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الحضىر
الحضىر:
▪ السٍذ هرواى الرفبػً /أهٍي ػبم وزارة الخخطٍظ والخؼبوى الذولً.
▪ السٌد نزار عوض /هٌسك وحذة الحكوهت الشفبفت -وزارة الخخطٍظ والخؼبوى الذولً
▪ السٍذة هً ػلٍوبث /مستشارة وحذة الحكوهت الشفبفت -وزارة الخخطٍظ والخؼبوى الذولً
▪ السٍذة سهٌر الكاٌد /ضابط اتصال وحذة الحكوهت الشفبفت -وزارة الخخطٍظ والخؼبوى الذولً
▪ السٍذ خبلذ حخبٌٌت  /وزارة الخبرجٍت وشؤوى الوغخربٍي
▪ السٍذة ربى الطراوًت /رئٍس لسن االهخثبل -هٍئت الٌساهت وهكبفحت الفسبد
▪ السٍذة روان المعاٌطة /اللجٌت الوطٌٍت لشؤوى الورأة
▪ السٍذة عبٌر مداناث /المنسمة العامة لهٌئة حٌسٍك هؤسسبث الوجخوغ الوذًً "هون"
▪ السٍذ ػبذ الرحٍن السواهرة  /هٍئـت شبـــبة كلٌب األردى
▪ السٍذ دمحم الؼمٍلً /دائرة الموازنة العامة
▪ السٍذ أحوذ ػجبرهت  /وزارة الشؤون السٌاسٌة والبرلمانٌة
▪ السٍذ طبرق الحجبزي/هذٌر ػبم الجوؼٍت  -جوؼٍت رجبل األػوبل األردًٍٍي
▪ السٌد ٌسري طهبوب/عضو مجلس إدارة الجمعٌة  -جمعٌة رجال األعمال األردنٌٌن
أبرز الوىاضيع أولا :الترحيب بالحضور واستعراض انجازات األردن ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة – حٍث أفخخح
التي تن هناقشتها ػطوفت السٍذ هرواى الرفاعً /أمٌن عام وزارة التخطٌط والتعاون الدولً االجتماع بالترحٌب بالحضور اعضاء
في االجتواع
الفرٌك الوطنً المكلف بإعداد ومتابعة خطط العمل فً مبادرة شراكة الحكومات الشفافة ،وأستعرض انجازات
األردن المتمٌزة ضمن المبادرة عبر السنوات والتً تُعد مصدر فخر كبٌر من خالل تحمٌك األردن لمركز متمدم
 Involvedفً تعزٌز المشاركة المجتمعٌة والشفافٌة بناءا على تصنٌف إدارة المبادرة .كما تحدث عن اهتمام
الوزارة الكبٌر بوحدة الحكومة الشفافة من خالل تكلٌف أحد كوادر وزارة التخطٌط بالعمل كمنسك للوحدة .ولام
عطوفته بتمدٌم أعضاء فرٌك وحدة الحكومة الشفافة للحضور السٌد نزار عوض منسك الوحدة والسٌدة سهٌر الكاٌد
ضابط االتصال .كما لدم عطوفته أٌضا الشكر للسٌدة مً علٌمات على جهودها خالل عملها كمنسمة للوحدة فً
األعوام السابمة حٌث تشغل حالٌا منصب مستشارة الوحدة.
ثانيا ا :إطالع الحضىر على تقذم سير العول للخطت الوطنية الخامسة لوبادرة شراكة الحكىهاث الشفافت -0202
 –0205حٌث استهلت السٌدة علٌمات حدٌثها بعرض نسبة االنجازات المتحممة اللتزامات الخطة الوطنٌة الرابعة
لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة  8180-8102ومن ثم استعرضت تمرٌر سٌر العمل ومراحل إعداد خطة العمل
الوطنٌة الخامسة والتً اشتملت على  7مراحل والتً اعتمدت النهج المتمدم فً المشاورات والتشاركٌة مع كافة
أصحاب المصلحة لتعزٌز الشفافٌة :
 .0مرحلة إعداد منهجٌة الخطة.
 .8مرحلة تمدٌم ممترحات للخطة الوطنٌة الخامسة لشراكة الحكومات الشفافة.
 .3مرحلة تشكٌل مجموعة العمل الوطنٌة للخطة.
1/2

