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 .1المقدمة
 1.1لماذا الحكومة الشفافة؟
يأتــي إطــاق الخطــة الوطنيــة الخامســة لمبــادرة شــراكة الحكومــات الشــفافة لألعــوام 2025 - 2021
واألردن يخطــو أولــى خطواتــه فــي المئويــة الثانيــة للدولــة التــي تأسســت عــام  ،1921تلــك المئويــة
التــي وصفهــا جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي بــن الحســين بأنهــا ســتكون «مئويــة التعزيــز والتطويــر
واإلنجــاز» ،ومــن هنــا تأتــي أهميــة العمــل بالتشــاركية مــع المواطنيــن والمجتمــع المدنــي وكافــة
أصحــاب المصلحــة لرســم خارطــة الطريــق انطالقــا مــن تدعيــم أســس الديمقراطيــة وبــذل
الجهــود لتعزيــز مشــاركة المواطنيــن فــي صنــع القــرار ،وترســيخ لمبــدأ ســيادة القانون فــي إطار من
الشــفافية والحوكمــة والمســاءلة علــى جميــع المســتويات ،وإدراك حقيقــي بأهميــة الــدور الفاعــل
الــذي تقــوم بــه مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي هــذا المجــال.
كمــا يأتــي إطــاق الخطــة فــي وقــت مــا تــزال فيــه آثــار جائحــة كورونــا مســتمرة ،والتــي كان مــن أبــرز
آثارهــا تزايــد نســبة البطالــة وتباطــؤ نمــو االقتصــاد وتراجــع معــدالت االســتثمار ،ممــا يرســخ أهميــة
العمــل علــى تنفيــذ كافــة البرامــج الحكومية بتشــاركية مــع كافة أصحاب المصلحة على المســتوى
الوطنــي لمواجهــة تلــك التحديــات التــي فرضتهــا الجائحــة.
إن مبــادرة شــراكة الحكومــات الشــفافة ،وهــي مبــادرة متعــددة األطراف ،تهدف إلــى تنفيذ التزامات
طوعيــة مــن الحكومــات ضمــن أطــر الشــفافية ،وتمكيــن المواطنيــن ،ومكافحة الفســاد ،وتســخير
التكنولوجيــات لتعزيــز الحاكميــة الرشــيدة ،بحيــث تتنــاول تلــك االلتزامــات االســتجابة لمجموعــة من
التحديــات العالميــة للــدول والمتمثلــة بتحســين الخدمــات العامــة ،وزيــادة المســائلة والنزاهــة،
وإدارة المــوارد العامــة بطريقــة أكثــر فاعليــة ،وخلــق مجتمعــات أكثــر أمانــا.
وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن الحكومــة قــد قامــت منــذ االنضمام للمبــادرة في عام  2011عبر الســنوات
الماضيــة بتنفيــذ أربــع خطــط وطنيــة بنجــاح ،وفــي إطــار الخطــة الوطنيــة الرابعــة األخيــرة ،تــم تنفيــذ
كافــة االلتزامــات التــي اشــتملت عليهــا بالرغــم مــن التحديــات الكبيــرة والمفاجئــة التــي فرضتهــا
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الجائحــة ،كمــا تمكــن األردن مــن تحقيــق مركــز متقــدم فــي تعزيز المشــاركة المجتمعية والشــفافية
بنــاءً علــى تصنيــف إدارة المبــادرة «تعــاون» ،)Collaborate(/ممــا يبرهــن علــى جديــة الحكومــة
بااللتــزام بالحــوار والتغييــر ،كمــا ستســعى الحكومــة للمضــي ُقدمـ ًا لمزيــد مــن اإلنجــازات فــي إطــار
الخطــط القادمــة.

 2.1األولويات الوطنية التي تعالجها الخطة الخامسة
تــم إعــداد أولويــات الخطــة الخامســة بشــكل ممنهــج يراعــي األولويــات اإلصالحيــة التــي تعمــل
عليهــا الحكومــة ،والتــي ركــزت عليهــا مخرجــات اللجنــة الملكيــة لتحديــث المنظومــة السياســية
ومختلــف الخطــط والبرامــج الحكوميــة ،و مــن شــأنها أن تالمــس احتياجــات المواطــن األردنــي
علــى كافــة األصعــدة ،حيــث تتضمــن مــا يلــي:
أوال :تحســين الحوكمــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي وحمايتهــا مــن مخاطــر التعــرض
لالســتغالل فــي عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب
أكــد جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي خــال خطاباتــه واألوراق النقاشــية علــى أهميــة تفعيــل عمــل
مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي تعــد شــريك ًا أساســي ًا فــي عمليــة اإلصــاح ،حيــث حــرص علــى
مشــاركة ممثليــن مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي كأعضــاء فــي اللجنــة الملكيــة لتحديــث
المنظومــة السياســية ،وقــد ســاهم التحــول الديمقراطــي واإلنفــراج السياســي فــي تطــور
مؤسســات المجتمــع المدنــي ،ولذلــك تــرى الحكومــة وجــود منظومــة سياســات وإجــراءات
لحمايــة عمــل هــذه المؤسســات ودورهــا التنمــوي ،وذلــك مــن خــال تبنــي النهــج المبنــي علــى
المخاطــر لحمايتهــا مــن خطــر االســتغالل فــي إطــار جرائــم غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
ثاني ًا :تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار من خالل الوسائل اإللكترونية
إن تطبيــق المشــاركة المجتمعيــة مــن خــال الوســائل االلكترونيــة بالصــورة الممنهجــة فــي األردن
يعمــل علــى تعزيــز دور األردن فــي دعــم أهــداف التنمية المســتدامة وتوظيفها فــي خدمات حكومية
ً
وانطالقــا مــن رؤيــة جاللــة الملــك عبــد هللا الثانــي
الكترونية/ذكيــة مترابطــة وتفاعليــة للمواطنيــن،
فــي عمليــة االصــاح الشــامل ،فقــد ســعت الحكومــة إلــى توســيع قاعــدة المشــاركة فــي صنــع
القــرار والعمــل علــى تحســين الخدمــات المتمحــورة حــول احتياجــات المواطــن ،وذلــك مــن خــال
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االســتفادة مــن تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت للوصــول إلــى مؤسســات أكثــر شــفافية وخضوعـ ًا
للمســاءلة.
ثالث ًا :تبني سياسات إلدماج النوع االجتماعي في القطاع العام
حقــق األردن تقدمً ــا نحــو المســاواة بيــن الجنســين والنهــوض بإدمــاج النــوع االجتماعــي وتمكيــن
المــرأة فــي كافــة القطاعــات ،وذلــك مــن خــال تنفيــذ التزاماتــه الدوليــة ،حيــث التزمــت الحكومــة
بتعميــم خطــة العمــل الرئيســية التــي انبثقــت عــن سياســة إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي القطــاع
العــام علــى مختلــف الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة بموجــب كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم
 27223/11/21بتاريــخ  2021/7/28والتــي تحــث الــوزرات علــى إدمــاج النــوع االجتماعــي والتأكــد مــن
اإلمتثــال لذلــك ،كمــا تضمنــت أعمــال اللجنــة الملكيــة لتحديــث المنظومــة السياســية فــي العــام
 2021تركيــز ًا علــى الــدور الجوهــري للمــرأة بوصفهــا ركيــزة أساســية مــن ركائــز التقــدم واإلصــاح،
حيــث تــم ضمــن اللجنــة الملكيــة تشــكيل لجنــة تختــص بتمكيــن المــرأة ،وذلــك للخــروج بعــدة
توصيــات ترتكــز علــى تعزيــز وجــود المــرأة فــي صنــع القــرار وتوســيع مشــاركتها فــي الحيــاة
السياســية ،وتحقيــق تكافــؤ الفــرص للمــرأة فــي جميــع القطاعــات.
رابعـ ًا :تعزيــز دور الشــباب فــي إعــداد وتنفيــذ الخطــط واالســتراتيجيات الحكوميــة المرتبطــة
بالشباب
يمثــل تمكيــن الشــباب جــزء ًا رئيسـ ًا مــن خطابــات جاللــة الملــك فــي األعــوام األخيــرة ،وذلــك ألهمية
دور الشــباب فــي عمليــة اإلصــاح السياســي والتنميــة الشــاملة فــي األردن ،ويأتــي ذلــك مــع
اهتمــام الحكومــة األردنيــة بأولويــات الشــباب فــي الجوانــب السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة،
ومــا تتضمنــه مــن سياســات رئيســة كتشــجيع ورعايــة االبتــكار واإلبــداع وتطويــر المهــارات وبنــاء
القــدرات لــدى الشــباب وإدماجهــم فــي الحيــاة العامــة وتمكينهــم فــي مختلــف المجــاالت ،وقــد
شــكلت اللجنــة الملكيــة لتحديــث المنظومــة السياســية خــال نقاشــاتها فــي العــام  2021لجنــة
مختصــة بتمكيــن الشــباب للخــروج بالتوصيــات التــي مــن شــأنها أن تلبّــي احتياجــات الشــباب
األردنــي وأن يكونــوا ريــادي الفكــر والثقافــة وتعــزز مشــاركتهم الفاعلــة فــي صنــع القــرار وذلــك بمــا
يســتجيب للرؤيــة الملكيــة بتعزيــز المشــاركة الفاعلــة فــي الحيــاة العامــة.
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خامس ًا :تعزيز النزاهة على المستوى الوطني
تواصــل الحكومــة األردنيــة جهودهــا المســتمرة فــي إرســاء وتفعيــل وتطويــر قواعــد النزاهــة
الوطنيــة للوصــول إلــى بيئــة وطنيــة نزيهــة مناهضــة للفســاد ،حيــث تــم تبنى نهج جديد فــي التوعية
والوقايــة مــن الفســاد ونشــر قيــم النزاهــة ومعاييرهــا الوطنيــة ،وبمــا ينعكــس إيجا ًبــا علــى مركــز
المملكــة فــي المنطقــة والعالــم ،وذلــك مــن خــال تحــوّ ل اســتراتيجي ينســجم مــع اإلمكانيــات
والتحديــات التــي تواجههــا ،وقــد شــدد جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي علــى ترســيخ ســيادة القانــون
والنزاهــة والحاكميــة الرشــيدة كأعمــدة رئيســية فــي الدولــة المدنيــة ،والتــي تــم تأكيدهــا فــي الورقــة
النقاشــية السادســة.
ً
سادســا :إشــراك المجتمعــات المحليــة /أصحــاب المصلحــة خــال المراحــل المختلفــة
للمشــاريع الحكوميــة الرأســمالية /االســتثمارية لغايــات دعــم موائمــة واســتجابة هــذه
المشــاريع الحتياجــات المجتمعــات وتحســين مســتوى الخدمــات العامــة
ً
انطالقــا مــن مبــدأ الرؤيــا الملكيــة بتأســيس مشــاريع تنمويــة إنتاجيــة بمختلــف مناطــق المملكــة
وتفعيــل الشــراكة بيــن جميــع القطاعــات ،فقــد ســعت الــوزارات باتخــاذ نهــج تشــاركي فــي
تطويــر السياســات واإلجــراءات الحكوميــة المتعلقــة بتقييــم المشــاريع الحكوميــة الرأســمالية/
االســتثمارية والتركيز على بناء شــراكة حقيقية قوية بين جميع الشــرائح االجتماعية المســتهدفة
لغايــة الوصــول الــى تقديــم رؤى لبنــاء الحاضــر والمســتقبل ،بحيــث تســاعد الســلطة التنفيذيــة
فــي وضــع السياســات وتحديــد المشــاريع التنمويــة.
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 .2جهود الحكومة الشفافة إلى اليوم

1

2

3

4

5

اﻟﻤﺒﺎدرات

ﺑﻮاﺑﺎت

ﻣﺄﺳﺴﺔ ﻧﻬﺞ

ﻧﺸﺎﻃﺎت

اﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﻴﻦ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

وﺣﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﺸﻔﺎﻓﺔ

اﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﺧﻼل

واﻟﺨﻄﻂ

وإدﻣﺎج

اﻷﻋﻮام – 2018

اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ

2021

ﻟﻤﺒﺎدرة ﺷﺮاﻛﺔ

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت

اﻟﻘﺮار

اﻟﺸﻔﺎﻓﺔ

انضــم األردن إلــى مبــادرة شــراكة الحكومــة الشــفافة منــذ إطالقهــا وذلــك فــي شــهر أيلــول مــن
عــام  ،2011ليكــون بذلــك أول دولــة عربيــة تحقــق معاييــر االنضمــام للمبــادرة  ،وقــدم حتــى اآلن
أربــع خطــط وطنيــة ويُطلــق فــي هــذه الوثيقــة خطتــه الخامســة لألعــوام  ،2025 - 2021حيــث
اشــتملت الخطــط األربــع الســابقة علــى إصالحــات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة مختلفــة،
وكان مــن أبــرز إنجازاتهــا عبــر الســنوات الماضيــة إطــاق منصــة “بخدمتكــم” التفاعليــة ،وإطــاق
المنصــة الخاصــة باســتقبال الشــكاوى المتعلقــة بحقــوق اإلنســان ،تطبيــق سياســة البيانــات
الحكوميــة المفتوحــة ومأسســة إجــراءات إنفــاذ قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات،
وتبســيط إجــراءات موافقــات الحصــول علــى التمويــل األجنبــي ،وإصــدار دليــل حوكمــة مؤسســات
المجتمــع المدنــي ،وربــط المؤسســات الحكوميــة بالحكومــة اإللكترونيــة ،وتطويــر معاييــر تقديــم
الخدمــات الحكوميــة وإعــداد أدلــة الخدمــات واتاحتهــا الطــاع متلقــي الخدمــة الكترونيــ ًا .كمــا
أطلقــت الحكومــة خــارج إطــار هــذه المبــادرة مجموعــة مــن الخطــط واالســتراتيجيات الوطنيــة
التــي تعــزز مــن شــفافيتها وانفتاحهــا ،وهــي:
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 1.2المبادرات الوطنية
 .1تحديث الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان ()2025 - 2016
تــم إعــداد تقريــر تقييــم إنفــاذ الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان  -2025 - 2016فــي
 2020/2/26مــن قبــل مكتــب المنســق الحكومــي لحقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع المجتمــع
المدنــي ،وذلــك بهــدف تقييــم الخطــة مــن حيــث هيــكل البنــاء ومســتوى اإلنجــاز الحكومــي وتقديــم
مجموعــة مــن التوصيــات لدعــم ســير عمــل ومتابعــة الخطــة ،ثــم تــم إعــادة تشــكيل لجنــة صياغــة
الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان بقــرار مــن رئيــس الــوزراء فــي  2020/9/1لتتولــى
تحديــث الخطــة وفــق مصفوفــة مرتبطــة بجــدول زمنــي ومؤشــرات أداء لمعالجــة أوجــه الخلــل
القائمــة علــى صعيــد التشــريعات والسياســات والممارســات للنهــوض بحالــة حقــوق اإلنســان
بمــا يتوافــق مــع الثوابــت الوطنيــة.
 .2سياسة البيانات الحكومية المفتوحة
أصــدر مجلــس الــوزراء تعليمــات نشــر البيانــات الحكوميــة المفتوحــة علــى منصــة البيانــات الحكومية
المفتوحــة فــي  ،2019/2/17والتــي تهــدف الــى حوكمــة إدارة البيانــات الحكوميــة المفتوحــة في الجهات
الحكوميــة ،ثــم تــم إصــدار الرخصــة األردنيــة للبيانــات الحكوميــة المفتوحــة فــي  2019/8/20وتعميمها
علــى كافــة الجهــات الحكوميــة ،وفــي تاريــخ  2020/9/22قامــت الحكومــة األردنيــة بإقــرار وثيقــة جــودة
البيانــات الحكوميــة المفتوحــة والتــي تســعى لوضــع إطــار عــام يضمــن جــودة البيانــات الحكوميــة
المفتوحــة ،حيــث تــم نشــر  645مجموعــة بيانــات مفتوحــة من قبل  74جهة حكوميــة ضمن  15قطاع
علــى منصــة البيانــات الحكوميــة المفتوحــة « »https://data.jordan.gov.joحتــى نهايــة .2021/8
 .3االستراتيجية الوطنية المحدثة للنزاهة ومكافحة الفساد ()2025 - 2020
تــم إطــاق االســتراتيجية الوطنيــة المحدثــة للنزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي  2020/12/21والتــي
جــاءت امتــدادا لالســتراتيجية الســابقة التــي أطلقــت فــي عــام  ،2017وبهــدف مراعــاة المســتجدات
والمتغيــرات وإعــادة تقييــم المشــاريع االســتراتيجية ،حيــث تمــت مراجعتها وفق إطــار عمل وطني
مبنــي علــى نهــج تشــاركي .وقــد تضمنــت االســتراتيجية ثالثــة محــاور عمــل :تعزيــز النزاهــة والوقايــة،
انفــاذ القانــون ،بنــاء القــدرات المؤسســية ،وذلــك مــن اجــل تنفيذ مشــاريع وبرامج لمحاربة الفســاد
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وتعزيــز ثقــة المواطــن ،باإلضافــة إلــى بناءالقــدرات المؤسســية للهيئــة ورفــع مســتوى االحترافيــة
فــي مجــال التحقيــق فــي القضايــا العامــة باســتخدام الوســائل والتقنيــات الحديثــة.
 .4التقييــم الوطنــي لمخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى قطــاع المنظمــات غيــر
الهادفــة للربــح
تــم البــدء بإجــراء تقييــم المخاطــر منــذ العــام  2020لتحديــد خصائــص وأنــواع المنظمــات غيــر
الهادفــة للربــح التــي يُرجــح أن تكــون معرضــة الســتغالل تمويــل اإلرهــاب وتحديــد طبيعــة هــذه
التهديــدات ،ومــدى كفايــة التدابيــر التخفيفيــة التــي مــن الممكــن أن تعــرض المنظمــات غيــر
الهادفــة للربــح الــى االســتغالل لغايــات تمويــل اإلرهــاب ،حيــث تــم اســتخدام نهج تشــاركي للتقييم
مــن خــال مشــاركة مؤسســات المجتمــع المدنــي ،وقــام باإلشــراف علــى تقييــم المخاطــر فريــق
محلــي مؤلــف مــن  15جهــة حكوميــة ذات عالقــة و جهــات غيــر حكوميــة تمثــل المنظمــات غيــر
الربحيــة لترســيخ مفهــوم الشــراكة الفاعلــة الحقيقيــة.
 .5برنامج شراكة الحكومات الشفافة على مستوى البلديات 2020
شــاركت بلديتــي الكــرك والســلط فــي عــام  2020فــي عضويــة برنامــج شــراكة الحكومــات الشــفافة
علــى المســتوى المحلــي ،وذلــك بهــدف الحصــول على التوجيــه والدعم من أجــل تخطيط وتصميم
وتنفيــذ االصالحــات علــى المســتوى المحلــي ،بمــا ينســجم مــع قيــم الشــفافية والمســائلة
والوصــول إلــى المعلومــات ومشــاركة المواطنيــن.
 .6اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
تــم بتاريــخ  2021/6/10تشــكيل اللجنــة الملكيــة لتحديــث المنظومــة السياســية فــي االردن مكونــة
مــن  92عضــوً ا يمثلــون مختلــف األطيــاف السياســية والفكريــة والقطاعــات ،حيــث تــم وضــع
مشــروعي قانــون لالنتخــاب ولألحــزاب السياســية ،والنظــر بالتعديــات الدســتورية .إضافــة إلــى
تقديــم عــدد مــن التوصيــات حــول تطويــر التشــريعات الخاصــة بــاإلدارة المحلية ،وتعزيز المشــاركة
فــي صنــع القــرار ،بالتركيــز علــى دور الشــباب والمــرأة فــي الحيــاة العامــة ،وتهيئــة البيئــة التشــريعية
المناســبة لذلــك.
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 .7التعامل مع ملف جائحة كورونا
بذلــت الحكومــة األردنيــة جهــود للحــد مــن انتشــار جائحــة كورونــا فــي عــام  ،2020وحرصــت خــال
تلــك الفتــرة علــى مواكبــة جميــع المســتجدات ،كمــا أطلقــت العديــد مــن المنصــات الحكوميــة
للتعامــل مــع هــذه األزمــة مثــل:

•
•
•
•
•
•
•
•

موقــع ســامتك التفاعلــي لغايــات تقديــم التســهيالت الالزمــة للراغبيــن بتلقــي العــاج فــي
المستشــفيات ( (( .
الموقع الرسمي آلخر المستجدات والمعلومات المتعلقة بفيروس كورونا(((.
موقع مونة لتوصيل السلع(((.
تطبيق سند إلنجازالعديد من الخدمات الحكومية الرقمية(((.
منصة حماية لتقديم خدمات الحماية للعامل وصاحب العمل في القطاع الخاص(((.
منصــة درســك للتعلــم عــن بُعــد مــن خــال توفيــر فيديوهــات مصــورة للطلبــة مــن الصــف
االول وحتــى الثانــي ثانــوي(((.
منصة تدريب المعلمين اإللكترونية لتقديم مهارات التعليم عن بعد للمعلمين(((.
صنــدوق همــة وطــن وهــو المظلــة الرئيســية التــي تنــدرج تحتهــا عــدة حســابات الســتقبال
التبرعــات المقدمــة مــن المؤسســات والشــركات واألفــراد بهــدف دعــم المجهــود الوطنــي

•
•

لمكافحــة هــذه الجائحــة(((.
منصــة برنامــج الدعــم التكميلــي تكافــل التــي أطلقهــا صنــدوق المعونــة الوطنية لمســاعدة
االســر االردنيــة الفقيــرة(((.
منصـــة برنامــج استدامـــة التــي أطلقهــا الضمــان االجتماعــي لدعم اســتقرار العمالــة األردنية
والمنشــآت المتضــررة بجائحــة كورونــا.

(((

موقع سالمتك متاح على الرابطhttps://bit.ly/3yL1YKQ :

(((

الموقــع الرســمي آلخــر المســتجدات والمعلومــات المتعلقــة بفيــروس كورونــا ،متــاح علــى الرابــطhttps://bit. :
ly/32g0GLw

(((

موقع مونة ،متاح على الرابطhttps://bit.ly/3FfP3CO :

(((

تطبيق سند ،متاح على الرابطhttps://bit.ly/3oTM2Cx :

(((

منصة حماية ،متاح على الرابطhttps://bit.ly/3pcj1Cj :

(((

منصة درسك ،متاح على الرابطhttps://bit.ly/3F8JSVj :

(((

منصة تدريب المعلمين اإللكترونية ،متاح على الرابطhttps://bit.ly/3pb2tug :

(((

صندوق همة وطن ،متاح على الرابطhttps://bit.ly/3pdmOz8 :

(((

منصة تكافل ،متاح على الرابطhttps://takaful.naf.gov.jo :
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وبهــذا تكــون الحكومــة األردنيــة ومــن خــال المركــز الوطنــي لألمــن وإدارة األزمــات وبالتعــاون مــع
وزارة االقتصــاد الرقمــي والريــادة والقطــاع الخــاص قــد اتخــذت إجــراءات مبكرة للتحــول للمنصات
الرقميــة بهــدف التقليــل مــن أثــار الجائحــة علــى حيــاة المواطنيــن.
 .8برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي 2023 - 2021
اســتجابة للتوجيهــات الملكيــة الســامية إلعــداد خطــة للتعافــي االقتصــادي بعــد التباطــؤ بســبب
جائحــة كورونــا ،تــم فــي شــهر أب  2021إطــاق برنامــج أولويــات عمــل الحكومــة االقتصــادي 2021
  2023متضمنــا إجــراءات تهــدف إلــى زيــادة االســتثمار ،وتوليــد فــرص العمــل ،وتشــجيع النمــوّوالصــادرات ،حيــث عُ قــدت مشــاورات مــع مجلســي النــواب واألعيــان والقطاعــات والفعاليــات
االقتصاديــة والماليــة والصناعيــة أثنــاء مرحلــة إعــداد البرنامــج الــذي تضمــن  3محــاور ،و  53أولويــة،
وســيتم مــن خاللــه تنفيــذ مشــاريع كبــرى مــن خــال الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.
 .9البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة 2024 - 2021
أطلقــت الحكومــة هــذا البرنامــج فــي خضــم جائحــة كورونــا لمواجهــة التحديــات االســتثانية التــي
فرضتهــا األزمــة ،حيــث يهــدف البرنامــج إلــى إجــراء إصالحــات هيكليــة واقتصاديــة و تعزيــز ســيادة
القانــون وتطويــر الحيــاة السياســية فــي األردن ،وذلــك إلــى جانــب التركيــز علــى مكافحــة الفســاد
الرقمي
وتحفيــز االســتثمار والقطاعــات اإلنتاجيــة ،باإلضافــة إلــى دفــع عجلــة التحول إلى االقتصــاد
ّ
واألخضــر .كمــا يركــز البرنامــج علــى تطويــر مســتوى خدمــات البنيــة التحتيــة ،وتحســين الخدمــات
االجتماعيــة ،وزيــادة فــرص العمــل والتشــغيل.
 .10االستراتيجية الوطنية للمرأة 2025 - 2020
صادقــت الحكومــة األردنيــة فــي آذار  2020علــى االســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة فــي األردن لألعــوام
 2020-2025والتــي تـ ّ
ـم إعدادهــا بالتعــاون مــا بيــن ال ّلجنــة الوطنيّة لشــؤون المــرأة واللجنة الوزار يّة
لتمكيــن المــرأة ،وبالتشــارك مــع منظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة والنقابــات واألحــزاب فــي
جميــع المحافظــات ،باإلضافــة لمجلــس األمــة بشــقيه األعيــان والنــواب ،وذلــك بهــدف تعزيــز
مشــاركة المــرأة وتمكينهــا فــي مختلــف المجــاالت ،حيــث تبنــت االســتراتيجية سياســة إدمــاج
النــوع االجتماعــي وخطــة عمــل تنفيذيــة لهــا فــي القطــاع العــام.
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 .11السياسة العامة لريادة األعمال والخطة االستراتيجية الوطنية 2025 - 2021
أعــدت وزارة االقتصــاد الرقمــي والريــادة بالتعــاون مــع منظمــات دوليــة واألطــراف الفاعلــة فــي
منظومــة ريــادة األعمــال فــي األردن السياســة العامــة لريــادة األعمــال والخطــة االســتراتيجية
الوطنيــة ،حيــث ُأقــرت مــن قبــل الحكومــة فــي  2021/11/17وتــم تعميمهــا علــى جميــع الــوزارات
والمؤسســات وتهــدف الــى تهيئــة بيئــة صديقــة ومحفــزة لريــادة االعمــال فــي المملكــة ودفــع
عجلــة االقتصــاد والتنميــة المســتدامة بمــا يســهم بالتشــجيع علــى االســتثمار فــي الشــركات
الرياديــة األردنيــة ،وتعزيــز قــدرة األردن علــى المنافســة علــى الصعيــد اإلقليمــي والدولــي فــي مجــال
ريــادة األعمــال.
 .12السياسة األردنية للذكاء االصطناعي 2020
قامــت وزارة االقتصــاد الرقمــي والريــادة بإعــداد السياســة األردنيــة للــذكاء االصطناعــي التــي وافــق
عليهــا مجلــس الــوزراء وتــم تعميمها على الوزارات والمؤسســات والدوائــر الحكومية خالل العام
 ،2020حيــث تهــدف هــذه السياســة إلــى تحديــد التوجــه الحكومــي فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي
فــي جميــع القطاعــات االقتصاديــة الحيويــة ،وتهيئــة البيئــة الممكنــة للــذكاء االصطناعــي مــن
النواحــي التشــريعية والتنظيميــة والتكنولوجيّــة وبنــاء القــدرات والمهــارات األردنيّــة فــي هــذا
المجــال .وقامــت الــوزارة بمراعــاة مبــدأ الشــفافية والمشــاركة والتشــاور مــع الشــركاء وأصحــاب
العالقــة مــن خــال فتــح بــاب االستشــارة العامــة لمــدة شــهر بهــدف إثــراء المحتــوى ،وذلــك
لضمــان الجهــود التشــاركية بيــن كافــة المؤسســات ذات العالقــة مــن القطاعيــن العــام والخاص
ومؤسســات المجتمــع المدنــي والقطــاع األكاديمــي ومراكــز األبحــاث.

 2.2بوابات المشاركة الشعبية وإدماج المواطنين في عملية صنع القرار
أطلقــت الحكومــة بوابــات ومنصــات لضمــان مشــاركة المواطنيــن وأصحــاب المصلحــة فــي
عمليــة صنــع القــرار واســتقبال الشــكاوى واالقتراحــات وتعزيــز مبــادئ التشــاور والشــفافية
وإتاحــة الوصــول الــى المعلومــات ،وتاليــ ًا بعــض المنصــات التــي أطلقتهــا الحكومــة:

•

المنصــة اإلعالميــة الرســمية «مــن حقــك تعــرف»( ((1والتــي تهــدف الــى تقديــم المعلومــات
الدقيقــة حــول مختلــف القضايــا والتصــدي لإلشــاعات ،حيث أطلقت الحكومــة هذه المنصة

(((1

منصة من حقك تعرف ،متاح على الرابطhttps://bit.ly/323BoAh :
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بتاريــخ  2018/11/22وذلــك لســعي الحكومــة لتطبيــق مبــادئ الشــفافية والمصداقيــة وحــق
المعرفــة.

