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Summary 

The study aims to 

identify the concept of good 

governance and its 

relationship to development, 

and the most important 

indicators of good 

governance and especially 

corruption index, then 

discussed the concepts and 

types of corruption, and the 

different causes that lead to 

appearances in the 

community. The study 

focuses on the different 

Jordanian efforts to eradicate 

the phenomenon of 

corruption, and the reasons 

that led to the increase in 

Jordan, and Jordan in global 

indicators transparency in the 

fight against corruption, and 

the major challenges it faces 

in dealing with this 

phenomenon. The study 

concludes with a set of 

recommendations and 

findings. 

Key words: good 

governance, development, 

corruption, political stability 

مؾكصاٌ

معػفوممسؾىمظؾؿعرفماظدرادةمتفدف

موأػممباظؿـؿقة،مسالضؿهمدقاقميفماظرذقدمايؽم

معمذرمخاصموبشؽلماظرذقدمايؽممعمذرات

موأغواسه،ماظػلادمعػاػقممتـاولمثمماظػلاد،

ميفمظظفورهمتمديماظيتماٌكؿؾػةمواألدؾاب

ماجملؿؿع م مفوداىمسؾىماظدرادةموترطز.

ماظػلاد،مزاػرةمٌعاىةماٌكؿؾػةماألردغقة

ماألردن،ميفمزدؼاتفاظمأدتماظيتمواألدؾاب

ماظعاٌقةماظشػاصقةمعمذراتميفماألردنموعوضع

ماظيتماظؿقدؼاتموأبرزماظػلاد،معؽاصقةميف

ماظظاػرةمػذهمععاىةميفمتواجفه موتـؿفي.

م.واظـؿائجماظؿوصقاتمعنمجملؿوسةماظدرادة

 الدكتور رضوان محمود المجالي
 محاضر متفرغ في قسم العلوم السياسية

 جامعة العلوم اإلسالمية العالمية 
 ناألرد -عمان
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ماظداظةماظؽؾؿات ماظرذقد،ممايؽ:

م.اظلقاديماالدؿؼرارماظػلاد،ماظؿـؿقة،

م

م:ةاٌؼدع

مايؽمممبػفومماالػؿؿاممبدأمممم

مGood Governance)اظرذقد ميف(

م،1989مسامميفمعرةمألولماظدوظيماظؾـكمطؿابات

ماإلصالحمدقاداتمظػشلمطـؿقفة

ماهلقؽؾيماظؿؽقف)االضؿصادي مبفامضامماظيت(

مرناظؼمعنماظؿلعقـاتمسؼدمغفاؼةمضيماظؾـك

مأدىممماماظـاظث،ماظعاملمدولميفماظعشرؼن

ماظلقاديماإلصالحمسؾىمتؼوممدقاداتمظطرح

متشؿلمػـاظكمواٌمدلي مايؽممغظممإصالح:

مسؾىماظؼائمماظدميؼراريماظـظامموتػعقل

مايرؼاتموضماؼةمايزبقة،ماظؿعددؼة

ماالضؿصاديماإلصالحمأنمأي...ماٌدغقةموايؼوق

مادقةدقمإصالحاتمبوجودمإالمؼؿقؼقمال

مؼلخذماظصاحلمايؽممهؼققمصلصؾح.م(1)وإدارؼة

مرئقلةمأبعادمثالثة مبطؾقعةمعرتؾط)دقادي:

موسؿؾقةممتـقؾفاموذرسقةماظلقادقةماظلؾطة

م،(اظعاعةماظلقادةموتشؽقلماظؼرار،مصـع

مإداري مايؽوعقةماٌمدلاتمبؽػاءةمعؿعؾق)

ماجؿؿاسيم-واضؿصاديم،(وصاسؾقؿفا معرتؾط)

محقوؼؿهموعدىمدغياٌماجملؿؿعمبـقةمبطؾقعة

مورؾقعةمجفة،معنماظدوظهمسنموادؿؼالظه

ماالضؿصاديماجملاظنيميفماظعاعةماظلقادات

مباظعاملماظدوظةماضؿصادموسالضةمواالجؿؿاسي،

ماٌوارـونمسؾىموتلثريػامواضؿصاده،ماًارجي

مجفةمعنمايقاةموغوسقةماظػؼرمحقثمعن

م.م(2)(أخرى

ماٌمذراتمطلػمماظػلادمةزاػرموبرزت

مايؽممتطورمعلؿوىمدرادةميفماًاصة

معمذراتمجاغبمإشمماألردن،ميفماظرذقد

مأخرى مواٌلاءظة،ماظلقادقة،ماٌشارطة:

م.مواظشػاصقة

ميفماٌمذرمػذامأػؿقةمزفرتموضد

معرحؾةميفمؼطرحفامبدأماظيتماألػؿقة

ماظيتمواالضؿصادؼةماظلقادقةماإلصالحات

مػذامأػؿقهموزادتمبفا،مظؾؼقامماألردنمؼلعى

ماظعربيماظربقعمعرحؾةميفماٌمذر مأضػىممما.

مػذهمظؿلصقلمواضقةمضراءهميفمطؾاحـنيمسؾقـا

مووضعمأدؾابفامإشمماظوصولموحماوظةماظظاػرة

م.هلامحؾول

م:اظدرادةمأػداف

ماظرذمقدممايؽممممعاػقةمسؾىماظؿعرف -1

م.باظؿـؿقةموسالضؿه

ماظػلممماد،معػفممموممسؾمممىماظؿعمممرف -2

 .ظهماٌكؿؾػةمواألغواع
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مؼقؼقممةايمواألدممؾابماظػلممادمعاػقمةم -3

 .ظه

مزماػرةممععاىةميفماألردغقةماىفود -4

 .اظػلاد

ماظشممػاصقةمعمذممراتميفماألردنمعوضممع -5

م.اظعاٌقة

م:اظدرادةمعشؽؾة

مبدأتماظيتماظظواػرمعنماظػلادمؼعد

ميفمواالضؿصاديماظلقاديماالدؿؼرارميفمتمثر

ميفمتلثرياتفاماغعؽلتماإلغلاغقة،ماجملؿؿعات

مواىؿاساتماٌوارـنيمبنيماظعالضةمرؾقعة

ماظلؾطةمععمسالضؿفممورؾقعةماجملؿؿع،مداخل

ماظلقاديماظـظاممداخلماظلقادقة مػذامؼؼابل.

محؽوعاتمتعاعلميفمايؼقؼقةماىدؼةماألعر

مادؿػقاظهموإعؽاغقةماظػلاد،مععماظدول

ميفماٌكؿؾػةماٌمدلاتمطاصةميفمواغؿشاره

ماجملؿؿع مظذظكمطـؿوذجماألردنموؼربز. ممما،

م:جوػريمدمالمععهمأثري

معنماألردنمادؿطاعمعدىميأمإشم

ماٌكؿؾػةمجواغؾفاميفماظػلادمزاػرةمعؽاصقة

موعؼدارمواٌمدلي،ماظؿشرؼعيماٌلؿوىمسؾى

مبنيماظعالضةمرؾقعةميفمإرمابامذظكماغعؽاس

مواظدوظة؟ماٌوارن

م:اظدرادةمعؼوالت

مدؾؾقًامتمثرمساٌقةمزاػرةماظػلادمؼشؽل -1

مويفمايؽممأغظؿةموبؼاءمذرسقةميف

مواظلؾطةماٌوارنمنيبماظعالضةمرؾقعة

مسدممعنمحاظةمإشممؼمديممماماظلقادقة،

مواالضؿصاديماالجؿؿاسيماالدؿؼرار

 .ظؾدولمواظلقادي

ممبؼدارموادمصارهماظػلادماغؿشارمؼرتؾط -2

ماظؿـؿقةمٌمذراتماظدوظةمهؼقق

ماٌعقشيمعلؿوىموهلنيماالضؿصادؼة

ماٌلاءظةمآظقاتمتطوؼرمويفمظؾؿورـني

ماألعرمقة،اظلقادموايرؼةمواٌؽاذػة

مايؽممطػاءةمعنمععهمؼزؼدماظذي

 .اظدوظةميفماظرذقد

مضويموعمدليمتشرؼعيمبـاءموجود -3

ميفمدورمؼؾعبماظلقاديماظـظاممداخل

معؽاصقةمسؾىماظدوظةمعؼدرةمزؼادة

ماٌوارنمسالضةميفماظـؼةمزؼادةمويفماظػلاد

م.اظلقادقةمباظلؾطة

م:اظدرادةمعـفج

مسؾىمرئقليمبشؽلماظدرادةمتعؿؿد

مزاػرةمدرادةميفماظوصػيمقؾقلاظؿمعـفج

مبدأتماظيتمةاالجؿؿاسقماظظواػرمػمطلماظػلاد،

مسؾىمظؾدولماظلقادقةماظؿوجفاتميفمتمثر

مرؾقعةموهدؼدماظداخؾقة،مدقاداتفامعلؿوى
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مواظدوظةماٌوارنمبنيماظعالضة ماظدرادةموتعؿد.

