيتها التنظيمية 

وتنظيمية  بنية هيكلية  و�إن وج�د  �ل�طنية،  �لنز�هة  �إىل خلل يف منظ�مة  ي�ؤدي  للم�ؤ�س�س�ت  �لتنظيمية  �لبنية  �أي ق�س�ر يف  �إن 

تكفل قي�م �مل�ؤ�س�س�ت بتقدمي خدم�ت للم��طنني ذ�ت ج�دة ع�لية وبدرجة ع�لية من �ل�سف�فية و�لعد�لة. وت�سمن تبني �سي��س�ت 

و�لعد�لة �الجتم�عية. وكلم�  �لق�ن�ن  �سي�دة  تتع�ر�ص مع  �لتي  �ملظ�هر  �لف�س�د و�ملح�س�بية، وك�فة  و�إجر�ء�ت ملح�ربة  وت�سريع�ت 

كلم�  �الأ�س��سية،  ومه�مه�  �أدو�ره�  و�ل�ظيفية  �لتنظيمية  هي�كله�  تعك�ص  م�  وبقدر  و�أدو�ره�،  مه�مه�  ب��س�ح  �مل�ؤ�س�س�ت  �ت�سمت 

ت�سمن ذلك تك�ملية يف �الأدو�ر، وعدم تد�خل يف �الأعم�ل، �أو �زدو�جية يف �جله�د. ولهذ� �نعك��س�ته �الإيج�بية على منظ�مة �لنز�هة 

�ل�طنية. 

ثالثًا: القدرات الوؤ�س�سية والوظيفية

�إن �أي ق�س�ر يف �لقدر�ت �مل�ؤ�س�سية و�ل�ظيفية ي�ؤدي �ىل خلل يف منظ�مة �لنز�هة �ل�طنية، وحتى يت�سنى �حل�س�ل على خمرج�ت 

ك�فية  م�لية  وم��رد  من��سب  وبعدد  وفع�لة  كفيئة  ب�سرية  م��رد  �مل�ؤ�س�س�ت  يت�فر يف  �أن  وت�قع�ته البد  �ملجتمع  �حتي�ج�ت  تلبي 

متكنه� من �لقي�م مبه�مه� وو�جب�ته�، وخطط �ت�س�ل د�خلي وخ�رجي فع�لة، وعملي�ت و�إجر�ء�ت عمل و��سحة و�سف�فة ومب�سطة 

تعمل على ح�سن ت�ظيف �مل��رد �لب�سرية و�مل�لية، وتبني �أنظمة تقنية ت�سمن �حلي�د و�لعد�لة يف تقدمي �خلدمة، ك�ن ذلك م�ؤدي�ً 

�إىل �حل�س�ل على خمرج�ت ونت�ئج  تلبي �الحتي�ج�ت و�لت�قع�ت. 

رابعًا: الثقافة والمار�سات الفعلية

�إن �لنز�هة �سل�ك فردي ذو �أثر �جتم�عي، يحكم هذ� �ل�سل�ك م�ؤثر�ت �أ�سرية وتعليمية وثق�فية وبيئية، وتلعب �لثق�فة و�ملم�ر�س�ت 

�لفعلية دور�ً �أ�س��سي� يف تعزيز منظ�مة �لنز�هة �ل�طنية �أو تق�ي�سه�، ففي ظل وج�د ت�سريع�ت حمكمة تر�عي �لثق�فة، وم�ؤ�س�س�ت 

ذ�ت بنية تنظيمية وقدر�ت م�ؤ�س�سية ووظيفية من��سبة، يك�ن دور �لثق�فة �مل�ؤ�س�سية مكماًل ومعزز�ً لقيم �لنز�هة ومم�ر�س�ته� يف 

م�ؤ�س�س�ت �لدولة. وكل هذ� يتطلب ت�أ�سيل �لقيم �لفردية، وق��عد �ل�سل�ك �ل�ظيفي و�ملهني و�أخالقي�ته، مب� ي�سكل ثق�فة عمل 

م�ستد�مة، ت�ؤثر يف �ل�سل�ك و�الأد�ء مع�ً، مم� ي�ؤدي �إىل �إدم�ج �لقيم �لفردية مع �لقيم �مل�ؤ�س�سية، خدمة لر�س�لة �مل�ؤ�س�سة وحتقيق�ً 

الأهد�فه�.
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وميكن لن� تبنّي ذلك كله يف �لف�س�ل �لت�لية:

اأوًل: مرتكزات النزاهة يف ال�سلطة التنفيذية

منظ�مة �لنز�هة يف �ل�سلطة �لتنفيذية جزٌء رئي�ص من منظ�مة �لنز�هة �ل�طنية، وال تكتمل �ملنظ�مة �لكلية للنز�هة �إال ب�لتن�سيق 

بني �ل�سلط�ت و�لعمل �لت�س�ركي بني �حلك�مة و�ل�سلطتني �لت�سريعية و�لق�س�ئية وم�ؤ�س�س�ت �ملجتمع و�مل��طنني، وعلى نح� ت�سكل 

�لقي�د�ت من�ذج�ً وقدوة يف �أد�ئه� و�سل�كه�، فدرجة نز�هة �ل�سلطة �لتنفيذية، ت�ؤثر ب�سكل مب��سر على ثقة �مل��طن بعمل �لقط�ع 

�لع�م وم�ؤ�س�س�ت �لدولة ككل. ومن �برز مرتكز�ت �لنز�هة يف �ل�سلطة �لتنفيذية م� يلي:

�سفافية ر�سم ال�سيا�سات العامة واتخاذ القرارات احلكومية 

�إن حتقيق درجة ع�لية من �ل�سف�فية �ملتعلقة بر�سم �ل�سي��س�ت �لع�مة و�تخ�ذ �لقر�ر�ت �حلك�مية، وم�سد�قية تع�مل �حلك�م�ت 

مع �مل��طنني وعلى نح� يتط�بق فيه �لق�ل مع �لفعل، ي�لد لدى �مل��طن ثقة تدفعه �ىل �اللتز�م �لذ�تي بتحمل خمتلف �الأعب�ء 

�لتي ي��جهه� �ل�طن. وهذ� ي�ست�جب وج�د �آلي�ت م�ؤ�س�سية، تعزز م�س�ركة �مل��طن يف �ل�سي��س�ت و�لقر�ر�ت �لتي تتخذه� �حلك�مة 

وتعتمده�، وت�سمن له حقه ب�الإطالع على م� تق�م به �حلك�مة، ومتكنه من معرفة �ملعل�م�ت �لتي تنطلق منه� تلك �ل�سي��س�ت 

و�لقر�ر�ت ب�سكل مب��سر �أو من خالل خمتلف و�س�ئل �لن�سر، على �أن تك�ن هذه �ملعل�م�ت ذ�ت درجة ع�لية من �مل�سد�قية، تدفع 

�مل��طن �إىل �إبد�ء ر�أيه ت�أييد�ً �أو تقييم�ً، ي�سكل ذلك طريق�ً ن�جع�ً يف ك�سب ثقة �مل��طن مب�ؤ�س�س�ت �لدولة. 

وجود جهاز حكومي بحجم منا�سب

�لق�ن�نية و�لد�ست�رية، يعزز تك�مل  تلتزم ب��جب�ته�  �إن وج�د جه�ز حك�مي وم�ؤ�س�س�ت حك�مية ذ�ت هي�كل تنظيمية مالئمة، 

�سي�س�هم يف  �لع�لية يف �ال�ستج�بة للتط�ر�ت �القت�س�دية و�الجتم�عية،  �ملرونة  �أن  �لتد�خل و�الزدو�جية، كم�  �الأدو�ر ويحد من 

�إجن�ز �الأعم�ل و�مله�م بكف�ءة وفع�لية، ويحد من �الثر �ل�سلبي للبريوقر�طية.

اعتماد اجلدارة وال�ستحقاق وتكافوؤ الفر�ص

�إن �لنز�هة على �مل�ست�ى �لفردي و�ملجتمعي تفرت�ص �عتم�د �أ�س�ص ومع�يري م��س�عية وع�دلة و�سف�فة يف �لعملي�ت �ملتعلقة ب�إد�رة 

�النتد�ب،  �لنقل،  �لتحفيز،  �لتقييم،  �لتدريب،  �لرتقية،  )�لتعيني،  ذلك  ومن  �ل�ظيفية،  �مل�ست�ي�ت  خمتلف  يف  �لب�سرية  �مل��رد 

�الإع�رة،...(.

تبني مدونة �سلوك وظيفي وتفعيلها

و�ملهنية  و�مل�س�ءلة،  و�ل�سف�فية  �لعد�لة،  �أ�س�ص  على  ترتكز  �لتي  �ل�سل�ك  مبدونة  �حلك�مي  �جله�ز  يف  �لع�ملني  جميع  �لتز�م  �إن 

و�حلي�دية، و�نتم�ء �لع�ملني مل�ؤ�س�س�تهم و�لعمل على حتقيق ر�س�لته� و�أهد�فه� وحتمل �مل�س�ؤولية، له دور كبري يف تنمية ثق�فة 

�لنز�هة لدى �مل�ظف ويعزز كف�ءته وف�عليته يف �د�ء مه�مه، ف�مل�ظف �لع�م م�ج�د خلدمة �لن��ص بطريقة مالئمة وح�س�رية.
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انفتاح الوازنة

�إن �النفت�ح يف �مل��زنة يتطلب درجة ع�لية من �ل�سف�فية يف بن�ده� ومر�حله� ك�ّفة، بحيث تت�سم هذه �مل��زنة بدرجة ع�لية من 

�لعد�لة يف �لتنمية �ل�س�ملة. و�أن تك�ن مدعمًة بتق�رير �سليمة عن �الإير�د�ت و�لدين �لع�م، و�أوجه �الإنف�ق وخمرج�ته ونت�ئجه، كم� 

�أن دعم عملية �سنع �لقر�ر، ينبغي �ن حتكمه� �آلي�ت رق�بية ف�علة، يتم ن�سره� عرب خمتلف و�س�ئل �الت�س�ل ليطلع عليه� �جلميع 

)�مل��طن وم�ؤ�س�س�ت �ملجتمع( وُيبدو� مالحظ�تهم عليه�.

 تعزيز اللتزام ال�سريبي

مر�جعة  من  البد  ذلك  وملع�جلة  �ملخفي،  �لف�س�د  �أ�سك�ل  �أ�س��أ  من  هم�  دفعه�  من  و�لتهرب  �ل�سر�ئب  ت�سديد  عن  �لتخلف  �إن 

�لت�سريع�ت �لتي جتّرم وتع�قب من يتخلف عن دفعه� �و يتعمد �لتهرب منه�.

كم� �أن �الإعف�ء�ت بجميع �أن��عه� و�ملز�ي� �ال�ستثن�ئية ت�سكل هدر�ً للم�ل �لع�م، ال يج�ز �لتغ��سي عنه مهم� ك�نت �لدو�فع و�لغ�ي�ت، 

�إال �إذ� ك�ن ذلك �الإنف�ق �سمن م� ي�سمح به �لق�ن�ن، ويحقق �مل�س�و�ة بني ك�فة �مل��طنني. 

�سفافية اإجراءات العطاءات وال�سراء احلكومي

�إن �سم�ن �سف�فية �إجر�ء�ت �لعط�ء�ت و�ل�سر�ء �حلك�مي، ي�ستدعي ب�ل�سرورة قي�مه� على �أ�س��ص �لعالنية و�ملن�ف�سة �لع�دلة، و�ن 

تك�ن غ�يته� حتقيق �ل�س�لح �لع�م، وحتفيز �ملنتج �ملحلي و�ملح�فظة على �مل��رد �مل�لية للدولة، و�أن تديره� م��رد ب�سرية م�ؤهلة ذ�ت 

كف�ءة وحي�دية ت�ست�سعر �أعلى درج�ت �مل�س�ؤولية، و�أن ت�ستخدم تكن�ل�جي� �ملعل�م�ت و�أحدث �لتقني�ت يف عمله�. و�أن حتكمه� �أنظمة 

رق�بية متخ�س�سة وفّع�لة، ق�درة على �كت�س�ف �لف�س�د ومك�فحته و�حلد من ت�س�رب �مل�س�لح و�سم�ن نز�هة �إجر�ء�ت �لعط�ء�ت 

و�ل�سر�ء �حلك�مي.

كفاءة اخلدمة العامة

�حلك�مة �سلطة خلدمة �لن��ص ولي�ست �سلطة على �لن��ص، وب�لت�يل ف�إن حتقيق �لكف�ءة يف �خلدمة �لع�مة ي�ست�جب ت��فر خدمة 

ذ�ت قيمة م�س�فة وكلفة معق�لة حتقق ت�قع�ت متلقي �خلدمة و�حتي�ج�تهم، وترتكز على �أ�س��ص �حرت�م حق�ق متلقي �خلدمة 

وم�س�حلهم دون متييز، و�أن تك�ن عملي�ته� و��سحة وب�سيطة و�سهلة ومعلنة، وفق �أف�سل �ملم�ر�س�ت �لدولية ب��ستخد�م �ل��س�ئل 

�لعلمية �حلديثة، بحيث يك�ن تقدمي �خلدمة ب�أ�سل�ب وظروف مالئمة وبطريقة ح�س�رية. ويك�ن �تخ�ذ �لقر�ر�ت مبني�ً على 

بي�ن�ت ومعل�م�ت دقيقة، فمن ميلك �ملعرفة و�ملعل�مة و�الإر�دة لديه �لقدرة على �تخ�ذ �لقر�ر �ل�سليم، ف�لرتدد يف �تخ�ذ �لقر�ر 

من قبل �مل�س�ؤولني �أو ترحيل �الأزم�ت يف�قم من حجم �مل�سكالت، كم� �أنه من �ل�سروري �أن يك�ن �لعمل م�ؤ�س�سي�ً وفق منهجي�ت 

و��سرت�تيجي�ت ال تتغري بتغري �مل�س�ؤول و�أن تك�ن هن�لك �آلي�ت للمت�بعة و�لتقييم.

الرتكيز على جذب ال�ستثمار وتوحيد مرجعياته

�إن ت��فر بيئة م�ؤ�س�سية ذ�ت مرجعية م�حدة، وت�سريع�ت و��سحة وخدم�ت وم��رد ب�سرية م�ؤهلة، ومن�ف�سة ت�سلط �ل�س�ء على 

�مليز�ت �ال�ستثم�رية يف �ململكة، �سيعزز �لقدرة على ��ستقط�ب �ال�ستثم�ر �لد�خلي و�خل�رجي �لالزمني ل�سم�ن �لتنمية �مل�ستد�مة 

مب� يت��فق مع �الأول�ي�ت �ل�طنية.
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متكني اجلهات الرقابية

�أي ت�أثري، وتق�م مبه�مه� وو�جب�ته� ومت�ر�ص �سالحي�ته� ب��ستقاللية وال تخ�سع  �إن وج�د هيئ�ت تنظيم ورق�بة حم�سنة من 

للم�س�ءلة �إال من قبل �مل��طن و�ل�سلطة �لت�سريعية، ومتتلك بنية م�ؤ�س�سية �سليمة مدعمة بك��در رق�بة ق�ية وف�علة تعمل مبهنية 

و�سف�فية، تديره� ك��در فنية متخ�س�سة م�ؤهلة �أك�دميي� ومهني�ً ومدربة وخمت�رة بعن�ية وفق �أعلى درج�ت �لدقة و�مل��س�عية 

ل�سغل تلك �ل�ظ�ئف، �سيعزز قيم �لنز�هة ونظم �ل�سف�فية و�مل�س�ءلة و�حل�كمة �لر�سيدة و�ال�ستخد�م �الأمثل للم��رد �لع�مة يف 

�لقط�ع �لع�م، وحم�ية �مل�ل �لع�م من �لعبث و�الختال�ص. وهذ� يتطلب جه�د�ً كبرية عند و�سع �لنظم �ملح��سبية �لتي تعزز �لرق�بة 

�ملح��سبية �لدقيقة، ووج�د �آلي�ت و�أدو�ت رق�بية مهمته� �لفح�ص و�لتدقيق و�ملر�جعة ملح�ربة �لف�س�د �مل�يل يف �لقط�ع �لع�م.

تقدمي هذه  �سم�ن  �لرق�بية ه�  �الأجهزة  دور  ف�إن  للم��طنني،  تقدمي �خلدم�ت  ه�  �لع�مة  و�مل�ؤ�س�س�ت  �ل�ز�ر�ت  �أن هدف  ومب� 

�خلدم�ت ب�أ�سرع وقت وب�أقل جهد وتكلفة ممكنة وب�ل�سكل �ملطل�ب ق�ن�ن�ً. وتعترب �لرق�بة �ل�سند �الأ�س��ص يف ف�علية �أد�ء �لقط�ع 

�حلك�مي، ومن �ل�سروري �أن يتم ذلك دون وق�ع  تد�خل بني عمل �الأجهزة �لرق�بية مع �أهمية �سم�ن تك�ملية �أدو�ره�، وحتى 

يتم ذلك البد �أن يحكم عمله� بت�سريع�ت ن�ظمة متك�ملة ق�درة على �لقي�م مبه�مه� �ل�ق�ئية و�أن تعنى ب��س�ئل �لعالج و�الإ�سالح، 

وتعتمد  �حلديثة،  و�جت�ه�ته�  �لرق�بة  جم�الت  يف  وعملية  علمية  كف�ء�ت  ذوو  خمت�س�ن  م�ظف�ن  �الأجهزة  هذه  لدى  ويك�ن 

تكن�ل�جي� �ملعل�م�ت كمدخل �أ�س��ص لتط�ير �مله�ر�ت، وتك�ن ق�درة على ت�أدية و�جب�ته� ب�ل�سكل �ملطل�ب. 