•

منصة «بخدمتكم»( ((1والتي تهدف الى زيادة التفاعل والتواصل بين الحكومة والمواطنين
لتقديــم األســئلة واالقتراحــات والشــكاوى واإلبــاغ عــن أي مخالفــة ،حيــث أطلقــت بتاريــخ
 2018/8/20وتــم تحديثهــا وإضافــة قســم الشــكاوى المتعلقــة بحقــوق االنســان بتاريــخ
 2021/9/30التــي تعــد مــن أهــم مخرجــات االلتــزام الرابــع فــي إطــار الخطــة الوطنيــة الرابعــة
لمبــادرة شــراكة الحكومــات الشــفافة .2021-2018

•

تطبيــق «ســند»( ،((1والــذي يهــدف الــى توفيــر خدمــة إنجــاز المعامــات الحكوميــة الرقمية في
أي وقــت ومــن أي مــكان ،حيــث أطلــق التطبيــق بتاريــخ  2020/9/22وذلــك ضمــن مشــروع
الهويــة الرقميــة الــذي يقــدم خدمــة الدخــول الموحــد لعــدد مــن بوابــات الخدمــات الحكوميــة
اإللكترونيــة التابعــة لجهــات حكوميــة مختلفــة.

•

منصــة البيانــات الحكوميــة المفتوحــة( ((1والتــي تهــدف الــى توفيــر مخــزون موحــد مــن البيانات
الوصفيــة للبيانــات التــي بحــوزة الجهــات الحكوميــة والتــي يمكــن االطــاع عليهــا مــن قبــل
الجهــة صاحبــة العالقــة ،كمــا تقــدم هــذه المنصــة خدمــة تمكيــن كافــة المســتفيدين مــن
اســتعراض قائمــة بالبيانــات الحكوميــة المتوفــرة لــدى الجهــات الحكوميــة.

•

ً
سابقا.
المنصات الحكومية التي تم إطالقها للتعامل مع أزمة جائحة كورونا؛ كما ذكرنا

 3.2مأسسة نهج الحكومة الشفافة
أنشــأت الحكومــة األردنيــة بالتعــاون مــع منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ( )OECDوحــدة
للحكومــة الشــفافة فــي وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي منــذ العــام  ،2018وذلــك بهــدف
مســاعدة الــوزارة وكافــة الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والجهــات المعنيــة فــي متابعــة
مشــاركة األردن فــي مبــادرة شــراكة الحكومــات الشــفافة ،إضافــة إلــى تعزيــز الشــفافية وتعميــق
ومأسســة النهــج التشــاوري التشــاركي فــي إدارة الشــأن العــام ،والتشــبيك بيــن كافــة الفاعليــن
األساســيين فــي هــذا القطــاع مــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي والمؤسســات الدوليــة ذات
(((1

منصة «بخدمتكم» ،متاح على الرابطhttps://bit.ly/3EcJ1S8 :

(((1

تطبيق «سند» ،متاح على الرابطhttps://bit.ly/3oTM2Cx :

(((1

منصة البيانات الحكومية المفتوحة ،متاح على الرابطhttps://bit.ly/3mi8nYA :
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العالقــة ضمــن إطــار مــن التنســيق والتعــاون ،حيــث تــم مأسســة عمــل الوحــدة لتكــون أكثــر تأثيـ ًر ا
ً
ودعمــا لمبــادئ الحكومــة الشــفافة ،مــن خــال تكويــن فريــق أكبــر لوحــدة الحكومــة الشــفافة
وبخبــرات مميــزة فــي العــام  ،2021ممــا يــدل علــى التــزام ودعــم الحكومــة لملــف مبــادرة الحكومــة
الشــفافة ،وقــد عملــت الوحــدة منــذ إنشــائها علــى تنفيــذ العديــد مــن النشــاطات فــي إطــار
المبــادرة ،وال زالــت مســتمرة فــي تنفيــذ برامجهــا ضمــن نهــج التشــاركية والتعــاون اإليجابــي.

 4.2نشاطات وحدة الحكومة الشفافة خالل األعوام 2021 – 2018
.1

إطالق أسبوع الحكومات الشفافة في عمان .2018/5/7

.2

حفل إطالق الخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة.2019/3/17
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.3

17

تشــكيل وفــد مشــترك مــن الجهــات الحكوميــة والمجتمــع المدنــي للمشــاركة فــي المؤتمــر
الدولــي حــول الحكومــات المفتوحــة والوصــول الــى المعلومــات بتاريــخ  2019/3/13فــي
المغــرب.

.4

مشــاركة ممثلــي عــن وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي ودائــرة مراقبــة الشــركات ووزارة
التنميــة االجتماعيــة ومجموعــة مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي قمــة شــراكة
الحكومــات الشــفافة – كنــدا  2019/05/31-29بهــدف تبــادل المعرفــة والخبــرات مــن جميــع
أنحــاء العالــم.
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عقــد اللقــاء األول بيــن أصحــاب المصلحــة والجهــات الحكوميــة لمتابعــة ســير عمــل الخطــة
الوطنيــة الرابعــة ضمــن مبــادرة شــراكة الحكومــات الشــفافة  2021-2018وتقديــم توصيــات
متعلقــة بآليــات اســتكمال تنفيــذ االلتزامــات فــي عمــان .2019/9/30

.6

عقــد ورشــة تقييــم التزامــات الخطــة الوطنيــة الرابعــة بمشــاركة ممثليــن عــن منظمــات
المجتمــع المدنــي مــن مختلــف المحافظــات وضبــاط ارتبــاط الــوزارات والجهــات الحكوميــة
ً
وفقــا
المنفــذة لاللتزامــات واســتعراض نتائــج التزامــات الخطــة الرابعــة ومســتوى اإلنجــاز
لــكل التــزام فــي عمــان .2021/11/23

 5.2االنســجام بيــن الخطــة الخامســة والخطــط الســابقة لمبــادرة شــراكة
الحكومــات الشــفافة
ترتبــط ثالثــة مــن االلتزامــات ضمــن الخطــة الوطنيــة الخامســة بمجموعــة مــن االلتزامــات ضمــن
الخطــط الســابقة ،حيــث يعتبــر االلتــزام األول فــي الخطــة الخامســة والمتعلــق بتطويــر منظومــة
السياســات واإلجــراءات التــي تحكــم عمــل مؤسســات المجتمــع المدني والتي تتبنــى النهج المبني
علــى المخاطــر لحمايتهــا مــن خطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب اســتمرا ًر ا لاللتــزام األول فــي
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الخطــة الرابعــة ،كمــا يعتبــر االلتــزام الثانــي فــي الخطــة الخامســة والمتعلــق بتعزيــز المشــاركة
المجتمعيــة فــي عمليــة صنــع القــرار مــن خــال الوســائل اإللكترونيــة اســتمرا ًر ا لاللتــزام الثانــي مــن
الخطــة الرابعــة .كمــا يعتبــر االلتــزام الخامــس فــي الخطــة الوطنيــة الخامســة والمتعلــق بتعزيــز
النزاهــة ومكافحــة الفســاد علــى المســتوى الوطنــي اســتمرا ًر ا لاللتــزام الرابــع عشــر مــن الخطــة
الثانيــة .وقــد عمــدت الحكومــة إلــى إجــراء مراجعــات لهــذه االلتزامــات والنتائــج المتحققــة منهــا
مــع الــوزارات المعنيــة وبنــاء االلتزامــات فــي الخطــة الخامســة علــى مــا تــم إنجــازه فيهــا والــدروس
المســتفادة منهــا ،كمــا أن الخطــة بشــكل عــام تســتكمل جهــود جميــع الخطــط الســابقة فــي
اإلصــاح السياســي واإلداري وتعميــق الحــوار والمشــاركة فــي صنــع القــرار مــع جميــع األطــراف
المعنيــة.

20

مبادرة شراكة الحكومات الشفافة
الخطة الوطنية الخامسة 2025 - 2021

 .3منهجية صياغة الخطة الخامسة لمبادرة شراكة الحكومات
الشفافة

1

2

3

ﻧﻤﻮذج ﻣﺘﻘﺪم ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات

ﺷﺮاﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻴﻦ

إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻨﺸﺮ

واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺠﻬﺎت

اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي ﻷﻧﺸﻄﺔ

اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺸﺎرة

واﺿﺤﺔ

 1.3نموذج متقدم لالستشارات والتوافق على المنهجية
انطلقــت جهــود العمــل لصياغــة االلتزامــات التــي تحتويهــا الخطــة الوطنيــة الخامســة لمبــادرة
شــراكة الحكومــات الشــفافة لألعــوام ( )2025 - 2021فــي منتصــف شــهر آذار  ،2021وذلــك مــن
خــال التشــاور والتوافــق علــى منهجيــة صياغــة الخطــة نفســها مــع المعنييــن مــن المؤسســات
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والمجتمــع المدنــي حيــث تــم ابتــداءً عــرض مســودة المنهجيــة
األوليــة علــى فريــق العمــل الوطنــي (المنتــدى متعــدد األطــراف)( ((1فــي  2021/4/28لمراجعتهــا
(((1

تــم تشــكيل فريــق العمــل الوطنــي (المنتــدى متعــدد األطــراف) بتاريــخ  ،2011 / 10 / 26حيــث يمثــل الفريــق اللجنــة العليــا
المــوكل لهــا رســمي ًا إعــداد الصيغــة النهائيــة لخطــط مبــادرة شــراكة الحكومــات الشــفافة ،ويتكون الفريق مــن  14عضو ًا
برئاســة وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي وممثليــن عن مؤسســات المجتمــع المدني والجهات الحكوميــة ،وهم :رئيس
جمعيــة رجــال األعمــال األردنييــن وأميــن عــام وزارة الخارجيــة وشــؤون المغتربيــن وأميــن عــام وزارة الشــؤون السياســية
والبرلمانيــة وأميــن عــام وزارة تطويــر القطــاع العــام ومديــر عــام دائــرة الموازنــة العامــة ورئيــس هيئــة النزاهــة ومكافحــة
الفســاد وأميــن عــام اللجنــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة والمفــوض العــام لحقــوق اإلنســان ورئيــس هيئــة شــباب كلنــا
األردن وأميــن عــام تجمــع لجــان المــرأة الوطنــي األردنــي وثالثــة ممثليــن عــن «هيئــة تنســيق مؤسســات المجتمــع المدنــي
» (همــم) ،يمثلــون مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي إقاليــم الشــمال والجنــوب والوســط فــي األردن.
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والموافقــة علــى نشــرها للتعليقــات العامــة ،لجمــع المالحظــات والتغذيــة الراجعــة عليهــا .ثــم
تــم نشــر مســودة المنهجيــة للتعليقــات العامــة وجمــع المالحظــات والتغذيــة الراجعــة عليهــا
خــال الفتــرة  ،2021/5/8-4/28وتنظيــم اجتمــاع عــن بُعــد فــي  2021/5/8شــارك بــه مجموعــة
مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي لنقــاش هــذه المالحظــات وتلقــي المالحظــات الجديــدة مــن
الحضــور فــي االجتمــاع حــول مســودة المنهجيــة لغايــات تطويرهــا ،وبعــد ذلــك تــم إعــداد تقريــر
حــول نتائــج التعليقــات العامــة ونشــره مــع اســتكمال الصيغــة النهائيــة للمنهجيــة بنــاءً علــى
التعليقــات التــي وردت ،وهــو مــا يعــرف بالمســتوى المتقــدم مــن االستشــارة بحســب تعليمــات
المبــادرة.
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 2.3شــراكة حقيقيــة بيــن المجتمــع المدنــي والجهــات الحكوميــة ضمــن منهجيــة
واضحة
بعــد التوافــق علــى المنهجيــة بــدأ تنفيذهــا مــن خــال مجموعــة مــن النشــاطات التشــاورية مــع
مختلــف المعنييــن فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة للخــروج بااللتزامــات النهائيــة
للخطــة ،حيــث تضمــن ذلــك مــا يلــي:
10/
53/6
ﻴﻦ
/20
ﻃﻨ
ا
21
ﻟﻠﻤﻮ ﺎت
ﺮﺣ
م
ﺎ
ﻼن ﻋ ﻣﻘﺘــ ــﺔ
ﻄــ
إﻋ ﺪﻳـــﻢ ﻠﺨ
ﺘﻘ
ﺎت ﻟ ﺴﺔ
ﻟ ـﺰاﻣ ﺨﺎﻣ
ـ
ﺘ
ﻻﻟ
ﺔ اﻟ
ا ﻃﻨﻴ
اﻟﻮ

2

1

21
20
/
6
ﺗ
3/
ﺸﻜ
5ﻴ
/
0
ﻞ
1
ﻣ
اﻟ
ﻮﻃﻨﻴ ﺠﻤﻮ
ﻋ
ﺔ
ﺔ
ﻟﻠ
اﻟ
اﻟﻌ
ﺨﺎﻣﺴ ﺨﻄﺔ اﻟ ﻤﻞ
ﺔ
ﻮﻃ
ﻨﻴﺔ

21
20
/
1
1
ﻋﻘ
8/
ﺪا
ﻻ
ﺟﺘ
ﻟﻤ
ﺠﻤﻮ ﻤﺎع
ا
ﻟ
ﻋ
اﻟ
ﺜﺎ
ﻮﻃﻨ ﺔ اﻟﻌ ﻟﺚ
ﻴ
ـ
ــ
اﻟ
ﻤـــ
ﻮﻃﻨ ﺔ ﻟﻠﺨ ــﻞ
ﻴ
ﺔا
ﻄــ
ﻟﺨﺎﻣ ــﺔ
ﺴﺔ

7

4

3

28
/7
/2
ﻧﻲ
02
ﻟﺜﺎ
ا
1
ﻤـﺎع ــﻞ
ﻤـــ
ﺟﺘ
ﻘﺪ اﻻ ﺔ اﻟﻌ ــﺔ
ﻄــ
ﻋ
ﻋ ﻤـــﻮ ﻠﺨ
ﻟ
ﻟﻤﺠ ـــﺔ ﺴﺔ
ﻃﻨﻴــ ﺨﺎﻣ
اﻟﻮ ﺔ اﻟ
ﻃﻨﻴ
اﻟﻮ