مسؾىمتلثريػاموطقػقةماظظاػرةمػذهموصفمسؾى

مجمؿوسةمدقاقميفماألردغيماظلقاديماظـظام

ماظؾقؽةمعنماظؼادعةمواظضغوراتماٌطاظب

مادرتاتقفقاتمتؾينميفمتدصعمواظيتماظداخؾقة،

مععاىةميفماظلقادقةماظلؾطةمضؾلمعنمحؼقؼقة

مسؾىمؼرتتبمممامسؾقفا،مواظؼضاءماظظاػرةمػذه

ماظؼراراتمعنمسؽلقةمصعلمردودماألعرمػذا

ميفمسـفاماظؿعؾريمؼؿممايؽوعة،مسنماٌـؾـؼة

مجدؼدةموعطاظؾاتمفاجقةاحؿمحرطاتمصور

محوهلممهوممدقادقنيمأذكاصممبقاطؿة

م.صلادمضضاؼا

أواًل:معاػقةمايؽمماظرذقدموسالضؿهم

مباظؿـؿقة:

مأوماٌعاغي،معنماظعدؼدمػـاظك

م:اظرذقدمايؽممٌػفومماظؿعارؼف

ماظودمقؾةممبلغمهم"ممسرصمهمماظدوظيماظؾـك -1

ميفماظلممؾطةممماردممةمبفممامؼممؿمماظمميت

ماالضؿصمممممممممادؼةماٌمممممممممواردمإدارة

م.(3)ظؾؿـؿقةماظالزعةمواالجؿؿاسقة

ماٌؿقمممممممممدةماألعمممممممممممبرغممممممممماعج -2

مبلغمممه"ممسرصمممه(مUNDP)اإلمنمممائي

مواظلقادمقةمماالضؿصمادؼةمماظلمؾطةمممماردة

مطاصمةممسؾمىمماظدوظةمذؽونمإلدارةمواإلدارؼة

مواظعؿؾقماتمماآلظقماتمموتؿضؿنماٌلؿوؼات،

معممنماٌوارـممونمؼممؿؿؽنماظمميتمواٌمدلممات

معصمممايفممسمممنماظؿعمممؾريمعمممنمخالهلممما

مواجؾمممماتفمموأداءمحؼممموضفمممردمممةمومما

مٌضماعنيممرؾؼماًممخالصماتفمممسؾمىممواظؿػاوض

مواالغػؿاحماظؼاغون،موحؽمماإلغلان،محؼوق

مواالضممطالعماظػاسؾممةمواٌشممارطةماظلقادممي

مواظشممممػاصقةمواحملادممممؾةمباٌلممممموظقة

 .م(4)اإلدارؼةمواظؽػاءةمواظؿؿؽني

معوضمفممسمنممسؾمارةممبلغه"مأؼضَاموؼعرف -3

مظلقادمقة،ماماظلؾطةممماردةمإزاءمضقؿي

مباواهمواجملؿؿع،ماظدوظةمذمونمإلدارة

مضقمماداتمخمماللمعممنموتـؿممويمتطمموؼري

مإدارؼممةمطمموادرمأومعـؿكؾممة،مدقادممقة

متطمموؼرممبـففقممةمعؾؿزعممةموحؽوعقممة

مظؾقؽممٌعاؼريمرؾؼًاماجملؿؿعقة،ماٌوارد

ماحملادممؾةمأدممسمسؾممىمتؼممومماظصمماحل،

موسؾمىمماظلقادمي،ممواالدؿؼرارمواٌلاءظة

ماالضؿصممماديمجواظمممـفمايؽمممممصاسؾقمممه

 .م(5)اظػلادموعواجفةمواظؼاغوغي

مباظؿـؿقةماظرذقدمايؽممظعالضةموؼـظر

موعرتابطة،معؿؾادظةمسالضةمأغفامسؾىمماظشاعؾة

محقثماألخر،مسؾىمعـفؿامطلمهؼققمؼعؿؿد

ماالضؿصاديمواظـؿوماظؿطورمسؿؾقةمناحمأنمند



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                العدد الثامن
 

 

 

 «دالفسا مكافحة مؤشر في قراءة األردن في الرشيد الحكم»
 

861 

محؽمموجودمضرورةمسؾىمطؾريمبشؽلمؼعؿؿد

مرذقد مدميؼرارقةمعمدلاتمبوجودموذظك)

ماظلقادقةمايؼوقمسؾىمواظؿلطقدمصعاظة،

ماظصقاصةموحرؼةمواٌدغقة، مغوسقةمووجود(

مواظؿطوؼرماالػؿؿاممتؿضؿنماإلدارةميفمعؿؿقزة

مسؾىماظرتطقزميفمايؽمموصعاظقةمصقفا،ماٌلؿؿر

ماألعنموهؼققمواظعداظة،ماظؼاغونمدور

ماظيتماٌوارـون،محؼوقموضماؼةمواالدؿؼرار،

مىذبماظظروفمهلنيمدمومتدصع

ماظرذقدمايؽممصورةمأنمحقثماالدؿـؿارات،

ماظدوظةميفماالدؿـؿاراتمحفممزؼادةمدمومتدصع

ماإلصالحاتمعنمدؾلؾةمخاللمعنمتـشلمواظيت

مصايؽم.ماظؿشرؼعيماإلصالحمصقفاممباماٌكؿؾػة

ماالضؿصاديماإلصالحمصاسؾقهميفمؼمثرماظرذقد

ماظلقاداتمأنمطؿاماإلنازات،محفممبزؼادة

مطونمايؽم،مغوسقةميفمتمثرمؿصادؼةاالض

معنمؼزؼدماظؿفارةموهرؼرماالضؿصاديماالغػؿاح

موؼرتؾط.مأصضلميؽممؼمديممماماٌـاصلةمحفم

مخاللمعنمباظدميؼرارقة،ماظرذقدمايؽم

مواٌدغقةماظلقادقةمايرؼاتمبوجودماإلسرتاف

ميفماظؿـؿقةمظؿقؼققمأدادقةمطؼقممواٌشارطة

مبؿقؼققمصؼطمعرتؾطةموظلقتماجملؿؿع،

ماالضؿصاديمتطورمبوجودمإنازات

م.(6)واالجؿؿاسي

ميفماظرذقدمحؽمموجودمؼصعبمضدمطؿا

ميفمحؼقؼيماضؿصاديممنوموجودمشقابمزل

معنمدرجاتمبؿقؼققمذظكمعؼرتنماظدوظة،

مواظؿشرؼعقةماظلقادقةماظؾـقةميفماظؿغري

معـظؿةمظشروطماالغضؿاممأنمذظكمواإلدارؼة،

ماالضؿصاديمؿعاونظؾمبابًامؼشؽلماظعاٌقةماظؿفارة

معؿطؾؾاتمظؿـػقذموودقؾةماألسضاء،ماظدولمبني

مهدؼدمميؽنمسؾقفامبـاًءمواظيتماظؿـؿقة،

مخمؿؾػةممناذجموتؼدؼمماظرذقدمايؽممعؼاؼقس

مظؾدولمسؿؾقًامإرارًامتشؽلم-ايؽممألدؾوبم–

م..(7)األخرىماألسضاء

معنماظرذقدمايؽممأصقبمظؼدم

مضاعوسمدخؾتماظيتماىدؼدةماٌػردات

مإصالحقًامعؿطؾؾًاموذؽؾتماظدوظقة،مظعالضاتا

مباظدصعماظدوظقةمواهلقؽاتماٌـظؿاتمتؼوم

معمذراتمسدةمسؾىمذظكموؼعؿؿدمبؿقؼقؼه،

م(8)ظؾؿـؿقةمدقادقةمذرورًامتعدمخمؿؾػة موتعد.

ماظيتماألدواتماحدىماًارجقةماٌلاسدات

مايؽممظؿقؼققماظدوظقةماٌمدلاتمتلؿكدعفا

معمدلاتمدورمتػعقلمخاللمعنماظرذقد

م...وايوارمواٌشارطةماٌدغيماجملؿؿع

مؼلؿىممباماظرذقدمايؽممأرتؾطمطؿام

 Washington)واذـطنمتواصق"

Consensus م مإجراءاتمتضؿنمواظذي("
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ماظدوظةمدورموتؼؾقصماظلوق،مأوظوؼةمظؿؽرؼس

مهرؼرمررؼقمسنمواظؿـؿقةماالضؿصادميف

ماظعام،ماإلغػاقمعنموايدمواًصكصةماظؿفارة

مسؾىماالدؿؼرارموتوصريمألدعار،اموهرؼر

ماظؾـقةموتوصريماظؽؾي،ماالضؿصادمعلؿوى

م(9)األدادقة مايؽممأػدافمهؼققموميؽن.

م:(10)ؼؾيمعامخاللمعنماظصاحل

مواظؿؿـقمملماظلقادممقةماظشممرسقةموجممود -1

ماالغؿكابممماتمخممماللمعمممنماظشمممعي

م.اظصقققةماظدميؼرارقةمواٌؿاردة

مواظؼقممممادةماٌلممممؽوظةماإلدارةموجممممودم -2

مواالدممممؿفابةماظـاجقممممةمةاظلقادممممق

متممدصقمخمماللمعممنمايؽوعقممةمواٌروغممة

ماظؼممموةمعراطمممزمواغؿشمممارماٌعؾوعمممات،

موجودمععموخارجقًا،مداخؾقًاموصاسؾقؿفا

 .ظؾػلادمعـكػضةمعلؿوؼات

ماإلغلممان،ميؼمموقمايؽوعممةماحممرتام -3

موهؼقمممقمايرؼمممة،مسؾمممىمواظؿلطقمممد

 .ظؾفرائمماٌعاضؾةمغظامموتػعقلماظعداظة

ماظرذقدمؽمايمهؼققمؼرتطزمحقث

مخمؿؾػةمبعـاصر مواٌلاءظةماظؼاغون،مدقادة:

ماإلدارةموهلنيمواظشػاصقة،مواظرضابة،

ماظػلاد،موعؽاصقةم،(ايؽوعيماألداء)اظعاعة

 ..ماظلقادقةمواظؼقادةماظلقادي،مواالدؿؼرار

ثاغقًا:ماظرؤؼةماألردغقةمٌػفوممايؽمم

ماظرذقد:م

مايلنيمابنماظـاغيمسؾداهللماٌؾكمأرؾق

مهؼققمأجلمعنماظرذقدمايؽممإشممةاظدسو

ماٌممترميفموذظكماظعربقة،ماظدولميفماظؿـؿقة

مخاللماٌقتماظؾقرميفمسؼدماظذيماإلضؾقؿي

م2005مصرباؼرم7م-6ماظػرتة مدسوتهموترتؽز.