�إن وج�د وحد�ت رق�بة د�خلية له� ت�سريع�ت ن�ظمة لعمله�، ومتكني م�ظفيه� من مم�ر�سة �أعم�لهم بحرية ومهنية، و�أن مت�ر�ص 

هذه �ل�حد�ت دور�ً م�ؤثر�ً وفع�اًل، ميكّنه� من �أن تعمل كنظ�م �إنذ�ر مبكر للتعرف على �الأخط�ء و�ملخ�لف�ت، �س�ف ي�ؤدي �إىل �إحك�م 

مر�قبة �الإنف�ق من �مل�ل �لع�م ب�سكل �أكرث فع�لية. 

كم� �أن وج�د �أجهزة تنظيم ورق�بة قط�عية ق�درة على �لعمل بكف�ءة ومهنية وم��س�عية ت�سمن �لعد�لة وحم�ية حق�ق �مل�ستهلكني 

و�مل�س�همني، �سيعزز �ملن�خ �ال�ستثم�ري، ويح�فظ على �الأم��ل و�إد�رته� ب�سكل �سحيح، ويح�فظ على �حلق�ق �مل�لية للدولة وي�سمن 

�متث�ل م�ؤ�س�س�ت �لقط�ع �خل��ص للت�سريع�ت، ويعزز من م�ست�ى �خلدم�ت �ملقدمة للم��طنني.

ثانيًا: مرتكزات النزاهة يف ال�سلطة الق�سائية

ا�ستقالل الق�ساء

�لق�س�ء ه� عم�د �ل�سلط�ت �لثالث وال يتحقق �أي رقي �أو تقدم يف �أي دولة م� مل تكن �سلطته� �لق�س�ئية م�ستقلة وتعمل �سمن 

لت�س�رع  ي�ستجيب  لالإ�سالح  �س�مل  برن�مج  بتنفيذ  مقرتن  وتط�ره  �لق�س�ء  �إ�سالح  و�إن  �ل�سلط�ت.  ب�قي  مع  متك�ملة  منظ�مة 

�ل�سك�ين  و�لت��سع  و�القت�س�دية،  �الجتم�عية  �لعالق�ت  وت�س�بك  وتعقد  �لق�س�ي�،  عدد  وتز�يد  عليه،  �مللق�ة  �الأعب�ء  يف  �لتط�ر 

و�لتن�ع �لفكري، و�أن تعزز ت�سريع�ت �ل�سلطة �لق�س�ئية نز�هته� وت��كب �لتط�ر�ت يف �ملجتمع �الأردين على �الأ�سعدة �القت�س�دية 

و�ملح�كم �خل��سة وم�  و�ل�سرعية  �لنظ�مية  �ملح�كم  �لت�سريع�ت �خل��سة بق�س�ة  �أهمه�  و�ل�سي��سية، ومن  و�الإد�رية  و�الجتم�عية 

يكفل ��ستقاللهم من �أحك�م د�ست�رية. كم� �أن �لق�س�ة م�ستقل�ن وال �سلط�ن عليهم يف ق�س�ئهم لغري �لق�ن�ن وذلك تعزيز�ً ملبد�أ 

للمبد�أ  �س�ؤونه�، وذلك تعزيز�ً  �لتدخل يف  ��ستقاللهم. و�ملح�كم م�س�نة من  للق�س�ة هي �سم�ن  �لق�س�ء، و�حل�س�نة  ��ستقاللية 

�لتفتي�ص  جه�ز  �إعط�ء  خالل  من  للم�س�ءلة،  ف�علة  �آلي�ت  وج�د  �سم�ن  لذلك  مكماًل  وي�أتي  �لق�س�ء.  ��ستقاللية  يف  �لد�ست�ري 

�لق�س�ئي �حل�س�نة �لالزمة، و�إقر�ر مبد�أ خم��سمة �لق�س�ة.
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كفاية الق�ساة ومتكينهم 

ومع�يري  �أ�س�ص  �عتم�د  يتطلب  وهذ�  �ملهنية،  درج�ت  ب�أعلى  عملهم  مي�ر�س�ن  ق�س�ة  خالل  من  �إال  تتحقق  ال  �لق�س�ء  نز�هة  �إن 

م��س�عية وع�دلة يف �ختي�رهم وتعيينهم وترفيعهم وعزلهم وفق �أعلى درج�ت �لنز�هة و�ل�سف�فية و�أف�سل �ملم�ر�س�ت ع�ملي�ً، كم� �أن 

�سم�ن كف�ءتهم يت�أتى من خالل تبني بر�مج متقدمة لبن�ء قدر�تهم وتدريبهم �مل�ستمر، و�إن �لتز�م �لق�س�ة مبدونة �سل�ك وظيفي 

خ��سة بهم له دور كبري يف تعزيز �لنز�هة يف �ل�سلطة �لق�س�ئية.

تعزيز دور النيابات العامة

ويتمّثُل ذلك يف تعزيز دور �لني�ب�ت �لع�مة يف حتريك دع�ى �حلق �لع�م وحفظه�، ويف متثيل �لني�بة �لع�مة �أم�م �ملح�كم �ملخت�سة 

ب��ستقاللية ووفق �أحك�م �لق�ن�ن، و�لنظر يف وج�د ني�بة ع�مة م�ستقلة.

اإنفاذ القانون

�إذ ال بد من  �سم�ن تطبيق  �أن تعمل مبفرده� لتحقيق �لغ�ي�ت �ملت�خ�ه من وج�ده�،  �إن �لت�سريع�ت و�الأنظمة �لع�دلة ال ميكن 

�لق�س�ئية  �ل�سلطة  قر�ر�ت  تنفيذ  يف  �لتنفيذية  �الأجهزة  تتع�ون  و�ن  وكف�ءة،  ونز�هة  وحي�دية  ب��ستقالل  و�الأنظمة  �لت�سريع�ت 

و�أحك�مه� وتن�س�ع له� دون متييز.

ثالثًا: مرتكزات النزاهة يف ال�سلطة الت�سريعية

للدولة يف جميع  �لن�ظمة  �لت�سريع�ت  للنز�هة يف بالدن�؛ ك�نه� متثل م�سدر  �الأ�س��سية  �لرك�ئز  �إحدى  �لت�سريعية هي  �ل�سلطة 

�أد�ء  على  رق�بي�ً  دور�ً  له�  �أن  كم�  �ل�سلط�ت،  ملختلف  و�لعالق�ت  و�مل�س�ؤولي�ت  و�ل��جب�ت  �حلق�ق  وت��سح  ومك�ن�ته�،  م�ؤ�س�س�ته� 

�جله�ز �حلك�مي م�ستمد�ً من �لد�ست�ر، حيث �إن رئي�ص �ل�زر�ء و�ل�زر�ء م�س�ؤول�ن �أم�م جمل�ص �لن��ب م�س�ؤولية م�سرتكة عن 

�ل�سي��سة �لع�مة للدولة، كم� �أن كل وزير م�س�ؤول �أم�م جمل�ص �لن��ب عن �أعم�ل وز�رته، ولكل ع�س� من �أع�س�ء جمل�سي �الأعي�ن 

و�لن��ب �حلق يف �أن ي�جه �إىل �ل�زر�ء �أ�سئلة و��ستج��ب�ت ح�ل �أي �أمر من �الأم�ر �لع�مة. و�لرق�بة �لنزيهة هي تلك �لتي تك�ن 

�لذ�ت، وهي رق�بة  �لفئ�ية �و حم�ب�ة  �أو  �ل�سخ�سية  �مل�س�لح  �لع�مة بعيد�ً عن  �لق�س�ي�  �لع�م وتركز على  �ل�س�لح  غ�يته� خدمة 

م��س�عية ولي�ست ع�س��ئية �أو �نتق�ئية، كم� �أّنه� تركز على �الأد�ء ب�سرف �لنظر عن �الأ�سخ��ص.

�إن �لت�سريع�ت �لع�دلة و�لف�علة يجب �أن ُتبنى من خالل �لنهج �لدميقر�طي �لق�ئم على �أ�س��ص �مل�س�ركة �ل���سعة و�حرت�م معتقد�ت 

�لت�سريع�ت  ف�إن  �الأح��ل  �ل�سيقة. ويف جميع  �ل�سخ�سية  �مل�س�لح  �ل���سع للم�س�لح و�لرتفع عن  �الأغلبية و�لتمثيل  �لغري ور�أي 

يجب �أن ُتبنى على معل�م�ت �سحيحة وم�ث�قة، و�أن تر�عي �أحك�م �لد�ست�ر و�لقيم و�لتق�ليد و�ملب�دئ �لع�مة، و�أن ت�سمن �لتدرج 

�ال�ستج�بة  نف�سه مبرونة يف  �ل�قت  تتمتع يف  و�أن  �لت�سريعي  �ال�ستقر�ر  وتتمتع بدرجة من  �لق��نني  و�الن�سج�م بني  �لت�سريعي 

للمتغري�ت. كم� �أن �لت�سريع يجب �أن يحقق مب�دئ �لعدل على �أكمل وجه، و�أن يحقق �مل�سلحة �لع�مة و�لت��زن �ملجتمعي ويحفظ 

�أمنهم و�سالمتهم. وهذ� يقت�سي وج�د  �لفر�ص بينهم ويح�فظ على  �مل�س�و�ة وتك�ف�ؤ  حق�ق �مل��طنني ويكفل حري�تهم ويحقق 
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�أجهزة فنية م�س�عدة لدى كل من جمل�ص �ل�زر�ء وجمل�ص �لن��ب وجمل�ص �الأعي�ن، تت��فر فيه� �أعلى درج�ت �لتخ�س�ص يف �سبط 

�لت�سريع�ت م�سم�ن�ً و�سي�غة وتن��سق�ً.

انتخابات نزيهة و�سفافة 

�إن من �أهم �ل�سم�ن�ت �الأ�س��سية لنز�هة �النتخ�ب�ت ه� وج�د ق�ن�ن �نتخ�ب �س�مل ومت��زن ي�سكل نقلة ن�عية يف �حلي�ة �لربمل�نية، 

�لعملية �النتخ�بية وت�سرف  �لتنفيذي تدير  �ل�سي��سي، وي�فر جهة م�ستقلة عن �جله�ز  �مل�ل  �ملن��سبة ملح�ربة  �الآلي�ت  مع ت��فر 

ومع�جلة  �النتخ�بية  �لعملية  الإد�رة  فع�لة  و�إجر�ء�ت  ب�آلي�ت  مدعمة  و�ل�سف�فية،  للنز�هة  �لدولية  �ملع�يري  وفق  مبهنية  عليه� 

�لطع�ن و�ل�سك�وى ب�سكل فّع�ل وت�ستطيع �لتحقق من �ل�سك�وى و�ملخ�لف�ت وت�ثقه�. كم� �أن �لتمثيل �حلقيقي و�لع�دل �ملبني على 

متثيل �أو�سع ل�سر�ئح �ملجتمع ه� متطلب �أ�س��سي لنز�هة �حلي�ة �لدميقر�طية.

القدوة احل�سنة 

�إن تقيد �لن�ئب بق��عد �ل�سل�ك �ملهني �لتي حت�ل دون ��ستغالل من�سبه لتحقيق مك��سب �سخ�سية، وقي�مه بت�أدية و�جبه جت�ه 

�مل�سلحة �ل�طنية، �سينعك�ص على �أد�ء جمل�ص �لن��ب وميكنه من �لقي�م بدوره على �أكمل وجه.

الناخب الرقيب

ال تقت�سر �مل�س�ركة �لع�مة للم��طن يف �الأنظمة �لدميقر�طية على دوره يف �النتخ�ب�ت و�إمن� تتج�وز ذلك �ىل �مل�س�ركة يف �لقر�ر 

�لتي  و�لق��نني هي  �لد�ست�ر  �مل�ستندة �ىل  و�ل�سلمية  و�ملتزنة  �ملنظمة  �ل�سعبية  ف�مل�س�ركة  و�مل�س�ءلة،  �ملت�بعة  �ل�سي��سي من خالل 

ت�سنع �الإر�دة �ل�سي��سية وحتقق �الإ�سالح�ت �ملن�س�دة. ويتحقق ذلك من خالل �لت���سل �مل�ستمر م� بني �لن�خب و�لن�ئب، ووج�د 

�آلي�ت و��سحة ملت�بعة �أد�ء �لن�ئب وم�س�ءلته من قبل ن�خبيه. وهذ� ي�ستدعي متكني �لن�خب من �حل�س�ل على �ملعل�مة، ومتكني 

م�ؤ�س�س�ت �ملجتمع �ملدين من مم�ر�سة دور ف�عل يف م�س�ءلة �لن��ب، و�سم�ن حق �الطالع على �ملب�در�ت �لت�سريعية لدى �ملجل�ص، 

و�الإف�س�ح عن نت�ئج �لت�س�يت ون�سره�. 

رابعًا: مرتكزات النزاهة يف القطاع اخلا�ص

ال�سوؤولية الجتمعية

�لقط�ع �خل��ص �سريك يف �لتنمية جنب�ً �إىل جنب مع �لقط�ع �لع�م. وعلى �لقط�ع �خل��ص تعزيز دوره يف �مل�س�ؤولية �الجتم�عية 

ودعم �ملب�در�ت �ل�طنية ذ�ت �لعالقة ب�لتنمية �ل�س�ملة. و�أن يتبنى نهج�ً ي�س�هم يف حتقيق �لتنمية �القت�س�دية وحت�سني ن�عية 

�لظروف �ملعي�سية للق�ى �لع�ملة وع�ئالتهم، و�ملجتمع ب�جٍه ع�م. كم� �أن عليه �إد�رة �أعم�له ب�سكل ع�دل و�أمني وو��سح، و�حرت�م 

حق�ق �الإن�س�ن وتف�دي �مل�س��ص بحق�ق جميع �ملعنيني �لذين يت�أثرون مبختلف �أن�سطته دون متييز، و�لتح�سني �مل�ستمر لظروف 

�لت�سغيل و�لعمل و�ل�سالمة �ملهنية، و�تخ�ذ جميع �الإجر�ء�ت ذ�ت �لعالقة بحم�ية �لبيئة. 
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حوكمة ال�سركات

بطريقة  فيه�،  �ل�سرك�ء  من  منتخبة  �إد�رة  جم�ل�ص  خالل  من  وهيكله�  �حل�كمة  مبب�دئ  �ل�سرك�ت  تلتزم  عندم�  تتحقق  وهذه 

نزيهة و�سف�فة ق�درة على �تخ�ذ �لقر�ر�ت بحي�دية تر�عي حق�ق �الأقلية مب� يحقق م�سلحة جميع �ل�سرك�ء ومف�س�لة عن �جله�ز 

�لتنفيذي وتر�قبه ب�سكل فّع�ل، ويت�سم �أد�ء جم�ل�ص �إد�رته� وروؤ�س�ئه� �لتنفيذيني ب�لنز�هة و�اللتز�م، وتك�ن قر�ر�تهم م�س�ؤولة، 

وتعتمد �سي��س�ت و�إجر�ء�ت و��سحة متنع ح�الت تع�ر�ص �مل�س�لح، و�أن يتم �الإف�س�ح عن و�سع �ل�سركة وتطلع�ته� و�ملعل�م�ت �مل�ؤثرة 

على قر�ر�ت �ل�سرك�ء و�أ�سح�ب �مل�س�لح وم� يتطلبه �لق�ن�ن يف �ل�قت �ملالئم. و�أن تلتزم م�ؤ�س�س�ت �لقط�ع �خل��ص بن�سر جميع 

�ملن�ف�سة  ملب�دئ  وفًق�  ب�أعم�له�  وتق�م  �مل�لية،  والأو�س�عه�  له�  �ملنظمة  و�لل��ئح  و�لق��نني  ب�لعمل  �خل��سة  �الأ�س��سية  �ملعل�م�ت 

�ملتك�فئة دون �مل�س��ص ب�سمعة �ملتن�ف�سني و�أن تلتزم ب�لق��نني و�لت�سريع�ت بعيد�ً عن �الحتك�ر وحم�ب�ة �لذ�ت، وتتف�دى �أي �سل�ك 

ي�ؤدي �إىل �لر�س�ة  لغ�ي�ت �حل�س�ل �أو �ملح�فظة على �متي�ز غري ق�ن�ين �أو �سرعي، و�أن تلتزم بق��عد �ل�سل�ك �ملهني و�الأخالقي 

م�س�لح  وتر�عي  �ل�سريبي،  �لتهرب  وتتجنب  له�،  ومتتثل  و�لتنظيمية  �لرق�بية  �جله�ت  مع  ب�سف�فية  وتتع�مل  فيه�،  للع�ملني 

�ملنتفعني.

خام�سًا: مرتكزات النزاهة يف الأحزاب والهيئات غري احلكومية وموؤ�س�سات الجتمع الدين

خدمة الوطن والواطن

�إن �لهيئ�ت غري �حلك�مية وم�ؤ�س�س�ت �ملجتمع �ملدين له� دور ه�م يف خدمة �ل�طن و�مل��طن، ولتفعيل هذ� �لدور ف�إنه ال بد �أن تعمل 

هذه �مل�ؤ�س�س�ت دون حتيز �أو متييز يف �إرج�ء �ل�طن ك�فة وفق روؤية وطنية و��سحة، وتعتمد �أنظمة رق�بة د�خلية ف�علة، وتن�سر 

و�أن تك�ن  �لعمل بحرية دون ع��ئق،  �لتي ت�سمح له�  �لت�سريع�ت  �أعم�له�. كم� البد من �سن  �أن�سطته� ونت�ئج  تق�رير دورية عن 

ن�س�ط�ته� و�أنظمته� �سف�فة وغ�ي�ته� خدمة �ملجتمع وحم�ية حق�ق �مل��طن. 