1
02
2
/
ﻋﻘ
/7
15
ﻟ ﺪا
ﻻ
ﻤ
ﺟﺘ
ا ﺠﻤﻮﻋ ﻤﺎع
ا
ﻟ

ﻮﻃﻨ ﺔ اﻟﻌ ول
ﻴ
ـ
ﻤ
ـ
ـ
اﻟ
ـــ
ﻮﻃﻨ ﺔ ﻟﻠﺨ ــﻞ
ﻴ
ﺔا
ﻄــ
ﻟﺨﺎﻣ ــﺔ
ﺴﺔ

5
9
21/
9/2
02
ﻖﻋ
1
ـ
ﻳـ
ﻏﺔ
ﻞ ﻓﺮ ﺻﻴﺎ
ﺸﻜﻴــ م و ﺎت
ﺰاﻣ
ﺰا
ﺗ
اﻟﺘــ ﻟﺘــ
ﻜﻞ
اﻻ
دة
ﻟ ــﻮ
ﺴـ
ﻣ
ﻴﺔ
وﻟ
ا
ﻤﻞ

21
20
/
/12
ﻓﺘ
14
ا ﺢ ﺑﺎ
2
ب
ﻟﻌ
اﻟﺘ
ا ﺎﻣﺔ ﻋ ﻌﻠ
ﻴ
ﻘ
ﻟ
ـ
ﻠ
ﺘﺰاﻣﺎ ﻰ ﻣ ﺎت
ﺴ
ت
ا
ﻮ
ﻟﺨﻄ دة
ﺔ

10

1
02
2
/
/9
ﻋ
20
ﻘﺪ
12ﻋ
ﻣﻊ ﺪة
اﺟ
ﻣ
ﺘ
ﻤ
اﻟﺤ ﺨﺘﻠﻒ ﺎﻋ
ﺎ
ت
اﻟ
ﻜﻮ
اﻟﻌ ﻣﻴـــــ ﺠﻬ
ﺎ
ـــــ ت
ﻼﻗـ
اﻻﻟﺘ ـــﺔ ﻟ ﺔ ذ
ا
ﻨﻘــ ت
ﺰاﻣ
ﺎت اﻟ ـــﺎ
ﻤﺘﺮ ش
ﺷ
ﺤﺔ

6

8

21
20
/
1
اﺟ
/1
ﺘﻤﺎ
25
ع
ا
ﻟﻮﻃ ﻓﺮﻳ
ﻨﻲ ﻟﻤ ﻖ ا
ﻟ
ﻌ
ﻣ
ﺮ
ﻮاﺿﻴ اﺟﻌﺔ ﻤﻞ
ﻊ
اﻻ
واﺧ
ﺳ
ﻴﺘﻢ إد ﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺘﻴﺎر
ر
ا
ت
ا
ﺟ
ﻟ
ﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻲ
اﻟﺨ
ﻄﺔ

1
02
2
/
/12
إﻋ
0
ــــــ
3
ﺪ
ا
د
اﻟ
15
ﻨﻬـــــ اﻟﻤ
ﺴ
ـ
اﻟ
ﺎﺋﻴ
ــﻮ
ﻌﻤــــ ﺔ ﻟﺨ دة
ـ
ﻞ
اﻟ
ﻄــ
ﺨﺎﻣ اﻟﻮﻃ ــﺔ
ﺴﺔ
ﻨﻴــ
ــﺔ

مبادرة شراكة الحكومات الشفافة
الخطة الوطنية الخامسة 2025 - 2021

23

 .1تشكيل مجموعة العمل الوطنية للخطة الوطنية الخامسة 2021/6/3 - 5/10
فــي ســياق الســعي للشــراكة بيــن الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي تحقيــق األولويــات
والخطــط الوطنيــة وتعزيــز الشــفافية والمســائلة؛ تــم تشــكيل مجموعــة عمــل وطنيــة طوعيــة
خاصــة لتطويــر الخطــة بهــدف متابعــة األنشــطة وتطويــر الخطــة بحســب المنهجيــة المنشــورة
وتقديــم النصــح واإلرشــاد خــال هــذه العمليــة وصــو ًلا الــى المخــرج النهائــي للخطــة ،حيــث تكونــت
هــذه المجموعــة مــن تســعة أعضــاء برئاســة وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي ،حيــث يمثــل
أربعــة أعضــاء منهــم الجهــات الحكوميــة ،وأربعــة أعضــاء الجهــات غيــر الحكوميــة مــن مختلــف
أصحــاب المصلحــة مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي ،والقطــاع الخــاص ،والخبراء ضمــن معايير
وشــروط اختيــار شــفافة ومنشــورة(.((1

(((1

أعضاء مجموعة العمل الوطني المنشورة على موقع الحكومة الشفافة ،متاح علىhttps://bit.ly/3r4K2Zs :
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.2إعــان عــام للمواطنيــن لتقديــم مقترحــات االلتزامــات للخطــة الوطنيــة الخامســة - 5/10
2021/6/30
تــم نشــر إعــان عــام علــى موقــع الــوزارة ووســائل التواصــل االجتماعــي لتقديــم مقترحــات
االلتزامــات مــع وجــود ملــف تعريفــي يشــرح كيفيــة التقديــم ومحتــوى األفــكار المقدمــة وكافــة
معاييــر االلتزامــات ،إضافــة الــى اســتبيان يســتطيع مــن خالله أصحــاب المصلحة اقتــراح أفكارهم،
حيــث يســتهدف االســتبيان األفــراد ،والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،والســلطات المحليــة والنقابــات
والقطــاع الخــاص ،ومختلــف أصحــاب المصلحــة للمشــاركة فــي تقديــم االلتزامــات ،وتــم إعــداد
فيديوهــات تشــجيعية للمشــاركة فــي تقديــم المقترحــات ،وبعــد انتهــاء مهلــة التقديــم تــم نشــر
تقريــر حــول نتائــج هــذه المرحلــة مــع تقييــم أولــي للمقترحــات مــن حيــث المعاييــر الشــكلية ورفعــه
إلــى مجموعــة العمــل الوطنيــة للخطــة لنقاشــه وتقييمــه.

 .3عقــد االجتمــاع األول لمجموعــة العمــل الوطنيــة للخطــة الوطنيــة الخامســة 2021/7/15
لنقــاش المقترحــات األوليــة لاللتزامــات
تــم عقــد االجتمــاع األول وجاه ًيــا لمجموعــة العمــل
لمراجعــة المقترحــات المقدمــة لاللتزامــات وإعــداد
قائمــة مختصــرة ألفضــل عشــر أفــكار ودعــوة
المتقدميــن لهــذه األفــكار لتقديــم أفكارهــم والدفــاع
عنهــا فــي االجتمــاع الثانــي لمجموعــة العمــل.
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 .4عقــد االجتمــاع الثانــي لمجموعــة العمــل للخطــة الوطنيــة الخامســة  2021/7/28لنقــاش
مقترحــات االلتزامــات المترشــحة
تــم عقــد االجتمــاع الثانــي عــن بُعــد لمجموعــة العمــل لالســتماع إلــى مقترحــات مقدمــي الطلبــات
التــي تأهلــت للتقييــم الموضوعــي لتقديــم أفكارهــم والدفــاع عنهــا أمــام مجموعــة العمــل الوطنيــة
للخطــة ،واالجابــة عــن استفســاراتهم ،حيــث تــم تقييــم وتصنيــف المقترحــات مــن قبــل مجموعــة
العمــل واختيــار  7أفــكار ليتــم عرضهــا علــى الجهــات الحكوميــة لتقييمهــا.

 .5عقــد عــدة اجتماعــات مــع مختلــف الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة لنقــاش االلتزامــات
المترشــحة 2021/9/20-12
تــم عقــد عــدة اجتماعــات مــع مختلــف الجهــات الحكوميــة المتعلقــة بااللتزامــات المترشــحة حيــث
تــم مناقشــة أفــكار هــذه االلتزامــات وطــرح األســئلة ومعرفــة مــا تــم إنجــازه فــي هذا اإلطــار ،إضافة
الــى أيــة خطــط حاليــة أو مســتقبلية ذات عالقــة ،والتعــرف علــى جــدوى إمكانيــة تطويــر االلتزامــات
وذلــك بالتشــاور مــع أعضــاء مجموعــة العمــل الوطنيــة وأصحــاب المصلحــة ،حيــث تــم اختيــار
ســتة أفــكار للمشــاركة فــي ورشــة صياغــة االلتزامــات النهائيــة.
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.6تشكيل فريق عمل لكل التزام وصياغة مسودة االلتزامات األولية 2021/9/21
بعــد أن اتخــذت الجهــات الحكوميــة بالتشــاور مــع مجموعــة العمــل الوطنــي قــرا ًر ا بأفــكار
االلتزامــات المقترحــة التــي ســتتأهل للمرحلــة النهائيــة ،تــم عقــد ورشــة عمــل لصياغــة هــذه
االلتزامــات والنقــاش حولهــا مــن خــال تشــكيل فريــق عمــل لــكل التــزام مــن قبــل أصحــاب
االلتزامــات المقترحــة التــي تأهلــت للمرحلــة النهائيــة ،ومجموعــة مــن الخبــراء ومؤسســات
المجتمــع المدنــي ذات العالقــة ،والمؤسســات الحكوميــة ذات العالقــة ،وقــد اســتمرت فــرق
العمــل بالتواصــل والنقــاش حتــى اعــداد المســودة النهائيــة لاللتزامــات.
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 .7عقد االجتماع الثالث لمجموعة العمل الوطني للخطة الوطنية الخامسة 2021/11/8
تــم عقــد االجتمــاع الثالــث لمجموعــة العمــل الوطنــي بهــدف مراجعــة مجموعــة االلتزامــات
النهائيــة التــي توصلــت فــرق عمــل االلتزامــات لهــا ،والتعليــق عليهــا وتعديلهــا وعرضهــا علــى
المنتــدى متعــدد األطــراف.
 .8اجتمــاع فريــق العمــل الوطنــي (المنتــدى متعــدد األطــراف برئاســة وزارة التخطيــط
والتعــاون الدولــي) لمراجعــة مواضيــع االلتزامــات المقترحــة واختيــار المواضيــع التــي ســيتم
إدراجهــا فــي الخطــة 2021/11/25
تم تنظيم اجتماع لفريق العمل الوطني (المنتدى متعدد األطراف) بهدف مراجعة مواضيع االلتزامات
الســت التي تم التوصل اليها ،وقد تم نشــر محضر االجتماع على الموقع االلكتروني للمبادرة.

 .9فتح باب التعليقات العامة على مسودة التزامات الخطة 2021/12/14-2
تــم نشــر مســودة االلتزامــات علــى موقــع الــوزارة ووســائل التواصــل االجتماعــي ،وفتــح بــاب
التعليقــات العامــة عليهــا خــال الفتــرة  ،2021/12/14-2حيــث تســلمت الوحــدة  11تعليقــ ًا علــى
مختلــف مســودة االلتزامــات النهائيــة .ونشــرت نتائــج هــذه التعليقــات بتاريــخ  ،2021/12/22حيــث
تضمــن تقريرهــا ومواضيــع التعليقــات العامــة ،وقائمــة بالمقترحــات التي تم تســلمها واإلجراءات
التــي ســيتم اتخاذهــا بشــأنها.
 .10إعداد المسودة النهائية لخطة العمل الوطنية الخامسة 2021/12/30-15
تــم إعــداد المســودة النهائيــة للخطــة الوطنيــة الخامســة لمبــادرة شــراكة الحكومــات الشــفافة
 2025-2021الســتكمال إجــراءات الموافقــة الرســمية للخطــة .حيــث وافــق مجلــس الــوزراء علــى
الخطــة الخامســة بتاريــخ  2022/1/16بموجــب كتــاب رقــم .4779/6/10/56
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302531

) (1ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻜﺮار اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ واﻷدوات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎورات

 3.3إتاحة المعلومات والنشر القبلي والبعدي ألنشطة االستشارة
أطلقــت وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي بتاريــخ  2021 / 11 / 1الموقــع اإللكترونــي لوحــدة
الحكومــة الشــفافة بحلــة جديــدة « »www.ogp.gov.joوفقــ ًا للمعاييــر التكنولوجيــة الحديثــة
وبتصاميــم مبتكــرة لزيــادة المشــاركة التفاعليــة والمعرفيــة وســهولة الوصــول الــى المعلومــة
بيــن متصفحــي الموقــع ،حيــث يضــع كافــة المعلومــات والخدمــات بــكل يســر وســهولة ،ويمكــن
لــزواره متابعــة أخبــار الوحــدة واالطــاع علــى أحــدث األنشــطة والمســتجدات لخطــط مبــادرة
شــراكة الحكومــات الشــفافة ،وينــدرج ذلــك فــي إطــار الســعي للتطويــر المســتمر وتحقيــق التميــز
فــي األداء فــي مختلــف الجوانــب ،وكمــا تحــرص الوحــدة على نشــر دعوات المشــاركة في الجلســات
واألنشــطة بشــكل مســبق ومفتــوح للعمــوم مــن خــال منصاتهــا الرســمية (مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،الموقــع االلكترونــي ،وعــن طريــق ارســال بريــد الكترونــي لقاعــدة البيانــات المتوفــرة
لــدى الوحــدة) وذلــك لتوفيــر مســاحة عادلــة للمشــاركة ،كمــا تعمــل علــى نشــر نتائــج كل مرحلــة
مــن مراحــل المنهجيــة ،واســتقبال التغذيــة الراجعــة مــن أصحــاب المصلحــة ،مــن خــال عمليــة
التشــاور ونشــر تقاريــر األنشــطة ومحاضــر االجتماعــات ،وفــي هــذا المجــال عملــت الوحــدة علــى
نشــر وثائــق االستشــارة ضمــن صيغــة البيانــات المفتوحــة (مــا أمكــن) لتكــون نموذجـ ًا يحتــذى بــه
فــي هــذا المجــال ،ومثــال ذلــك قائمــة المقترحــات األوليــة اللتزامــات الخطــة الوطنيــة الخامســة
لشــراكة الحكومــات الشــفافة ،حيــث تــم نشــر اإلجابــات بصيغــة ( )Wordلالطــاع علــى اإلجابــات
االصليــة قبــل تحليلهــا مــع حــذف المعلومــات الشــخصية للمشــاركين.
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 .4االلتزامات
االلتزام

1

تحسين الحوكمة بين منظمات المجتمع المدني وحمايتها من
مخاطر التعرض لالستغالل في عمليات غسل األموال وتمويل
اإلرهاب

اإلطار الزمني
2025/6/30 - 2022/1/1
الجهات المسؤولة عن التنفيذ
سجل الجمعيات ودائرة مراقبة الشركات
مــا زالــت حوكمــة مؤسســات المجتمــع المدنــي تشــكل تحديــا يؤثــر
علــى عمــل تلــك المؤسســات وعالقتهــا مــع الحكومــة والمواطنيــن،
ووفقــا لتقييــم أســتهدف  689منظمــة غيــر ربحيــة( ،)16تعتقــد 55%
مــن تلــك المنظمــات التــي شــملها اســتطالع التقييــم بــأن الفســاد
واالحتيــال همــا عوامــل خطــر رئيســية تواجههــا المنظمــات غيــر
الربحيــة ،كمــا ورد فــي ذات االســتطالع نتائــج تفيــد بــأن المنظمــات
ما هي المشكلة
العامة التي
سيعالجها االلتزام؟

تواجــه القضايــا المتعلقــة بالحوكمــة مثــل ضعــف القــدرات اإلداريــة
والماليــة ،وإجــراءات العنايــة الواجبــة ،واســتخدام المعامــات النقديــة،
وهــي جميعهــا بحســب الممارســات العالميــة عوامــل خطــر قــد
تعــرض المنظمــات غيــر الربحيــة لالســتغالل فــي جرائــم غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
ومــن ناحيــة أخــرى ،يتســم نهــج الحكومة اإلشــرافي الحالــي على قطاع
مؤسســات المجتمــع المدنــي بأنــه نهــج «مقــاس واحــد يناســب
الجميــع» ،حيــث يركــز بشــكل كبيــر علــى االمتثــال لإلطــار القانونــي
للمؤسســات غيــر الربحيــة مــع تركيــز أقــل علــى األنشــطة التوعويــة
التــي يمكــن ان يقدمهــا لهــذه المؤسســات.

