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 1المقدمة
النشاط
اعداد منهجية تطوير الخطة الرابعة من فريق وزارة التخطيط
اجتماع فريق العمل الوطني (املنتدى متعدد األطراف) ملراجعة منهجية العمل والبدء بالتنفيذ
حملــة النشــر والتوعيــة  -يتــم نشــر معلومــات عــن تصميــم الخطــة ،ويتــم تشــجيع املجتمــع املدنــي علــى
املشــاركة – يشــمل ذلــك فيديــو  /بوســترات (لإلج ـراءات أدنــاه) – يتــم النشــر علــى صفحــة التواصــل
االجتماعــي واملوقــع االلكترونــي لــوزارة التخطيــط

التاريخ
2021/4/1 – 3/14
2021/4/28
التصميم2021/4/29-20:
النشر2021/4/29 :

اجتمــاع تمهيــدي مــع أصحــاب املصلحــة  -تقديــم والتعريــف بش ـراكة الحكومــات الشــفافة للمجموعــات
األقــل مشــاركة لعزيــز مشــاركتها (غرفــة التجــارة ،املجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة،

2021/4/25-8

املؤسســات االقتصاديــة ،اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املـرأة ،املنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة ،إلــخ).
نشر املنهجية وجمع املالحظات او التغذية الراجعة عليها ( 9أيام).
تنظيــم اجتمــاع واحــد اوناليــن بعــد املوعــد النهائــي لتلقــي املالحظــات او التغذيــة الراجعــة للمناقشــة واالتفاق
علــى عمليــة إعــداد خطــة العمــل.
اســتكمال املنهجيــة ونشــرها مــع املــواد التــي تشــجع علــى املشــاركة – يتــم النشــر علــى صفحــة التواصــل
االجتماعــي واملوقــع االلكترونــي لــوزارة التخطيــط

2021/5/6-4/28
2021/5/8
2021/5/9

تشكيل مجموعة عمل الخطة الوطنية الخامسة (منظمات املجتمع املدني والحكومة)
منظمات املجتمع املدني:
نشــر دعــوة إلبــداء االهتمــام ملنظمــات املجتمــع املدنــي للمشــاركة فــي وضــع واعــداد معاييــر اعضــاء مجموعــة
العمــل( .الشــروط :اثبــات العمــل علــى شـراكة الحكومــات الشــفافة ،العمــل علــى املســتوى الوطنــي ،االلتـزام)

نشر الطلب2021/5/9 :

•

إطالق الدعوة

املوعد النهائي لقبوك

•

استالم الطلب

الطلبات2021/5/16:

•

تقييم الطلب

التقييم واالختيار النهائي:

•

االختيار النهائي

2021/5/19

حكومة:
دعــوة ضبــاط االرتبــاط مــن الــوزارات املعنيــة بعــد مراجعــة الطلــب الــذي يتســلمه املواطنــون (الخطــوة فــي
األســفل).
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النشاط

التاريخ

دعــوة املواطنيــن لتقديــم مقترحــات لخطــة عمــل شـراكة الحكومــات الشــفافة مــن خــال اســتطالع ،والــذي
يجــب أن يتضمــن مــا يلــي:
•

الوضع الحالي الذي يجب معالجته في الدولة.

•

ما هو االلتزام املقترح لحل املوقف.

•

كيف سيؤدي ذلك إلى تحسين الوضع وحل املشكلة.

•

العالقة بقيم شراكة الحكومات الشفافة.

•

العالقة بالخمس تحديات الكبرى.

•

االرتباط بأولويات األردن وخططه والتزاماته واستراتيجياته الدولية

•

هل تم عمل استشارة مسبقة حول هذه الفكرة (نعم  /ال).

2021/5/19-8

يمكــن تقديــم املقترحــات مــن قبــل مجموعــات مــن النــاس ،أو فــرد ،مجموعــة او واحــدة مــن املنظمــات غيــر
الحكوميــة والســلطات املحليــة والنقابــات والقطــاع الخــاص ،إلــخ.

بعــد انتهــاء املهلــة ،يتــم نشــر األفــكار ومــن اقتــرح هــذه االفــكار ،وتصنفيهــا ضمــن فئــاتً .
أيضــا ،نشــر تقييمهــم
املطابــق للمعاييــر وقائمــة املقترحــات التــي تشــكل أفــكارا قويــة لاللتزامــات.
التواصــل مــع الــوزارات ذات العالقــة بعــد مراجعــة الطلبــات الــواردة مــن املواطنيــن لترشــيح ضبــاط ارتبــاط
حكومييــن لهــم عالقــة بموضوعــات املقترحــات وحضــور االجتمــاع األول ملجموعــة العمــل أدنــاه.
تكويــن فريــق عمــل االلتزامــات رســميا مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي واملؤسســات الحكوميــة للعمــل معــا علــى