مإدارؼة،:مرئقلةمإصالحاتمثالثةمهؼققمسؾى

م:(11)وػيمحماورمدؿةمضؿنموضضائقة،معاظقة،

م.االجؿؿاسقةماًدعةمضؿان -1

موتؾلمممقطماالظؽرتوغقمممة،موعمممةايؽ -2

 .اإلدارؼةماإلجراءات

 .اظعاعةماٌاظقةميفمايؽممإدارة -3

مواظشممراطةماًممدعات،مضطمماعمهرؼممر -4

مواًممماص،ماظعمممامماظؼطممماسنيمبمممني

 .اإلصالحموهؼقق

 .اظؼاغونمودقادةماظؼضاء،مدور -5

موإصالحماٌدغي،مواجملؿؿعماٌوارـون، -6

 م.اظعربقةماٌـطؼةميفماظعامماظؼطاع

مسؾىماألردنمسؿلمصؼدممداظصدمػذامويف

ماظيتماظؿـؿوؼة،ماألػدافمعنمجمؿوسةمهدؼد

ماألجـدةمعشروع"مضؿنمظؿقؼقؼفا،مؼلعى

ماظورـقة مسؾداهللماٌؾكمبؿوجقفاتمجاءمواظذي"

م9ميفماظػاؼزمصقصلميؽوعةمايلنيمابنماظـاغي

متشؿل)توجقفقةمىـةمتشؽقلم،2005مصرباؼر

مايؽوعةمسنمممـؾني موعمدلاتمواظربٌانم



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                العدد الثامن
 

 

 

 «دالفسا مكافحة مؤشر في قراءة األردن في الرشيد الحكم»
 

861 

(مواإلسالمماًاصمواظؼطاعماٌدغيمؿؿعاجمل

موهدؼدماظورـقةماألجـدةمصقاشةمتؿوشم

ماظػعؾي،ماظؿـػقذمسؾىمععؿؿدةمأوظوؼاتفا،

ماألجـدةموػدصتماٌرجوة،مغؿائجموهؼقق

مظؾؿوارنمايقاةمغوسقةمظؿقلنيماظورـقة

ماٌلؿداعةماظؿـؿقةمهؼقق:مخاللمعنماألردغي

م،(2012-2007)عراحلمسؾىممتؿدمخطةموصق

موتلعىم،...(م-2018)م،(2018م-2013)

ماظشعؾقةمواٌشارطةماالضؿصاديماظـؿومظزؼادة

ماجملؿؿعمعمدلاتمدورموتعزؼزماظوادعة،

موادؿؼالظقةماظؼاغونمدقادةمعؾدأموتلطقدماٌدغي

موزؼادةمواألعن،ماالدؿؼرارمهؼققماظؼضاء،

مسؾىماسؿؿادًاموايؽوعة،ماٌوارنمبنيماظـؼة

م.(12)...اٌلاءظةميفمذقدةاظرمواياطؿقةماظشػاصقة

ماألردغقةماظرؤؼةمزفرتمطذظك

مررحمخاللمعنماظرذقدمايؽممعػفوممظؿقؼقق

ميفماغظر)مواٌؽارمماٌؾادراتمعنمجمؿوسة

م1)رضمماظشؽل مظؿطؾققمعمذراتمذؽؾتماظيت(

ماجملاالتمخمؿؾفميفماظرذقدمايؽممعػفوم

ماظؾـقةميفمواضحمتغقريمإحداثمأجلمعن

مواإلدارؼةمواالضؿصادؼةماظلقادقة

موادؿؼرارمذاعؾةمتـؿقةموهؼققمواظؿشرؼعقة،

.األردغيماٌوارنمسؾىمآثارػامتـعؽسمدقادي،

م

 (1)اظشؽلمرضم

م(م.2009م-2000اٌؾادراتماٌؾؽقةمظؾؿـؿقةمواإلصالح)

م

م

م

م

م

م

 م

 

 

م

م



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                العدد الثامن
 

 

 «الفساد مكافحة مؤشر في قراءة األردن في الرشيد الحكم»

1 

م1)رضمماىدولموؼؾني ماألردنمعوضع(

مسنماظصادرماظعاٌقة،ماظؿـاصلقةمعمذراتميف

مهلـًامأزفرمواظذيماظعاٌيمياالضؿصادماٌـؿدى

مدـةمعنمساٌقًا،ماألردنمترتقبميفمطؾريًا

م2010م-2000)اظػرتةمخاللمألخرى مغؿقفة(

ماٌلؿوؼاتمسؾىممتتماظيتماإلصالحات

مواظذيماظلقادي،ماإلصالحمبادؿــاءماٌكؿؾػة،

مايوطؿةمعمذراتمأزفرت

 International)اظعاٌقة

Governance Indexes)م مُبطءم،)*(

ماظلقادقة،مايرؼة)عمذراتمؼققهميف

ممتؽنيماظؿعددؼة،ماظلقادقة،ماٌشارطة

محؼوق)ممجواغبميفمهلنمعؼابلميفم،...(اٌرأة

موتطوؼرماظؼاغون،مودقادةماإلغلان،

ماالضؿصادؼة،موايرؼةمواظؼواغني،ماظؿشرؼعات

مايؽوعي،ماألداءموتطوؼرمواظرضابة،مواٌلاءظة

موحرؼةمواظشػاصقةماظػلاد،موعؽاصقة

م.(13)..(سالماإل

مذفدهماظيتماظؿغقرياتمأنمإشممذمؾص

معمذراتميفمعؿؼدعةمغؼارًامذؽؾتماألردن

محدثتماظيتماظؿطوراتمأنمبقدماظصاحل،مايؽم

معـفامأطـرموتشرؼعقةموإدارؼةماضؿصادؼةمطاغت

مدقادقة مصاغعمتوجهميفماظلؾبموؼرجع.

ماإلصالحاتمبؿقؼققماظؾدءمإشمماألردغيماظؼرار

مواإلدارؼةماسقةواالجؿؿماالضؿصادؼة

ماظؿوجهميفماالرمابيمتلثرػامإشممواظؿشرؼعقة

ماظلقادقةماظؿـؿقةمدمو ماٌؾكمأدركمظؼد.

متدغيمزلميفمدقاديمتطورمإحرازمصعوبة

ماالضؿصاديماظـؿوموضعفماٌعقشة،معلؿوى

مأصؾقتموباظؿاظيماالدؿؼرار،مسدمموأوضاع

معمثرًامجاغؾًاماإلصالحمأوظوؼاتمترتقبمسؿؾقة

ماظـظاممبـقةميفماظؿغريمغؿائجمهدؼدميف

م.األردغيماظلقادي

م(1اىدولمرضم)

-2000ترتقبماألردنموصقمتؼارؼرماظؿـاصلقةماظعاٌقةماظيتمأدؿـدمإظقفامعمذرمايوطؿةماظعاٌقةم)

م.(14)(2010

 اظلـة
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 134 133 134 125 117 104 102 102 80 80 75 ظؾدولماظؽؾيماجملؿوع

 48 48 48 52 45 35 34 32 47 45 45 اظعاٌيماظرتتقب

مايؽممعمذرات(م2)رضمماظشؽلمؼؼدم

مبنيمترابطموجودمأزفرتمواظيت.اظرذقد

مصقؿاموتلثريػاماظرذقدمايؽممسـاصرمخمؿؾف

ممبدىماظػلادمعؽاصقةمعمذرمصارتؾطمبقـفا،
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ماظشػاصقةمعمذراتميفمواظـفاحماظؿطور

مواظرصاػقةماظؼاغونمودقادةمظةواٌلاء

موصعاظقةماظلقاديمواالدؿؼرارماالضؿصادؼة

ماٌوارـنيمعطاظبمععماالدؿفابةميفمايؽوعة

مواحؿقاجاتفم مسؾىماظرتطقزمؼؿممدوفموػـا.

مايؽممعمذراتمطلػمموعؽاصقؿهماظػلادمعمذر

م.األردنميفماظرذقد

م(2اظشؽلمرضم)

معمذراتمهؼقمايؽمماظرذقد.

م

م

م

 

 

 

 

 

م

م

 Antiـممًا:معؽاصقممةماظػلمماد)ممثاظ

Corruptionم(:مم

ماظيتماٌشاطلمأػممعنماظػلادمؼعد

مؼعؿربمصفومواظـاعقة،ماٌؿؼدعةماظدولمتواجه

مظؾلقطرةماظدوظقةماياجةمتربزمساٌقةمزاػرة

ماٌمدلاتمصمقعمتضاصرمخاللمعنمسؾقفا،

ميفمواظورـقةمواإلضؾقؿقةماظدوظقةمواٌـظؿات

مضاءواظؼماظػلادمتػشيمسواعلمععاىة

م.م(15)سؾقفا

مؼمديمضدماجؿؿاسي،معرضمصاظػلاد

ماظؿـؿقة،مضصورمسنموؼـفمماالغفقار،مإشم

ماظـؿوموبطمماظلقادقة،ماٌـاصلةموبضعف

ماٌدغيماجملؿؿعمعنمطلموضعفماالضؿصادي،

م.ممم(16)اظرضابةمآظقاتموشقابماظؼاغون،مودقادة

"ممأغهمسؾىماظػلادمُؼعرفمعنموػـاظك

مهؼققمفدفؼلؿمعـقرفمبريوضراريمدؾوك

موجهموبدونمذرسقةمشريمبطرؼؼةمذاتقةمعـاصع
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ماظعامماٌـصبمادؿكدام"ممؼراهمعنمومثةم،"حق

م.م(17)..مخاصة،معؽادبمهؼققمأجلمعن

معنمجمؿوسةمسؾىماظػلادمؼشؿؿل

:معـلماٌكؿؾػة،مواٌظاػرماياالت

(مBribery)اظرذوة

مواحمللوبقةم،(Extortion)واالبؿزاز

م)اظوادطة) )Nepotism)،م

م،(Embezzlement)الخؿالسوا

م،اظوزقػيمواالدؿغاللم،(Fraud)واظؿزوؼر

:مأػؿفامعنمخمؿؾػةمأغواسًامظؾػلادمأنمطؿام،...

مبنيماهلرممضؿةمؼشؽلماظذي)ماظلقاديماظػلاد

مؼؿعؾقمطوغهموأخطرػاماٌكؿؾػةماظػلادمأمناط

معرتؾطمصفوماظلقادقة،مواظلؾطةمباظـكؾة

ماظػلادوم،(اظـروةمأوماظلؾطةمادؿكداممبنداءة

ماالضؿصادي ماظشلنميفماظؼراراتماختاذمإداءة)

ماٌواردمبؿكصقصمؼؿعؾقمصقؿاموخاصةماظعام

مواظـاتجماظعائدموتوزؼعماالضؿصادؼة،مواٌـاصع

مالسؿؾاراتموصؼًاماجملؿؿعميفماالضؿصادي

م.(18)(اًاصةماٌصؾقة

مضضاؼامإحدىماظػلادمأصؾحمصؼد

مهؼققميفمرئقلقةمسؼؾةمؼشؽلمطوغهماظعوٌة،

مظؾؿـؿقةمخترؼبموسـصرماالضؿصادي،مـؿواظ

.م(19)واظلقادقةمواالجؿؿاسقةماالضؿصادؼة

ماظؿقررمبعؿؾقةموثقؼةمبعالضةماظػلادموؼرتؾط

مناحمسنمايدؼثمميؽنمالمحقثماالضؿصادي،

ماظػلاد،مزاػرةمبوجودماظؿفارةمهرؼرمسؿؾقة

مبراعجمتطؾققميفمأدادقًامععوضًامؼعؿربمأغهمذظك

م(20)ظدميؼراريواماالضؿصاديماإلصالح موتمطد.