()16

تقريــر تقييــم القطــاع غيــر الربحــي الــذي قامــت بــه الجهــات الحكوميــة بالتشــارك مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي
خــال الفتــرة مــن  ،2021-2019حيــث شــمل االســتطالع  689منظمــة غيــر ربحيــة ،وتــم ذلــك اســتجابة لاللتزامــات
الدوليــة (االلتــزام الدولــي اتجــاه مجموعــة العمــل المالــي «فاتــف»  .)FATFمجموعــة العمــل المالــي «فاتــف» هــي هيئــة
دوليــة مســؤولة عــن وضــع األســس لمكافحــة غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بمــا فــي ذلــك بيــن قطــاع المنظمــات
غيــر الربحيــة .قطــاع المنظمــات غيــر الربحيــة فــي األردن يضــم انظمــة قانونيــة مختلفــة حيــث يشــمل الجمعيــات
والشــركات التــي ال تهــدف إلــى تحقيــق الربــح.
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يســعى االلتــزام الــى دعــم البيئــة الممكنــة والداعمــة لمؤسســات
المجتمــع المدنــي

()17

مــع التركيــز علــى تحســين الحوكمــة فيهــا

وحمايتهــا مــن خطــر االســتغالل فــي غســل االمــوال وتمويــل
ما هو االلتزام؟

اإلرهــاب ،وســيتم تحقيــق ذلــك مــن خــال تطويــر متطلبــات رقابيــة
واشــرافية لمؤسســات المجتمــع المدنــي قائمــة علــى المخاطــر،
وتنفيــذ انشــطة توعيــة لزيــادة وعــي المؤسســات بتلــك المتطلبــات
والممارســات الفضلــى لتعزيــز الحوكمــة داخلهــا.
إن تعزيــز الحوكمــة فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي ســيؤدي إلــى
تحســين أداء القطــاع وحمايتــه مــن االســتغالل الناجــم عــن غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،كمــا ســيعمل علــى زيــادة الثقــة العامــة

كيف يمكن أن

بهــذا القطــاع  ،ليــس فقــط مــن الجهــات الحكوميــة بــل أيضــا مــن

يساهم االلتزام في

مختلــف شــرائح المواطنيــن.

حل هذه المشكلة

إضافــة إلــى أن النهــج اإلشــرافي القائــم علــى المخاطــر والــذي

العامة؟

يتضمــن أنشــطة توعويــة تقــوم علــى تطويرهــا الحكومــة بتشــاركية
مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي ســيضمن تحقيــق العدالــة
بيــن مختلــف المؤسســات ويخلــق بيئــة ممكنــة تدعــم مؤسســات
المجتمــع المدنــي الصغيــرة لتمكينهــا خدمــة المجتمــع.
( )1يرتبط هذا االلتزام مع معيار المشــاركة العامة لكون هذا االلتزام

كيف يرتبط
هذا االلتزام
بمعايير الحكومة
الشفافة؟

()18

يتخــذ نهجً ــا تشــاركيًا فــي تطويــر السياســات واإلجــراءات الحكوميــة
المتعلقــة بمؤسســات المجتمــع المدنــي )2( ،ويرتبــط ً
أيضــا مــع
معيــار إتاحــة الوصــول للمعلومــات لكونــه يتضمــن نشـ ًر ا للمعلومات
فــي مختلــف مراحــل تنفيــذه ،إضافــة الــى نشــر السياســات واإلجــراءات
التــي ســيتم تطويرهــا بمــا يضمــن للمواطنيــن ومؤسســات المجتمــع
المدنــي االطــاع عليهــا ( )3كمــا يرتبــط االلتــزام مــع معيــار المســاءلة
العامــة كونــه يعــزز الشــفافية الماليــة والمســاءلة للمــال العــام الــذي
تديــره مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي نشــاطاتها.

()17

مؤسســات المجتمــع المدنــي المســتهدفة فــي هــذا االلتــزام هــي الجمعيات المســجلة تحت مظلة ســجل الجمعيات
والشــركات التــي ال تهــدف الــى تحقيــق الربــح والمســجلة تحــت مظلــة دائــرة مراقبــة الشــركات.

()18

معاييــر الحكومــة الشــفافة هــي :المســاءلة العامــة وإتاحــة الوصــول إلــى المعلومــات والمشــاركة الشــعبية واالنفتــاح
علــى التكنولوجيــا واالبتــكار لزيــادة المســاءلة والشــفافية.

مبادرة شراكة الحكومات الشفافة
الخطة الوطنية الخامسة 2025 - 2021

33

معلومات اضافية
نشاطات محاور االلتزام :أنشطة ذات مخرجات يمكن
قياسها

تاريخ بدء

تاريخ نهاية

التنفيذ

التنفيذ

تطويــر سياســات وإجــراءات تتبنــى النهــج المبنــي علــى
المخاطــر فــي االشــراف والمتابعــة لعمــل أنشــطة
مؤسســات المجتمــع المدنــي وذلــك بهــدف حمايتهــا مــن
خطــر التعــرض لغســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وتعزيــز
الحوكمــة فــي عملهــا ،مــع ضمــان حرياتها األساســية وبما

2022 / 1 / 1

2023 / 6 /30

يتوافــق مــع القوانيــن والتشــريعات ذات العالقــة ،بحيــث
يتــم تطويــر هــذه السياســات واإلجــراءات بنهــج تشــاركي
بيــن المؤسســات الحكوميــة ذات العالقــة ومؤسســات
المجتمــع المدنــي.
تصميــم برامــج لبنــاء القــدرات وتطويــر وتحســين مفاهيــم
الحوكمــة لــدى مؤسســات المجتمــع المدنــي واعتمادهــا
بنــاءً علــى المعاييــر المتفــق عليهــا بيــن مؤسســات
المجتمــع المدنــي والحكومــة .وســيركز هــذا علــى هيــاكل
الحوكمــة المناســبة ،واعتمــاد معاييــر مهنيــة وأخالقيــة
عاليــة للموظفيــن واإلدارة ،وتطويــر آليــات مســاءلة
وتقديــم تقاريــر شــفافة للجهــات المانحــة والجهــات
الحكوميــة والمجتمعــات التــي تخدمهــا» ،علــى أن يتــم
االســتعانة بدليــل الحوكمــة الــذي تــم تطويــره فــي الخطــة
الوطنيــة الرابعــة لمبــادرة شــراكة الحكومــات الشــفافة
.2021-2018

2022 / 1 / 1

2023 / 6 /30
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تنفيــذ مجموعــة مــن التدريبــات والجلســات التوعويــة
الوجاهيــة وااللكترونيــة والمــواد اإلعالميــة علــى المســتوى
الوطني لجميع المؤسســات الحكومية ذات العالقة ،حول
اإلجــراءات والسياســات التــي يتــم تبنيهــا والتــي تهــدف إلــى

2022 / 1 / 1

2025 / 6 /30

حمايــة مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن خطــر التعــرض
لغســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وتعزيــز الحوكمــة فــي
عملهــم.
تنفيــذ مجموعــة مــن التدريبــات والجلســات التوعويــة
الوجاهيــة وااللكترونيــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي
حــول اإلجــراءات والسياســات التــي يتــم تبنيهــا والتــي
تهــدف الــى حمايتهــم مــن خطــر التعــرض لغســل

2022 / 1 / 1

2025 / 6 /30

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وتعزيــز الحوكمــة فــي
عملهــم .
إصــدار تقاريــر دوريــة حــول مخاطــر غســل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي
وإجــراءات الحكومــة لمعالجتهــا ،وتنظيــم لقــاء ســنوي
بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي والجهــات الحكوميــة
ذات العالقــة لمناقشــة التحديــات التــي تواجههــم فــي
عملهــم وكيــف يمكــن تعزيــز التشــاركية بينهــم وبيــن
المجتمــع المدنــي ،ممــا يعــزز الشــفافية والمســائلة
والمشــاركة فــي عمليــة صنــع القــرار بيــن الحكومــة
والمجتمــع المدنــي.

2022 / 1 / 1

2025 / 6 /30
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معلومات االتصال
اسم الشخص المسؤول في الجهة المُ نفذة

ختام شنيكات
لمى قطيشات
Khetam.s@mosd.gov.jo

رقم الهاتف  /البريد االلكتروني

0775431675
lama.qutaishat@ccd.gov.jo
0777755855

الجهات األخرى
المشاركة في
تطوير االلتزام
(مؤسسات

مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني -راصد /عمان

المجتمع المدني

جمعية التطوير المجتمعي  /عمان

والخبراء)

مؤسســة نحــن نشــارك لتنميــة المجتمــع المدنــي (تحالــف مشــاركة)

تمثل هذه القائمة

 /الزرقــاء

أسماء المؤسسات

المركز الدولي للقانون غير الهادف للربح ( /)ICNLعمان

والخبراء الذين قدموا

مؤسسة فواصل لتنمية المجتمع المدني /البلقاء

طلبات الرغبة في

مؤسسة محامون بال حدود  /عمان

المساهمة الطوعية

الجمعية الخيرية الشيشانية للنساء /عمان

في تطوير التزامات

جمعية تكامل للتنمية وحقوق االنسان  /مادبا

الخطة الخامسة،

مركز الفينيق  /عمان

حيث نشر طلب

المنتدى االقتصادي األردني  /عمان

التطوع للعامة خالل
الفترة- 2021/5/10
2021/6/30
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االلتزام

2

تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار من خالل
الوسائل اإللكترونية

اإلطار الزمني
2025/6/30 - 2022/1/1
الجهات المسؤولة عن التنفيذ
رئاســة الــوزراء  /إدارة تطويــر األداء المؤسســي والسياســات ،وديــوان التشــريع والــرأي،
ووزارة االقتصــاد الرقمــي والريادة
شــجعت الحكومــة علــى مــدى الســنوات الماضيــة المزيــد مــن
المشــاركة العامــة عبــر وســائل مختلفــة بمــا فــي ذلــك اســتخدام
األدوات االلكترونيــة ،اال أن هــذه الجهــود غيــر مســتدامة وغيــر
ما هي المشكلة

منظمــة وغيــر متوفــرة فــي جميــع الجهــات الحكوميــة ،وغالبًــا

العامة التي

مــا تكــون مجــزأة ،حيــث يجــب علــى المهتميــن بالتعليــق وتقديــم

سيعالجها االلتزام؟

اآلراء المتعلقــة بالسياســات العامــة والتشــريعات الوصــول إلــى
بوابــات مختلفــة للقيــام بذلــك ،لذلــك قــد يفوتــون فــي كثيــر مــن
األحيــان بعــض االستشــارات بســبب نقــص المتابعــة والتنبيــه
المنتظــم لهــم ،وهــذا مــن شــأنه ان يقلــل مــن المشــاركة العامــة.
يســعى هــذا االلتــزام إلــى توحيــد ومأسســة المشــاركة اإللكترونيــة
داخــل المؤسســات الحكوميــة مــن خــال بنــاء بوابــة إلكترونيــة

ما هو االلتزام؟

وطنيــة موحــدة تســهل الحصــول علــى آراء المواطنيــن ،وتطويــر
اإلطــار القانونــي المتعلــق بالمشــاركة اإللكترونيــة ،ويعتبــر هــذا
االلتــزام جــزء مــن سياســة المشــاركة اإللكترونيــة فــي األردن
(.)2021
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ان إنشــاء البوابــة الوطنيــة الموحــدة سيســهل ويزيــد مــن مشــاركة
كيف يمكن أن
يساهم االلتزام في
حل هذه المشكلة
العامة؟

المواطنيــن علــى نطــاق أوســع ،حيــث لــن يضطــر المواطنــون مــن
خــال هــذه البوابــة إلــى تصفــح عــدة بوابــات مــن مختلــف الدوائــر
الحكوميــة للمشــاركة ،بــل يمكنهــم التعبيــر عــن آرائهــم فــي نافــذة
واحــدة ،كمــا ســيعرف المواطنــون أن أي استشــارة حكوميــة ســتكون
متاحــة علــى هــذه البوابــة ،ممــا يجعلهــم علــى اطــاع جيــد ويشــجعهم
علــى المشــاركة.
( )1يرتبــط هــذا االلتــزام مــع معيــار المشــاركة العامــة لكــون هــذا
االلتــزام يتخــذ نهجً ــا تشــاركيًا فــي تطويــر السياســات واإلجــراءات
الحكوميــة المتعلقــة بمؤسســات المجتمــع المدنــي ،إضافــة الــى
تفعيــل دور المواطــن فــي صنــع القــرار مــن خــال المشــاركة فــي
المشــاورات حــول المشــاريع الحكوميــة ومشــاريع التشــريعات
( )2ويرتبــط مــع معيــار إتاحــة الوصــول للمعلومــات لكونــه يتضمــن

كيف يرتبط
هذا االلتزام
بمعايير الحكومة
الشفافة؟

()19

نشــرا للمعلومــات فــي مختلــف مراحــل تنفيــذه ،إضافــة الــى
نشــر السياســات واإلجــراءات التــي ســيتم تطويرهــا بمــا يضمــن
للمواطنيــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي االطــاع عليهــا ،إضافــة
الــى نشــر معلومــات المشــاريع الحكوميــة ومشــاريع التشــريعات
( )3كمــا يرتبــط مــع معيــار المســاءلة العامــة كونــه يعــزز مــن متابعــة
المواطنيــن للمشــاريع الحكوميــة ومشــاريع التشــريعات مــن
خــال البوابــة االلكترونيــة واليــة المشــاورات حولهــا وكيفيــة اخــذ اراء
المواطنيــن بعيــن االعتبــار ( )4يرتبــط هــذه االلتــزام مع معيــار االنفتاح
علــى التكنولوجيــا واالبتــكار لزيــادة المســاءلة والشــفافية كــون هــذا
يســاهم فــي تفعيــل مشــاركة المواطنيــن فــي صنــع القــرار بشــكل
شــفاف عبــر بوابــة وطنيــة للمشــاركة االلكترونيــة بطــرق مبتكــرة.