الختالف يف الآراء والجتهادات والجتماع على م�سلحة الوطن 

�إن منظم�ت �ملجتمع �ملدين �لتي تعمل �نطالق�ً من �هتم�مه� بحق�ق �الإن�س�ن وحق�ق �مل��طن وحتقيق �لعد�لة و�مل�س�و�ة، ت�س�هم 

يف بن�ء جمتمع ت�س�ده ثق�فة �لتن�ع، وجتتمع على �مل�سلحة �لع�مة، ويك�ن �لق�ن�ن ه� منطلقه�، وت�سم م��طنني ن�سط�ء وف�عل�ن 

هدفهم ه� �حلر�ص على �ل�س�لح �لع�م ك�أ�س��ص الأي ن�س�ط وو�سعه ف�ق �أي �عتب�ر،  فهي تختلف من �جل �ل�طن وال تختلف عليه. 

اأحزاب لها برامج �سيا�سية واجتماعية

تب�سيط  على  تعمل  ت�سريع�ت  دوره� وج�د  تفعيل  ويتطلب  �لدميقر�طي.  �لعمل  رئي�سة يف  م�ؤ�س�س�ت  �ل�سي��سية هي  �الأحز�ب  �إن 

�إجر�ء�ت و�سروط ت�سكيله�، وت�سمن عدم تعطيل �حلق �لد�ست�ري يف ت�أ�سي�سه�، �و �لتج�وز عليه. هذ� ب�الإ�س�فة �إىل وج�د ت�سريع�ت 

�الأحز�ب  تعتمد  و�أن  �لقر�ر،  �سنع  دوره� يف  وتفعيل  �لدميقر�طي  �ل�سي��سي  ن�س�طه�  ملم�ر�سة  م��تي�ً  من�خ�ً  وتهيء  عمله�  تنظم 

�الأ�س�ليب �لدميقر�طية يف �لتنظيم �لد�خلي له�، ويف �ختي�ر قي�د�ته�، ومم�ر�سة ن�س�ط�ته� يف �إط�ر �حل��ر �لدميقر�طي و�لتن�ف�ص 
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�حلر بينه�، وتعتمد يف م��رده� �مل�لية على م�س�در حملية معروفة ومعلنة وحمددة، وتخ�سع للرق�بة �مل�لية و�لق�ن�نية، وت�سهر  

كل من نظ�مه� �الأ�س��سي ونظ�مه� �لد�خلي، وبر�جمه� �ل�سي��سية و�القت�س�دية و�الجتم�عية و�لثق�فية، و�أن ال يك�ن له� �أي �رتب�ط 

ب�أي جهة غري �أردنية، وعدم ت�جيه ن�س�طه� �حلزبي �و �لتنظيمي بن�ء على �أو�مر �أو ت�جيه�ت من �أي دولة �أو جهة خ�رجية، و�أن ال 

ت�ستغل م�ؤ�س�س�ت �لدولة ودو�ئره� و�أجهزته� و�مل�ؤ�س�س�ت �لع�مة و�خلريية و�لدينية خلدمة �أهد�فه�. و�أن حترتم �ل�حدة �ل�طنية 

�لف�علة، ووج�د نظ�م حزبي  �ل�سي��سية  �مل�س�ركة  مبختلف مك�ن�ته� وتعمل على تعزيزه�، ف�ساًل عن وج�د من�هج در��سية تعزز 

فّع�ل ي�سمل �إعالم حر وحرية �لتعبري، و�نتخ�ب�ت دورية ع�مة حّرة ونزيهة، ونظ�م �سي��سي تن�ف�سي حقيقي، وحرية �ل��س�ل �إىل 

�ملعل�مة وتعدد م�س�دره�. ومم� ي�س�عد يف من� �الأحز�ب وج�د�ً ون�س�ط�ً وف�علية، �أن يك�ن للكتل �لني�بية �لتي يتم �لت�س�ور معه� يف 

ت�سكيل �حلك�م�ت بر�مج �سي��سية و�قت�س�دية و�جتم�عية تنطلق منه� يف �لقي�م بدوره� �ملطل�ب.

حماربة الال ال�سيا�سي

�إن تقدمي �مل�ل �أو �ملن�فع و�مل�س�لح �خل��سة �أو �ل�عد بتقدميه� �أو طلبه� ب�س�رة مب��سرة �أو غري مب��سرة بهدف �لت�أثري على �آر�ء 

�أي  �لنز�هة يف  قيم  تهز  �لتي  �ملم�ر�س�ت  �أخطر  �المتن�ع عنه ه� من  �أو  ملم�ر�سة فعل معني  دفعهم  �أو  �الآخرين  و�أفك�ر  وت�جه�ت 

جمتمع، وملح�ربته� ال بد من بن�ء ثق�فة جمتمعية مدعمة بت�سريع�ت و�أنظمة و�إجر�ء�ت ق�ن�نية ف�علة تنبذ وجترم هذه �ملم�ر�س�ت 

وتع�قب من يلج�أ �إليه�، وتعمل على زي�دة �ل�عي لدى �مل��طنني ح�ل مف�هيم �ل�سف�فية و�آلي�ت �مل�س�ءلة، وتعزز �لعمل �لت�س�ركي 

و�لتح�لف�ت فيم� بني م�ؤ�س�س�ت �ملجتمع �ملدين ملح�ربة هذه �ملم�ر�س�ت.

�ساد�سًا: مرتكزات النزاهة يف الإعالم

اإعالم م�ستقل 

�نطالق� من �أن حرية �لر�أي و�لتعبري حق يكفله �لد�ست�ر البد �أن يك�ن �الإعالم حر�ً وم�ستقاًل هدفه ك�سف �حلقيقة وت��سيله� �ىل 

�مل��طن، وه� بذلك ي�س�هم يف رفعة �ل�طن وي�سمن تعميم فكرة �مل�سد�قية يف نقل �حلقيقة و�ملعرفة و�ملعل�م�ت، وي�س�هم يف تعزيز 

�نتم�ء �مل��طن ل�طنه والأمته، ويف زي�دة �ل�عي لديه.

اإعالم مهني وحمايد وحر

�إن �حلرية �الإعالمية و�مل�س�ؤولة ت�ستند �ىل �ملع�يري �ملهنية و�الأخالقية وق��عد �ل�سل�ك �ملهني، وت�سمن �مل�س�ءلة و�مل�س�ؤولية يف 

�لعمل �الإعالمي وحرية �لتعبري عن �لر�أي و�حرت�م حرية �لغري و�ملب�دئ و�الأخالق �لع�مة، و�لعمل بت�س�ركية مع ك�فة قط�ع�ت 

لل�طن  و�القت�س�دي و�الجتم�عي  �ل�سي��سي  �ال�ستقر�ر  �ملح�فظة على  و�إن  �لنز�هة ومف�هيمه�.  قيم  لتعزيز  �ملجتمع وم�ؤ�س�س�ته 

تتطلب و�س�ئل �إعالم تعمل على ن�سر �ملعرفة و�خلرب �ل�س�دق، وتلتزم مبيث�ق �سرف �لعمل �ل�سحفي )ب�لتحقق و�اللتز�م مب��س�عية 

�لن�سر، و�البتع�د عن �لته�يل و�الإث�رة و�لت�أثري �ل�سلبي على �لر�أي �لع�م( وتن�أى عن �مل�س��ص بكر�مة �الأ�سخ��ص وحي�تهم �خل��سة 

و�لتعدي على حري�ت �الآخرين و�غتي�ل �سخ�سي�تهم، فلي�ص كل من يتهم ب�لف�س�د ف��سد�ً، و�لق�س�ء ه� من يحدد ذلك وال يج�ز 

�لت�سهري ب�أحد.
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اإعالم �سريك يف الر�سالة 

�إن �الإعالم �سريك يف ن�سر مب�دئ �حلرية و�مل�س�ؤولية �ل�طنية و�حرت�م �حلقيقة و�لقيم �الأ�سيلة وكر�مة �الإن�س�ن، وه� يك�ن بذلك 

�إعالم�ً مهني�ً ق�در�ً على ت�كيد �لق���سم �مل�سرتكة لتحقق �مل�سلحة �ل�طنية �لعلي�.

�إن هذه �ل�ثيقة مب� �نبثقت عنه من مب�دئ ومب� يت��فر له� من مرتكز�ت �إمّن� متثل ن�س�ً متك�ماًل يتعهد �جلميع ب�أن ي�سع ن�سب 

عينيه �حرت�مه ومر�قبة تطبيقه ك�نه يعرّب عن ت�ق �الأردنيني �إىل قي�م جمتمع متم��سك ودولة ق�ية ، وهي �إىل ذلك بي�ٌن �أخالقٌي 

و�إط�ر قيمي وت�سريعي متك�مل ومرت�بط نعرّب به عن �سخ�سيتن� �ل�طنية وعن ح�ج�ت و�قعن� وعن طم�ح�تن� يف �آن و�حد.

» واعلم اأنه ل بّد لهم يف الجتماع من وازِع حاكم يرجعون اإليه، وُحكمه فيهم تارًة يكون م�ستندًا اإىل �سرِع منزه وتارًة 

اإىل �سيا�سة عقلية.«

مقدمة ابن خلدون
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اخلطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية 2013 

قائمة الحتويات

ال�سفحة الو�ســــوع

20 �ملح�ر �الأول : تعزيز دور �جله�ت �لرق�بية �لع�مة

23 �ملح�ر �لث�ين: تعزيز دور وحد�ت �لرق�بة �لد�خلية

24 �ملح�ر �لث�لث: تعزيز دور جه�ت �لتنظيم و�لرق�بة �لقط�عية

27 �ملح�ر �لر�بع: مر�جعة �لبنية �لت�سريعية و�لتنظيمية و�الإجر�ئية الآلية �إعد�د �مل��زن�ت �حلك�مية

28 �ملح�ر �خل�م�ص: مر�جعة �لبنية �لت�سريعية و�لتنظيمية و�الإجر�ئية الآلية �إح�لة عط�ء�ت �لل��زم و�الأ�سغ�ل 

�حلك�مية

29 �ملح�ر �ل�س�د�ص: تط�ير مع�يري تقدمي �خلدم�ت �حلك�مية ون�سره�

30 �ملح�ر �ل�س�بع: مر�جعة وت�حيد �الأنظمة �مل�لية �ملعم�ل به� يف �جله�ز �حلك�مي

30 �ملح�ر �لث�من: تط�ير �الإد�رة �لع�مة

32 �ملح�ر �لت��سع: تعزيز مب�دئ ومم�ر�س�ت �حل�كمة �لر�سيدة يف �لقط�ع �لع�م و�خل��ص وم�ؤ�س�س�ت �ملجتمع �ملدين

32 �ملح�ر �لع��سر: تط�ير �الأطر �لتي تنظم �لعالقة �لت�س�ركية بني �لقط�عني �لع�م و�خل��ص

33 �ملح�ر �حل�دي ع�سر: مر�جعة �آلية �إعد�د �لت�سريع�ت ومر�جعة �لت�سريع�ت �حل�لية وفق �سلم �أول�ي�ت

34 �ملح�ر �لث�ين ع�سر: �إر�س�ء ثق�فة �ل�سف�فية يف �لعمل �لع�م 

34 �ملح�ر �لث�لث ع�سر: تقنني منح �سفة �ل�س�بطة �لعدلية

35 �ملح�ر �لر�بع ع�سر: هيئ�ت �لنز�هة و�لرق�بة �ملدنية

35 �ملح�ر �خل�م�ص ع�سر: تعزيز �لالمركزية  و�حلكم �ملحلي

36 �ملح�ر �ل�س�د�ص ع�سر: �إ�سالح وتط�ير منظ�مة �لتعليم

37 �ملح�ر �ل�س�بع ع�سر : �ل�سلطة �لق�س�ئية

37 �ملح�ر �لث�من ع�سر: �لتنمية �ل�سي��سية و�لربمل�نية

38 �ملح�ر �لت��سع ع�سر: تعزيز ثق�فة �لنز�هة و�سي�دة �لق�ن�ن لدى �مل��طن

39 �ملح�ر �لع�سرون : مت�بعة تنفيذ �خلطة �لتنفيذية لتعزيز منظ�مة �لنز�هة �ل�طنية
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الحور الأول: تعزيز دور اجلهات الرقابية العامة / ديوان الحا�سبة 

م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

ß تعديل ق�ن�ن دي��ن �ملح��سبة ليت�سمن ن�س��س�ً تعمل على:
�أن تتعدى مه�م �لدي��ن مفه�م �لرق�بة على �الإجر�ء�ت و�سحته� من 	 

�لن�حية �لق�ن�نية لت�سمل �لرق�بة �الإد�رية. 

م� 	  �حلك�مة  �لتي متتلك  �ل�سرك�ت  �ملح��سبة  دي��ن  رق�بة  ت�سمل  �أن 

ال يقل عن 25% من �أ�سهمه�، ب�الإ�س�فة �إىل �سم�له� للنق�ب�ت �ملهنية 

و�لعم�لية و�الأحز�ب و�جلمعي�ت و�لهيئ�ت �لتط�عية. 

كمرجعية 	  و�لتدقيق  �ملح��سبة  يف  �ملعتمدة  �لدولية  �ملع�يري  �إ�س�فة 

لعمل �لدي��ن.

�إعط�ء �ل�سالحية لرئي�ص �لدي��ن لن�سر �لتق�رير �ل�سن�ية ب�لطريقة 	 

�لتي ير�ه� من��سبة، مب� يف ذلك �ل��س�ئل �اللكرتونية وعقد �مل�ؤمتر�ت 

�ل�سحفية.

�جله�ت 	  تع�ون  عدم  على  ترتتب  �لتي  �لق�ن�نية  �مل�س�ؤولية  حتديد 

�خل��سعة للرق�بة و�لتز�مه� بت�س�يب ومع�جلة �ملخ�لف�ت.

�سم�ن  �أ�س��ص  وعلى  �الأمة  جمل�ص  لرق�بة  فقط  �لدي��ن  يخ�سع  �أن   ß

تنفيذه للق�ن�ن بحي�دية ومهنية وم��س�عية.

�لربع �الأول 2014-  

�لربع �الأخري 2014

دي��ن �ملح��سبة

دي��ن �لت�سريع و�لر�أي

�لتنظيم  ونظ�م  �ملح��سبة  لدي��ن  �لتنظيمية  �لبنية  مر�جعة وتط�ير   ß

�الإد�ري �خل��ص به.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �لث�لث 2014

دي��ن �ملح��سبة

وز�رة تط�ير �لقط�ع 

�لع�م

�مل�ستمر  �لتدريب  للدي��ن من خالل  �لب�سرية  �لك��در  تط�ير قدر�ت   ß

و�تخ�ذ  و�لتدقيق  �لرق�بة  جم�الت  على  �لرتكيز  مع  و�ملتخ�س�ص 

�الإجر�ء�ت �لالزمة لـ :

�الحتف�ظ ب�لك��در ذ�ت �خلرب�ت �لرت�كمية يف �لدي��ن.	 

��ستقط�ب ك��در متخ�س�سة ذ�ت كف�ء�ت ومه�ر�ت ن�عية.	 

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2014

دي��ن �ملح��سبة

دي��ن �خلدمة �ملدنية

�لفنية،  )�لتجهيز�ت  للدي��ن  �لتحتية  �لبنية  وتط�ير  مر�جعة   ß

�لربجمي�ت، �لربط �الإلكرتوين،...(.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �لث�لث 2014

دي��ن �ملح��سبة

�لثالث  �لرق�بية  �مل�ؤ�س�س�ت  �لتن�سيق بني  �أطر ت�سريعية ت�سمن  �إيج�د   ß

وت�سمن  �ملظ�مل(  دي��ن  �لف�س�د،  مك�فحة  هيئة   ، �ملح��سبة  )دي��ن 

�مل�ستمر  �لتب�دل  وت�سمن  �ل�سالحي�ت،  يف  �الزدو�جية  وعدم  �لتك�ملية 

لك�فة �أن��ع �لتق�رير و�تخ�ذ �الإجر�ء�ت �ملن��سبة و�ملتك�ملة ب�س�أنه�.

��ستخد�مه�  �لثالث  �مل�ؤ�س�س�ت  ت�ستطيع  م�حدة  بي�ن�ت  ق�عدة  بن�ء   ß

و�لتط�ير عليه� مب� ي�سمن عدم �الزدو�جية يف �جله�د �ملبذولة بينه�.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �لث�لث 2014

دي��ن �ملح��سبة

هيئة مك�فحة �لف�س�د

دي��ن �ملظ�مل 

ß مر�جعة طريقة �إعد�د تق�رير دي��ن �ملح��سبة وم�س�مينه� بحيث تركز 

�مل�ل  يف  هدر�ً  ت�سبب  �لتي  �لرئي�سة  و�لق�س�ي�  �ملتكررة  �ملخ�لف�ت  على 

�لع�م.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2014

دي��ن �ملح��سبة
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م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

تق�م  �لع�مة  �مل��زنة  ود�ئرة  �ملح��سبة  دي��ن  بني  للتن�سيق  �آلية  �إيج�د   ß

من خالله� د�ئرة �مل��زنة �لع�مة بتزويد �لدي��ن مب�ؤ�سر�ت �أد�ء �مل�س�ريع 

حجز  عند  للم��زنة  تقدم  �أن  يجب  و�لتي  له�  �القت�س�دية  و�جلدوى 

خم�س�س�ت م�س�ريع �ل�ز�ر�ت و�مل�ؤ�س�س�ت و�لدو�ئر، وهذ� ميّكن �لدي��ن 

من قي��ص �أد�ء هذه �مل�ؤ�س�س�ت ومدى حتقيقه� الأهد�فه�.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �لث�ين 2014

دي��ن �ملح��سبة

د�ئرة �مل��زنة �لع�مة

الحور الأول: تعزيز دور اجلهات الرقابية العامة / هيئة مكافحة الف�ساد 

م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

ß تعديل ق�ن�ن هيئة مك�فحة �لف�س�د، ليت�سمن ن�س��س�ً تعمل على:
�لف�س�د 	  جر�ئم  وق�ع  منع  يف  �ل�ق�ئي  �لهيئة  دور  على  �لرتكيز 

و�لت�عية مبخ�طره� وجتنب �الزدو�جية مع �لق�س�ء.