مصرصمزادتمطؾؿامأغهماظدراداتمعنماظؽـري

ماالضؿصادؼة،ماألغشطةميفمايؽوعةمتدخل

ماألصرادمألنماظػلاد،مزفورمعمذراتمزادت

ماظرذاوىمعـحمإشممميقؾونمبطؾقعؿفم

مواإلجراءاتمواظـظمماظؼواسدمظؿكطيمظؾؿلؽوظني

مايؽوعيماظؿدخلمصورموعنماظعاعة، موضع:

موماًارجقة،ماظؿفارةمحرطةمسؾىماظؼقود

مسؾىمواظلقطرةمايؽوعي،ماظدسممزؼادة

ميفماٌوزػنيمرواتبموتدغيمواألدواق،ماألدعار

م.م(21)...اظعامماظؼطاع

ماظعاٌقةماظؿفارةمعـظؿةماػؿؿتموضد

ماظػلادمزاػرةمعنمبايدماظدوظقةماىفودمضؿن

ماالغػؿاحمتعزؼزمخاللمعنمتـؿوي،معـظورموصق

ماظؿفارةمرهرؼمسؿؾقةميفمواظشػاصقة

ماًارجقة ماظؿفاريماظؿؾادلمصرصموتودقعم

معمدلاتمأداءمجودةمؼؽػلممباماألسضاءمظؾدول

مواىفازماظؿـظقؿيماإلرارموطػاءةماظدوظة

مدالعةموتعزؼزماظـؿومععدالتمظرصعماظرضابي

م.ماظلوقمتشغقلموطػاءةمواالدؿـؿارماظعؿلمبقؽة
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ميفمسؼؾةمؼشؽلماظػلادماغؿشارمأنمذظك

مجمؿوسةمسمؾقمطوغهمدوظقةاظماظؿفارةمتطور

معنمؼؼؾلمأغهمحقثماالضؿصادؼة،ماٌشاطلمعن

ماظـػؼاتمزؼادةمعؼابلميفماظعاعةماإلؼرادات

موعنماظدوظةمعمدلاتمطػاءةمعنموؼؼؾلماظعاعة،

ماألدواقموؼشوهمواظلؾع،ماظؾضائعمجودة

مايؽوعةمعؼدرةموؼضعفماٌوارد،موختصقص

معنموؼؼؾلمواظؿػؿقش،ماظرضابةمصرضمسؾى

موؼفؾطماظػؽرؼة،ماٌؾؽقةمؼوقحمضماؼة

محفممعنموؼزؼدمواألداء،ماإلدارةممبلؿوى

مواظػاسؾقةماظؿوزؼعقةماظعداظةموسدمماظػؼر

موهدؼثمتطوؼرمعنموؼعققماالضؿصادؼة،

م(22)...واظؿشرؼعاتماظؼواغني ماظشؽلموؼوضح.

ماظدولمتواجهماظيتماظػلادمأدؾابمأػم(م3)رضم

.ةاٌكؿؾػممبراحؾفاماظؿـؿقةمهؼققمدؾقلميف

م(3اظشؽلمرضم)

ماألدؾابماٌكؿؾػةمظؾػلاد.

م

م

م

م

م

 

 

 

 

م

م

ثاظـممًا:ماىفممودماألردغقممةمٌؽاصقممةممم

 اظػلاد:

ماظػلادمبظاػرةماألردنماػؿؿاممبدأ

ماظيتماإلصالحقةماظرباعجمدقاقميفمطؾريمبشؽل

ماظؼرنمعنماظؿلعقـاتمسؼدميفمبفامضام

ماألولماظعؼدميفماالػؿؿاممػذاموزادماظعشرؼن،

مإشممذظكموؼرجعمواظعشرؼن،مدياياماظؼرنمعن

مػذهمخطورةماألردغيماظؼرارمصاغعمإدراك
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معلريةمسؾىماظلؾيموتلثريػاماظظاػرة،

ماٌؽـػةماظدوظقةماىفودمزلميفمواظؿؼدمماظؿـؿقة

ماظدوظقةمواٌمدلاتماٌـظؿاتمبفامتؼومماظيت

موشريمايؽوعقةمواظورـقةمواإلضؾقؿقة

ماظػلاد،معؽاصقةمبراعجمدسمميفمايؽوعقة

مصاغعيمُتَؾصرماظيتماظلـوؼةماظؿؼارؼرمغشرو

مواظرأيماٌدغي،ماجملؿؿعموعمدلاتماظؼرار،

مواٌلؿـؿرؼنماظعام، مػذهماغؿشارمبفدى...

ماظلقاديماالدؿؼرارمسؾىموتلثريػاماظظاػرة

م.)*(ظؾدولمواالضؿصادي

ماالضؿصاديماظؾعدمأنمندمػـامعن

ماألبعادمأػممعنماظلقاديماالدؿؼرارموهؼقق

ممبؽاصقةماالػؿؿاممظزؼادةماألردنمدصعتماظيت

ماظؿفارةمبؿقرؼرمتلثرػامإظقفامؼضافماظػلاد،

ماظعاٌقةماظؿفارةمٌـظؿةماغضؿاعهمععماًارجقة

.ماالغضؿاممػذامغؿائجمعنماالدؿػادةميفمواظرشؾة

موزؼادةمواظؾطاظةماظػؼرمسواعلمأنمحقث

مظؿؾينمضوؼةمدواصعمذؽؾتماظـؿو،مععدالت

معؽاصقةموجهتماظدولمعنمواظعدؼدماألردن

معصاسبمعنمسؾقهمذظكمؼـطويمعامبرشمماظػلاد

م.(23)صمة

مأعورمثالثةمسؾىماألردنمرطزموضد

:مماظػلادماغؿشارمعنمايدمأجلمعنمرئقلة

م،(Rule of Law)اظؼاغونمحؽم

 Democratic)اظدميؼرارقةمواٌمدلات

Institutions)،مواظـؼاصةم

 Bureaucratic)اظؾريوضرارقة

Culture)(24).م

م1996مسامماألردنمضامماظلقاقمػذامويف

معنمطفزءماظػلادمعؽاصقةمعدؼرؼةمبنغشاء

مخاللمادؿطاستمواظيتماظعاعة،ماٌكابرات

مسنماظؽشفميف(م2002م-1996)اٌؿؿدةماظػرتة

م1188) ممشؾتمصلاد،مضضقة( ماظرتػل:

مواظؿزوؼرمواالخؿالس،مواظرذوة،ماإلداري،

ماظوزقػة،موادؿغاللماظعؿؾة،موتزؼقف

مواحمللوبقةمصادؼة،االضؿمواىرائم

ماىؿرطيماظؿفربموضضاؼامواظشؾؾقة،

مباألدؾقةماٌشروعمشريمواالوارمواظضرؼي

ماظػؽرؼةماٌؾؽقةمواغؿفاكمباآلثارمواالوار

م.(25)األعوالموشلقل

مادؿطاستماظيتماظؼضاؼامأبرزموعن

مواٌمدلاتماألجفزةمععموباظؿعاونم-اٌدؼرؼة

مسـفاماظؽشفم-األخرىمايؽوعقة مضضقة:

مأػممعنمأسؿربتماظيتم،)*(اٌصرصقةمؿلفقالتاظ

ماظلـواتميفماألردنمذفدػاماظيتماظػلادمضضاؼا

ماالئؿؿانمذرطاتمضضقةموطذظكماألخرية،

متلربموضضقةم،)*(اظؾـوكمسؾىمواظؿقاؼل
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م)*(اظعاعةماظـاغوؼةماعؿقانمأدؽؾة موشريػا...

م.اٌفؿةماظؼضاؼامعن

ماظػلمادممعؽاصقةميفماألردنمجفودمرصدموميؽن

م:اظؿاظقةمظـؼاطاميف

ماألردغمميماظلقادمميماًطممابماػؿؿممام (أ

مأحمدممطوغمهمماظػلاد،محماربةمبضرورة

ماألعموالممتلمؿـزفمماظيتماٌعوضاتمأػم

ماظؿـؿقمممةمسؿؾقممماتموتعقمممقماظعاعمممة

م.)*(واإلصالحمواظؿؼدم

معممممنمسممممددمسؾممممىماألردنمتوضقممممع (ب

:ماظػلمادممٌؽاصقمةمماظدوظقةماالتػاضقات

ماظدوظقممةماالتػاضقممةمسؾممىمصممادقمصؼممد

م،2005معمماؼوم4ميفماظػلممادمٌؽاصقممة

ماىرميمةممٌؽاصقةماظدوظقةمواالتػاضقة

م26ميفماظورـقمممممةمسمممممربماٌـظؿمممممة

م.مم(26)2002غوصؿرب

ماظؼممممواغنيمعممممنمسممممددمادممممؿقداث (ت

مسؾمىمماظؿصمدؼقممضماغونم:مواظؿشرؼعات

ماظػلمادممٌؽاصقةماٌؿقدةماألعمماتػاضقة

مػقؽةموضاغونم،2004مظلـة(م28)مرضم

مظلمممـة(م62)رضممممماظػلمممادمعؽاصقمممة

مشلمممقلمعؽاصقمممةموضممماغونم،2006

 .2007مظلـة(م46)رضمماألعوال

ميفماًاصمةمماظؼمواغنيممعمنممسددمتػعقل (ث

معؽاصقةمعنمطفزءمواظشػاصقةماٌلاءظة

مايصمولممحمقممضمؿانممطؼاغون:اظػلاد

مظلمممـة(م47)رضممممماٌعؾوعممماتمسؾمممى

ماٌاظقمةمماظذعمةمماذمفارمموضاغونم،2007

موضممماغونم،2006مظلمممـة(م54)رضمممم

موضمممماغونماالضؿصممممادؼة،ماىممممرائم

موضممماغونماالظؽرتوغقمممة،مٌعممماعالتا

مواظؼمماغونماالحؿؽممار،موعـممعماٌـاصلممة

موضمماغونماحملادممؾة،مظؼمماغونماٌعممدل

م،2008مظلمـةم(م11)رضمماٌظاملمدؼوان

 ...واظدواءماظغذاءمسؾىماظرضابةموضاغون

مٌؽاصقمممةماظعؾقممماماهلقؽمممةمتلدمممقس (ج

متعؿممملمعلمممؿؼؾةمطفقؽمممة:ماظػلممماد

مظوضمعمماٌعـقمةمماىفاتمععمباظؿـلقق

ماظػلمادممٌؽاصقمةممإدرتاتقفقةموتـػقذ

موصممقمُأغشممؽتموضممدممعـممه،مواظوضاؼممة

مظلممـةماظػلممادمعؽاصقممةمػقؽممةمضمماغون

مودمممؿةمرئمممقسموؼرأدمممفامم،2006

مواظـزاػمةمماظعداظمةممأدمسمموصمقممأسضاء

موصمممقمعؾؽقمممةمبمممنرادةموؼعقـمممون...م

مأربممعمٌممدةماظمموزراءمرئممقسمتـلممقب

.م(27)واحدةمٌرةمظؾؿفدؼدمضابؾةمدـوات

مسممنمقممرياظؿمسؾممىماهلقؽممةموتؼمموم
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موعؿابعمممةمواإلداريماٌممماظيماظػلممماد