()19

معاييــر الحكومــة الشــفافة هــي :المســاءلة العامــة وإتاحــة الوصــول إلــى المعلومــات والمشــاركة الشــعبية واالنفتــاح
علــى التكنولوجيــا واالبتــكار لزيــادة المســاءلة والشــفافية.
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معلومات اضافية
نشاطات محاور االلتزام :أنشطة ذات مخرجات يمكن
قياسها

تاريخ بدء

تاريخ نهاية

التنفيذ

التنفيذ

إعــداد تصــور شــامل عــن بوابــة المشــاركة االلكترونيــة
وتحديــد نطــاق عملهــا واالدوار والمســؤوليات وضمــان
الرقابــة والمســاءلة ومشــاركة كافــة شــرائح المجتمــع فــي
كل نمــاذج ومحتويــات البوابــة بحيــث تغطــي البوابــة كافــة
محــاور السياســة مــن نشــر المعلومــات الكترونيــا وإجــراء
االستشــارات العامــة واالســتبيانات واســتطالعات الــرأي
وتمكيــن المســتفيدين مــن المســاهمة فــي اتخــاذ القــرار

2022/1/1

2022/4/30

فيمــا يتعلــق بالخدمــات العامــة والتصويــت على المشــاريع
الحكوميــة ومشــاريع التشــريعات وتفعيــل دور المواطــن
فــي صنــع القــرار ،كمــا يتضمــن التصــور دراســة الربــط مــع
المنصــات الحاليــة مثــل (منصــة بخدمتكــم  ،ورضــاك يهمنا،
وقيــم تجربتــك) وغيــر ذلــك مــن المنصــات التــي تســاهم فــي
تحقيــق المحــاور.
تطويــر بوابــة تفاعليــة للمشــاركة االلكترونيــة باســتخدام
تكنولوجيــا مفتوحــة المصــدر وفــق المعاييــر العالميــة
ذات العالقــة بتمكيــن المشــاركة االلكترونيــة لضمــان
الشــفافية والتشــاركية وإعــداد دليــل ارشــادي لالســتخدام،
وتطويــر سلســلة مؤشــرات أداء لقيــاس مــدى تنفيــذ
الجهــات الحكوميــة ألحــكام السياســة ومــا ينبثــق عنهــا،
بمــا فــي ذلــك مــن اعــداد وثيقــة الشــروط المرجعيــة وطــرح
العطــاء واالحالــة والتنفيــذ.

2022/3/1

2023/5/31
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إعــداد اإلجــراءات  /التعليمــات واألدلــة االرشــادية الالزمــة
لتنفيــذ سياســة المشــاركة االلكترونيــة فــي الجهــات
الحكوميــة علــى مختلــف القنــوات االلكترونيــة ،باإلضافــة الى
تنظيــم ذلــك مــع مختلــف الشــرائح مــن المســتفيدين مــن
خــال إعــداد وثيقــة المبــادئ والضوابــط العامــة للمشــاركة

2023/3/1

2023/7/31

االلكترونيــة ،وتســهيل التطبيــق علــى المؤسســات
بالتعــاون مــع وزارة االقتصــاد الرقمــي والريــادة وديــوان
التشــريع والــرأي والشــركاء ذوي العالقــة.
بنــاء قــدرات موظفــي القطــاع العــام مــن خــال تدريــب
وتأهيــل وتنميــة مهــارات المســؤولين فــي الجهــات
الحكوميــة والقيــادات عــن إدارة تنفيــذ آليــات المشــاركة

2023/8/1

2023/12/30

اإللكترونيــة بالتعــاون مــع معهــد اإلدارة العامــة لضمــان
اســتمرارية التدريــب.
عقــد مجموعــة مــن ورش العمــل واألنشــطة التوعويــة
للمواطنيــن لزيــادة تفاعلهــم مــع البوابــة واشــراكهم
واطالعهــم علــى الممارســات المتميــزة الناتجــة عــن تمكين

2024/1/1

2024/8/15

المجتمــع مــن المشــاركة االلكترونيــة وتوفرهــا علــى البوابــة.
إعــداد مســودة إطــار تشــريعي ينظــم ممارســة المشــاركة
االلكترونيــة.

2024/4/1

معلومات االتصال
مجد الدين الزعبي
اسم الشخص المسؤول في الجهة المُ نفذة

رباب قطيشات
مجد القضاة
ندى خاطر

2025/6/30
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0797699400
Majdaldeen.Alzou’bi@PM.GOV.JO
0795707092
Rabab.Qutaishat@LOB.GOV.JO
0795248412
رقم الهاتف  /البريد االلكتروني

Majd.Al-Qudah@PM.GOV.JO
0798510405
Nada.khater@modee.gov.jo
0795231692
@Mohammad.al-salamin
modee.gov.jo

الجهات األخرى
المشاركة في
تطوير االلتزام
(منظمات المجتمع
المدني والخبراء)
تمثل هذه القائمة
أسماء المؤسسات
والخبراء الذين قدموا
طلبات الرغبة في
المساهمة الطوعية
في تطوير التزامات
الخطة الخامسة،
حيث نشر طلب
التطوع للعامة خالل
الفترة - 2021/5/10
2021/6/30

مؤسسة ولي العهد /عمان
جمعية التطوير المجتمعي /عمان
مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني -راصد /عمان
المعهد الديمقراطي الوطني  /عمان
الجمعية األردنية للمصدر المفتوح  /عمان
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االلتزام

3

41

تبني سياسات إلدماج النوع االجتماعي في القطاع العام

اإلطار الزمني
2025/6/30 - 2022/1/1
الجهات المسؤولة عن التنفيذ
اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ،بدعم تقني من اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة
تفتقــر العديــد مــن السياســات واالســتراتيجيات والبرامــج التــي يتــم
تنفيذهــا فــي القطــاع العــام إلــى منظور النوع االجتماعــي  ،حيث ال تأخذ
فــي عيــن االعتبــار احتياجــات المــرأة والرجــل فــي عمليــة التخطيــط أو
اتخــاذ القــرارات ،وباألخــص احتياجــات المــرأة ،ممــا يعمــق الفجــوة بيــن
ما هي المشكلة

الجنســين ويحــرم المــرأة مــن التمتــع بحقــوق متســاوية ومتكافئة مع

العامة التي

الرجــل ويحــد مــن قدرتهــا فــي الوصــول العــادل إلــى الفــرص والمــوارد.

سيعالجها االلتزام؟

ورغــم قيــام دولــة رئيــس الــوزراء فــي العــام  2021بتعميــم كتــاب
رســمي يطلــب فيــه مــن المؤسســات الحكوميــة تبنــي سياســات
إلدمــاج النــوع االجتماعــي والعمــل علــى تنفيــذ تلــك السياســات
والتأكــد مــن االمتثــال لهــا ،إال أن مثــل هــذا اإلجــراء يتطلــب خطــوات
عمليــة وتعــاون بيــن مختلــف الجهــات المعنيــة ليتــم تحقيقــه.
يســعى االلتــزام إلــى مأسســة سياســات إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي
القطــاع العــام لتلبيــة االحتياجــات المختلفــة لــكل مــن المــرأة والرجــل

ما هو االلتزام؟

وتقييــم االثــار المترتبــة علــى هــذه االحتياجــات ،كمــا يســعى االلتــزام
إلــى دعــم حقــوق المــرأة فــي الوصــول الــى تكافــؤ الفــرص مــع الرجــل،
تحقيقــا لمبــدأ العدالــة والمســاوة بيــن الجنســين.
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كيف يمكن أن
يساهم االلتزام في
حل هذه المشكلة
العامة؟

كيف يرتبط
هذا االلتزام
بمعايير الحكومة
الشفافة؟

()20

إن مأسســة نهــج ادمــاج النــوع االجتماعــي وتبنــي السياســات
المرتبطــة بذلــك فــي القطــاع العــام وتطويــر الخبــرات لبنــاء الخطــط
واالســتراتيجيات المســتجيبة للنــوع االجتماعــي ســيحقق العدالــة
والمســاواة بيــن الجنســين ،كمــا ســيعمل علــى تحســين وصــول
المــرأة إلــى المــوارد والفــرص ،ممــا يســاهم بشــكل مباشــر فــي تحقيق
الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.
( )1يرتبــط هــذا االلتــزام مــع معيــار المشــاركة العامــة لكــون هــذا
االلتــزام يتخــذ نهجً ــا تشــاركيًا فــي تطويــر السياســات واإلجــراءات
الحكوميــة ذات العالقــة ( )2ويرتبــط مــع معيــار إتاحــة الوصــول
للمعلومــات لكونــه يتضمــن نشــرا للمعلومــات فــي مختلــف مراحــل
تنفيــذه ،إضافــة الــى نشــر السياســات واإلجــراءات التــي ســيتم
تطويرهــا بمــا يضمــن للمواطنيــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي
االطــاع عليهــا ( )3كمــا يرتبــط مــع معيــار المســاءلة العامــة فــي
تنفيــذ البرامــج المراعيــة للنــوع االجتماعــي ووفائها بالتزاماتهــا الدولية
واســتراتيجياتها الوطنيــة فــي تمكيــن المــرأة.

معلومات اضافية
نشاطات محاور االلتزام :أنشطة ذات مخرجات يمكن
قياسها
تطوير/تنفيــذ سياســة إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي مجموعــة
مــن الــوزارات والدوائــر الحكوميــة مــن خــال النهــج التشــاركي
مــع كافــة القطاعــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ذات العالقة،
وفــق الممارســات الفضلــى والســياق المحلــي ،مــع االخــذ
بعيــن االعتبــار درجــة التقــدم فــي عمــل هــذه السياســات
وتبايــن ذلــك فــي مختلــف الــوزارات والدوائــر الحكوميــة وذلــك
باالســتناد الــى المســح التقييمــي الــذي اجرتــه اللجنــة الوطنيــة
()21
لشــؤون المــرأة كخطــوة اولــى

()20

تاريخ بدء

تاريخ نهاية

التنفيذ

التنفيذ

2022/1/1

2025/6/30

معاييــر الحكومــة الشــفافة هــي :المســاءلة العامــة وإتاحــة الوصــول إلــى المعلومــات والمشــاركة الشــعبية واالنفتــاح
علــى التكنولوجيــا واالبتــكار لزيــادة المســاءلة والشــفافية.
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متابعــة تنفيــذ سياســة دمــج النــوع االجتماعــي فــي قطــاع
الــوزارات والدوائــر الحكوميــة المســتهدفة ضمــن خطــة
عمــل الــوزارات والدوائــر الحكوميــة المســتهدفة ســنويا

2022/1/1

2025/6/30

بهــذا المحــور.
رفــع الوعــي حــول سياســة دمــج النــوع االجتماعــي فــي
القطاعــات المســتهدفة مــن خــال تدريبــات وجلســات
توعيــة ومــواد إعالميــة ضمــن خطــة عمــل الــوزارات والدوائر

2022/1/1

2025/6/30

الحكوميــة المســتهدفة ســنويا بهــذا المحــور.
تطويــر منظومــة االمتثــال لسياســة دمــج النــوع االجتماعي،
واعتبارهــا أحــد مؤشــرات التقييــم المؤسســي لجائــزة

2022/1/1

2023/12/30

الملــك عبــد هللا الثانــي لتميــز األداء الحكومــي والشــفافية.
نشــر تقاريــر ســنوية حــول مســتوى االمتثــال لسياســة
دمــج النــوع االجتماعــي فــي القطــاع العــام بهــدف تعزيــز
وتشــجيع االمتثــال لهــا بيــن جميــع القطاعــات ضمــن خطة
عمــل الــوزارات والدوائــر الحكوميــة المســتهدفة ســنويا
بهــذا المحــور.

2023/1/1

2025/6/30
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معلومات االتصال
اسم الشخص المسؤول في الجهة المُ نفذة

د .جُ مان الدهامشة
هيا العوايشة
0791596161
jummana80@hotmail.com

رقم الهاتف  /البريد االلكتروني
0796449398
Haya.a@pm.gov.jo
الجهات األخرى
المشاركة في
تطوير االلتزام
(منظمات المجتمع
المدني والخبراء)
تمثل هذه القائمة
أسماء المؤسسات
والخبراء الذين قدموا
طلبات الرغبة في
المساهمة الطوعية
في تطوير التزامات
الخطة الخامسة،
حيث نشر طلب
التطوع للعامة خالل
الفترة - 2021/5/10
2021/6/30

سحر رشيد الرواشدة (ناشطة) /الكرك
سناء سالم السيوف (ناشطة) /عجلون
اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة  /عمان
جمعية الشمعة الخيرية /االغوار الشمالية
جمعية سيدات األعمال والمهن  /عمان
جمعية الميادين لحماية البيئة  /المفرق
مركز آفاق الريادة للتنمية والتدريب  /المفرق
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تعزيز دور الشباب في إعداد وتنفيذ الخطط واالستراتيجيات
الحكومية المرتبطة بالشباب

اإلطار الزمني
2025/6/30 - 2022/1/1
الجهات المسؤولة عن التنفيذ
وزارة الشباب
يشــكل مســتوى مشــاركة الشــباب فــي تصميــم وتنفيــذ
االســتراتيجيات الحكوميــة المرتبطــة بهــم تحــد مســتمر ،وباألخــص
فــي المناطــق الجغرافيــة التــي تعانــي مــن ارتفــاع معــدالت الفقــر
ما هي المشكلة
العامة التي
سيعالجها االلتزام؟

والبطالــة ،كمــا يظهر الشــباب اهتماما منخفضــا بالمنصات والموارد
الحكوميــة المتاحــة المصممــة مــن أجــل المســاعدة فــي تشــغيلهم
وتحســين قدراتهــم ،ومــن جانــب آخــر ،وفــي الوقــت الــذي تســعى فيــه
الحكومــة جاهــدة للحفــاظ علــى تلــك المنصــات ،يبقــى تقديــم وتوفيــر
المحتــوى الــذي يتوافــق مــع تطلعــات وطمــوح فئــة الشــباب تحــدي
أيضــا فــي هــذا المجــال ،وقــد أظهــرت هــذه التحديــات ازديــاد ًا فــي ظــل
أزمــة فيــروس كورونــا.
يســعى االلتــزام إلــى تعزيــز دور الشــباب فــي إعــداد وتنفيــذ الخطــط