جترمي �الأفع�ل و�لت�سرف�ت �لتي تدخل حتت مظلة �لف�س�د و�لتي مل 	 

تكن جمرمة مب�جب �لت�سريع�ت �جلز�ئية �ل�س�رية.  

�لربع �الأول 2014-  

�لربع �الأخري 2014

هيئة مك�فحة �لف�س�د

دي��ن �لت�سريع و�لر�أي

ß مر�جعة �لهيكل �لتنظيمي للهيئة  بحيث ميكن �لهيئة من �لقي�م ب�مله�م 
�لتي ��سندت �إليه� مب�جب �لت�سريع�ت.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �لث�لث 2014

هيئة مك�فحة �لف�س�د

وز�رة تط�ير �لقط�ع �لع�م

�لك��در  يف  �لنق�ص  �سد  من  �لهيئة  لتمكني  �لالزمة  �الإجر�ء�ت  ß�تخ�ذ 
�ل�ظيفية خ�س��س�ً يف �ملج�الت �لفنية �ملتخ�س�سة مثل: �لتحقيق، و�إد�رة 

م�سمي�ت  و��ستحد�ث  و�الإعالم.  و�الت�س�ل  �لدويل،  و�لتع�ون  �ل�سك�وى، 

وظيفية تن��سب طبيعة �ل�ظ�ئف يف �لهيئة.

�مل�ستمر  �لتدريب  خالل  من  للهيئة  �لب�سرية  �لك��در  قدر�ت  تط�ير   ß
و�ملتخ�س�ص.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �لث�لث 2014

هيئة مك�فحة �لف�س�د

دي��ن �خلدمة �ملدنية

�لفنية،  )�لتجهيز�ت  للهيئة  �لتحتية  �لبنية  وتط�ير  مر�جعة   ß
�لربجمي�ت، �لربط �الإلكرتوين،...(.

�لربع �الأول 2014-  

�لربع �الأخري 2014

هيئة مك�فحة �لف�س�د

ß  �إيج�د �آلية للتن�سيق بني �لهيئة و:
غ�سيل 	  مك�فحة  وحدة  �لع�م،  )�الدع�ء  �لق�ن�ن:  �إنف�ذ  م�ؤ�س�س�ت 

�الأم��ل، د�ئرة �جلم�رك، مر�قبة �ل�سرك�ت، دي��ن �ملح��سبة، دي��ن 

ي�ؤدي يف  �لذي  �لتحقيق  �زدو�جية  �ملظ�مل،...(، وذلك ل�سم�ن عدم 

�لكثري من �الأحي�ن �إىل �سي�ع وت�ستت �الأدلة و�الإثب�ت�ت، وينبغي �أن 

يك�ن �ملدعي �لع�م على ر�أ�ص جلنة �لتحقيق �لت�بعة لهيئة مك�فحة 

�لف�س�د، وتك�ن له �ل�سالحية يف حت�يل ملف �لق�سية �إىل �ملحكمة 

ومت�بعة �لدع�ى �أو حفظه� ح�سب مقت�سى �حل�ل. 

�الإجر�ء�ت 	  التخ�ذ  وذلك  �خل��ص:  �لقط�ع  ومر�قبة  تنظيم  جه�ت 

�لكفيلة ب�لك�سف عن �أفع�ل �لف�س�د ومنعه�.

�مل�ؤ�س�س�ت �الإعالمية وم�ؤ�س�س�ت �ملجتمع �ملدين: وذلك لن�سر ثق�فة 	 

نبذ �لف�س�د و�لت�عية مبخ�طره.

�لربع �الأول 2014-  

�لربع �الأخري 2014

هيئة مك�فحة �لف�س�د

رئ��سة �ل�زر�ء
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الحور الأول: تعزيز دور اجلهات الرقابية العامة / ديوان الظامل

م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

ß تعديل ق�ن�ن دي��ن �ملظ�مل ليت�سمن ن�س��س�ً تعمل على:
�حلك�مة 	  فيه�  ت�س�هم  �لتي  �ل�سرك�ت  لي�سمل  عمله  نط�ق  ت��سيع 

بن�سبة 25% ف�أكرث. 

دور 	  يعزز  مب�  �سي�غته�  و�إع�دة  �لدي��ن  و�سالحي�ت  مه�م  حتديد 

�لدي��ن ويعطيه �سالحي�ت �كرب. 

�أن يق�م رئي�ص �لدي��ن برفع �لتقرير �ل�سن�ي الأعم�ل �لدي��ن �إىل 	 

جمل�سي �الأعي�ن و�لن��ب ورئ��سة �ل�زر�ء.

وم� 	  �ل�سن�ية  �لتق�رير  لن�سر  �لدي��ن  لرئي�ص  �ل�سالحية  �إعط�ء 

ير�ه من �أعم�ل �لدي��ن ب�لطريقة �لتي ير�ه� من��سبة، مب� يف ذلك 

�ل��س�ئل �اللكرتونية وعقد �مل�ؤمتر�ت �ل�سحفية.

�لربع �الأول 2014-  

�لربع �الأخري 2014

دي��ن �ملظ�مل 

دي��ن �لت�سريع و�لر�أي

ß مر�جعة �لهيكل �لتنظيمي للدي��ن ل�سم�ن ت��فقه مع �مله�م �ل��ردة يف 
�لق�ن�ن بعد مر�جعته�.

�لربع �الأول 2015- 

�لربع �لث�ين 2015

دي��ن �ملظ�مل 

وز�رة تط�ير �لقط�ع 

�لع�م

تط�ير قدر�ت �لك��در �لب�سرية للدي��ن من خالل �لتدريب �مل�ستمر   ß
و�ملتخ�س�ص. 

�لربع �لث�لث 2014- 

�لربع �الول 2015

دي��ن �ملظ�مل 

دي��ن �خلدمة �ملدنية

ß مـــــر�جعة وتط�ير �لبنية �لتحـــــــتية للديـــــــــــ��ن )�لتجهيــــــــــز�ت �لفنية، 
�لربجمي�ت، �لربط �الإلكرتوين،...(.

�لربع �لث�لث 2014- 

�لربع �الول 2015

دي��ن �ملظ�مل 
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الحور الثاين: تعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية 

م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

ß تعديل وحتديث نظ�م �لرق�بة �مل�لية لي�سمل �لرق�بة ب�أن��عه� �ملختلفة 
)م�لية، �إد�رية( وي��سح دور ومه�م وم�س�ؤولي�ت هذه �ل�حد�ت، ويت�سمن 

�آلية �لتن�سيق مع دي��ن �ملح��سبة ووز�رة �مل�لية )�ملر�قب �مل�يل(، كم� �أن 

ك�فة  حمل  ويحل  �ل�ق�ئية،  �الإجر�ء�ت  على  يركز  �أن  ينبغي  �لتحديث 

�لت�سريع�ت �مل�ج�دة بهذ� �خل�س��ص، وميّكن تلك �ل�حد�ت من �أن حتل 

حمل دي��ن �ملح��سبة ب�سكل تدريجي ومدرو�ص يف �لتدقيق �مل�سبق. كم� 

جل�ن  يف  �لد�خلية  �لرق�بة  وحد�ت  �إ�سر�ك  �لنظ�م  ي�سمن  �أن  يت�جب 

بعني  لالأخذ  للم�ؤ�س�سة  �الإ�سرت�تيجية  �خلطط  تعد  �لتي  �لتخطيط 

عمل  يف  و�ل�سعف  �الختالل  ج��نب  ح�ل  �ل�حدة  مالحظ�ت  �العتب�ر 

�مل�ؤ�س�سة و�إيج�د منهجية و��سحة حل�س�ل وحد�ت �لرق�بة �لد�خلية على 

�ملعل�م�ت �لالزمة يف �ل�قت �ملن��سب، ويف �إط�ر من �لنز�هة و�ل�سف�فية.

ß �إ�سد�ر تعليم�ت تف�سيلية تنبثق عن �لنظ�م حتدد �إجر�ء�ت عمل وحد�ت 
�لرق�بة �لد�خلية.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2014

وز�رة �مل�لية

دي��ن �ملح��سبة

وز�رة تط�ير �لقط�ع �لع�م

يت�سمن  �لد�خلية  �لرق�بة  ل�حد�ت  م�حد  تنظيمي  هيكل  �عتم�د   ß
رئي�ص  �أو  )�ل�زير،  �الرتب�ط  جهة  ويحدد  و�الإد�رية  �مل�لية  �لرق�بة 

�لهيئة، �أو رئي�ص �ملجل�ص،...(.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �لث�ين 2014

وز�رة تط�ير �لقط�ع �لع�م

ß و�سع �أ�س�ص ومع�يري الختي�ر وتعيني مديري وم�ظفي وحد�ت �لرق�بة 
�لد�خلية وتعميمه� على �مل�ؤ�س�س�ت و�لدو�ئر �حلك�مية.

ß �إعد�د برن�مج تدريبي للم�ظفني �لع�ملني يف وحد�ت �لرق�بة �لد�خلية 
�مل�ظف  عليه�  يح�سل  �أن  يجب  �لتي  �لدور�ت  من  جمم�عة  يت�سمن 

حمددة.  زمنية  �طر  و�سمن  دوري  ب�سكل  ب�ل�حدة  عمله  فرتة  خالل 

)دور�ت تدريبية متخ�س�سة يف جم�ل �لرق�بة �لد�خلية و�الإد�رة �مل�لية(.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �لث�ين 2015

وز�رة �مل�لية

وز�رة تط�ير �لقط�ع �لع�م

دي��ن �ملح��سبة

ß ت�فري ك�فة �لتجهيز�ت �لفنية و�لتكن�ل�جية و�لربجمي�ت �لتي متكن 
هذه �ل�حد�ت من �لقي�م مبه�مه�.

�لربع �لث�ين 2014- 

�لربع �الأول 2015

وز�رة �مل�لية

�ل�حد�ت   بني  و�مله�م  �الأدو�ر  تك�مل  ت�سمن  �لتي  �الإجر�ء�ت  �تخ�ذ   ß
�ملذك�رة و�مل�ؤ�س�س�ت �لرق�بية �لثالث خ�س��س�ً دي��ن �ملح��سبة و�إيج�د 

بتق�رير  وتزويده�  بينه�  �الت�س�ل  قن�ة  لتحديد طبيعة  �آلي�ت من��سبة 

�سهرية وذلك لتفعيل �تخ�ذ �الإجر�ء�ت �ل�ق�ئية

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2014

وز�رة �مل�لية

دي��ن �ملح��سبة

هيئة مك�فحة �لف�س�د
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الحور الثالث: تعزيز دور جهات التنظيم والرقابة القطاعية / البنك الركزي الأردين 

م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

ß تعديل �لت�سريع�ت ذ�ت �لعالقة )ق�ن�ن �لبنك �ملركزي، ق�ن�ن �لبن�ك، 
ق�ن�ن �أعم�ل �ل�سر�فة،...( ل�سم�ن م� يلي:

�لنظر 	  �إع�دة  �ملركزي من خالل  �لبنك  �إد�رة  تعزيز ح�كمة جمل�ص 

يف تركيبته ومر�ع�ة عدم �سمه الأي �سخ�ص له م�سلحة يف �لبن�ك 

�لتج�رية، و�أن ي�سم يف ع�س�يته �ملح�فظ دون ن�ئبي �ملح�فظ �للذين 

يح�سر� �الجتم�ع�ت دون �أن يك�ن لهم� حق �لت�س�يت.

تعزيز ��ستقاللية �لبنك �ملركزي و��ستقاللية قر�ر�ته. 	 

�إد�رة 	  جم�ل�ص  يف  �حل�كمة  تعزيز  يف  �ملركزي  للبنك  دور  �إعط�ء 

�لبن�ك، بحيث يتم �إع�دة �لنظر يف ع�س�ية جم�ل�ص �الإد�رة و�سم�ن 

�مل�س�لح  ت�س�رب  عدم  و�سم�ن  و�خلربة،  �لكف�ءة  �أع�س�ئه�  �متالك 

من خالل �لف�سل بني �مللكية و�الإد�رة.

�لربع �الأول 2014-   

�لربع �الأول 2015

�لبنك �ملركزي  �الأردين

دي��ن �لت�سريع و�لر�أي

الحور الثالث: تعزيز دور جهات التنظيم والرقابة القطاعية / هيئة الأوراق الالية 

م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

ß تعديل �لت�سريع�ت ذ�ت �لعالقة ل�سم�ن م� يلي:
يف 	  �لتد�ول  ن�س�ط  مت�ر�ص  �لتي  �ل�سرك�ت  على  �لرق�بة  مهمة  نقل 

�مل�س�همة  �ل�سرك�ت  �لع�مة،  �مل�س�همة  )�ل�سرك�ت  �مل�ل  ر�أ�ص  �س�ق 

�خل��سة �لتي ي�سمح له� ب�لتد�ول( من د�ئرة مر�قبة �ل�سرك�ت �إىل 

هيئة �الأور�ق �مل�لية، وذلك بهدف ت�حيد مرجعية �لرق�بة على هذه 

�ل�سرك�ت، ومع�جلة �سع�ب�ت �لتن�سيق و�سم�ن م��ءمة �أهد�ف رق�بة 

يتطلب  وهذ�  �مل�ل.  ر�أ�ص  �س�ق  ومر�قبة  تنظيم  �أهد�ف  مع  �لد�ئرة 

نقل  ي�سمن  مب�  �مل�ؤ�س�س�ت  هذه  لعمل  �لن�ظمة  �لت�سريع�ت  تعديل 

هذه �مله�م، وتعزيز �لك��در �مل�لية و�لب�سرية يف هيئة �الأور�ق �مل�لية 

لتمكنه� من �لقي�م بهذه �مله�م بكف�ءة.

�ل�سرك�ت 	  ود�ئرة مر�قبة  �مل�لية  �الأور�ق  �لتن�سيق بني هيئة  م�أ�س�سة 

�آلي�ت  من  ذلك  يتبع  وم�  �إ�ستمر�ريته  وي�سمن  تعليم�ت..(  )نظ�م، 

تنفيذ مثل �لربط �اللكرتوين.

�ملم�ر�س�ت 	  �أف�سل  �إىل  ��ستن�د�ً  �ل�سرك�ت  ح�كمة  وتنظيم  تط�ير 

و�إ�سد�ر م�  �لرق�بة على تطبيقه�،  وت�سديد  �ملج�ل،  �لع�ملية يف هذ� 

يلزم من �الأدلة �الإجر�ئية �لتي تر�سد �ل�سرك�ت نح� �لتطبيق.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأول 2015

هيئة �الأور�ق �مل�لية

د�ئرة مر�قبة �ل�سرك�ت

دي��ن �لت�سريع و�لر�أي
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الحور الثالث: تعزيز دور جهات التنظيم والرقابة القطاعية / دائرة مراقبة ال�سركات 

م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

�لد�ئرة  بعمل  �لعالقة  ذ�ت  و�لت�سريع�ت  �ل�سرك�ت  ق�ن�ن  تعديل   ß

ليت�سمن ن�س��ص تعمل على: 

�لتن�ع 	  من  للحد  �ل�سرك�ت  ت�سجيل  �إجر�ء�ت  على  �س��بط  و�سع 

و�لعم�مية يف غ�ي�ت ت�سجيل �ل�سركة.

م�ستمر 	  ب�سكل  �ل�سرك�ت  لن�س�ط�ت  �ل�سرك�ت  مر�قبة  د�ئرة  مت�بعة 

وال  و�إلز�مي�  دوري�ً  ذلك  يك�ن  و�ن  ت�أ�سي�سه�،  غ�ي�ت  مع  وربطه� 

يقت�سر على �إجر�ء�ت عالجية يف ح�ل وج�د م�س�كل.

حم�ية �الأ�سخ��ص �لذين ميلك�ن ن�سب�ً قليلًة من �أ�سهم �ل�سرك�ت عن 	 

لتمثيلهم  يتع�مل�ن معه�  �لتي  �لبن�ك  ت�كيل  طريق متكينهم من 

�لبن�ك  وق�ن�ن  �ل�سرك�ت  ق�ن�ن  بتعديل  وذلك  عنهم  و�لني�بة 

لي�سمح� بذلك.

�إعط�ء د�ئرة مر�قبة �ل�سرك�ت حق �العرت��ص على مدققي �حل�س�ب�ت 	 

�لذين يتم تعيينهم من قبل �ل�سرك�ت، �إذ� وجد لدى �لد�ئرة م� يثبت 

عدم �لنز�هة يف عمل مدققي �حل�س�ب�ت.