معمموزػيمبؽؾممارمتؿعؾممقماظمميتماظؼضمماؼا

ماظعاعمممةماظلقادمممةمردمممموماظدوظمممة،

ماٌوارـممونموتوسقممةماظػلمماد،مٌؽاصقممة

ماظؿـؿقمةممسؾمىمماًطمريةمماظػلادمبكثار

مواظلقادقة،مواالجؿؿاسقةماالضؿصادؼة

مخممماررمتممؾنيمدورؼممةمتؼممارؼرموغشممر

مىسؾمممواحمللموبقةمماظوادطةموماظػلاد

ماظعاعمة،ممإداراتفمامموماظدوظةمعمدلات

ماىفمماتمعممعماظؿـلممققمومواظؿعمماون

مظؿعزؼزماظدوظقةمومواإلضؾقؿقةماحملؾقة

 .(28)اظػلادممبؽاصقةماًاصةماظؿدابري

مايؽوعقممةماٌمدلمماتمعممنمإغشمماءممت (ح

متػعقمملمسؾممىمتعؿمملمواظمميتمواًاصممة

ماجمملمعممنمواظرضابممةماٌلمماءظةمآظقممات

ماملاٌظمممدؼموانممإغشاء:اظػلادمعؽاصقة

ماٌاظقممةماظذعممةمودائممرةم،2008مسممام

معمدلممممةمسؿمممملموتطمممموؼرم،2006

م،2000مسممماممواٌؼممماؼقسماٌواصمممػات

مسمامممواظمدواءممظؾغذاءماظعاعةمواٌمدلة

معممنمسممددمبنغشمماءمواظلممؿاحم،2003

ماإلخؾارؼممممةماإلظؽرتوغقممممةماٌواضممممع

مأصممؾقتمواظمميتمواًاصممةماٌلممؿؼؾة

 اٌوارنمأعامماٌؿاحةمظؾؿعؾوعاتمعصدر

مٌؽاصقممةمورـقممةمقفقةإدممرتاتموضممع (خ

ماظػممرصمتؼؾقمملمإشممتفممدف:ماظػلمماد

مإرمممادمخمماللمعممنمٌؿاردممؿهماٌؿاحممة

معؿطممورموضمماغوغيمإداريمسؿمملمإرممار

مطؿماممواًاص،ماظعاممظؾؼطاسنيموصاسل

ماىفمماتمصاسؾقممةمزؼممادة إشممتفممدف

معـهمواظوضاؼةماظػلادممبؽاصقةماٌّؽؾػة

معمدلمماتميفماٌمموارـنيمثؼممةموتعزؼممز

مالمحبقممثمػلمماداظمواحؿممواءماظدوظممة،

مايمرمماظلوقماضؿصادمأعاممسؼؾةمؼشؽل

م.(29)اظؾالدميفماظرذقدةماياطؿقةموأعام

مبمذهلامماظيتماىفودمتؾكمطلمعؼابلميف

مزفرماظػلاد،مظظاػرةمظؾؿصديماألردن

مترتقمممبميفمواضمممحمتذبمممذبمػـاظمممك

موصمقمماظػلمادممعؽاصقةميفمساٌقًاماألردن

معـظؿمةممسنماظواردةماظلـوؼةماظؿؼارؼر

موؼمممؾنيم،(TI)اظعاٌقمممةماظشمممػاصقة

ميفماألردنمعوضمممع(م2)رضممممماىمممدول

.ساٌقمممممممًاماظػلمممممممادمعؽاصقمممممممة

 م

م(2اىدولمرضم)

م .  (30)(2012-2000ترتقبماألردنميفمعمذراتمعؽاصقةماظػلادم)
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سددماظدولم

 اٌشارطة

م178 182 172 180 180 179 163 158 145 133 102 91 90

م4.5 4.5 4.7 4.5 4.5 4.7 5.3 5.7 5.3 4.6 4.5 4.9 4.6 عمذرماظـؼة

اظرتتقبم

 سؾىماظعامل

م58 56 50 49 47 53 40 38 37 44 41 37 39

م

ماظـؼةمعمذرميفمواضقًامتذبذبًامػـاظك

ماإلرمابقةمبنيماألردن،ميفماظػلادمعؽاصقةميف

متؼارؼرموتظفرمػذا.مألخرىمدـةمعنمواظلؾؾقة

مبلنماإلغلانميؼوقماألردغيماظورينماٌرطز

مػوماألردنميفماغؿشاراماظػلادمأذؽالمأطـر

ماٌمدلقةمشقابمخاللمعنم،اإلداريماظػلاد

موإتاحةموأػؾقةمطػاءة)اٌوضوسقةمواٌعاؼري

مظؾفؿقعماظػرصة مواظوزائفماٌـاصبمتؼؾدميف(

م(31)اظعؾقامخاصموبشؽلماظدوظةميفماظعاعة مويف.

مواحمللوبقةماظوادطةمزاػرةماغؿشارمزل

ماظػلادمعظاػرمأبرزمتعؿربماظيتمواظشؾؾقة،

مألحؽاممخماظػةمؼشؽلممماماألردن،ميفماغؿشارًا

م(32)األردغيماظددؿور ماألردنمتراجعموؼظفر.

ماظػرتةمخاللماظػلادمعؽاصقةمعمذرميف

مجمؿوسةمظوجودمطـؿقفةم،(2007-2012)

ماظؿشرؼعيماإلرارمبنيمعاماالخؿالالتمعن

ماظػلاد،ويفمضضاؼامععماظؿعاعلميفمواٌمدلي

معنمسدؼدمطشفميفمواظشػاصقةماٌصارحةمدرجة

مظرباعجمعؾاذرةمغؿقفةمطاغتمواظيتماظؼضاؼا

ماظعاممبعدمواالجؿؿاسيماالضؿصاديماظؿقول

معؽاصقةمإجراءاتمتضؿنيموضعفم،2000

موادؿؿرارماظعاعة،ماظؼراراتمصـعميفماظػلاد

مهؼققميفموايؽوعةماعةاظعماٌـاصبمادؿغالل

م.اظشكصقةماٌصاحل

مجمؿلميفمأغهمندمذظك،معؼابلميف

مٌؽاصقةماألردنمبفامضامماظيتماًطوات

مإشممعؼؾوظةمدرجاتمهؼققمادؿطاعماظػلاد،

معنمظؾقدماٌكؿؾػةماظؼقودموضعميفمعامحد

ماٌكؿؾػةمبصورػاماظظاػرةماغؿشار مأنمإال.

مجواغبمذؽؾتماظيتماظـؼاطمعنمسددمػـاظك

مةعؽاصقمخطواتموتراجعمهلنميفمئقلهر

م:األردنميفماظػلاد

ماظيتماٌطاظبمأبرزمعنماظػلادمذؽل -1

ميفماالحؿفاجقةمايرطاتمتـاوظؿفا

ماظعربيماظربقعمعرحؾةميفماألردن

م،2011ماظعاممبعدمخاصموبشؽل
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ماظدصعميفمضوؼةمضغطمورضةمصؽاغت

ماٌؿعاضؾةمايؽوعاتمادؿفابةمدمو

مضبعمععمصعالمبشؽلماظؿعاعلميف

م.اظػلادمضضاؼا

مأصؾقتمرئقلةمصلادمضضاؼامبروز -2

مبعؿؾقةمعرتؾطةمضضاؼامتشؽل

ماظدوظة،مبفامتؼومماظيتماإلصالحات

مومتمواضحمبشؽلمبرزتمواظيت

ماإلسالممودائلمضؾلمعنمسؾقفاماظؿلؾقط

 :اٌكؿؾػة

 ماالضؿصاديماظؿقولمبراعجمضضاؼا

مواالجؿؿاسي مبوزؼرموارتؾارفا/

م.اهللمسوضمبادمماظلابقماظؿكطقط

 مورجلماألردغقةماظؾرتولمعصػاةمضضقة

 .ذاػنيمخاظدماألسؿال

 اظوػؿقةماظؾورصاتمضضقة. 

 األردغقةماظػودػاتمذرطةمضضقة. 

 اظدوظةمأراضيمبقعمضضاؼا. 

