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منهجيــة إعــداد الخطــة الوطنيــة الخامســة
لشــراكة الحكومــات الشــفافة 2025 - 2021

مقدمة
مبــادرة شـراكة الحكومــات الشــفافة هــي مبــادرة متعــددة األطـراف؛ تــم اإلعــان عنهــا عــام  2011علــى هامــش اجتماعــات
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،وتهــدف املبــادرة إلــى ضمــان التزامــات ملموســة مــن الحكومــات املشــاركة فــي تعزيــز
الشــفافية وتمكيــن املواطنيــن ومحاربــة الفســاد وتســخير التكنولوجيــا الجديــدة لتعزيــز الحكــم الرشــيد .ويبلــغ عــدد
الــدول املنضويــة فــي إطارهــا  78دولــة .والعضويــة فــي املبــادرة تتــم علــى أســاس طوعــي ،وانضــم األردن إلــى املبــادرة فــي نفس
ســنة إعالنهــا كأول دولــة عربيــة تحقــق شــروط االنضمــام .وتقدمــت الحكومــة منــذ ذلــك الوقــت بأربــع خطــط عمــل كان
آخرهــا الخطــة الرابعــة الحاليــة ،والتــي ســتنتهي فــي شــهر يونيو/حزيـران  ،2021كمــا تســتعد الحكومــة لتقديــم الخطــة
الوطنيــة الخامســة للفتــرة  2025 - 2021خــال الربــع الثالــث مــن هــذا العــام.
وتســعى الحكومــة األردنيــة اآلن مــن خــال وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي إلــى تطويــر الخطــة الوطنيــة الخامســة
لشـراكة الحكومــات الشــفافة مــن خــال املنهجيــة املبينــة أدنــاه ،كمــا وتنتهــج مجموعــة مــن املبــادئ فــي تنفيــذ نشــاطات
هــذه املنهجيــة والتــي تتمثــل بمــا يلــي:
تتضمــن كل أنشــطة املنهجيــة ممــا ال شــك فيــه مشــاركة واســعة ملختلــف أصحــاب املصلحــة ومــن ضمنهــم
•
مؤسســات املجتمــع املدنــي والقطــاع الخــاص .وندعــو جميــع القطاعــات إلــى املشــاركة فــي جميــع أنشــطة املنهجيــة.
تقــوم الحكومــة بنشــر وتوثيــق كافــة خطــوات العمــل علــى مواقعهــا الرســمية ووســائل التواصــل االجتماعــي،
•
وضمــن منهجيــة العمــل يوجــد العديــد مــن األنشــطة التــي تســتقبل املقترحــات مــن مختلــف أصحــاب املصلحــة.
يتــم اإلعــان بشــكل واســع علــى منصــات مواقــع التواصــل وصفحــة الفيســبوك الرســمية لــوزارة التخطيــط
•
والتعــاون الدولــي ألي نشــاط خــاص بتطويــر الخطــة ،حيــث تتســم جميــع الدعــوات بأنهــا مفتوحــة وليســت
دعــوات مغلقــة لفئــات أو جهــات معينــة.
وندعــو جميــع القطاعــات فــي املشــاركة فــي جميــع أنشــطة املنهجيــة ،كمــا ندعــو مؤسســات املجتمــع املدنــي إلــى املســاعدة
بإعــادة نشــر كل األنشــطة التــي يتــم نشــرها علــى صفحــة وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي وزيــادة توعيــة املؤسســات
األخــرى الشــريكة لهــم ،واملســاعدة للوصــول ألكبــر عــدد ممكــن.
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النشاط
.1

إعــداد مســودة املنهجيــة األوليــة للخطــة الوطنيــة الخامســة لشـراكة الحكومــات الشــفافة مــن قبــل
فريــق وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي.

.2

اجتمــاع فريــق العمــل الوطنــي (املنتــدى متعــدد األط ـراف)( )1ملراجعــة مســودة منهجيــة تطويــر
الخطــة الوطنيــة الخامســة لش ـراكة الحكومــات الشــفافة واملوافقــة علــى نشــرها للتعليقــات العامــة.