ت�جيه د�ئرة مر�قبة �ل�سرك�ت الإعد�د نظ�م ت�سنيفي ملك�تب تدقيق 	 

�حل�س�ب�ت بن�ًء على مع�يري حمددة. )كم� ه� معم�ل به يف ت�سنيف 

�ملق�ولني لدى د�ئرة �لعط�ء�ت �حلك�مية(.

�حل�س�ب�ت 	  تدقيق  مهنة  تنظيم  ت�سمن  �لتي  �لتنفيذ  �آلي�ت  �إيج�د 

على  ينعك�ص  مب�  وم�س�ءلتهم،  �حل�س�ب�ت  مدققي  على  و�لرق�بة 

م�ست�ى �لرق�بة على �ل�سرك�ت و�سم�ن دقة بي�ن�ته� وت�فري �حلم�ية 

لهم للقي�م بعملهم ب�ل�سكل �ل�سحيح.

تعزيز �لدور �لرق�بي لد�ئرة مر�قبة �ل�سرك�ت على �مل�ؤ�س�س�ت �مل�لية 	 

�لدفع  �سرك�ت  �لتم�يلي،  �لت�أجري  �سرك�ت  مثل:  �مل�سرفية  غري 

»بط�ق�ت �الئتم�ن«، وذلك ب�لتع�ون مع �لبنك �ملركزي.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأول 2015

د�ئرة مر�قبة �ل�سرك�ت

وز�رة �ل�سن�عة و�لتج�رة

هيئة �الأور�ق �مل�لية

ß �لتقليل من �سيطرة �لعمل �لروتيني على عمل �لد�ئرة �ملتعلق ب�لت�ثيق 

و�لت�سجيل و�الأر�سفة و��ستخر�ج �ل�ث�ئق للجه�ت �ملعنية من خالل: 

�لد�ئرة 	  بني  تف�هم..(  مذكر�ت  )تعليم�ت،  ت�سريعي  �إط�ر  �إيج�د 

و�جله�ت �ملعنية )�لبنك �ملركزي، د�ئرة �ل�سري، هيئة �لت�مني، هيئة 

�الأور�ق �مل�لية، �جلم�رك �الأردنية، �أم�نة عم�ن...( لتعظيم �ال�ستف�دة 

�لبي�ن�ت  على  �جله�ت  ح�س�ل  يف  للد�ئرة  �اللكرتوين  �مل�قع  من 

و�ل�ث�ئق و�ملعل�م�ت �ملتعلقة ب�ل�سرك�ت دون �حل�جة ملر�جعة �لد�ئرة.

ب�إدخ�ل 	  لل�سرك�ت  ي�سمح  بحيث  للد�ئرة  �ملح��سب  �لنظ�م  تط�ير 

بي�ن�ته� ب�سكل مب��سر على �لنظ�م بطريقة �آمنة و�سريعة.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأول 2015

د�ئرة مر�قبة �ل�سرك�ت
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الحور الثالث: تعزيز دور جهات التنظيم والرقابة القطاعية / هيئة التاأمني

م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

ß تعديل ق�ن�ن تنظيم �أعم�ل �لت�أمني ليت�سمن ن�س��س�ً تعمل على:
تعزيز ح�كمة هيئة �لت�أمني، وذلك بزي�دة �لتمثيل �حلك�مي لي�سبح 	 

�أربعة �أع�س�ء بداًل من �ثنني، على �أن يك�ن �أحدهم� ممثاًل عن �لبنك 

�ملركزي و�الأخر ممثاًل عن د�ئرة مر�قبة �ل�سرك�ت من ذوي �خلربة 

و�الخت�س��ص يف �لت�أمني، و�أن ال يك�ن مدير ع�م هيئة �لت�أمني ع�س��ً 

يف �ملجل�ص وذلك لتعزيز ح�كمة قر�ر�ت �ملجل�ص. 

و�سرعة 	  �لت�أمني  بعق�د  �خل��سة  لالأحك�م  و��سحة  مرجعية  �إيج�د 

�لبت يف �لق�س�ي�. 

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2014

هيئة �لت�أمني

وز�رة �ل�سن�عة و�لتج�رة

ß زي�دة م�ست�ى �لتن�سيق بني هيئة �لت�أمني وهيئة �الأور�ق �مل�لية ود�ئرة 
مر�قبة �ل�سرك�ت وح�سب ن�ع �سركة �لت�أمني، وذلك من خالل تفعيل 

�لربط �اللكرتوين بينه� وت�سمني ذلك ب�إط�ر ت�سريعي من��سب.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �لث�لث 2014

هيئة �لت�أمني

الحور الثالث: تعزيز دور جهات التنظيم والرقابة القطاعية / بقية الهيئات التنظيمية القطاعية 

م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

ß حتليل و�قع جه�ت �لتنظيم و�لرق�بية �لقط�عية من حيث مر�جعة:
�جله�ت 	  متثيل  مدى  �ملف��سني....(،  )�الإد�رة،  �ملج�ل�ص  ت�سكيلة 

�ملعنية.

�مله�م �ملن�طة ب�ملف��سني و�ملج�ل�ص.	 

�لت�سريع�ت �لتي ُتنظم عمله�، ومدى تك�مله� مع �لت�سريع�ت �الأخرى 	 

يف نف�ص �لقط�ع.

مدى حتقق �الأهد�ف �ملرج�ة.	 

ß حتديد �لفج��ت وم��طن �خللل �أو �ل�سعف يف �س�ء نت�ئج حتليل �ل��قع 
ومر�جعة �لت�سريع�ت.

ß �تخ�ذ �لقر�ر�ت �ملن��سبة و�إعد�د ت�سريع�ت معدلة ملر�جعة م��قع �خللل 
و�ل�سعف.

�الإ�سرت�تيجية  �خلطط  �إعد�د  عند  و�ل�سعف  �خللل  م��طن  مع�جلة   ß
لهيئ�ت �لتنظيم و�لرق�بة �لقط�عية.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2015

�ل�زير �ملعني ب�لقط�ع

�الإد�رة �لعلي� يف �لهيئ�ت 

قيد �لدر��سة

وز�رة تط�ير �لقط�ع �لع�م

ß جتميع �مله�م �لتنظيمية و�لرق�بية يف كل قط�ع بهيئة تنظيمية و�حدة م� 
�مكن مع �سم�ن وج�د هذه �لهيئة يف ك�فة �لقط�ع�ت �لتي ي�جد فيه� 

م�سغل�ن، وتعزيز قدر�ت هذه �لهيئ�ت.

�لربع �لث�لث 2015- 

�لربع �الأخري 2017
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الحور الرابع: مراجعة البنية الت�سريعية والتنظيمية والإجرائية لآلية اإعداد الوازنات احلكومية   

م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

ت�ؤدي  بحيث  ب�لنت�ئج«،  �مل�جهة  »�مل��زنة  �أ�س��ص  على  �مل��زن�ت  �إعد�د   ß
�مل�ؤ�س�سية  �الأهد�ف  �إىل حتقيق  �ل�ز�ر�ت و�مل�ؤ�س�س�ت و�لدو�ئر  م�س�ريع 

�لتقدير  عملية  تك�ن  و�ن  و�أول�ي�ته�،  �ل�طنية  �الأهد�ف  عن  �ملنبثقة 

ت�سرتط  ب�ل�ث�ئق،  معززة  جدوى  در��س�ت  على  مبنية  و�لتخ�سي�ص 

و�ن  �ملخ�س�ص،  قيمة  على  �مل��فقة  قبل  وج�ده�  �لع�مة  �مل��زنة  د�ئرة 

يك�ن ذلك مرتبط�ً مب�ؤ�سر�ت �الأد�ء.

ß مر�جعة �الإنف�ق �حلك�مي ب�سكل دوري ملق�رنة ن�سب �الجن�ز مع حجم 
�الإنف�ق و�نعك��سه على حتقيق �الأهد�ف لال�ستف�دة من ذلك عند �إعد�د 

�مل��زن�ت �لالحقة.

ب�سكل  �لت�سكيالت  وجد�ول  �مل��زن�ت  �إقر�ر  ربط  ت�سمن  �آلية  �إيج�د   ß
متز�من.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأول 2015

د�ئرة �مل��زنة �لع�مة

وز�رة �لتخطيط و�لتع�ون 

�لدويل

دي��ن �خلدمة �ملدنية

�أن�سطة  مم�ر�سة  بهدف  �ال�ستقاللية  منحت  �لتي  �مل�ؤ�س�س�ت  در��سة   ß
��ستثم�رية ت�ّلد دخاًل )�الأ�سل �أن تك�ن نفق�ته� مغط�ة من �إير�د�ته�(، 

ولل��س�ل �إىل ذلك:

�أن تت�ىل �حلك�مة دعم �مل�ؤ�س�س�ت �ملن�س�أة حديث�ً، حلني متكنه� من 	 

�إد�رة ��ستثم�ر�ته�، و�ن تن�سحب ب�سكل تدريجي من هذ� �لدعم و�سمن 

�إد�رة ��ستثم�ر�ته�  �إط�ر زمني و��سح. بعد متكن هذه �مل�ؤ�س�س�ت من 

وتنميته� مب� ميكنه� من حتقيق ف��ئ�ص.

حتديد �الأ�سب�ب �لتي �أدت ب�مل�ؤ�س�س�ت �إىل عدم و�س�له� �إىل مرحلة 	 

�العتم�د على �الإير�د �لذ�تي �أو حتقيق �لف��ئ�ص، ف�إذ� تبني �ن �ل�سبب 

مرحلة  يف  له�  خ�س�ص  �لذي  �مل�يل  �لدعم  قيمة  �سعف  �إىل  يع�د 

�لتمكني، ف�إنه يجب �إع�دة در��سة قيمة هذ� �لدعم �لالزم ل��س�له� 

لذلك، �سمن فرتة زمنية و��سحة، ومن ثم تن�سحب �حلك�مة من 

تقدمي هذ� �لدعم. وبعك�ص ذلك ف�إنه البد من �إع�دة �لنظر يف جدوى 

وج�د هذه �مل�ؤ�س�س�ت و��ستمر�رية عمله�. 

تبني �حلك�مة نهج�ً ع�م�ً وت�س�ركي�ً مع �مل�سغلني من �لقط�ع �خل��ص 	 

�مل�سغلني  وتر�قب  تنظم  �لتي  �لتنظيمية  �لهيئ�ت  نفق�ت  لتغطية 

)على غر�ر م� ه� معم�ل به يف هيئة تنظيم قط�ع �الت�س�الت(.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2015

وز�رة �مل�لية

د�ئرة �مل��زنة �لع�مة

وز�رة تط�ير �لقط�ع �لع�م

دي��ن �لت�سريع و�لر�أي

ß در��سة �مل�ؤ�س�س�ت �مل�ستقلة فيم� يتعلق بـ:

م��زن�ت هذه �مل�ؤ�س�س�ت وم��رده�.	 

�أعد�د م�ظفي �مل�ؤ�س�س�ت ومدى �حل�جة لهم، و�إع�دة ت�زيع �مل�ظفني 	 

ح�جة  عن  �لف�ئ�ص  �لعدد  مع  للتع�مل  من��سبة  �آلي�ت  و�إيج�د 

�مل�ؤ�س�س�ت. 

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأول 2016

د�ئرة �مل��زنة �لع�مة

دي��ن �خلدمة �ملدنية
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م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

ß تبني �سي��سة ن�سر و�إعالن:

 �مل��زن�ت ومالحقه� ب�ل��س�ئل �ملن��سبة وب�س�رة ت�سمن �ل�سف�فية. 	 

�ملن�قالت 	  لهذه  و�ملربر�ت  و�الأ�سب�ب  �مل��زنة  بن�د  بني  �ملن�قالت 

خ�س��س�ً يف �مل�س�ريع �لر�أ�سم�لية.

م��زن�ت �لرب�مج �لتنم�ية �لتي تنفذه� �و ت�سرف عليه� �حلك�مة.	 

�مل�ؤ�سر�ت �مل�لية وت��سيحه� ب�س�رة م�ستمرة.	 

�لربع �الأول 2014- 

م�ستمر

وز�رة �مل�لية

د�ئرة �مل��زنة �لع�مة

ß �إيج�د �آلية لزي�دة م�ست�ى �لتن�سيق بني دي��ن �ملح��سبة ود�ئرة �مل��زنة 
حتقق  مل  �لتي  �ملتعرثة  للم�س�ريع  �ملخ�س�س�ت  حجز  قبل  �لع�مة 

�أهد�فه�، من �أجل �ل�ق�ف على �أ�سب�ب �لتعرث وتعزيز �مل�س�ءلة ب�س�أنه� 

و�لبت بجدوى ��ستمر�رية حجز خم�س�س�ت له�.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري  2014

د�ئرة �مل��زنة �لع�مة

دي��ن �ملح��سبة

الحور اخلام�ص: مراجعة البنية الت�سريعية والتنظيمية والإجرائية لآلية اإحالة عطاءات اللوازم 

والأ�سغال احلكومية 

م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

ß مر�جعة �الأنظمة �لتي حتكم عملية �إح�لة �لعط�ء�ت و�لل��زم و�الأ�سغ�ل 
وتط�يره� بحيث يتم:

م�ؤ�س�س�ت 	  جميع  م�ست�ى  على  و�الأ�سغ�ل  لل��زم  م�حد  نظ�م  �إقر�ر 

�جله�ز �حلك�مي )نظ�م �مل�سرتي�ت �حلك�مية(.

يف 	  �لتغيريية  ب�الأو�مر  خ��سة  م�لية  و�سق�ف  و�أ�س�ص  �س��بط  و�سع 

تنفيذ �لعط�ء�ت و�إيج�د �آلية للم�س�ءلة و�ملح��سبة.

�لفج�ة بني 	  �لعط�ء�ت بعد تنفيذه� بهدف حتديد  تبني نهج تقييم 

م� خطط له يف �لعط�ء م�لي�ً وفني�ً وم� نفذ على �أر�ص �ل��قع، وذلك 

�ملن��سبة و�ال�ستف�دة  �مل�س�ءلة و�تخ�ذ �الإجر�ء�ت �لت�سحيحية  لتعزيز 

منه� عند تنفيذ م�س�ريع م�س�بهة.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �لث�لث 2014

وز�رة �الأ�سغ�ل �لع�مة 

و�الإ�سك�ن

وز�رة �مل�لية

د�ئرة �لل��زم �لع�مة

د�ئرة �ل�سر�ء �مل�حد

د�ئرة �لعط�ء�ت �حلك�مية

ß تبني م�سروع وطني لتطبيق نظ�م م�سرتي�ت حك�مية �لكرتوين ي�فر 
�لكرتوني�ً  و�لت�سعري  �ملن�ق�س�ت  وتقدمي  �مل�ردين  ت�سجيل  عملي�ت 

ب�سف�فية، وي�فر �ملعل�م�ت �لالزمة للمعنيني.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2014

د�ئرة �لل��زم �لع�مة

د�ئرة �ل�سر�ء �مل�حد

د�ئرة �لعط�ء�ت �حلك�مية

ß ت�سديد �لرق�بة على �لتقيد يف تنفيذ �الإجر�ء�ت �ل��ردة يف �لت�سريع�ت 
�خل��سة ب�لعط�ء�ت و�لل��زم من خالل دي��ن �ملح��سبة.

�لربع �الأول 2014- 

م�ستمر

دي��ن �ملح��سبة
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الحور ال�ساد�ص: تطوير معايري تقدمي اخلدمات احلكومية ون�سرها 

م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

ß ح�سر �خلدم�ت �حلك�مية وجه�ت تقدميه� و�لعمل على رفع م�ست�ى 
تقدميه� من خالل م� يلي:

�لتدريب �مل�ستمر و�ملتخ�س�ص للم�ظفني �ملعنيني بتقدمي �خلدمة.	 

�لن�فذة 	  تفعيل  يخدم  مب�  �اللكرتوين  و�لربط  �لرب�مج  تعزيز 

�ل��حدة ملتلقي �خلدمة.

على 	  و�لعمل  �خلدمة  على  للح�س�ل  �لالزمة  �خلط��ت  مر�جعة 

تط�يره� وتب�سيطه�.

�الأم�كن 	  حيث  من  �خلدمة  بتقدمي  �ملحيطة  �لظروف  حت�سني 

و�ملر�فق. 

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2015

�مل�ؤ�س�س�ت �ملعنية بتقدمي 

�خلدم�ت

وز�رة تط�ير �لقط�ع �لع�م

ß تط�ير مع�يري تقدمي �خلدم�ت وم�ست�ي�ته� �مل�ستهدفة، بحيث تقلل 
من �ل�سلطة �لتقديرية يف تقدمي �خلدم�ت، وحت�كي ح�ج�ت ورغب�ت 

وت�قع�ت متلقي �خلدمة و�لتي يتم �ل��س�ل �ليه� من خالل �ال�ستم�ع 

وتر�عي  �لف�سلى  �ملم�ر�س�ت  مع  وتن�سجم  �خلدمة،   متلقي  �س�ت  �ىل 

�ملحدد�ت �مل�لية و�لت�سريعية.

هذه  وتعميم  بن�سر  �خلدم�ت  تقدم  �لتي  و�لدو�ئر  �مل�ؤ�س�س�ت  �لز�م   ß
و�مل�س�ؤولي�ت  �الإجر�ء�ت  تت�سمن  �إجر�ئية  �أدلة  يف  و�إ�سد�ره�  �ملع�يري 

�ملطل�بة، بحيث يك�ن  و�ل�قت �لالزم و�لر�س�م )�ن وجدت( و�ل�ث�ئق 

خدمة  مك�تب  �اللكرتوين،  )�مل�قع  �ملت�حة  �ل��س�ئل  ك�فة  يف  �لن�سر 

�جلمه�ر....(.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2015

وز�رة تط�ير �لقط�ع �لع�م

�مل�ؤ�س�س�ت �ملعنية بتقدمي 

�خلدم�ت

تقدمي  مبع�يري  �اللتز�م  على  و�مل�س�ءلة   �لرق�بة  �إجر�ء�ت  ت�سديد   ß
�خلدم�ت.