2021/5/26-19

مراجعــة وتطويــر االلتزامــات
عقــد االجتمــاع األول ملجموعــة العمــل الوطنيــة ملراجعــة املقترحــات املقدمــة مــن قبــل املواطنيــن  /منظمــات
املجتمــع املدنــي واعــداد قائمــة مختصــرة ألفضــل  10أفــكار ودعــوة املتقدميــن لهــذه االفــكار لتقديــم أفكارهــم

2021/5/30

والدفــاع عنهــا فــي االجتمــاع القــادم.
عقــد االجتمــاع الثانــي ملجموعــة العمــل لالســتماع إلــى مقترحــات مقدمــي الطلبــات وطــرح األســئلة .ســيتم
تقييــم وتصنيــف املقترحــات مــن قبــل اللجــان ،وســيتم شــرح القيــود والتحديــات مــن قبــل أعضــاء الحكومــة
ألخذهــا فــي االعتبــار فــي املقترحــات النهائيــة .إذا كانــت املقترحــات أقــل مــن  ،10ســيتم دعوتهــم إلــى نفــس
االجتمــاع األول اعــاه.

2021/6/2
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التاريخ

اتخــاذ القـرار مــن قبــل مجموعــة العمــل بشــأن األفــكار النهائيــة وتقــدم التعليقــات علــى هــذه األفــكار بالنســبة
الى:
•

أن تكون ً
جزءا من السلطة الحكومية.

•

املوارد املالية املتاحة أو التي يمكن أن تكون متاحة

•

أن تكــون االفــكار محــددة ،وقابلــة للقيــاس ،ويمكــن تحقيقهــا بطريقــة فعالــة ،وذات صلــة مبــادرة

ش ـراكة الحكومــات الشــفافة ()SMART

2021/6/7

بمجــرد إبــاغ املتقدميــن بالنتائــجُ ،يطلــب منهــم تشــكيل فريــق مــن خمســة أصحــاب مصلحــة علــى األقــل
(الخبـراء ،املنظمــات غيــر الحكوميــة ،أعضــاء البرملــان  /الســلطات املحليــة ،إلــخ) لالنضمــام إلــى فريــق العمــل
لــكل الت ـزام ( )Task Forceالــذي ســيعمل نحــو تطويــر االلت ـزام
تطوير االلتزامات من قبل مجموعات عمل كل التزام:
•

صياغــة االلتزامــات مــن قبــل فريــق العمــل الخــاص بــكل االلت ـزام مــن منظمــات املجتمــع املدنــي

 /أصحــاب املصلحــة الذيــن اقترحــوا االفــكار وفريــق أصحــاب املصلحــة والــوكاالت الحكوميــة ذات العالقــة
(ضبــاط االرتبــاط فــي مجموعــة العمــل).
•

2021/6/26-7

تقديــم الدعــم لفــرق العمــل إلج ـراء  2-1ورشــة العمــل لتحديــد اللغــة النهائيــة لاللتزامــات

والتشــاور مــع أصحــاب املصلحــة .يمكــن لفريــق العمــل اقت ـراح أدوات مختلفــة للتشــاور باإلضافــة إلــى ورش
العمــل .وســتقوم وحــدة الحكومــة الشــفافة بحضــور الورشــات وتقديــم التوجيــه.
عقــد االجتمــاع الثالــث لفريــق العمــل الوطنــي (املنتــدى متعــدد األطـراف) وفريــق عمــل الخطــة لالســتماع إلــى
االلتزامــات النهائيــة ملقدمــي الطلبــات والتعليــق عليهــا مــن أجــل التعديــات النهائيــة
تطوير االلتزامات النهائية من خالل مجموعات العمل لاللتزامات وفريق العمل

2021/6/26
2021/7/5 – 6/27

اعداد مسودة الخطة

2021/7/12 – 5

فتح باب التعليقات العامة على مسودة خطة العمل

2021/7/26-12

إعــداد املســودة النهائيــة لاللتـزام وإرســالها للموافقــة مــن الرســمية للجهــات الحكوميــة التــي ســتكون مســؤولة
عــن تنفيــذ االلتزامــات

املسودة جاهزة 2021/7/29
التواصل للموافقة:
2021/8/10-1
بحلول 2021/8/11

ارســال خطــة عمــل ش ـراكة الحكومــات الشــفافة ملجلــس الــوزراء رســميا للموافقــة عليهــا ولرســالها إلدارة

يجب املوافقة عليه ومشاركته

مبــادرة ش ـراكة الحكومــات الشــفافة

مع شراكة الحكومات الشفافة
بحلول 2021/8/ 31