.3
.4

نشر مسودة املنهجية للتعليقات العامة وجمع املالحظات والتغذية الراجعة عليها.
تنظيــم اجتمــاع عــن ُبعــد لنقــاش املالحظــات خــال فتــرة التعليقــات العامــة وتلقــي املالحظــات
الجديــدة مــن الحضــور فــي االجتمــاع حــول مســودة املنهجيــة لغايــات تطويرهــا.

.5

استكمال الصيغة النهائية للمنهجية ونشرها.

.6

نشــر دعــوة إلبــداء االهتمــام ملنظمــات املجتمــع املدنــي والخب ـراء لالنضمــام الــى مجموعــة العمــل
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التاريخ
2021/04/01 – 03/14
2021/04/28
2021/05/06-04/28
2021/05/08
2021/05/10
نشر الطلب2021/05/10 :

الوطنيــة للخطــة الوطنيــة الخامســة لش ـراكة الحكومــات الشــفافة.
حيــث ســتتكون هــذه املجموعــة مــن تســعة أعضــاء برئاســة وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي ،أربعــة

املوعد النهائي لقبول

أعضــاء مــن الجهــات الحكوميــة ،وأربعــة أعضــاء مــن الجهــات غيــر الحكوميــة مــن مختلــف أصحــاب

الطلبات2021/05/20:

املصلحــة مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي ،والقطــاع الخــاص ،القطــاع األكاديمــي ،والخبـراء؛ ضمــن

التقييم واالختيار النهائي:

معاييــر وشــروط اختيــار شــفافة ومنشــورة مــع مراعــاة تكافــؤ الفــرص بيــن الجنســين.
.7

دعوة املواطنين إلى تقديم مقترحات للخطة الوطنية الخامسة لشراكة الحكومات الشفافة.

2021/06/15
نشر الطلب2021/5/10 :

حيــث ســيتم نشــر اســتطالع عــام علــى موقــع الــوزارة ومعاييــر تشــرح كيفيــة التقديــم ومحتــوى

املوعد النهائي لقبول

األفــكار املقدمــة ،حيــث يمكــن تقديــم املقترحــات مــن قبــل فــرد أو مجموعــة مــن األفـراد ،مجموعــة

الطلبات2021/07/15:

أو واحــدة مــن املنظمــات غيــر الحكوميــة ،والســلطات املحليــة والنقابــات والقطــاع الخــاص ،إلــخ.
وســيتم بعــد انتهــاء مهلــة التقديــم نشــر تقريــر حــول نتائــج هــذه املرحلــة مــع تقييــم أولــي للمقترحــات
مــن حيــث املعاييــر الشــكلية ليصــار إلــى رفعــه إلــى مجموعــة عمــل الخطــة لنقاشــه وتقييمــه (نشــاط
.)9
.8

عقــد االجتمــاع االول ملجموعــة العمــل الوطنيــة للخطــة الوطنيــة الخامســة لش ـراكة الحكومــات
الشــفافة ملراجعــة املقترحــات املقدمــة لاللتزامــات وإعــداد قائمــة مختصــرة ألفضــل  10أفــكار

2021/07/20

ودعــوة املتقدميــن لهــذه األفــكار لتقديــم أفكارهــم والدفــاع عنهــا فــي االجتمــاع القــادم.

ً
((( تم تشكيل فريق العمل الوطني (املنتدى متعدد األطراف) بتاريخ  ،2011 / 10 / 26حيث يمثل الفريق اللجنة العليا املوكل لها رسميا إعداد الصيغة النهائية لخطط
ً
مبادرة شراكة الحكومات الشفافة ،ويتكون الفريق من  11عضوا برئاسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي وممثلين عن مؤسسات املجتمع املدني والجهات الحكومية،
وهم :رئيس جمعية رجال األعمال األردنيين وأمين عام وزارة الخارجية وشؤون املغتربين وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرملانية وأمين عام وزارة تطوير القطاع
العام ومدير عام دائرة املوازنة العامة ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأمين عام اللجنة الوطنية لشؤون املرأة واملفوض العام لحقوق اإلنسان ورئيس هيئة
شباب كلنا األردن وأمين عام تجمع لجان املرأة الوطني األردني ومندوبا عن «هيئة تنسيق مؤسسات املجتمع املدني» (همم).
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النشاط
.9