�لربع �الأول 2014- 

م�ستمر

وز�رة تط�ير �لقط�ع �لع�م

دي��ن �ملح��سبة

�لدوري ب�سكل غري معلن مل�ست�ى تقدمي �خلدم�ت وحتديد  �لتقييم   ß
ب�لتع�ون مع  تنفيذه�  و�لعمل على  �مل�ستمر  �لتط�ير  فر�ص وجم�الت 

�جله�ت �حلك�مية �ملعنية.

�لربع �الأول 2014- 

م�ستمر

وز�رة تط�ير �لقط�ع �لع�م

ß �ل��س�ل ب�خلدم�ت �حلك�مية �ملقدمة يف �ملح�فظ�ت و�ملن�طق �لبعيدة 
عن �لع��سمة مل�ست�ى �خلدم�ت يف �ملركز.

�لربع �الأول 2014- 

م�ستمر

وز�رة تط�ير �لقط�ع �لع�م

�مل�ؤ�س�س�ت �ملعنية بتقدمي 

�خلدم�ت

ر�سى  وقي��ص  �حلك�مية  �خلدم�ت  لتقييم  تف�علي  مر�سد  تط�ير   ß
متلقي �خلدمة.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2016

وز�رة تط�ير �لقط�ع �لع�م

وز�رة �الت�س�الت 

وتكن�ل�جي� �ملعل�م�ت
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الحور ال�سابع: مراجعة وتوحيد الأنظمة الالية العمول بها يف اجلهاز احلكومي

  

م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

ß ح�سر �الأنظمة �مل�لية.
ß حتديد وحتليل �لفج��ت وم��قع �خللل.
ß حتديث وت�حيد �الأنظمة يف نظ�م و�حد.

�ل�ز�ر�ت  على  �مل�لية  �الإد�رة  يف  �ملح��سبة  �الأنظمة  ��ستخد�م  تعميم   ß
و�مل�ؤ�س�س�ت و�لدو�ئر �حلك�مية و�لتي تتيح �لربط �اللكرتوين مع ب�قي 

�الأنظمة �ملح��سبة �ملعم�ل به� يف �مل�ؤ�س�س�ت و�لدو�ئر �حلك�مية �الأخرى.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2014

وز�رة �مل�لية

الحور الثامن: تطوير الإدارة العامة 

م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

 ß �حلك�مة �الإلكرتونية:

وحتديد 	  �الإلكرتونية  �حلك�مة  برن�مج  عمل  منهجية  مر�جعة 

معيق�ت حتقيق �لربن�مج الأهد�فه ح�سب م� خطط له وو�سع �حلل�ل 

�لكفيلة بتفعيله وتنفيذه يف �لقط�ع �لع�م.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �لث�ين 2014

وز�رة �الت�س�الت 

وتكن�ل�جي� �ملعل�م�ت

وز�رة تط�ير �لقط�ع �لع�م

�مل�ؤ�س�س�ت �حلك�مية

ß �إع�دة هيكلة �جله�ز �حلك�مي:
دو�ئر 	  م�ستقلة،  )م�ؤ�س�س�ت  �حلك�مي  �جله�ز  مك�ن�ت  مر�جعة 

حك�مية، وز�ر�ت(.

تعديل �لت�سريع�ت ذ�ت �لعالقة.	 

تنفيذ عملي�ت �إع�دة هيكلة �جله�ز �حلك�مي.	 

ومر�جعة 	  �حلك�مي  �جله�ز  مل�ؤ�س�س�ت  �لتنظيمية  �لهي�كل  تط�ير 

�خلدمة  نظ�م  مع  تع�ر�سه�  عدم  ل�سم�ن  �الإد�ري  تنظيمه�  �أنظمة 

�ملدنية.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2017

وز�رة تط�ير �لقط�ع �لع�م

دي��ن �لت�سريع و�لر�أي

)�ل�ز�ر�ت/�مل�ؤ�س�س�ت/ 

�لدو�ئر( �حلك�مية

ß حتديث منظ�مة �خلدمة �ملدنية:
�لتط�ر�ت 	  لي��كب  �س�ملة  ب�س�رة  �ملدنية  �خلدمة  نظ�م  مر�جعة 

و�لتغيري�ت �لتي تطر�أ على �ل�ظيفة �لع�مة.

ت�سمني نظ�م �خلدمة �ملدنية �أحك�م� وم��د مرتبطة مبنظ�مة �لنز�هة 	 

من  يقلل  بحيث  �لع�مة  و�ل�ظيفة  ب�مل�ظف  �لعالقة  ذ�ت  �ل�طنية 

�ل�سلطة �لتقديرية للم�ظف ويعتمد على �إجر�ء�ت و��سحة ومعلنة.

عقد 	  خالل  من  و�ملهني  �ل�ظيفي  �ل�سل�ك  مدونة  تطبيق�ت  تفعيل 

حزمة من �لرب�مج �لتدريبية و�لت�ع�ية وور�ص �لعمل ذ�ت �لعالقة. 

بن�ء �لقدر�ت �مل�ؤ�س�سية لدي��ن �خلدمة �ملدنية.	 

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �لث�لث 2014

وز�رة تط�ير �لقط�ع �لع�م

دي��ن �خلدمة �ملدنية

دي��ن �لت�سريع و�لر�أي
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م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

�لع�م  �لقط�ع  يف  �لب�سرية  �مل��رد  ل�حد�ت  �مل�ؤ�س�سية  �لقدر�ت  بن�ء   ß
و�لرتكيز على �ملح�ور �لت�لية:

�لتي 	  و�الإجر�ء�ت  �ل�سي��س�ت  ملختلف  �إجر�ئي  دليل  و�عتم�د  �إعد�د 

حتكم عمل وحد�ت �إد�رة �مل��رد �لب�سرية ومب� ي�سمن �سف�فية وعد�لة 

تطبيق هذه �الإجر�ء�ت.

و�ملم�ر�س�ت 	  �الأ�س�ليب  على  �ل�حد�ت  هذه  على  �لق�ئمني  تدريب 

�حلديثة يف جم�ل �إد�رة وتنمية �مل��رد �لب�سرية.

�إك�س�ب �لع�ملني يف تلك �ل�حد�ت مه�ر�ت ومع�رف ترتبط مبف�هيم 	 

وم�س�مني �لنز�هة �ل�طنية.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2016

وز�رة تط�ير �لقط�ع �لع�م

دي��ن �خلدمة �ملدنية

ß �ل�ظ�ئف �لقي�دية �لعلي�:
�ملرجعية 	  و�عتب�ره  �لقي�دية  �ل�ظ�ئف  على  �لتعيني  نظ�م  تطبيق 

�ل�حيدة للتعيني على �ل�ظ�ئف �مل�سم�لة بنط�قه.

تبني بر�مج متط�رة لبن�ء �لقدر�ت �لقي�دية.	 

�لع�مني 	  و�ملدر�ء  �لع�مني  لالأمن�ء  �لك�فية  �ل�سالحي�ت  �إعط�ء 

ب�عتب�رهم �لقي�د�ت �لتنفيذية يف �جله�ز �حلك�مي.

�لعلي� 	  �لقي�دية  �ل�ظ�ئف  �س�غلي  �أد�ء  لتقييم  منظ�مة  تط�ير 

وربطه� ب�الأد�ء �مل�ؤ�س�سي.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2014

رئ��سة �ل�زر�ء

وز�رة تط�ير �لقط�ع �لع�م

دي��ن �خلدمة �ملدنية

�مل�ؤ�س�س�ت �لرق�بية

�لعق�د  بتدقيق  معنية  �ل�زر�ء  رئ��سة  يف  تنظيمية  وحدة  �إن�س�ء   ß
ملجل�ص  ت��سي�ته�  وتقدم  �لغري  مع  �لدولة  تربمه�  �لتي  و�التف�قي�ت 

�لعق�د و�التف�قي�ت، بحيث ت�سم متخ�س�سني  �إبر�م هذه  �ل�زر�ء قبل 

يف �جل��نب �لفنية و�مل�لية و�لق�ن�نية. و�أن تر�عي يف عمله� م� يلي:

�أن تك�ن لغة �لتع�قد هي �للغة �لعربية و�إن تعذر ذلك ترفق ن�سخة 	 

مرتجمة �إىل �لعربية مع �لعقد وتك�ن جزء�ً منه.

�أن تك�ن �ملح�كم �الأردنية �س�حبة �ل�الية للنظر يف �أي خالف �أو نز�ع 	 

ين�س�أ عند تطبيق �لعق�د و�التف�قي�ت كلم� ك�ن ذلك ممكن�.

حتمل 	  �لتي  و�لدولة  �له�ية  معل�مة  �سرك�ت  مع  �لتع�قد  يك�ن  �أن 

جن�سيته�، و�أن ال تك�ن من �لدول تلك �لتي متنع ت�سريع�ته� �الإف�س�ح 

عن ه�ية م�لكيه�.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �لث�ين 2014

رئ��سة �ل�زر�ء

تعزيز دور وحدة مت�بعة خطة �حلك�مة يف رئ��سة �ل�زر�ء، يف مت�بعة   ß
�ملحددة،  �لزمنية  �الأطر  �سمن  �لكربى،  �حلك�مية  �مل�س�ريع  تنفيذ 

مت�بعة  يف  �لدويل،  و�لتع�ون  �لتخطيط  وز�رة  دور  تك�مل  و�سم�ن 

�لربن�مج �لتنفيذي �لتنم�ي، ووز�رة �مل�لية يف مت�بعة �الإنف�ق �حلك�مي 

م�ؤ�س�س�ت  �أد�ء  مت�بعة  يف  �لع�م  �لقط�ع  تط�ير  ووز�رة  �مل�س�ريع،  على 

�لقط�ع �لع�م، وم� يتطلبه ذلك من ربط �لكرتوين وتقني وتن�سيقي.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2014

رئ��سة �ل�زر�ء

وز�رة �لتخطيط و�لتع�ون 

�لدويل

وز�رة �مل�لية

وز�رة تط�ير �لقط�ع �لع�م

�إطالق منتدى �حل��ر �ل�طني لتفعيل �لت�س�ركية يف ر�سم �ل�سي��س�ت   ß
�لع�مة.

�لربع �الأول 2014- 

م�ستمر

وز�رة �ل�س�ؤون �ل�سي��سية 

و�لربمل�نية

وز�رة تط�ير �لقط�ع �لع�م
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وموؤ�س�سات  واخلا�ص  العام  القطاع  يف  الر�سيدة  احلوكمة  وممار�سات  مبادىء  تعزيز  التا�سع:  الحور 

الجتمع الدين 

م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

ß تطبيق مب�دئ �حل�كمة �لر�سيدة يف �لقط�ع �لع�م �إ�س�فة �إىل �لقط�ع 
�خل��ص ومنظم�ت �ملجتمع �ملدين. 

يف  وت�سمينه�  �لر�سيدة  للح�كمة  وبر�مج  �سي��س�ت  وتبني  و�سع   ß
�لت�سريع�ت ذ�ت �لعالقة لتج�سري �لفج��ت يف هذ� �ملج�ل.

ب��ستخد�م  �سي��س�ت �حل�كمة  ن�سر ثق�فة جمتمعية وم�ؤ�س�سية لتبني   ß
ك�فة �ل��س�ئل �ملمكنة للت���سل مع �ملجتمع و�مل�ؤ�س�س�ت.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2016

وز�رة تط�ير �لقط�ع �لع�م

�مل�ؤ�س�س�ت �حلك�مية 

�ملعنية يف كل قط�ع

الحور العا�سر: تطوير الأطر التي تنظم العالقة الت�ساركية بني القطاعني العام واخلا�ص  

م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

�لعالقة  ذ�ت  �لق��نني  م�س�ريع  الإقر�ر  �ال�ستعج�ل  �سفة  �إعط�ء   ß
ب�ال�ستثم�ر )م�سروع ق�ن�ن �ل�سر�كة مع �لقط�ع �خل��ص، م�سروع ق�ن�ن 

�ال�ستثم�ر،...( ب�لتن�سيق مع جمل�ص �الأمة.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2014

جمل�ص �الأمة 

رئ��سة �ل�زر�ء

ß ت�حيد �ملع�يري ال�ستقط�ب �ل�سرك�ت �ال�ستثم�رية للتقليل من �ل�سلطة 
�لتقديرية.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2014

�مل�ؤ�س�س�ت �ملعنية 

ب�ال�ستثم�ر

ß �إق�مة م�س�ريع م�سرتكة يف قط�ع�ت معينة ذ�ت �أول�ية ت�س�هم يف تر�سيخ 
�لثق�فة �لت�س�ركية بني �لقط�عني )�لتطبيق �لري�دي(.

�لربع �الأول 2015- 

�لربع �الأخري 2017

�مل�ؤ�س�س�ت �ملعنية 

ب�ال�ستثم�ر ب�لتن�سيق مع 

�لقط�ع �خل��ص

ß ت�جيه �أن�سطة  �سندوق تنمية �ملح�فظ�ت للرتكيز على �لدور �لتنم�ي 
وخلق فر�ص �لعمل �أكرث من �لرتكيز على م�س�ريع �لبنية �لتحتية.

�لربع �الأول 2014- 

م�ستمر

�مل�ؤ�س�سة �الأردنية لتط�ير 

�مل�س�ريع �القت�س�دية

ß تط�ير �آلية ت�سمن م�س�ركة �لقط�ع �خل��ص يف ر�سم �ل�سي��س�ت �لع�مة 
�ملتعلقة ب�ال�ستثم�ر. 

�لربع �الأول 2014- 

م�ستمر

وز�رة �ل�سن�عة و�لتج�رة
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الحور احلادي ع�سر: مراجعة اآلية اإعداد الت�سريعات ومراجعة الت�سريعات احلالية وفق �سلم اأولويات 

م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

ß تبني �لت�جه�ت �لت�لية عند �إعد�د �لت�سريع�ت:
يف 	  عليه�  �ملن�س��ص  �سالحي�ته  �ل�زر�ء  جمل�ص  مي�ر�ص  �أن  �سرورة 

�أنظمة من �أجل  �مل�دة )114( و )120( من �لد�ست�ر من حيث و�سع 

م�ست�دع�ت  وتنظيم  �لع�مة  �الأم��ل  و�إنف�ق  تخ�سي�ص  مر�قبة 

�حلك�مة، وو�سع �أنظمة ُتعني �لتق�سيم�ت �الإد�رية يف �ململكة �الأردنية 

ومنه�ج  و�أ�سم�وؤه�  ودرج�ته�  �حلك�مة  دو�ئر  وت�سكيالت  �له��سمية 

وحدود  عليهم  و�الإ�سر�ف  وعزلهم  �مل�ظفني  تعيني  وكيفية  �إد�رته� 

�سالحي�تهم و�خت�س��س�تهم، وعدم �لتخلي عن هذه �ل�سالحي�ت �أو 

تنظيمه� بق��نني.

ع�مة 	  �أحك�م�  يحت�ي  �أمكن  م�  قط�ع  كل  يف  و�حد  ق�ن�ن  �إيج�د 

ن�ظمة للقط�ع مب� فيه� )�إن�س�ء �مل�ؤ�س�س�ت، �مله�م و�الأهد�ف �لع�مة، 

�مل��رد �مل�لية، �لعق�ب�ت، �ملخ�لف�ت، �ل�سالحي�ت �لع�مة، �لر�س�م...( 

وترتك �لتف��سيل �لتنظيمية لت�سدر مب�جب �أنظمة.

لذلك 	  �لن�ظم  ب�لت�سريع  حمدد  مب��س�ع  �ملتعلقة  �الأحك�م  ت�سمني 

)�الإعف�ء�ت  مثل  ت�سريع  من  �أكرث  يف  ت�ستيته�  وعدم  �مل��س�ع 

�ل�سريبية، �أحك�م �لتق�عد �ملدين،...(.

�لنز�هة 	  ميث�ق  يف  �ل��ردة  و�ملرتكز�ت  �لق��عد  �لت�سريع�ت  ت�سمني 

�ل�طنية وح�سب مقت�سى �حل�ل.

جتنب ��ستخد�م �لن�ص �لت�سريعي »على �لرغم مم� ورد يف �أي ت�سريع 	 

�آخر« و�س�اًل �إىل �لت�قف عن ��ستخد�مه.

�لربع �الأول 2014- 

م�ستمر

رئ��سة �ل�زر�ء

دي��ن �لت�سريع �لر�أي

ب�لق��نني  �خل��سة  �لت�سريعية  �لدورة  ال�ستكم�ل  �الأول�ية  �إعط�ء   ß
�لت�لية:

و�لتي 	  �جلديدة  �لد�ست�رية  �لتعديالت  تتطلبه�  �لتي  �لت�سريع�ت 

�لتعديالت  من  �سن��ت  ثالث  م�سي  قبل  منه�  �النته�ء  يجب 

�لد�ست�رية .

�لق��نني �مل�ؤقتة �ملعم�ل به� ح�لي�ً وح�سب �الأول�ية.	 

�لت�سريع�ت �ملن�سجمة مع خطة عمل �حلك�مة )2016-2013(.	 

