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   ةـــالخالص

وفاعًال في تعزيز مشاركة القطاع الخاص ، ووضع التدابير  أساسياالحكومات دورًا  تلعب
يساعد في توطين االستثمار  أنالمحددة والمناسبة لتقديم الحوافز وتفعيل العقوبات الذي يمكن 

وجذبه وتعزيزه وتنميته بحيث يمكن تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة التي ترتكز على العدل 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية سواًء كانت  الفاعلة في األنشطة األطرافلكل  صافواإلن

من سلطات تنفيذية  تملكهوحتى الدولية ، كما تسهم الدولة من خالل ما  إقليميةمحلية أو 
المسؤولية لكل الفاعلين في و وتشريعية وقضائية ، في ضمان الشفافية والنزاهة والتنافسية 

  : ك من خالل ما يلي االقتصاد وذل

التعاون بين القطاع العام والخاص وجمعيات المجتمع المدني لوضع مدونات السلوك  -1
التي تعزز الصدق والعدالة والموضوعية والنزاهة والشفافية والمسؤولية في القطاع 

والعاملين التنفيذيين في الشركات  اإلدارةالخاص وخاصة متخذي القرار في مجالس 
امة والخاصة والمؤسسات الصغيرة ونشر هذه المدونات والتدريب عليها العالمساهمة 

 .أو قانونية في حالة عدم االلتزام بها  تأديبيةووضع عقوبات 

وهذه ، لوضع مبادئ النزاهة الوطنية  ملكيةلجنة  ملكيةوقد شكلت األردن من خالل مبادرة 
الخبرة والمعرفة من  وأصحاب األعيانو رئيس الوزراء وعضوية مجموعة من الوزراء  يرأسهااللجنة 

هدفها األساسي هو وضع منظومة للنزاهة الوطنية  ،القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني 
  .في القطاع العام والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني 

 نة ومناقشة ذلكوتقوم هذه اللجنة بجوالت ميدانية لكل مناطق المملكة لعرض ما توصلت له اللج
واالتفاق قطاعات مختلفة في المجتمعات المحلية لنشر هذه المبادئ وتعديلها مع مجموعات تمثل 

  . على مضمونها بحيث تصدر في النهاية منظومة وطنية للشفافية 

من قبل تها والتعليمات ومناقش واألنظمةالحكومات من خالل وضع القوانين تعمل  -2
الجوانب  إبرازعلى  واإلعالمع الخاص من القطا السلطات المختلفة ومشاركة فاعلة

قانون أو نظام أو تعليمات تصدرها الحكومات لتنظيم العالقة  أليااليجابية والسلبية 
ة يبين القطاع العام والقطاع الخاص وفي النهاية ال يقتصر الدور على السلطة التنفيذ

والى جمعيات المجتمع المدني  اإلعالم إلى يتعداهابل  األساسية أهميتهارغم  والتشريعية
العاملة في و شطة االن الدوليةالعاملة في القطاع الخاص والعمل التطوعي والمؤسسات 

قوانين تتميز بالشفافية  إلىالوصول  إلىوبذلك نسعى  ، والتطوعية اإلنسانيةالمجاالت 
 .مبادئ النزاهة ومحاربة الفساد والمحسوبية والعدالة وتتضمن 



 أساسيةراتيجيات لها رؤيا واضحة ورسالة محددة ومبادئ وغاية ضرورة وضع است -3
تركز فيها على رفع مستوى التوعية والتثقيف حول ظاهرة الفساد في القطاع  وأهداف

تفعيل العام والخاص وتعزيز الوقاية من الفساد ورفع معززات هيئات مكافحة الفساد و 
رفع كفاءة  إلى إضافة ، ز النزاهةمكافحة الفساد وتعزي في أنشطة المجتمعيةالمشاركة 
التحقيقية في قضايا الفساد ومالحقة مرتكبيه وتعزيز التعاون الدولي في  اإلجراءات

 .مجال مكافحة الفساد 

يقوم على فيها محورًا خاصًا  حددت 2017- 2013 لألعوام إستراتيجيةخطة  األردنوقد وضعت 
مكافحة  أنشطةن المشاركة المجتمعية في التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص كجزء م

الوطنية تضم في  اإلستراتيجيةلجنة عليا لتنفيذ  إنشاءوذلك من خالل  ، الفساد وتعزيز النزاهة
عضويتها ممثلين عن القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من ذوي 

 أشكالنزاهة والشفافية ومحاربة كل ال بأهميةالتدريب والتوعية المستمرة  إلى إضافةاالختصاص ، 
  . والفني  واإلداريالفساد المالي 

 ؤتمرات والندوات ومشاركة الفاعلينالتعاون المحلي واإلقليمي والدولي في مجال عقد الم -4
ات المجتمع المدني التي يكون محورها يعالقطاع العام والقطاع الخاص وجم في

 إلى باإلضافة،  بأشكالهفية ومحاربة الفساد هو منظومة مبادئ النزاهة والشفا األساسي
االستفادة من تجارب الدول المتقدمة في معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وطرق 

والقوانين أو  األنظمةكان ذلك من خالل وضع معالجة الفساد في القطاع الخاص سواًء 
لمجتمع والتي عملت على تقدم ا يتبناهاأو منظومة القيم والسلوك التي ، تطبيقها بعدالة 

  .هذه الدول في مؤشرات الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد 
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