.4
.5
.6
.7

مرحلة تطوٌر االلتزامات.
مرحلة مراجعة االلتزامات والموافمة علٌها.
مرحلة اعداد مسودة الخطة.
مرحلة اعداد الخطة بالشكل النهائً.

ثالثا ا :استعراض مسودة التساهاث الخطت الىطنيت الخامسة لألعىام  - ،0205-0202حٍث لبهج السٍذة سهٌر الكاٌد
بخمذٌن ػرض هرئً حضوي االلخساهبث التً تضمنتها الخطة الوطنٌة الخامسة وهً:
▪ االلتزام األول :تعزٌز الحوكمة لمؤسسات المجتمع المدنً.
▪ االلتزام الثانً :تطوٌر وتفعٌل سٌاسة دمج النوع االجتماعً فً المطاع العام.
▪ االلتزام الثالث :تعزٌز المشاركة المجتمعٌة فً عملٌة صنع المرار من خالل الوسائل اإللكترونٌة
▪ االلتزام الرابع :تعزٌز دور الشباب فً عملٌة بناء وإعداد الخطط واالستراتٌجٌات الحكومٌة المرتبطة بالشباب
وتعزٌز مشاركتهم فً تنفٌذها
▪ .االلتزام الخامس :تعزٌز النزاهة على المستوى الوطنً.
▪ االلتزام السادس :إشران المجتمعات المحلٌة /أصحاب المصلحة خالل المراحل المختلفة للمشارٌع الحكومٌة
الرأسمالٌة /االستثمارٌة لغاٌات دعم موائمة واستجابة هذه المشارٌع الحتٌاجات المجتمعات وتحسٌن مستوى
الخدمات العامة

الوخرجاث
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رابعا ا :قيام أعضاء الفريق الوطني بمناقشة مسودة التزامات خطة العمل الوطنية الخامسة لشراكة الحكومات
الشفافة لألعوام  0205 -0202وإبداء آرائهم حولها – لام بعض األعضاء بتوجٌه أسئلة والتعلٌك على مسودة
االلتزامات ،كما تم االتفاق على أن ٌتم إرسال أٌة مالحظات أخرى لدى أعضاء الفرٌك إن ُوجدت عبر البرٌد
اإللكترونً خالل األٌام المادمة.
حن االحفبق ػلى هبٌلً:
▪ إعادة صٌاغة بعض االلتزامات فً الخطة الوطنٌة الخامسة ومن ثم نشرها ػلى هولغ وحدة الحكومة
الشفافة وػلى موالع التواصل االجتماعً لوزارة التخطٌط والتعاون الدولً الفٍس بون وتوٌتر ،وفخح ببة
الخؼلٍمبث الؼبهت إلبذاء الوالحظبث لمدة اسبوعٌن حٌث الدعوة مفتوحة لكافة الوواطٌٍي ،وهخخلف أصحبة
الوصلحت هي هؤسسبث الوجخوغ الوذًً والمطبع الخبص وغٌرهم للتعلٌك على االلتزامات تعزٌزا للمشاركة
المجتمعٌة وزٌادة للشفافٌة.
▪ إرسال مخاطبات رسمٌة للوزارات والجهات المنفذة لاللتزامات للحصول على موافمتهم الرسمٌة على
نسخة االلتزامات النهائٌة.
▪ مراجعة كافة التعلٌمات ومن ثم إستكمال مراحل المنهجٌة من حٌث إعداد الخطة الوطنٌة الخامسة بالشكل
النهائً.