�لربع �الأول 2014- 

م�ستمر

جمل�ص �الأمة

رئ��سة �ل�زر�ء

)ق�ن�ن  ومنه�  �أول�ية  ذ�ت  �لت�سريع�ت  من  جملة  وتط�ير  مر�جعة   ß
�لعمل، ق�ن�ن �جلر�ئم �القت�س�دية، ق�ن�ن حمكمة �لعدل �لعلي�، ق�ن�ن 

غ�سل  مك�فحة  ق�ن�ن  �جلر�ئم،  منع  ق�ن�ن  �لف�رين،  �ملجرمني  ت�سليم 

�الأم��ل ومت�يل �الإره�ب،...(.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري  2018

رئ��سة �ل�زر�ء

وز�رة �لعدل

وز�رة �لعمل

دي��ن �لت�سريع و�لر�أي

ß �إيج�د �إط�ر ينظم �آلية مر�جعة �لق��نني ب�سكل دوري وم� ينبثق عنه� 
من �أنظمة وتعليم�ت.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �لث�ين  2014

دي��ن �لت�سريع و�لر�أي
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الحور الثاين ع�سر: اإر�ساء ثقافة ال�سفافية يف العمل العام

م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

ß تبني مبد�أ �الإف�س�ح عن �مل��زن�ت وفق �ملع�يري �لدولية. 
و�أن يتم  �أجنبية،  �ملم�لة من م�س�عد�ت  �لتنمية  �لرق�بة على م�س�ريع   ß

ذلك ب�سف�فية.

ß �طالع �لر�أي �لع�م وجمل�ص �الأمة على �ل�سي��س�ت و�الإجر�ء�ت �حلك�مية 
�ملتعلقة ب�إد�رة �لدين �لع�م.

�مل�يل  و�ل��سع  �الجتم�عي،  �ل�سم�ن  �لع�م على م�س�ريع  �لر�أي  �طالع   ß
للم�ؤ�س�سة، و�لتق�رير �مل�لية لل�سرك�ت و�ال�ستثم�ر�ت �لتي ت�س�رك فيه�.

ß �إعالن �سي��س�ت بر�مج �الإ�سالح �مل�يل و�القت�س�دي و�لرب�مج و�مل�س�ريع 
ب�آلي�ت  �لع�م  �لر�أي  ومك��سفة  ونت�ئجه�،  �لزمنية  و�أطره�  �لتنم�ية 

�لدعم �حلك�مي.

�لربع �الأول 2014- 

م�ستمر

رئ��سة �ل�زر�ء

�مل�ؤ�س�سة �لع�مة لل�سم�ن 

�الجتم�عي

وز�رة �مل�لية

د�ئرة �مل��زنة �لع�مة

رئي�ص  كلفه�  �لتي  �خل�سخ�سة  م�س�ريع  در��سة  جلنة  عمل  ��ستكم�ل   ß
�ل�زر�ء بدر��سة م�س�ريع �خل�سخ�سة، وتقدمي ت��سي�ته� يف هذ� �ملج�ل، 

ومك��سفة �لر�أي �لع�م مب� ت��سلت �إليه �للجنة.

�لربع �لث�ين 2013- 

�لربع �الأول 2014

جلنة در��سة م�س�ريع 

�خل�سخ�سة

ß مر�جعة ق�ن�ن �إ�سه�ر �لذمة �مل�لية وم�سروع ق�ن�ن �لك�سب غري �مل�سروع، 
للم�سم�لني  �مل�لية  �لذمة  �إ�سه�ر  ب�إلز�م  �ل�سف�فية  زي�دة  ي�سمن  مب� 

لت�سهيل  وذلك  تركه�،  وبعد  �لع�مة  �ل�ظيفة  ��ستالم  عند  ب�أحك�مهم� 

�إثب�ت جر�ئم �لف�س�د، و�إلز�م �مل�سم�لني بتقدمي بر�ءة ذمة من �مل�سقف�ت 

و�ملع�رف و�سريبة �لدخل ب�سكل دوري ليك�ن�� قدوة ح�سنة يف هذ� �ملج�ل.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري  2014

جمل�ص �الأمة 

رئ��سة �ل�زر�ء

الحور الثالث ع�سر: تقنني منح �سفة ال�سابطة العدلية 

م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

ß حتديد �جله�ت �لتي مت�ر�ص مه�م �ل�س�بطة �لعدلية يف جميع �حل�الت 
يف ق�ن�ن �أ�س�ل �ملح�كم�ت �جلز�ئية وال يج�ز �أن ترد يف �أي ق�ن�ن �آخر، 

وهذ� يتطلب:

و�إجر�ء 	  �لعدلية  �ل�س�بطة  منح  ت�سمنت  �لتي  �لت�سريع�ت  مر�جعة   

�لتعديالت �لق�ن�نية �لالزمة. 

در��سة �مله�م و�جله�ت �لتي تتطلب منح �سفة �ل�س�بطة �لعدلية وعلى 	 

ر�أ�سه� �جله�ت �لرق�بية.

ال 	  ممن  و�سحبه�  �لعدلية  �ل�س�بطة  �سفة  ملنح  �أ�س�ص  و�عتم�د  و�سع 

تنطبق عليهم هذه �الأ�س�ص.

در��سة �إمك�نية �ال�ستف�دة �مل�سرتكة حل�ملي هذه �ل�سفة يف �أكرث من 	 

م�ؤ�س�سة.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2015

وز�رة �لعدل

دي��ن �لت�سريع و�لر�أي
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الحور الرابع ع�سر: هيئات الرقابة والنزاهة الدنية 

م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

�جله�ت  مع  ب�لتن�سيق  وذلك  ب�الإعالم  �ملتعلقة  �لت�سريع�ت  مر�جعة   ß
�الإعالم،  حرية  درج�ت  �أعلى  ل�سم�ن  �لعالقة،  ذ�ت  و�ملهنية  �لنق�بية 

دور  على  و�لت�أكيد  �ل�سخ�سية،  �غتي�ل  وعدم  ب�ملهنية،  �لتقيد  و�سم�ن 

�الإعالم يف مك�فحة �لف�س�د وبن�ء منظ�مة �لنز�هة.

ß �إيج�د �أطر ت�سريعية حتدد �مل�س�ؤولية �لق�ن�نية �ملرتتبة على من يعيق 
ن�سر �ملعل�م�ت �لتي يحق للم��طنني �الطالع عليه� )حق �حل�س�ل على 

�ملعل�مة(.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �لث�لث  2015

رئ��سة �ل�زر�ء

�مل�ؤ�س�س�ت �لع�ملة يف 

قط�ع �الإعالم

�لربع �الأول ß -2015 �إع�دة هيكلة م�ؤ�س�س�ت قط�ع �الإعالم بهدف رفع م�ست�ى �أد�ئه�.

�لربع �الأخري  2015

وز�رة تط�ير �لقط�ع �لع�م

م�ؤ�س�س�ت �الإعالم

ß تفعيل �لدور �لتنم�ي و�لرق�بي مل�ؤ�س�س�ت �ملجتمع �ملدين وتطبيق مب�دئ 
�حل�كمة �لر�سيدة فيه�.

ß تطبيق مب�دئ �حل�كمة �لر�سيدة يف �لنق�ب�ت وت�سجيعه� على تط�ير �ملهنة.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2015

�لنق�ب�ت

�جلمعي�ت مبختلف 

�أن��عه�

الحور اخلام�ص ع�سر: تعزيز الالمركزية واحلكم الحلي 

م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

مر�جعة �لتق�سيم�ت �الد�رية �ل��ردة يف �لت�سريع�ت �ملختلفة مب� ي�سمن   ß
�لت�زيع �لع�دل و�ملت��زن ملكت�سب�ت �لتنمية و�خلدم�ت �ملقدمة للم��طنني.  

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2014

وز�رة �لد�خلية

ß مر�جعة وتقييم �لنمط  �مل�ؤ�س�سي )�سلطة(  يف �حلكم �ملحلي و�نعك��سه على 
�ل��قع �لتنم�ي و�القت�س�دي و�الجتم�عي للمنطقة، ودور �ملجتمع �ملحلي 

يف �سنع �لقر�ر مثل )�سلطة منطقة �لعقبة �القت�س�دية �خل��سة، �سلطة 

�قليم �لبرت�ء �لتنم�ي �ل�سي�حي، �سلطة و�دي �الأردن(.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �لث�ين 2015

وز�رة �ل�س�ؤون �لبلدية 

وز�رة �لد�خلية

�لربع �الأول ß -2014 در��سة ومر�جعة �لت�سريع�ت �خل��سة يف �ملن�طق �لتنم�ية.

�لربع �الأخري 2014

وز�رة �ل�سن�عة و�لتج�رة 

و�لتم�ين

وز�رة �مل�لية

�لالزمة  �لت�سريع�ت  �ملح�فظ�ت، من خالل  �لع�ملة يف  �ل�سرك�ت  ت�جيه   ß
�القت�س�دي  �ل��قع  وحت�سني  �ملحلية،  �لتنمية  يف  دوره�  على  للرتكيز 

و�الجتم�عي و�لبيئي للمنطقة.

�لربع �الأول 2014- 

م�ستمر

وز�رة �ل�سن�عة و�لتج�رة 

و�لتم�ين

هيئة �ملن�طق �لتنم�ية

جميع �لدو�ئر �حلك�مية 

ذ�ت �لعالقة ب�ال�ستثم�ر

ß متكني �لقي�د�ت �حلك�مية يف �مليد�ن وتعزيز �لقدر�ت �مل�ؤ�س�سية و�ل�ظيفية 
للمج�ل�ص �لتنفيذية و�ملديري�ت �خلدمية يف �ملح�فظ�ت.

�لربع �الأول 2014- 

م�ستمر

وز�رة �لد�خلية

وز�رة �ل�س�ؤون �لبلدية

وز�رة �لتخطيط و�لتع�ون 

�لدويل

وز�رة تط�ير �لقط�ع �لع�م
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م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

ß تط�ير �أد�ء �لبلدي�ت:
�لدور 	  تعزيز  �إىل  ت�ؤدي  �لتي  و�ل�سالحي�ت  �لت�سريع�ت  مر�جعة 

و�سم�ن  �لالمركزية،  وتر�سيخ  �ملحلية  و�ملج�ل�ص  للبلدي�ت  �لتنم�ي 

�لفقر  ق�س�ي�  ومع�جلة  �ملحلي،  �ملجتمع  مع  �لبلدي�ت  دور  تك�مل 

و�لبط�لة و�لبيئة.

على 	  وقدرته�  �إمك�ني�ته�  ومر�جعة  �لبلدي�ت،  ح�ل  و�قع  در��سة 

ودر��سة  �س�ؤونه�،  �إد�رة  من  متكنه�  �لتي  �مل�لية  �الإير�د�ت  حتقيق 

حجم �مله�م �مل�ك�لة �إليه� ومدى �ت�س�ع بقعته� �جلغر�فية، و�لع��مل 

�لدمي�غر�فية ذ�ت �لت�أثري يف تلك �ملن�طق، و�مل��رد �لب�سرية، و�مل��رد 

�مل�لية، و�الآلي�ت و�ملعد�ت، و�لبنية �لتكن�ل�جية.

�حلك�مة 	  خطط  مع  متك�ملة  للبلدي�ت  �إ�سرت�تيجية  خطط  بن�ء 

وم�جهة ب�لنت�ئج وحمددة ب�إط�ر زمني.

تفعيل مت�بعة خطط �لبلدي�ت و�لرق�بة على �الأد�ء و�الإنف�ق.	 

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2016

وز�رة �ل�س�ؤون �لبلدية

الحور ال�ساد�ص ع�سر: اإ�سالح وتطوير منظومة التعليم 

م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

مر�جعة منظ�مة �لتعليم يف �الأردن بك�فة مك�ن�ته� وحتديد ج��نب   ß
�لتط�ير �ملمكنة وتبني �لرب�مج و�مل�س�ريع �لكفيلة بتحقيقه� وذلك بدًء 

من �لبد�ي�ت �ملبكرة يف �لتعليم �الأ�س��سي و�نته�ء ب�لنه�ي�ت �ملت�أخرة يف 

�لتعليم �جل�معي، بحيث ت�سمل:

وتط�ير 	  �لن�ظمة،  )�لت�سريع�ت  بـ  و�لث�ن�ي  �الأ�س��سي  �لتعليم 

وب��ستمر�ر  �ملختلفة  للتط�ر�ت  م��كبته�  ل�سم�ن  �لدر��سية  �ملن�هج 

�لتعليم  دور  وتفعيل  �لنز�هة،  ومب�دىء  مب�س�مني  وت�سمينه� 

و�لي�ت  كف�ءتهم  وحت�سني  �ملعلمني  تط�ير  وبر�مج  و�لتقني،  �ملهني 

�ملد�ر�ص  مبدر�ء  �خل��سة  و�مل�س�ؤولي�ت  و�ل�سالحي�ت  �ختي�رهم، 

و�لك��در �الإد�رية �ملختلفة يف �ملد�ر�ص، و�متح�ن �لث�ن�ية �لع�مة...(.

و�أ�س�ص 	  �لن�ظمة،  )�لت�سريع�ت  بـ  �لنظر  �إع�دة  �لع�يل،  �لتعليم 

وظ�هرة  �جل�معي،  �لقب�ل  و�أ�س�ص  و�لرب�مج،  �جل�مع�ت  �عتم�د 

و�لتقني  �ملهني  و�لتعليم  و�لردع(،  )�لت�أديب  �جل�معي  �لعنف 

�لتعيني يف  �لتعيني و�الإبتع�ث بحيث يك�ن  �أ�س�ص  �لع�يل، ومر�جعة 

ع�س�ية هيئ�ت �لتدري�ص و�ملبتعث�ن للح�س�ل على �ل�سه�د�ت �لعلي� 

للح��سلني على �أعلى �لتقدير�ت يف �لدرجة �جل�معية �الأوىل...(.

خلق بيئة حمفزة ود�عمة للبحث �لعلمي ت�سمن ت�جيهه مب� يع�د 	 

ب�لنفع على �ملجتمع و�إيج�د حل�ل للم�س�كل و�لتحدي�ت �لتي ت��جه 

�ملجتمع. 

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2018

وز�رة �لرتبية و�لتعليم

وز�رة �لتعليم �لع�يل 

و�لبحث �لعلمي 

هيئة �عتم�د م�ؤ�س�س�ت 

�لتعليم �لع�يل

م�ؤ�س�سة �لتدريب �ملهني

�جل�مع�ت
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الحور ال�سابع ع�سر: ال�سلطة الق�سائية 

م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

مر�جعة وحتديث ق�ن�ن ��ستقالل �لق�س�ء مب� يعزز ��ستقالل �لق�س�ء   ß
و�لف�سل بني �ل�سلط�ت. 

�لق�س�ه  الختي�ر  و�سف�فة  وع�دلة  م��س�عية  ومع�يري  �أ�س�ص  �عتم�د   ß
و�أف�سل  �لنز�هة  درج�ت  �أعلى  وفق  وعزلهم  وترفيعهم  وتعيينهم 

�ملم�ر�س�ت.

ß ت�فري �لق��عد �لق�ن�نية �لتي حتدد �ل�قت �لالزم الإجر�ء�ت �لتق��سي، 
وي�سمن �سرعة تنفيذه�.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2015

�ملجل�ص �لق�س�ئي

رئ��سة �ل�زر�ء

 وز�رة �لعدل

ß تبني وتفعيل مدونة �ل�سل�ك �لق�س�ئي.
ß تبني بر�مج متقدمة لبن�ء قدر�ت �لق�س�ه و�ملدعني �لع�مني وتدريبهم 

�مل�ستمر.

ß بن�ء وتعزيز قدر�ت �لك��در �لب�سرية للع�ملني يف �ملح�كم.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2016

وز�رة �لعدل

�ملجل�ص �لق�س�ئي

ß �إيج�د �الآلي�ت و�الإمك�ني�ت �لتي ت�سمن بي�ن وو�س�ح �الأ�س�ص �لتي �عتمد 
عليه� �خلرب�ء يف �أد�ء �مله�م �مل�كلة �إليهم من �ملح�كم. 

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2016

�ملجل�ص �لق�س�ئي وز�رة 

�لعدل

و�لق�س�ي�  �لف�س�د  ق�س�ي�  يف  للنظر  متخ�س�سة  ق�س�ء  هيئ�ت  ت�سكيل   ß
�لتج�رية و�ملدنية.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �لث�ين  2015

�ملجل�ص �لق�س�ئي

�لربع �الأول  ß -2014 تعزيز دور �لني�ب�ت �لع�مة.

�لربع �الأخري  2014

�ملجل�ص �لق�س�ئي وز�رة 

�لعدل

ß �أن تر�عي �أية تعديالت د�ست�رية م�ستقبلية جعل �لق�س�ة بعد تثبيتهم 
غري ق�بلني للعزل م� مل يكن ذلك نتيجة عق�ب�ت  جز�ئية وم�سلكية.