 محمؿدماظلابقماٌكابراتمعدؼرمضضقة

 .اظذػي

 ماظورـقةماٌواردمتـؿقةمعمدلةمضضقة

 .ضمدانمأطرمموعدؼرػا

مهلقؽةمضضقة(م80)عنمأطـرماحاظةممت -3

 .(33)2012مسامماظػلادمعؽاصقة

ماألردغيماظشػاصقةمعرطزموضع -4

ماظيتماألدؾابمعنمجمؿوسة

معمدلاتمجفودمناحمتـع

ميفماظػلادمعؽاصقةميفماٌدغيماجملؿؿع

 :(34)وػيمغؼاطمبعدةموًصفاماألردن

معؼاضاةماظصعبمعنمطانم–مددؿورؼا (أ

ماظعؾقاماظرمسقةماٌـاصبميفماٌلؽوظني

متواظؿقدؼـاماظؿعدؼالتمضؾل

م.اظددؿورؼة

ماٌؿعؾؼةماظؼواغنيم–مضاغوغقا (ب

مالموظؽنمورادسةمسادظةمباظعؼوبات

معوضوعميفمواضقةمضواغنيمؼوجد

م.اظػلاد

ماظربٌانميفماٌوارنممتـقلم–مدقادقا (ت

م.شائؾا

مبنيماظػعؾقةماظشراطةمشقابم–متعاون (ث

م.حؽوعقةمواظغريمايؽوعقةماٌمدلات

ماٌدغيماجملؿؿعمعمدلاتم–معدغقا (ج

مضؾقلمسددػاماظػلادمصقةمبؽاماًاصة

م.اظلابؼةماظلـواتميفموضعقػة

مثؼاصةميفماٌوارنموسيمضؾةم–متوسوؼا (ح

م.اظػلادمعؽاصقة

ميفماًاصماظؼطاعمعلاػؿةم–ماضؿصادؼا (خ

م.ضؽقؾةماالضؿصاديمواظرخاءماظؿـؿقة
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موايؼوقماظعاداتمبعضم–مثؼاصة (د

مسؾىمتشفعمواحمللوبقةماٌؽؿلؾة

 .اظػلادممماردة

مضؾلمعنمةحؼقؼقمثؼةمأزعةموجود -5

ماجملؿؿعموعمدلاتماٌوارن

مواظـؼاباتماظلقادقةماألحزاب)اٌدغي

ماٌفـقة ماظلؾطةمجدؼةمحول(

معنممبقاطؿةمواظؼضائقةماظؿـػقذؼة

 .صلادمضضاؼامحبؼفممتـؾت

ماظرذقدمايؽممعمذراتمبعضمضعف -6

متؼوؼةميفمتلاػممأنمميؽنمواظيت

مطضعفماظػلاد،معؽاصقةمعمذر

مضضاؼامععماظؿعاعلميفماظؼاغونمدقادة

ميفمايؽوعةمصعاظقةموضعفماظػلاد،

مواةماٌوارـنيمعطاظبمععماالدؿفابة

ماظلقاديمباإلصالحماًاصةماظؼضاؼا

ماٌلاءظةموضعفمواالضؿصادي،

ماظطؾؼاتمظؽاصةماالضؿصادؼةمواظرصاػقة

م.ماالجؿؿاسقة

م:ماًامتة

ماظؼضاؼامعنماظػلادمزاػرةمذؽؾت

ماألردغي،ماٌوارنمػممذغؾتماظيتماظرئقلة

ممماماألردن،معواردموٌلفامظؿودعفامقفةغؿ

مترديمرؾقعةميفمدؾؾقهمآثارمعنمهلامطان

ماىدؼةمحولموايؽوعة،ماٌوارنمبنيماظعالضة

مخاصموبشؽلماظظاػرة،مػذهمععماظؿعاعلميف

مٌنمحؼقؼقةمععاضؾةمخاللمعنماظؼاغونمتػعقل

م.واٌوارنماظدوظةماعنممتسمصلادمضضاؼامؼرتؽب

مضؿنمناألردمبدأماظصددمػذامويف

مػذهمتؿؾعميفماظػلادمٌؽاصقةماظدوظقةماىفود

مواٌمدلي،ماظؿشرؼعيماٌلؿوىمسؾىماظظاػرة

موأنماظؼضقةمػذهمععماظؿعاعلمعامحدمإشممادؿطاع

مهؼققميفمداػممخفوال،ماظعامماإلرارميفمطان

ماظشػاصقةمعمذراتميفمظألردنمواضحمهلن

معامدرسانماألعرمػذامأنمإالموعوضعه،ماظعاٌقة

م.2008ماظعاممبعدمعاميفمتراجع

مخؾلموجودماظدرادةمأزفرتموضدم

ماٌؿعاضؾةماألردغقةمايؽوعاتمتعاعلميفمواضح

مورـقةمآظقةموجودموسدمماظػلادمضضاؼامعع

معنمزادمضدماظظاػرة،مػذهمٌعاىةمحؼقؼقة

مضؾلمعنماٌلؿؿرةماٌطاظؾاتمزلميفمهدؼاتفا

م.اظػلادمٌؽاصقةماظشعب

مصفوةموجودمسنماظدرادةموتؽشف

ميفمواظؿطؾقؼيماظـظريماإلرارمبنيمحؼقؼقة

ميفمطؾريمدورمظهمطانممماماظػلادمعؽاصقة

ماألردن،ميفماظرذقدمايؽممعلؿوىمسؾىماظؿلثري

مخاللمعنمذعؾقةمعطاظؾاتمبروزميفموتلثريه

مجوػرممتسمبدأتماظورينمايراك مذرسقةم
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ماظـظاممبنصالحماٌلؿؿرهمواٌطاظؾاتماظـظام

م.ددؿورؼةمٌؾؽقةمواظدسوة

اظؿوصقاتمٌعاىةمزاػرةماظػلادميفم

ماألردن:

مايؼقؼقمممةماظلقادمممقةماإلرادةمتممموصر (1

 .صلادمضضاؼامحبؼفممتـؾتمعنمٌعاضؾة

محمولمماظـماسممظعاعمةمماٌعؾوعاتمتواصر (2

مواظؿعؾقؿمممماتمواظممممـظمماظلقادممممات

م.ايؽوعقةمواظؼراراتمواظؼواغني

معنمواٌوثؼةماظضرورؼةماٌعؾوعاتمغشر (3

ماظرضابمةموماٌشارطةمدائرةمتودقعمأجل

 .اظػلادموعؽاصقةمواحملادؾة،

موادمممؿؼرارػاماظؿشمممرؼعاتموضممموح (4

معؿطؾؾماتممعمعممواغلمفاعفامموترابطفا

 .اظؿـؿقة

مواظؼضمائقةمماظؼاغوغقمةمماهلقؽماتممتوصر (5

ماظؿـػقذؼمةاظيتممواألجفزةمواٌمدلات

 .واظشػاصقةماظـزاػةمهؼققمتضؿن

ماإلسممالممظودممائلمصعممالمدورموجممود (6

ماٌعؾوعممممماتمغؼممممملميفمواظصمممممقاصة

موغزؼفمه،ممواضمقةممبصورةمرـنيظؾؿوا

مواظؿؼممارؼرماظـشممراتمظوجممودمإضمماصة

مواظممميت..مواحملاضمممراتمواظـمممدوات

مواألجفمممزةماهلقؽممماتمسؿممملمتوضمممح

ميفماظػلمادممععاىمةمموطقػقهماٌكؿؾػة،

مالبمدممضوعقمةممضضمقةمموجعؾمهمماجملؿؿع

 .ادؿؽصاهلامعن

موضمؾطممٌراضؾةماٌلاءظةمعنمغظامموجود (7

مواٌمدلاتمايؽوعقنيماٌلؽوظنيمأداء

محقمممثمعمممنمخصوصمممامايؽوعقمممة،

ماظعفممزمأوماظؽػمماءةموسممدمماظـوسقممة

موعمممن.ماٌمممواردمادمممؿعؿالموإدممماءة

مصممارعةمغظمممموجممودمأؼضمماماظضممروري

مواحملادمؾةمماٌاظقمة،ممواظوطاظةمظإلدارة

ماإلؼممممراداتموجؾاؼممممةمواظؿممممدضقق،

مإشممجـؾمام(معمـالمماىؿرطقة،ماظردوم)

محبمممقمتطّؾمممقمسؼوبممماتمعمممعمجـمممب

 .اإلدارؼةوماٌاظقةماٌكاظػاتمعرتؽي

ميفمارمابقممهممودممؾوطقاتممضممقمممغشممر (8

ماظؿعمممماونمسؾممممىمترطممممزماجملؿؿممممع

ممبمامماظلمؾؾقةمماظؼقمموتـؾذمواٌشارطة،

 .اظػلادمصقفا

موتعزؼمزمماظصماحلممايؽممممعـظوعةمدسم (9

.اٌعؾوعاتماشمماظوصولموحقماظشػاصقة
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م:اظدرادةمػواعش

مطؾقمةممدطؿموراه،ممرداظةم،اظعاٌقةماظؿفارةمهٌـظؿماألردنمالغضؿامماظلقادقةماآلثارم،(2010)رضوانماجملاظي،م-(1)

 125مص.ماظؼاػرةمجاععهماظلقادقة،مواظعؾومماالضؿصاد

معرطمزمماظعربقمة،مماظمؾالدمميفماظصماحلمموايؽمممماظػلمادم:مطؿابمسنماظصاحل،مايؽممعػفومم،(2004)حلنمطرؼم،-(2)

 .م97م-96مصمص.مبريوتماظعربقة،ماظوحدةمدرادات

ماظلمؽاغقةمماظلقادماتممصمقاشةممحمولممخماصممتؼرؼمرمم،(2005مدمؾؿؿربم)أدمقاممظغمربممادؼةواالضؿصممماالجؿؿاسقةماظؾفـةم-(3)

ؿؽاعؾة  .مم12مص.مسؿانم،2005ماألردنميفماظرذقدمايؽممإرارميفمٌا

:ميفماظرذمقد،مماحملؾميممايؽممممأدمؾوبممعـظمورممعمنمماظـاعقمةمماظدولميفماظالعرطزؼةم،(م2006)حلنماظعؾواغي،م-(4)

ماظـاعقمة،مماظمدولمموحبموثممدرادماتممعرطمزمم،عصمرمميفمواظؿـؿقمةممرذقداظمايؽمم،(حمررًا)اظلقدمطاعلمعصطػى

 ..م79مص.ماظؼاػرةمجاععة

مجمؾمةممجمؿؿمع،ممبـماءممدموم–مظإلدارةمادرتاتقفيمخقار:ماظصاحلمايؽمم،(2007)مخؾقػهمصفؿيماظػفداوي،م-(5)

 .م25مص.مؼوظقوماظـاظث،ماظعددماظـاعن،ماجملؾدماظؼاػرة،مجاععةم،اظـفضة

(6) Abdellatif, Adel M(2003)," Good Governance and Its 

Relationship to Democracy and Economic Development", Global 

Forum (3) on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity, 

Seoul 20-31 May. Page 11. 