ما هو االلتزام؟

واالســتراتيجيات الحكوميــة المرتبطــة بالشــباب ،كمــا يســعى أيضــا
إلــى تحســين تفاعــل فئــة الشــباب مــع المنصــات والمــوارد الحكوميــة
المتاحــة.
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إن تعزيــز دور ومشــاركة الشــباب فــي إعــداد وتنفيــذ االســتراتيجية
الوطنيــة للشــباب والخطــة التنفيذيــة التــي تنــدرج ضمنهــا ،ســيعمل علــى
كيف يمكن أن
يساهم االلتزام في
حل هذه المشكلة
العامة؟

تعزيــز شــعورهم بالملكيــة تجاههــا ،كمــا سيحســن مــن اســتجابة تلــك
االســتراتيجية الحتياجاتهــم وأولوياتهــم والتحديــات التــي يواجهونها ،خاصة
فــي الفتــرة مــا بعــد أزمــة فيــروس كورونــا ،وبشــكل عــام ،ســيؤدي ذلــك
إلــى تحســين وتعزيــز الثقــة بيــن فئــة الشــباب والحكومــة .ومــن جانــب آخــر،
يســاهم تحســين تفاعــل الشــباب مــع المنصــات الحكوميــة المتوفــرة مــن
وصولهــم إلــى المــوارد والمعلومــات الالزمــة لتعزيــز مهاراتهــم ،وفــرص
العمــل لديهــم وابتــكار الســوق.
( )1يرتبــط هــذا االلتــزام مــع معيــار المشــاركة العامــة لكــون هــذا االلتــزام
يتخــذ نهجً ــا تشــاركيًا فــي تطويــر السياســات واإلجــراءات الحكوميــة

كيف يرتبط
هذا االلتزام
بمعايير الحكومة
الشفافة؟

()22

المتعلقــة بالشــباب )2( ،ويرتبــط مــع معيــار إتاحــة الوصــول للمعلومــات
لكونــه يتضمــن نش ـ ًر ا للمعلومــات فــي مختلــف مراحــل تنفيــذه ،إضافــة
الــى نشــر السياســات واإلجــراءات التــي ســيتم تطويرهــا بمــا يضمــن
للمواطنيــن والشــباب االطــاع عليهــا ( )3يرتبــط هــذه االلتــزام مــع
معيــار االنفتــاح علــى التكنولوجيــا واالبتــكار لزيــادة المســاءلة والشــفافية
كــون هــذا يســاهم فــي تفعيــل مشــاركة الشــباب وتحصيلهــم فــرص
اقتصاديــة وسياســية عبــر منصــات وطنيــة الكترونيــة.

معلومات اضافية
نشاطات محاور االلتزام :أنشطة ذات مخرجات يمكن
قياسها

()22

تاريخ بدء

تاريخ نهاية

التنفيذ

التنفيذ

معاييــر الحكومــة الشــفافة هــي :المســاءلة العامــة وإتاحــة الوصــول إلــى المعلومــات والمشــاركة الشــعبية واالنفتــاح
علــى التكنولوجيــا واالبتــكار لزيــادة المســاءلة والشــفافية.
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مراجعــة االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب والخطــة
التنفيذيــة التــي تتبعهــا وذلــك لغايــات تطويــر االســتراتيجية
الوطنيــة وفــق االحتياجــات المســتجدة للشــباب بعــد
جائحــة كورونــا ،حيــث ســيتم ذلــك مــن خــال:
.1

منهجية تشاركية شفافة ومعلنة.

.2

التشاور مع أكبر شريحة من الشباب األردني.

.3

استخدام أدوات تشاور الكترونية ووجاهية.

.4

التشاور مع المؤسسات الحكومية ذات العالقة.

.5

التشــاور مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي

2022/1/1

2023/1/1

تقــدم برامــج وخدمــات للشــباب.
.6

التشــاور مــع القطــاع الخــاص الــذي يقــدم برامــج
وخدمــات

.7

النشــر المســتمر لعمليــة تطويــر االســتراتيجية
وانشــطتها

.8

للشــباب.
ومراحلهــا.

تطويــر مؤشــرات قيــاس واضحــة مرتبطــة مــع
نشــاطات

االســتراتيجية.

تقييــم ســنوي لالســتراتيجية الوطنيــة للشــباب مــن خــال
مشاورات مع أصحاب العالقة من الشباب والمؤسسات
الحكوميــة ذات العالقــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي
والقطــاع الخــاص ممــن يقدمــون برامــج وخدمــات للشــباب
ونشــر نتائــج ســنوية بذلــك ،وهــذا يتطلــب أيضــا تدريــب
لكــوادر الــوزارة علــى اليــات التقييــم والمشــاورات

2022/6/1

2025/6/30
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تفعيــل عمــل المنصــة التشــاركية (مركــز الشــباب
االفتراضــي) والتــي تــم اطالقهــا فــي شــهر  2021/8مــن
خــال وزارة الشــباب( ،)23وذلــك مــن خــال:
.1

تنفيــذ حمــات إعالميــة للتعريــف بالمنصــة وعملهــا
وجــذب الشــباب الــى اســتخدامها عبــر المحافظــات
جميعهــا ،ســواء بنشــاطات ميدانيــة او عبــر الفضــاء
االلكترونــي.

.2

دمــج مــا يزيــد عــن  25ألــف شــاب وشــابة بهــا
كمســتفيدين  /مشــاركين بهــا.

.3

2022/6/1

2025/6/30

دمــج مــا يزيــد عــن  50مــن الجهــات التــي تــؤدي
خدمــات وبرامــج للشــباب ســواء مــن القطــاع العــام
أو الخــاص او مؤسســات المجتمــع المدنــي.

.4

ربط المركز بالمنصة الوطنية للتشغيل.

.5

اجــراء تقييــم ســنوي للمنصــة ونشــر نتائجــه علــى
المنصــة ذاتهــا مــن خــال آليــة تقييــم واضحــة وكــوادر
مدربــة عليهــا مــن الــوزارة.

معلومات االتصال
اسم الشخص المسؤول في الجهة المُ نفذة
رقم الهاتف  /البريد االلكتروني

()23

د .ياسين الهليل
0796464623
Yassin.Alhulayel@moy.gov.jo

وفــرص بنــاء القــدرات ّ
هــي منصــة الكترونيــة لتزويــد الشــباب بالمــواد والمــوارد ّ
التعليميــة ُ
حتــى يُصبحــوا أعضــاء ًا
الم ّ
مُ نتجيــن فــي المجتمــع لهــم القــدرة علــى الترويــج ألنفســهم وتشــكيل الخدمــات ُ
صممــة إلعدادهــم للدخــول إلــى
ســوق العمــل كأفــراد مؤهليــن ،متــاح عبــر الرابــط.https://bit.ly/3Bo0vtw :
ٍ
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الجهات األخرى
المشاركة في
تطوير االلتزام
(منظمات المجتمع
المدني والخبراء)
تمثل هذه القائمة

عالء الدين عواد سالم ال خطاب (ناشط) /معان

أسماء المؤسسات

جمعيه شباب أدر الخيرية /الكرك

والخبراء الذين قدموا

نافذة التطوير االجتماعي الخيرية /المفرق

طلبات الرغبة في

مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة /اربد

المساهمة الطوعية

نحن نشارك  /الزرقاء

في تطوير التزامات

مؤسسة ولي العهد /عمان

الخطة الخامسة،
حيث نشر طلب
التطوع للعامة خالل
الفترة - 2021/5/10
2021/6/30
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االلتزام

تعزيز النزاهة على المستوى الوطني

5
اإلطار الزمني
2025/6/30 - 2022/1/1

الجهات المسؤولة عن التنفيذ
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

ما هي المشكلة
العامة التي
سيعالجها االلتزام؟

ما هو االلتزام؟

مــا زال فهــم اإلدارة العامــة والقطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي
ضعيفــ ًا لمعاييــر النزاهــة الوطنيــة والوقايــة مــن الفســاد ،ولكيفيــة تعزيــز
هــذه المعاييــر فــي نطــاق عملهــا وممارســاتها ،إضافــة إلــى كيفيــة بنــاء نهــج
متكامــل وطويــل األمــد لتعزيــز هــذه المعاييــر ضمــن خطــط عملهــا بهــدف
ضمــان االمتثــال لهــا مــن جميــع الموظفيــن بمــا فــي ذلــك كبــار الموظفيــن.
كمــا أن فهــم المواطنيــن آلليــة عمــل الهيئــة ودورها وكيفية اإلبــاغ عن حاالت
الفســاد مــا زال متواضع ـ ًا ،فعلــى الرغــم مــن إتاحــة الهيئــة لمنصــة شــكاوى
الكترونيــة لقضايــا الفســاد « عبــر منصــة بخدمتكــم» إال أن االقبــال عليهــا مــا
يــزال ضعيفـ ًا وقــد يعــود ذلــك إلــى الخــوف وضعــف الثقــة بآليــة التعامــل مــع
الشــكاوى إال أنــه يعــود بالشــكل األكبــر إلــى ضعــف الوعــي بهــذه المنصــة.
تعزيــز النزاهــة علــى المســتوى الوطنــي وزيــادة تفاعــل المواطنيــن والقطاعــات
المختلفــة مــع اآلليــات المتاحــة لمحاربــة الفســاد واإلبالغ عنه .يرتبط هــذا االلتزام
باالســتراتيجية الوطنيــة المحدثــة للنزاهــة ومكافحــة الفســاد (.)2025 - 2020
.1

كيف يمكن أن
يساهم االلتزام في
حل هذه المشكلة

.2
.3
.4

العامة؟
.5

تجذيــر معاييــر النزاهــة الوطنيــة ورفــع مســتوى االمتثــال بهــا
لــدى اإلدارة العامــة والمواطنيــن بحيــث تتوحــد اللغــة بيــن
الهيئــة وكافــة أفــراد المجتمــع ،االمــر الــذي ســينعكس إيجابــا
علــى الحفــاظ علــى المــال العــام والثقــة بمؤسســات الدولــة.
انفتاح الهيئة على جميع شرائح المجتمع.
زيادة الوعي بطبيعة عمل الهيئة ودورها.
تفعيــل الــدور المجتمعــي المتعلــق بالمســاءلة والمحاســبة،
وتعزيــز الشــراكة والتكامليــة فــي العمــل الرقابــي بيــن الهيئــة
ومؤسســات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص.
زيــادة الوعــي لــدى قيــادات اإلدارة العامــة بأهمية معاييــر النزاهة
وتفعيلهــا.
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يرتبــط هــذا االلتــزام مــع معيــار المشــاركة العامــة لكــون هــذا
االلتــزام يتخــذ نهجـ ًا تشــاركي ًا فــي تطوير السياســات واإلجراءات
الحكوميــة المتعلقــة بمكافحــة الفســاد.

.2

يرتبــط مــع معيــار إتاحــة الوصــول للمعلومــات لكونــه يتضمــن
نشــر ًا للمعلومــات عــن مختلــف مراحل تنفيذ االلتــزام .إضافة إلى
أن الهيئــة تقــوم ومــن خــال تقريرهــا الســنوي بنشــر معلومــات
حــول أعــداد الشــكاوى الــواردة لهــا ،كمــا وتعمــل علــى تغطيــة
كافــة النشــاطات واالنجــازات التــي تقــوم بهــا علــى موقعهــا
االلكترونــي وصفحــات التواصــل االجتماعــي الخاصــة بهــا.

.3

كمــا يرتبــط مــع معيــار المســاءلة العامــة كونــه يعــزز مــن متابعة

كيف يرتبط

المواطنين لقضايا الفســاد ويتيح لهم تقديم شــكاوى للفســاد

هذا االلتزام

ســواء فــي القطــاع العــام أو الخــاص ومؤسســات المجتمــع

بمعايير الحكومة

المدنــي ،إضافــة إلــى أنــه يســاهم فــي تعزيــز دور المؤسســات

الشفافة؟

الحكوميــة فــي تبنــي نــوع مــن اإلجــراءات التــي تحــارب الفســاد

()24

داخــل أنظمــة عملهــا وخططهــا ،كمــا أنــه يعــزز دور األجهــزة
الرقابيــة علــى القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي
فــي ضمــان نزاهــة هذيــن القطاعيــن ومحاربــة الفســاد بهمــا.
.4

وأخيــر ًا ،يرتبــط هــذا االلتــزام مــع معيــار االنفتــاح علــى التكنولوجيــا
واالبتــكار لزيــادة المســاءلة والشــفافية كونــه يشــجع
المواطنيــن فــي محاربــة الفســاد مــن خــال اســتخدام منصــة
الكترونيــة متاحــة للجميــع «بخدمتكــم -أيقونــة الشــكاوى
المتعلقــة بمكافحــة الفســاد» وكذلــك تطبيــق الموبايــل
الخــاص بالهيئــة ( )mobile Applicationالمتعلــق بتقديــم
الشــكاوى لهيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد.

()24

معاييــر الحكومــة الشــفافة هــي :المســاءلة العامــة وإتاحــة الوصــول إلــى المعلومــات والمشــاركة الشــعبية واالنفتــاح
علــى التكنولوجيــا واالبتــكار لزيــادة المســاءلة والشــفافية.
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معلومات اضافية
نشاطات محاور االلتزام :أنشطة ذات مخرجات يمكن
قياسها
.1

تاريخ بدء

تاريخ نهاية

التنفيذ

التنفيذ

تعزيز االمتثال لمعايير النزاهة الوطنية في القطاع العام وذلك من خالل:

 1.1مراجعــة اإلطــار العــام ومنهجيــات العمــل لمصفوفــة
فحــص االمتثــال الحكومــي للنزاهــة العامــة فــي القطــاع
العــام وآليــة متابعــة التوصيــات الناتجــة عنهــا مــن خــال
مشــاورات مــع أصحــاب المصلحــة مــن القطــاع العــام

2022/1/1

2022/9/30

والمجتمــع المدنــي والخبــراء وبناءً على أفضل الممارســات
العالميــة
 2.1بنــاء قــدرات قســم االمتثــال علــى هــذه المنهجيــات
الســتخدامها فــي التقييــم بــدء ًا مــن العــام 2023

2022/10/1

2022/12/30

 3.1اســتخدام المنهجيــة والمصفوفــة التــي تــم تطويرهــا
فــي تنفيــذ تقييــم الــوزارات والمؤسســات المســتهدفة

2023/1/1

2025/6/30

بــدء ًا مــن العــام  2023وإصــدار تقاريــر بذلــك
 4.1إدمــاج مفهــوم النزاهــة فــي الخطــط التنفيذيــة
للمؤسســات الحكوميــة مــن خــال التوصيــات التــي يتــم
الخــروج بهــا خــال تقاريــر االمتثــال حيــث يتــم إلــزام هــذه
الجهــات بوضــع نشــاطات لتنفيــذ هــذه التوصيــات فــي
خططهــم التنفيذيــة وتخصيــص موازنــة مرتبطــة بذلــك
واعتبــار ذلــك جــزء مــن االســتجابة مصفوفــة االمتثــال،
ومتابعــة اســتجابتهم لتوصيــات تقاريــر االمتثــال.