الحور الثامن ع�سر: التنمية ال�سيا�سية والربلانية

م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

ß مر�جعة �لت�سريع�ت �لن�ظمة للعمل �حلزبي يف �ململكة ل�سم�ن �ن�سج�مه� 
مع �أحك�م �لد�ست�ر و�ملع�يري �لدولية �لتي �لتزمت به� �لدولة وتط�يره� 

لتنمية �لعمل �حلزبي و�ل�سي��سي.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �لث�ين  2014

وز�رة �ل�س�ؤون �ل�سي��سية 

و�لربمل�نية

وز�رة �لد�خلية

ß مر�جعة وتط�ير ق�ن�ن �النتخ�ب وم� �نبثق عنه من �أنظمة وتعليم�ت 
و�س�ال �إىل ق�ن�ن جديد يحقق نقلة ن�عية يف �حلي�ة �لربمل�نية، وي�سمن 

عد�لة �لتمثيل وي�سجع �مل�س�ركة بني �أبن�ء �ملجتمع ويعزز �للحمة  بينهم، 

وي�سجع �حلي�ة �حلزبية ن�س�ً وروح�ً وي�فر �الآلي�ت �ملن��سبة ملح�ربة �مل�ل 

�ل�سي��سي لل��س�ل �إىل جمل�ص ن��ب مي�ر�ص دوره �لرق�بي و�لت�سريعي 

ب�أعلى درج�ت �لكف�ءة و�مل�س�ؤولية.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأخري 2014

جمل�ص �الأمة

رئ��سة �ل�زر�ء

وز�رة �ل�س�ؤون �ل�سي��سية 

و�لربمل�نية
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م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

�إد�رة  وتقييم جتربته� يف  �مل�ستقلة لالنتخ�ب�ت  �لهيئة  ق�ن�ن  مر�جعة   ß
�لعملية �النتخ�بية، بحيث تك�ن هيئة م�سّكلة من ق�س�ة وذ�ت ��ستقالل 

وظيفي و�إد�ري. 

ß مر�جعة �إجر�ء�ت �النتخ�ب لتك�ن �سهلة ومب�سطة.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �لث�ين 2014

�لهيئة �مل�ستقلة 

لالنتخ�ب�ت

دي��ن �لت�سريع و�لر�أي

ملجل�سي  �لع�مة  لالأم�نة  و�ل�ظيفية  �مل�ؤ�س�سية  �لقدر�ت  وتعزيز  بن�ء   ß
�الأعي�ن و�لن��ب. وت�فري جه�ز فني ت�سريعي ملحق بكل جمل�ص.

ß تط�ير مدون�ت �ل�سل�ك ملجل�سي �الأعي�ن و�لن��ب.

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �لث�ين  2014

جمل�ص �الأعي�ن

 جمل�ص �لن��ب 

الحور التا�سع ع�سر: تعزيز ثقافة النزاهة و�سيادة القانون لدى الواطن 

م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

�لر�أي  وقب�ل  �لق�ن�ن،  و�سي�دة  �لنز�هة  ومب�دئ  ثق�فة  ن�سر  تعزيز   ß
�حلق�ق  ومعرفة  �لعمل،  يف  و�الإخال�ص  لل�طن،  و�النتم�ء  �الآخر، 

متخ�س�سة  وتثقيف  وت�عية  تربية  بر�مج  بتبني  وذلك  و�ل��جب�ت، 

�مل�ظف،  �ملحلي،  �ملجتمع  )�الأ�سرة،  �ملختلفة  و�ل�سر�ئح  للفئ�ت  م�جهة 

�مل�س�ؤول، �مل�ؤ�س�س�ت..(.

�لتع�ون مع �مل�ؤ�س�س�ت �لدينية لن�سر مب�دئ �مليث�ق.	 

ت�سمني مب�دئ �مليث�ق يف بر�مج �لثق�فة و�ل�سب�ب و�لتنمية �ل�سي��سية.	 

ين��سب 	  ومب�  �لنز�هة  وم�س�مني  مبب�دئ  �ملدر�سية  �ملن�هج  ت�سمني 

�لفئة �لعمرية ويف �مل��د �ملن��سبة.

ت�سمني مب�دئ وم�س�مني �لنز�هة يف من�هج �لتعليم �لع�يل و�سمن 	 

م�س�ق�ت �إجب�رية.

�لربع �الأول 2014- 

م�ستمر

وز�رة �لثق�فة 

وز�رة �الأوق�ف و�ل�س�ؤون 

و�ملقد�س�ت �الإ�سالمية

وز�رة �لرتبية و�لتعليم

م�ؤ�س�س�ت �الإعالم

وز�رة �لتعليم �لع�يل

وز�رة �ل�س�ؤون �ل�سي��سية 

و�لربمل�نية

ß ن�سر وتعميم م�س�مني �مليث�ق و�خلطة �لتنفيذية، وذلك من خالل:
�ملمكنة 	  �ل��س�ئل  ت�ستخدم  �النت�س�ر،  و��سعة  �إعالمية  ت�عية  حملة 

لن�سر �ملب�دئ و�لقيم �لتي ت�سمنه� ميث�ق �لنز�هة �ل�طنية.

ور�ص عمل وندو�ت م�زعة جغر�في�ً وح�سب جدول زمني من��سب.	 

م�قع �لكرتوين متخ�س�ص وتف�علي ملت�بعة �لتنفيذ و�ملالحظ�ت.  	 

�لربع �الأول 2014- 

�لربع �الأول 2015

لتعزيز  �لتنفيذية  �خلطة  يف  �لعمل  �سري  تقدم  تق�رير  وتعميم  ن�سر   ß
منظ�مة �لنز�هة �ل�طنية.

�لربع �الأول 2014- 

حتى �النته�ء 

من تنفيذ جميع 

م�س�ريع �خلطة

�جلهة/ �للجنة �لتي 

�سيتم حتديده� ح�سب 

�ملح�ر �لع�سرين
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الحور الع�سرون: متابعة تنفيذ اخلطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية

م�سوؤولية التنفيذالإطار الزمنيال�ساريع 

�مليث�ق  الإعط�ء  من��سبة  ق�ن�نية  �سيغة  �إىل  �لت��سل  �مك�نية  در��سة   ß
�ل�سفة �الإلز�مية.

�مليث�ق  تطبيق  على  �الإ�سر�ف  �ستت�ىل  �لتي  �للجنة  �جلهة/  حتديد   ß
ومت�بعة تنفيذ هذه �خلطة.

ß و�سع �آلية مت�بعة �خلطة.
ß عقد ور�سة عمل ملمثلي �مل�ؤ�س�س�ت �ملعنية ل�سرح حيثي�ت �خلطة و�لدور 

�ملن�ط بكل م�ؤ�س�سة و�لتعريف ب�آلية �ملت�بعة.

ß رفع تق�رير �جن�ز دورية.

�لربع �الأول/2014- 

حتى �النته�ء 

من تنفيذ جميع 

م�س�ريع �خلطة

�جلهة/ �للجنة

اعتبار اليثاق واخلطة منهجًا عابرًا للحكومات وينبغي اللتزام به من قبل جميع ال�سلطات والإدارات يف الدولة. 
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ت�سكلت اللجنة اللكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية مبوجب الر�سالة اللكية الوؤرخة يف 2012/12/8 برئا�سة دولة 

الدكتور عبداهلل الن�سور وع�سوية الذوات التالية اأ�سماوؤهم: 

دولة رئي�ص جمل�ص �الأعي�ن

مع�يل رئي�ص �ملجل�ص �لق�س�ئي 

مع�يل وزير تط�ير �لقط�ع �لع�م/ مقرر�ً للجنة

مع�يل �لدكت�ر رج�ئي �ملع�سر

مع�يل �الأ�ست�ذ �لدكت�ر حممد �حلم�ري

�سع�دة �ل�سيد عبد �ملجيد ذنيب�ت 

�سع�دة �ل�سيد طالل �أب� غز�لة

�سع�دة �ل�سيدة عبلة �أب� علبة

�سع�دة �لدكت�ر م��سى بريز�ت

�سع�دة �ل�سيد حمم�د �إردي�س�ت

�سع�دة �ل�سيد ب��سم �سكجه�

وحددت �لر�س�لة �مللكية مه�م �للجنة بـ:

• مر�جعة �لت�سريع�ت ودر��سة و�قع جميع �جله�ت �لرق�بية، وت�سخي�ص �مل�س�كل �لتي ت��جهه�، و�ل�ق�ف على م��طن �خللل 	

و�ل�سعف.

• �قرت�ح �لت��سي�ت لتق�مي �سري عمل �جله�ت �لرق�بية يف مك�فحة �لف�س�د وتعزيز �لتع�ون فيم� بينه�.	

• �ل�سي��سية 	 و�لق�ى  و�لنق�ب�ت  �الأحز�ب  فيه�  مب�  �ملدين،  �ملجتمع  م�ؤ�س�س�ت  جميع  مع  و�حل��ر  و�لت���سل  ب�لت�س�ور  �لقي�م 

�ملختلفة، و�النفت�ح على �لروؤى و�الأفك�ر �لتي يطرحه� �مل��طن�ن و�أ�سح�ب �خلربة لل��س�ل �إىل:

ميث�ق يت�سمن �ملب�دئ �الأ�س��سية و�ملع�يري �الأخالقية و�ملهنية �لن�ظمة للعمل يف �لقط�عني �لع�م و�خل��ص مب� ي�سمن تعزيز  -

منظ�مة �لنز�هة و�ل�سف�فية و�مل�س�ءلة و�سي�دة �لق�ن�ن، وي�سمن كذلك حتقيق �لعد�لة وتك�ف�ؤ �لفر�ص وحم�ربة ظ�هرة 

�ل���سطة و�ملح�س�بية.

عمله�  - وم�أ�س�سة  و�ل�سف�فية  و�مل�س�ءلة  �ل�طنية  �لنز�هة  منظ�مة  لتعزيز  حمدد  زمني  بربن�مج  مرتبطة  تنفيذية  خطة 

و�آلي�ت �لتع�ون فيم� بينه�، وحتديد و�قرت�ح �لت�سريع�ت �ملطل�ب تعديله� و�الحتي�ج�ت �لفنية لتط�ير �لقدر�ت �مل�ؤ�س�سية 

لدى �جله�ت ذ�ت �لعالقة وفق�ً الأف�سل �ملم�ر�س�ت �لع�ملية. 
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وقد �رتكزت �للجنة يف نهج عمله� على �لت�جيه�ت �مللكية �ل�س�مية و�ملتمثلة مب� يلي:

• �إر�س�ء �ملب�دئ �لعلي� ك�لعد�لة، و�مل�س�و�ة، و�سي�دة �لق�ن�ن، �إ�س�فة �إىل مك�فحة �لف�س�د، و�ل�سف�فية، و�مل�س�ءلة.	

•  حم�ربة �لف�س�د بك�فة �أ�سك�له قبل وق�عه، و�إ�سالح �الأنظمة �الإد�رية و�مل�لية، وتعزيز �لقيم �مل�ؤ�س�سية و�ل�س��بط �الأخالقية 	

يف م�ؤ�س�س�ت �لدولة. 

•  �سم�ن �إد�رة �مل�ل �لع�م وم��رد �لدولة وو�سع �ل�س��بط �لتي متنع �أي هدر فيه�.	

•  تعزيز �إجر�ء�ت �ل�سف�فية و�مل�س�ءلة يف �لقط�ع �لع�م فيم� يتعلق ب�مل��زن�ت و�لعط�ء�ت و�لل��زم �حلك�مية، ب�الإ�س�فة �إىل وج�د 	

�إط�ر للتعيين�ت يف �ل�ظ�ئف �لعلي� ومع�يري تقدمي �خلدم�ت و�آلية مع�جلة �ل�سك�وى و�ملظ�مل.

•  متكني �أجهزة �لرق�بة وتعزيز قدر�ته� �مل�ؤ�س�سية لردع ومك�فحة �لف�س�د وفق �خت�س��س�ته�.	

•  تعزيز مب�دئ �حل�كمة �لر�سيدة د�خل �لقط�ع �لع�م و�خل��ص ومنظم�ت �ملجتمع �ملدين تر�سيخ�ً لثق�فة �ل�سف�فية و�مل�س�ءلة 	

و�حلر�ص على �ل�س�لح �لع�م. 

•  تط�ير �الأطر �لتي تنظم �لعالقة �لت�س�ركية  بني �لقط�عني �لع�م و�خل��ص.	

بهدف  �لرق�بية  �لهيئ�ت و�جله�ت  روؤ�س�ء  من  �لتقت خالله� عدد�ً  �جتم�ع�ً،  ت�سكيله� ثالثة وع�سرين  ت�ريخ  �للجنة منذ  عقدت 

�الطالع على و�قع �حل�ل يف هذه �لهيئ�ت وت�سخي�ص �مل�سكالت و�لتحدي�ت �لتي ت��جهه�، ويف �س�ء �ملالحظ�ت و�ملن�ق�س�ت �لتي د�رت 

خالل �جتم�ع�ت �للجنة مت �عد�د م�س�دة ميث�ق �لنز�هة �ل�طنية وم�س�دة �خلطة �لتنفيذية لتعزيز منظ�مة �لنز�هة �ل�طنية.

ب�لت�س�ور  �للجنة  قي�م  �أهمية  على  �سّددت  �لتي  �ل�س�مية  �مللكية  �لر�س�لة  يف  �ملعظم  �مللك  �جلاللة  �س�حب  لت�جيه�ت  وتنفيذ�ً 

و�لت���سل و�حل��ر مع جميع م�ؤ�س�س�ت �ملجتمع �ملدين مب� فيه� �الأحز�ب و�لنق�ب�ت و�ال�ستم�ع �إىل �لروؤى و�الأفك�ر �لتي يطرحه� 

�مل��طن�ن و�أ�سح�ب �خلربة يف �سبيل �سي�غة ميث�ق يت�سمن �ملب�دئ �الأ�س��سية و�ملع�يري �الأخالقية �لن�ظمة للعمل يف �لقط�عني 

�لع�م و�خل��ص، و�إعد�د خطة تنفيذية مرتبطة بربن�مج زمني لتعزيز منظ�مة �لنز�هة �ل�طنية، ق�مت �للجنة ب�إعد�د �آلية لعقد 

�للق�ء�ت �لت�س�ورية و�مل�ؤمتر �ل�طني �لع�م، حيث عقدت �للجنة �سبعة ع�سر لق�ًء ت�س�وري�ً، وعلى �لنح� �لت�يل:

• �ثني ع�سر لق�ًء ت�س�وري�ً يف �ملح�فظ�ت بح�س�ر نخبة من ق�دة �لفكر و�لر�أي يف �ملح�فظ�ت، من �ل�زر�ء �ل�س�بقني، و�الأعي�ن 	

�ل�سب�ط  وكب�ر  �لبلدي�ت،  وروؤ�س�ء  و�ملخيم�ت،  �لع�س�ئر  ووجه�ء  للمح�فظ�ت،  �ال�ست�س�رية  و�ملج�ل�ص  �ل�س�بقني،  و�لن��ب 

�ملتق�عدين، وممثلني عن غرف �ل�سن�عة وغرف �لتج�رة، و�لنق�ب�ت �ملهنية و�لعم�لية و�الأحز�ب، و�لقط�ع �لن�س�ئي و�لقط�ع 

�ل�سب�بي يف �ملح�فظ�ت، وكم� يلي: 

ت�ريخ �للق�ء�ملح�فظة

2013/9/2�ربد

2013/9/4عجل�ن

2013/9/5جر�ص

2013/9/9�ملفرق

2013/9/10�لبلق�ء

2013/9/11�لزرق�ء

ت�ريخ �للق�ء�ملح�فظة

2013/9/12م�أدب�

2013/9/16�لكرك

2013/9/17�لطفيلة

2013/9/18مع�ن

2013/9/19�لعقبة

2013/9/24�لع��سمة
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• لق�ًء ت�س�وري�ً مع �جل�مع�ت �حلك�مية و�خل��سة بت�ريخ 2013/9/26 ممثلًة بروؤ�س�ء جم�ل�ص �الأمن�ء وروؤ�س�ء �جل�مع�ت وعمد�ء 	

�لكلي�ت ذ�ت �لعالقة مثل )كلي�ت �لق�ن�ن، و�لعل�م �ل�سي��سية، و�لعل�م �القت�س�دية، و�لعل�م �الد�رية، و�الإعالم، و�ل�سريعة،...( 

وروؤ�س�ء �حت�د�ت �لطلبه فيه�.

• لق�ًء ت�س�وري�ً مع �لقي�د�ت �لتنفيذية يف �جله�ز �حلك�مي ممثلة ب�ل�زر�ء و�الأمن�ء و�ملدر�ء �لع�مني وم�س�عديهم و�ملف��سني 	

�لقي�د�ت  منتدى  �طالق  ه�م�ص  على  �حلك�مية  و�لدو�ئر  و�لهيئ�ت  و�مل�ؤ�س�س�ت  �ل�ز�ر�ت  يف  و�ملديري�ت  �الإد�ر�ت  ومدر�ء 

�حلك�مية بت�ريخ 2013/9/28.

• لق�ًء ت�س�وري�ً مع �الأحز�ب و�لنق�ب�ت و�جلمعي�ت وم�ؤ�س�س�ت �ملجتمع �ملدين بت�ريخ 2013/9/30.	

• لق�ًء ت�س�وري�ً مع �أع�س�ء جمل�ص �لن��ب بت�ريخ 2013/10/1.	

• لق�ًء ت�س�وري�ً مع �أع�س�ء �الأعي�ن بت�ريخ 2013/10/3.	

ب�ال�س�فة �إىل ت�فري بريد �إلكرتوين ورقم ف�ك�ص مت من خاللهم� ��ستقب�ل �ملزيد من �ملالحظ�ت و�القرت�ح�ت و�الآر�ء.

�الأفك�ر  ت�سمني  و  وتب�يبه�  �لت�س�ورية  �للق�ء�ت  يف  طرحه�  مت  �لتي  و�ملقرتح�ت  �ملالحظ�ت  وح�سر  بجمع  �للجنة  ق�مت  وقد 

و�ملالحظ�ت ذ�ت �لعالقة مبنظ�مة �لنز�هة �ل�طنية يف ميث�ق �لنز�هة �ل�طنية و�خلطة �لتنفيذية ومت عر�سهم� على �للجنة يف 

�جتم�عه�  �لذي عقد بت�ريخ 2013/10/21.
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