(7) Ahand, Sanjay(2008)," Essential of Corporate Governance" 

Published by John Wiley and Sons, Inc, Hoboken, New Jersey. 

Page 151 and, pp 152- 154.     م 

مصمالحمموماظلمقدممطاعملممعصطػىميفم،(اىـوبمدولمخربة)ظؾؿـؿقةماظلقادقةماظشروطم،(م1999)ػدىمعقؿؽس،-(8)

موحبموثممادماتمدرمعرطمزمم،االضؿصادؼةمظؾؿـؿقةماظلقادقةماظشروط..مواظؿـؿقةماظػلاد(:محمرران)زرغوضةمدامل

 ..م17مص.ماظؼاػرةمجاععةماظـاعقة،ماظدول

ميفماٌصمرؼة،ممظؾقاظمةمماٌلؿػادةماظدروسم-االضؿصادؼةمواظـظرؼةماظدوظةمدورم،(م2010)ذقاتهمسؾداهللمخطاب،م-(9)

مواالدؿشماراتممظؾؾقموثمماظؿـؿقمةمم،ذمرطاءم(حممرراًم)ذمقاتهممسؾمداهللمم،خممؿؾطمماضؿصمادمميفماظدوظمةممدور:مطؿاب

 .مممم29م-28مصمص.ماظؼاػرةمواظؿدرؼب،

(10) Johnston, Michael and Doig Alan(1999)," Different on Good 

Government and Sustainable Anticorruption Strategies", in: Rick 

Stapenhurst and Sahr J. Kpunden (ed), " Curbing Corruption; 

Toward a model for Building National Integrity", EDI 

Development Studies, the World Bank, Washington DC, USA. pp 

19-20.        
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(11) UNDP - Programme on Governance in the Arab Region, 

United Nation Development Programme,2006- 2004م. Sit: 

www.arabrgov-intiative.org.  

مبؿمارؼ ممماظؿـػقذمسؾىمواظؼدرةمايؽوعيماالداءمهلنيمحولماظؾكقتمععروفماظوزراءمظرئقسماٌؾكمرداظةم-(12)

   www.kingabdullah.jo.2006مغوصؿربم25

()-مسواعملمماربعمةمموصمقممقماراًمعع(م331)ضمؿنمماظعاٌقمةممظؾقؽؿاغقمةممطؿمذمرمماظدوظقمةمماظؿـاصلمقةممتؼرؼمرممإسدادمؼؿم

مواالدمؿـؿارمماظدوظقمةممواظؿفمارةمماحملؾميمماالضؿصمادممسؾمىمماسؿؿمدمماظمذيمماالضؿصاديماألداءم''بممتؿؿـلمظؾؿـاصلقة

ماٌمدلميممواالرمارمماٌاظقمةممواظلقادمةمماظعماممماٌمالمماشممعلمؿـداممايؽوعمةمموصاسؾقمهممواألدمعار،ممواظعؿاظمةمماظدوظي

مودموقمماالغؿاجقمةممصعاظقمةممسؾىمباالسؿؿادماالسؿالموصاسؾقهمجؿؿاسي،االمواالرارمباالسؿالماٌؿعؾؼةمواظؿشرؼعات

ماظؿقؿقمةمماظؾـقةمسؾىمباالسؿؿادماظؿقؿقةماظؾـقةمواخريامواظؼقم،مواٌواضفماالدارؼةمواٌؿارداتمواظؿؿوؼلماظعؿل

متؼمارؼرممإسمدادممؼمؿمم..مواظؿعؾمقمممواظؾقؽمةممواظصمقةمماظعؾؿقةماظؿقؿقةمواظؾـقةماظؿؼـقةماظؿقؿقةمواظؾـقةماالدادقة

.م1989مسمامممعـمذممدوؼلمرامموعؼرػام-ماالدارةمظؿـؿقةماظدوظيماٌعفدمضؾلمعنماظعاٌقةمظؾؿـاصلقةماظلـويماظؽؿاب

ماألردغقمة،مماظؾورصمةممذمؾؽةممعوضمعم:ميفماغظمرمماظؿػاصمقل،ممعمنممٌزؼمدمم.اظعاٌيماالضؿصاديماٌـؿدىمععموباظؿعاون

 www.ammanstock.net                                              .2008مدؼلؿربم14مبؿارؼ 

                    

(13) The Global Competitiveness Report 2008-2009,( 2008) Country 

Profile Highlights, World Economic Forum. Geneva. Page 7.  

(م14)  The Global Competitiveness Report  2001-2010, (2011) World 

Economic Forum. Geneva. Page 20. 

(15) Huther, Jeff and Shan, Anwar, (2000)“Anti Corruption Policies 

and Programs; A frame Work for Evaluation", Policy Research 

Working Paper, No 2501, The World Bank, Washington D C. pp 

8- 13.    

متطموؼرممدؾلمؾةمماظػلماد،ممأدمؾابممسؾمىمماظؼضماءمماظػلماد;مموعواجفةمعؼاوعةم،(م2007)سؾداظغينمػالل،حمؿد-(16)

 .ممم93مص.ماظؼاػرةمم،(30)األداء

مدارم،(منوذجماًمماألردن)ماظعاٌقةماظؿفارةمٌـظؿةماظدولمالغضؿامماظلقادقةماآلثارم،(م2012)رضوانماجملاظي،-(17)

 .156مص.منسؿامواظؿوزؼع،مظؾـشرماظزعانمجؾقس

ماآلداب،مطؾقمةممعاجلمؿري،ممرداظةم،واالضؿصاديماظلقاديماظػلادمسؾىماظعوٌةمأثرم،(م2006)رعزيمرداؼدة،م-(18)

 .36م-35مصمص.ماألردنماظريعوك،مجاععةماظلقادقة،ماظعؾوممضلم

http://www.arabrgov-intiative.org/
http://www.kingabdullah.jo/
http://www.ammanstock.net/
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(19) Prendergast, Canice,( 2009)" Investigating Corruption",  

Policy Research Working Paper, No 2500, The World Bank, 

Washington D C,  December. pp 1-5.  

 .61مص.عاؼوم،327ماظعددمبريوت،م،اظعربيماٌلؿؼؾلمظؾػلاد،ماظلقاديماالضؿصادم،(2006)معـريمايؿش،م-(20)

مص.م128مسمددمماظؼماػرة،مم،سربقمةممذممونمموأجبدؼؿه،ماظػلادماضؿصادؼاتم،(م2006)سؾداظرضمنمصربي،م-(21)

 .مم36

ماظعربمي،مماظمورنمميفماٌلمؿداعةمماظؿـؿقةمذرراماظػلاد;موحماربةمايؽممإدارةمهلنيم،(م2008)زاؼريمبؾؼادم،م-(22)

 .مم61مص.مدؼلؿربم،385ماظعددمبريوت،م،اظعربيماٌلؿؼؾل

()-ماظدوظقةماظشػاصقةمعـظؿةمتشؽلم(Transparency International)-مبرظنيميفمتلدلتماظيتم

مخاللمعنماظػلادممبؽاصقةماػؿؿتماظيتماظدوظقةماىفاتمأػممأحدم-1993مظعامماألٌاغيمظؾؼاغونموصؼًام1995مسام

مباظؿعاونماٌشرتطة،ماىفودمخاللمعنمواظدوظي،ماحملؾيماظػلادمتؼققدمبغرضمايؽوعاتمعلاءظةمصرصمتودقع

ماراتاإلصمدممخماللممعمنممإنمازاتممتموصرممأنموادمؿطاستم...مواألصرادماٌدغيماجملؿؿعموعمدلاتمايؽوعاتمعع

 Corruption)ماظػلممادمإدراكمعمذممرمبنصممدار.ماٌكؿؾػممةماظممدولميفموعلممؿوؼاتهماظػلممادمسممنماظلممـوؼة

Perception Index)،مدوظمة،ممطملمميفماظػلمادممتصموراتممحمولممعلمؿؼؾةممعمدلماتممدؾعمبهمتؼومماظيتم

موآظقماتممػلاداظمزطي،مسؾداظلؿقعممسريماظؿػاصقل،معنمٌزؼد...ماألسؿالمورجالماألطادميقنيمأراءمسؾىمادؿـادا

مضمؿنمماظػلماد،ممضضمقةمميفمعصمرؼةممرؤىم،(حممررانم)اظشمرضاويمموباطقـاممزؼدمأبومسالء:ميفمعصر،ميفمعؽاصقؿه

معـظؿمةممسمنمماظصادرم2003مظؾػلادماظدوظيماظؿؼرؼرمٌـاضشةم2003معارسم27ميفمسؼدتماظيتماٌغؾؼةماظـدوةمأسؿال

ماظلقادمقة،ممواظدرادماتمماظؾقموثممعرطزم،(1)ماظعددم،ساٌقةمظؿقوالتمعصرؼةمرؤىمدؾلؾةماظعاٌقة،ماظشػاصقة

 .ممممم67م-66مصمص.م2004ماظؼاػرة،مجاععة

(23) Lambsdorffm, Johann Graf,( 2010)" Causes and Consequences 

of Corruption: What do we Know from A cross- Section of 

Countries?," in: Susan Rose- Ackerman (Ed)," International 

Handbook on the Economics of Corruption", Edward Elgar 

Publishing Limited, Massachusetts, USA. Page 9. 

(24) Gurgar, Tugral and  Shab, Anwar,( 2005)" Localization and 

Corruption", Policy Research Working Paper, No 3486, The 

World Bank, Washington D C, January. Page 20. 