التاريخ

عقــد االجتمــاع الثانــي ملجموعــة العمــل الوطنيــة للخطــة الوطنيــة الخامســة لش ـراكة الحكومــات
الشــفافة لالســتماع إلــى مقترحــات مقدمــي الطلبــات وطــرح األســئلة ،حيــث ســيتم تقييــم وتصنيــف
املقترحــات مــن قبــل مجموعــة العمــل ،وســيتم شــرح القيــود والتحديــات مــن قبــل أعضــاء املجموعــة

2021/07/26

ألخذهــا فــي االعتبــار فــي املقترحــات النهائيــة .وفــي حــال كانــت املقترحــات أقــل مــن عشــر مقترحــات،
ســيتم دعوتهــم إلــى نفــس االجتمــاع األول أعــاه.
.10

اتخــاذ الق ـرار مــن قبــل مجموعــة العمــل بشــأن األفــكار النهائيــة وإبــاغ املتقدميــن بالنتائــج ،حيــث اتخاذ القرار بااللتزامات النهائية:
2021/07/29
سـ ُـيطلب منهــم تشــكيل فريــق عمــل مكــون مــن خمســة أصحــاب مصلحــة علــى األقــل (الخب ـراء،
املنظمــات غيــر الحكوميــة ،أعضــاء البرملــان  /الســلطات املحليــة ،إلــخ) لالنضمــام إلــى فريــق العمــل

تكوين فريق عمل كل التزام

لــكل الت ـزام ( )Task Forceالــذي ســيعمل نحــو تطويــر االلت ـزام ،وســيتم التواصــل مــع الجهــات (ممثلين عن الحكومة واملجتمع
الحكوميــة ذات العالقــة بمواضيــع االلتزامــات لتنســيب ضبــاط ارتبــاط لالنضمــام الــى هــذا الفريــق.
.11

املدني)2021/08/17 :

تطويــر االلتزامــات مــن قبــل فريــق عمــل كل الت ـزام ( ،)Task Forceحيــث ســيعمل فريــق عمــل
كل االلت ـزام بمجموعــة مــن األنشــطة لتحديــد اللغــة النهائيــة لاللتزامــات والتشــاور مــع أصحــاب
املصلحــة ،مــن خــال أدوات مختلفــة للتشــاور باإلضافــة إلــى ورش العمــل .وســتقوم وحــدة الحكومــة

2021/08/17-2021/09/21

الشــفافة بتقديــم الدعــم لفــرق العمــل إلج ـراء ورشــة الــى ورشــتي عمــل ،إضافــة إلــى حضــور هــذه
الــورش وتقديــم التوجيــه لهــا.
.12

عقــد االجتمــاع الثالــث ملجموعــة العمــل الوطنيــة للخطــة الوطنيــة الخامســة لش ـراكة الحكومــات
الشــفافة ملراجعــة مجموعــة االلتزامــات النهائيــة التــي توصلــت فــرق عمــل االلتزامــات لهــا ،والتعليــق

2021/11/08

عليهــا وتعديلهــا لعرضهــا علــى املنتــدى متعــدد األط ـراف (النشــاط التالــي).
.13

عقــد اجتمــاع فريــق العمــل الوطنــي (املنتــدى متعــدد األط ـراف) ملراجعــة مجموعــة االلتزامــات
النهائيــة التــي تــم تطويرهــا ،والتعليــق عليهــا وتعديلهــا لعرضهــا للتعليقــات العامــة.

.14

تطويــر االلتزامــات النهائيــة مــن خــال مجموعــة العمــل الوطنيــة للخطــة الوطنيــة الخامســة وفــرق
عمــل االلتزامــات.

.15

إعداد مسودة الخطة النهائية.

.16

فتح باب التعليقات العامة على مسودة خطة العمل.

.17

املوافقــة مــن قبــل الجهــات الحكوميــة التــي ســتكون مســؤولة عــن تنفيــذ هــذه االلتزامــات ومجلــس
الــوزراء علــى الخطــة وارســالها إلدارة مبــادرة ش ـراكة الحكومــات الشــفافة.

2021/11/25
2021 / 11 / 28 - 09 / 21
2021/11/28
2021/12/ 12 - 11 / 28
2021/12/20