2024/1/1

2025/6/30

مبادرة شراكة الحكومات الشفافة
الخطة الوطنية الخامسة 2025 - 2021

53

 .2تعزيز االمتثال للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في القطاع الخاص ومؤسسات
المجتمــع المدنــي وذلــك وذلك من خالل:
 1.2وضــع مصفوفــة امتثــال للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة
الفســاد خاصــة للجهــات الرقابيــة علــى القطــاع الخــاص
ومؤسســات المجتمــع المدنــي لضمــان امتثــال القطاعيــن
لمبــادئ الحوكمــة والشــفافية واالفصــاح وآليــة متابعــة

2022/1/1

2022/9/30

التوصيــات الناتجــة عنهــا ،وذلــك مــن خــال مشــاورات مــع
أصحــاب المصلحــة مــن القطــاع العــام والمجتمــع المدنــي
والخبــراء وبنــاءً علــى أفضــل الممارســات العالميــة.
 2.2بنــاء قــدرات قســم االمتثــال علــى هــذه المنهجيــات
الســتخدامها فــي التقييــم بــدء ًا مــن العــام 2023

2022/10/1

2022/12/30

 3.2اســتخدام المنهجيــة والمصفوفــة التــي تــم تطويرهــا
فــي تنفيــذ تقييــم الــوزارات والمؤسســات الرقابيــة علــى
القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي بــدء ًا مــن

2023/1/1

2025/6/30

العــام  2023وإصــدار تقاريــر بذلــك
 4.2إدمــاج مفهــوم النزاهــة فــي الخطــط التنفيذيــة
للمؤسســات الحكوميــة الرقابيــة علــى القطــاع الخــاص
ومؤسســات المجتمــع المدنــي مــن خــال التوصيــات التــي
يتــم الخــروج بهــا خــال تقاريــر االمتثــال حيــث يتــم إلــزام هــذه
الجهــات بوضــع نشــاطات لتنفيــذ هــذه التوصيــات فــي
خططهــم التنفيذيــة وتخصيــص موازنــة مرتبطــة بذلــك
واعتبــار ذلــك جــزء مــن االســتجابة الــى مصفوفــة االمتثــال،
ومتابعــة اســتجابتهم لتوصيــات تقاريــر االمتثــال.

2024/1/1

2025/6/30
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 .3رفــع الوعــي والقــدرات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة بمعاييــر وممارســات النزاهــة
ومكافحــة الفســاد وتعزيــز ثقافــة اإلبــاغ عــن قضايــا الفســاد مــن خــال:
 1.3إطــاق منصــة تدريبيــة ضمــن مركــز االبتــكار واالبــداع
فــي هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد يســتهدف القطــاع
الحكومــي والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص والجهــات
الرقابيــة والجامعــات لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد

2022/1/1

2023/12/30

وخلــق خبــراء فــي المجــال ،ونشــر المعلومــات والمعرفــة
الخاصــة بمكافحــة الفســاد وإدخــال بعــض المــواد فــي
مــواد معهــد اإلدارة العامــة.
 2.3إدمــاج مفهــوم النزاهــة العامــة ومواضيــع التدريــب مــع
معهــد اإلدارة العامــة لتكــون أســاس فــي مــواد تدريــب

2022/1/1

2023/12/30

القيــادات العليــا والموظفيــن الجــدد التــي يقدمهــا المعهد.
 3.3تشــجيع الموظفيــن مــن القطــاع العــام والقطــاع
الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي ومختلــف
المواطنيــن علــى اســتخدام منصــة بخدمتكــم (أيقونــة
الشــكاوى المتعلقــة بمكافحــة الفســاد) وكذلــك تطبيــق
الموبايــل الخــاص بالهيئــة ( )mobile Applicationالمتعلــق
بتقديــم الشــكاوى لهيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد،
مــن خــال حمــات نوعيــة ولقــاءات مــع مختلــف أصحــاب
المصلحــة وذلــك لتعزيــز ثقــة المواطنيــن بهــا وتشــجيعهم
علــى اســتخدامها بمــا يعــزز مســائلة الفســاد ومعالجتــه.

2022/1/1

2025/6/30
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 4.3تأســيس لجنــة مــن اإلدارة العليــا /األمنــاء العامييــن
مــن مختلــف الــوزارات والهيئــات الحكوميــة ،بحيــث يتــم
تنظيــم اجتماعــات نصــف ســنوية ودوريــة حســب الحاجــة
إلبقائهــم علــى اطــاع حــول منهجيــات تقييــم االمتثــال

2023/1/1

2025/6/30

وتقاريــر الهيئــة ومخرجاتهــا مــن عمليــات التقييــم وتوفيــر
الدعــم منهــم لموظفــي القطــاع العــام لتعزيــز النزاهــة
واالســتجابة للتوصيــات التــي تخــرج بهــا الهيئــة.
معلومات االتصال
اسم الشخص المسؤول في الجهة المُ نفذة
رقم الهاتف  /البريد االلكتروني

ربى الطراونة
0790267660
Ruba.Tarawneh@JIACC.gov.jo

الجهات األخرى
المشاركة في
تطوير االلتزام
(منظمات المجتمع
المدني والخبراء)
تمثل هذه القائمة
أسماء المؤسسات

رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية  -األردن)  /عمان
منتدى االستاتيجيات األردني  /عمان

والخبراء الذين قدموا

مركز الشفافية األردني  /عمان

طلبات الرغبة في

مؤسسة الشركاء األردن  /عمان

المساهمة الطوعية

مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني -راصد /عمان

في تطوير التزامات

الجمعية األردنية للمصدر المفتوح  /عمان

الخطة الخامسة،
حيث نشر طلب
التطوع للعامة خالل
الفترة - 2021/5/10
2021/6/30
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االلتزام

6

إشراك المجتمعات المحلية/أصحاب المصلحة خالل المراحل
المختلفة للمشاريع الحكومية الرأسمالية /االستثمارية لغايات
دعم موائمة واستجابة هذه المشاريع الحتياجات المجتمعات

اإلطار الزمني
2025/6/30 - 2022/1/1
الجهات المسؤولة عن التنفيذ
وحدة إدارة االستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي
ال زالــت عمليــة إشــراك المجتمعــات المحليــة /أصحــاب المصلحــة
ما هي المشكلة
العامة التي
سيعالجها االلتزام؟

خــال المراحــل المختلفــة للمشــاريع الحكوميــة الرأســمالية/
االســتثمارية متواضعــة ،وهــذا بــدوره ( )1يضعــف موائمــة واســتجابة
هــذه المشــاريع الحتياجــات المجتمعــات بالشــكل األمثــل)2( ،
يضعــف شــعورهم بالملكيــة تجــاه هــذه المشــاريع الوطنيــة التــي يتــم
تحديدهــا حســب األولويــات.
إشــراك المجتمعــات المحليــة /أصحــاب المصلحــة خــال المراحــل

ما هو االلتزام؟

المختلفــة للمشــاريع الحكوميــة الرأســمالية /االســتثمارية لغايــات
دعــم موائمــة واســتجابة هــذه المشــاريع الحتياجــات المجتمعــات
وتحســين مســتوى الخدمــات العامــة.
إن إشــراك المجتمعــات المحليــة /أصحــاب المصلحــة خــال المراحــل
المختلفــة للمشــاريع الحكوميــة الرأســمالية /االســتثمارية يــؤدي الــى
( )1تعزيز موائمة واســتجابة هذه المشــاريع الحتياجات المجتمعات،

كيف يمكن أن

( )2زيــادة ثقتهــم بــاإلدارة الحكوميــة فــي إدارة المــوارد العامــة ،و()3

يساهم االلتزام في

تعزيــز شــعورهم بالملكيــة تجــاه هــذه المشــاريع الوطنيــة ( )4زيــادة

حل هذه المشكلة

شــعورهم بالمســؤولية المجتمعيــة للحفــاظ عليهــا ودعمهــا.

العامة؟

ومــن جانــب آخــر يســاهم اإلشــراك والتقييــم فــي تزويــد وحــدة إدارة
االســتثمارات الحكوميــة بنتائــج تتضمــن الفجــوات والــدروس
المســتفادة مــن المشــاريع تمهيــد ًا لتفــادي أيــة آثــار ســلبية محتملــة
وتحســين عمليــة إعــداد وتنفيــذ المشــاريع المســتقبلية.
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( )1يرتبــط هــذا االلتــزام مــع معيــار المشــاركة العامــة لكــون هــذا
االلتــزام يتخــذ نهجً ــا تشــاركيًا فــي تطويــر السياســات واإلجــراءات
الحكوميــة المتعلقــة بتقييــم المشــاريع الحكوميــة الرأســمالية/
االســتثمارية ،إضافــة الــى تفعيــل دور المواطــن فــي صنــع القــرار مــن
خــال المشــاركة فــي تقييــم المشــاريع قبــل تنفيذهــا واثنــاء التنفيــذ
كيف يرتبط
هذا االلتزام
بمعايير الحكومة
الشفافة؟

()25

وبعــد تنفيذهــا ( )2ويرتبــط مــع معيــار إتاحــة الوصــول للمعلومــات
لكونــه يتضمــن نشــر ًا للمعلومــات حــول المشــاريع الحكوميــة
الرأســمالية /االســتثمارية للمواطنيــن لتعزيــز مشــاركتهم والحصــول
علــى تغذيتهــم الراجعــة ( )3كمــا يرتبــط مــع معيــار المســاءلة
العامــة كونــه يعــزز مــن متابعــة المواطنيــن للمشــاريع الحكوميــة
الرأســمالية /االســتثمارية وآليــة المشــاورات حولهــا وكيفيــة أخــذ آراء
المواطنيــن بعيــن االعتبــار ( )4وأخيــر ًا يرتبــط هــذا االلتــزام مــع معيــار
االنفتــاح علــى التكنولوجيــا واالبتــكار لزيــادة المســاءلة والشــفافية
كــون هــذا يســاهم فــي تفعيــل مشــاركة المواطنيــن فــي صنــع القــرار
بشــكل شــفاف عبــر وســائل الكترونيــة مبتكــرة.

معلومات اضافية
نشاطات محاور االلتزام :أنشطة ذات مخرجات يمكن
قياسها

تاريخ بدء

تاريخ نهاية

التنفيذ

التنفيذ

تطويــر منهجيــة تشــاركية إلجــراء تقييــم مبدئــي يبيــن أثــر
المشــاريع الحكوميــة الرأســمالية /االســتثمارية علــى
المجتمــع المحلــي خــال مرحلــة التخطيــط لهــا وذلــك
لضمــان موائمتهــا الحتياجــات المواطنيــن ومعالجــة أيــة

2022/1/1

2022/12/30

آثــار ســلبية محتملــة لهــذه المشــاريع (تدقيــق اجتماعــي
مســبق).

()25

معاييــر الحكومــة الشــفافة هــي :المســاءلة العامــة وإتاحــة الوصــول إلــى المعلومــات والمشــاركة الشــعبية واالنفتــاح
علــى التكنولوجيــا واالبتــكار لزيــادة المســاءلة والشــفافية.
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تطويــر منهجيــة تشــاركية تســاهم بهــا المجتمعــات
المحليــة /أصحــاب المصلحــة لتعزيــز مشــاركتهم في تقييم
هــذه المشــاريع أثنــاء مرحلــة التنفيــذ وآثارهــا االجتماعيــة

2022/1/1

2022/12/30

المحتملــة علــى المســتفيدين.
تطويــر منهجيــة تشــاركية لتعزيــز مشــاركة المجتمعــات
المحليــة /أصحــاب المصلحــة فــي تقييــم المشــاريع
الحكوميــة الرأســمالية /االســتثمارية بعــد انتهــاء مرحلــة
تنفيــذ هــذه المشــاريع ،لتحديــد الفجــوات والــدروس

2022/1/1

2022/12/30

المســتفادة مــن خــال الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة
المعنيــة وعكــس ذلــك علــى المشــاريع المســتقبلية
لتبنيهــا مــن قبــل وحــدة إدارة االســتثمارات الحكوميــة.
تدريــب موظفــي القطــاع العــام مــن الجهــات ذات العالقــة
علــى األدلــة اإلجرائيــة والنمــاذج لمراحــل اإلعــداد والتخطيــط
للمشــاريع لضمــان تنفيذهــا بشــكل متكامــل واعتمادهــا

2022/7/1

2023/12/31

أصولي ـ ًا.
تنفيذ آليات مشــاركة ودمج المجتمعات المحلية /أصحاب
المصلحــة فــي تقييــم المشــاريع الحكوميــة الرأســمالية/
االســتثمارية بشــكل مبدئــي ومســبق وخالل عمليــة التنفيذ
مــن قبــل وحــدة إدارة االســتثمارات الحكوميــة ،وبعــد
االنتهــاء مــن التنفيــذ يتطلــب قيــام الــوزارات والمؤسســات
الحكوميــة المعنيــة رفــع تقاريــر بنتائــج التقييــم والفجــوات
والــدروس المســتفادة مــن المشــاريع لوحــدة إدارة
االســتثمارات الحكوميــة لتحســين عمليــة إعــداد وتنفيــذ
المشــاريع المســتقبلية.

2022/7/1

2025/6/30
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معلومات االتصال
اسم الشخص المسؤول في الجهة المُ نفذة
رقم الهاتف  /البريد االلكتروني

عماد الراشد
0777050380
Emad.AlRashed@mop.gov.jo

الجهات األخرى
المشاركة في
تطوير االلتزام
(مؤسسات
المجتمع المدني
والخبراء)
تمثل هذه القائمة
أسماء المؤسسات
والخبراء الذين قدموا
طلبات الرغبة في
المساهمة الطوعية
في تطوير التزامات
الخطة الخامسة،
حيث نشر طلب
التطوع للعامة خالل
الفترة
2021 / 6 / 30 - 5 / 10

تحالف مشاركة  -مركز الحياة راصد  /عمان
مركز شباب الغد لتنمية المجتمع المدني /العقبة
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