ماظػلمادممعؽاصقمةمم،(م2003)عصمؾحمماظؽاؼمد،م:ميفماغظمرمماظػلماد،ممعؽاصقةمعدؼرؼةمحولماظؿػاصقلمعنمٌزؼدم-(25)

:مبعـموانمم،2003مأطؿموبرمم24-23مخماللمماٌـعؼمدممبمريوتممظؼاءم،اهلامشقةماألردغقةماٌؿؾؽةميفمواٌاظيماإلداري

 .13مص.بريوتماظػلاد،موحماربةمواظشػاصقةماٌلاءظةمتعزؼزمدؾل
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()-مبؿفؿمةمم2003مسماممميفماظلمابقمماألردغقمةمماٌكمابراتممرئمقسمماظؾطقكميمممسقحماظؾواءمبنداغةماألردغيماظؼضاءمضام

ماالحؿقمالممتفمممممشؾؿمهمموضمدمماظودمطاء،ممأحمدممسمربممأردغقمةممبـوكمثالثةمعنمدوالرمعؾقون(م500)مدموماخؿالس

 ..مماظعاعة،ماظوزقػةموادؿغاللمواظؿزوؼر

()-مؼؼمدرمممبؾؾم مماألردغقمةمماظؾـموكممأحمدممسؾىماالحؿقالممتمحقثم،2004مؼـاؼرم27ميفماظؼضقةمػذهمسنماظؽشفممت

مأسؾنمطؿام،ماظؾقاغاتمبعضمبؿزوؼرماالئؿؿانمبؾطاضاتمتؿعاعلمخاصةمذرطةمضؾلمعنمدوالرمعالؼني(م5)محبواظي

.مهدمؾؼمماظمذيمماظعاملمسن%م11مضدرػامبزؼادةم،2003مساممخاللماظدوظةمأجفزةميفمصلادمضضقة(م332)موجودمسن

(م95)وماىؿمارك،ممحملؽؿمةممأذمكاصم(م3)ومظؾؼضماء،ممذكصماًم(م170)مهوؼملمممتمصؼمدمماظؼضاؼامتؾكمسؾىموبـاًء

..ماالتصاالتمضرصـةمضضاؼامسؾىماالتصاالتمضطاعمتـظقممػقؽةمإشممآخرؼن(م85)موماإلدارؼني،مايؽاممإشممذكصًا

ماظدرادمماتمعرطممزم،2005مفقةاإلدممرتاتقماالضؿصممادؼةماالواػمماتمتؼرؼممر:ميفماغظممرماظؿػاصممقل،معممنمظؾؿزؼممد

 .مم253مص.م2005ماظؼاػرة،ماألػرام،ميفمواإلدرتاتقفقةماالدقادقة

()-مظؾعماممماظعاعمةمماظـاغوؼمةممإعؿقانمأدؽؾةمتلرؼبمصلادمضضقةمسنم،2004مؼوظقومعنماظـاغيماظـصفميفماظؽشفممت

ماظدوظة،مأعنمحمؽؿةمإشممم-عؿفؿًا(م20)-ماًاصةمواٌدارسماظرتبقةمعوزػيمعنماٌؿوررنيمسددمبنحاظةم،2004

 ...ماالعؿقاغاتمبرغاعجموتعدؼلماظعاعة،ماظـاغوؼةماعؿقانمبنظغاءمايؽوعةمضقاممإشممباإلضاصة

()-معما،ممبؾمدممأومثؼاصمةمميفمتـقصرمالماآلصةموػذهماظعصر،مآصاتمإحدىمػوماظػلادمأن"ممإشمماظـاغيمسؾداهللماٌؾكمؼشري

مواًماصمماظعامماظؼطاسنيميفمعوجودةمػيمطؿامدواء،محدمسؾىمؼدعةواٌؿماظـاعقةماظؾؾدانميفمعوجودةمزاػرةمصفي

مظؿقلمنيممجاػمدةممتلمعىمماظميتمماظمدولمميفمؼؽمونممعمامماطمربمماظلمؾيممتلثريػامظؽنماجملؿؿع،مرؾؼاتمخمؿؾفمويف

ماإلحؾماطمموؼؽمرسمماظطاضماتممؼؾمددممصاظػلمادممواظؾطاظمة،مماظػؼمرممسؾىمواالغؿصارمواالجؿؿاسقةماالضؿصادؼةماظؿـؿقة

ماظموزراءممرئمقسممإشمماٌؾمكممرداظةميفماغظر".ماٌشروسةمصرصفممعنموزمرعفمممبمدلاتفمموارـوناٌمثؼةموؼزسزع

 .ممم2005مؼوغقوم26مبؿارؼ مماظػلادمٌؽاصقةمساعةمإدرتاتقفقةمظؿـػقذمػقؽةمإغشاءمحولمبدرانمسدغان

 .م6مص.مؼوغقوم28م،األردغقةماظرأيمصققػةماظػلاد،ماغؿشارمسواعلم،(2008)اظـفارمأضمدماظلوؼؾؿقني،م-(26)

مابرؼملمماٌـصمورة،ممجاععمةممايؼموق،ممطؾقمةممعـؿمدىمماألردغمي،مماظػلادمعؽاصقةمػقؽةمضاغونماظلادات،محمؿد-(27)

 مwww.f-law.net.م2007

 .2006مظلـة(م62)مرضمماظػلادمعؽاصقةمػقؽةمضاغونمعنم11ماٌادةم-(28)

 http://www.jacc.gov.jo:م2012مدؼلؿرب.ماظػلادمعؽاصقةمػقؽةمعوضعمسنم–(م29)

(30)  Global Corruption Reports( 2000- 2012), Transparency 

International Organization. Berlin, Germany, July 2013. Sit: 

www.transparancy.org 

http://www.transparancy.org/
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ماظعربميمماٌؾؿؼمىمم،األردنموربمةممياظعربممماظعماملمميف اظػلمادممٌؽاصقمةممعؼرتحمعدخلم،(2006)سطاهللمخؾقل،م-(31)

م7-3ماظػمرتةممخماللمماظشمق ممذمرممميفماٌـعؼمدمماإلداري،ماظػلمادممعمنمموايمدمماظعامماٌالمضماؼةمآظقاتمحولماألول

 .22م-21مص.ماظؼاػرةماإلدارؼة،مظؾؿـؿقةماظعربقةماٌـظؿةم،2006مدؼلؿرب

ماٌعـقمةممباظشمروطمماظعاعمةمماٌـاصبمتوظيميفمايقمأردغيمظؽلمأغه"ممسؾىماألردغيماظددؿورمعنم22ماٌادةمتـصم-(32)

 "واألغظؿةمباظؼواغني

 .2012مغوصؿربم17محواري،مبرغاعجميفماألردغيمظؾؿؾػزؼونماظـلورمسؾداهللماألردغيماظوزراءمرئقسمحدؼثم-(33)

 .3122 ديسمبر 23 نيوز ديرتنا موقع ،3122 لعام األردني الشفافية مركز تقرير  -(45)
                                        http://deeretnanews.com/index.php?option=com    

م:اظعاعةماٌراجع

 .األردغيماظددؿورمعنم22ماٌادة -1

م.2006(مظلـةم62عنمضاغونمػقؽةمعؽاصقةماظػلادمرضمم)م11اٌادةم -2

ميفمواإلدرتاتقفقةماظلقادقةماظدراداتمعرطزم،2005ماإلدرتاتقفقةمؼةاالضؿصادماالواػاتمتؼرؼر -3

 .م2005ماظؼاػرة،ماألػرام،

 .2008مؼوغقومبؿارؼ 28م،األردغقةماظرأيمصققػةماظػلاد،ماغؿشارمسواعلماظلوؼؾؿقني،ماظـفارمأضمد -4

معصطػىم:يفماظرذقد،ماحملؾيمايؽممأدؾوبمعـظورمعنماظـاعقةماظدولميفماظالعرطزؼةماظعؾواغي،محلن -5

مجاععةماظـاعقة،ماظدولموحبوثمدراداتمعرطزم،عصرميفمواظؿـؿقةماظرذقدمايؽمم،(حمررًا)اظلقدمطاعل

 .2006ماظؼاػرة،

مدراداتمعرطزماظعربقة،ماظؾالدميفماظصاحلموايؽمماظػلاد:مطؿابمسنماظصاحل،مايؽممعػفوممطرؼم،محلن -6

 .2004مبريوت،ماظعربقة،ماظوحدة

مطؾقةمدطؿوراه،مرداظةم،اظعاٌقةماظؿفارةمٌـظؿهماألردنمالغضؿاممقادقةاظلماآلثارماجملاظي،مرضوان -7

م.2010ماظؼاػرة،مجاععهماظلقادقة،مواظعؾومماالضؿصاد

مجؾقسمدارم،(منوذجًاماألردن)ماظعاٌقةماظؿفارةمٌـظؿةماظدولمالغضؿامماظلقادقةماآلثارماجملاظي،مرضوان -8

 .2012مسؿان،مواظؿوزؼع،مظؾـشرماظزعان

ماٌلؿؼؾلماظعربي،ماظورنميفماٌلؿداعةماظؿـؿقةمذرراماظػلاد;موحماربةمايؽممإدارةمهلنيمم،بؾؼادمزاؼري -9

 .2008مدؼلؿربم،385ماظعددمبريوت،م،اظعربي

 .2006م،128مسددماظؼاػرة،م،سربقةمذمونموأجبدؼؿه،ماظػلادماضؿصادؼاتمصربي،مسؾداظرضمن -11

http://deeretnanews.com/index.php?option=com
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:مطؿابميفماٌصرؼة،مظؾقاظةماٌلؿػادةماظدروسم-االضؿصادؼةمواظـظرؼةماظدوظةمدورمخطاب،مذقاتهمسؾداهلل -11

مواالدؿشاراتمظؾؾقوثماظؿـؿقةم،ذرطاء(حمررًا)ذقاتهمسؾداهللم،خمؿؾطماضؿصادميفماظدوظةمدور

 .2010ماظؼاػرة،مواظؿدرؼب،

،ماٌؾؿؼىماظعربيماألولمحولميفماظعاملماظعربيموربةماألردن دعدخلمعؼرتحمٌؽاصقةماظػلامسطاهللمخؾقل، -12

ممآظقاتمضماؼة دؼلؿربمم7-3اٌالماظعامموايدمعنماظػلادماإلداري،ماٌـعؼدميفمذرمماظشق مخاللماظػرتة

 .2006،ماٌـظؿةماظعربقةمظؾؿـؿقةماإلدارؼة،ماظؼاػرة،م2006

ماٌغؾؼةماظـدوةمأسؿالمضؿنماظػلاد،مضضقةميفمعصرؼةمرؤىم،(حمرران)اظشرضاويموباطقـاممزؼدمأبومسالء -13

ماظشػاصقةمعـظؿةمسنماظصادرم2003مظؾػلادماظدوظيماظؿؼرؼرمـاضشةٌم2003معارسم27ميفمسؼدتماظيت

ماظلقادقة،مواظدراداتماظؾقوثمعرطزم،(1)ماظعددم،ساٌقةمظؿقوالتمعصرؼةمرؤىمدؾلؾةماظعاٌقة،
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