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مقدمة

يعمــل مركــز الحيــاة – راصــد مــن خــال برنامــج راصــد ملراقبــة األداء الحكومــي علــى مراقبــة وتقييــم األداء الحكومــي 

فــي تنفيــذ العديــد مــن الخطــط اإلصاحيــة بمــا فيهــا خطــط الحكومــة ضمــن مبــادرة الشــراكات الحكوميــة الشــفافة 

OGP حيــث أصــدر راصــد تقاريــره حــول أداء الحكومــة فــي تنفيــذ خططهــا األولــى والثانيــة ضمــن املبــادرة، ويأتــي هــذا 

التقريــر بجهــد مــن مركــز الحيــاة – راصــد لتقييــم الخطــة الوطنيــة الثالثــة لــأردن 2016 – 2018، حيــث يغطــي هــذا 

التقريــر إنجــازات الحكومــة لتنفيــذ الخطــة مــا بيــن كانــون الثاني/ينايــر وحتــى تشــرين األول/أكتوبــر مــن العــام 2017، 

وسيســتمر راصــد بمتابعــة الخطــة حتــى انتهــاء اإلطــار الزمنــي املحــدد لهــا.

ويهــدف التقريــر إلطــاع املواطنيــن ومؤسســــــات املجتمــــــع املدنــي واملؤسســــــات الحكوميــــــة علــى خطـــــة األردن الثالثـــــة 

عــن  املســؤولة  والجهــات  محتواهــا  حيــث  مــن   OGP املفتوحــة  الحكوميــة  الشــراكات  مبــادرة  ضمــن   2018  -  2016

تنفيذهــا ومــدى التــزام الجهــات املســؤولة عــن التنفيــذ باإلطــار الزمنــي املحــدد لهــا، إضافــة لســير العمــل بهــا ومســتوى 

اإلنجــاز لــكل التــزام علــى حــدى.

 لنهــج راصــد فــي تعزيــز التشــاركية واالشــتباك االيجابــي بيــن مؤسســات املجتمــع املدنــي والجهــات الحكوميــة، 
ً
واســتمرارا

عــن  منهــم  لاســتعام  الخطــة  تنفيــذ  عــن  املســؤولة  الحكوميــة  الجهــات  كافــة  مــع  التواصــل  علــى  راصــد  فقــد عمــل 

إنجازاتهــم فــي االلتزامــات املســؤولين عــن تنفيذهــا ضمــن الخطــة، وقــد الحــظ فريــق راصــد اســتجابة ســريعة تنــم عــن 

املزيــد مــن االنفتــاح الحكومــي فــي العمــل والتعــاون مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي، وللمزيــد مــن الشــفافية واملهنيــة يــورد 

 أســماء الجهــات الحكوميــة التــي اســتجابت وتعاونــت مــع فريــق البحــث والتــي نتقــدم لهــا بخالــص الشــكر 
ً
راصــد تاليــا

 مــن التشــاركية بيــن الجهــات الحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي:
ً
والتقديــر متمنيــن مزيــدا

1. وزارة العدل

2. مكتب وزير الدولة لشؤون اإلعام

3. املنسق الحكومي لحقوق اإلنسان

4. وزارة تطوير القطاع العام

5. وزارة الصحة

6. وزارة املالية

7. وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

8. هيئة اإلعام

9. وزارة البيئة
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مركز الحياة - راصد

مركــز الحيــاة - راصــد هــو مؤسســة مجتمــع مدنــي أردنيــة غيــر حكوميــة نشــأت فــي العــام 2006 بهــدف تعزيــز املســائلة 

والحاكميــة واملشــاركة وتقبــل االخــر، ضمــن إطــار مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان وســيادة القانــون مــع االخــذ 

مــن خــال  الحيــاة  العامــة، ويعمــل مركــز  السياســات والخطــط  فــي  النــوع االجتماعــي  ادمــاج مفهــوم  بعيــن االعتبــار 

برنامجيــن رئيســيين همــا: املســائلة واملشــاركة والحكــم املحلــي، وبرنامــج راصــد ومكافحــة التطــرف.

وللمركــز مــا يقــارب مــن العشــر ســنوات مــن الخبــرة فــي مجــال التدريــب واألبحــاث القانونيــة والتحليــل، باإلضافــة إلــى 

وجــود قســم خــاص يقــدم خدمتــي البحــث والتدريــب علــى املســتويين املحلــي والدولــي هــذا ويمتلــك املركــز شــبكة خاصــة 

الذيــن يعملــون علــى املســتويين املحلــي والدولــي  القانونييــن والباحثيــن األكفيــاء  مــن املدربيــن، الخبراء،املستشــارين 

ضمــن خبــرات مركــز الحيــاة.

يركــز برنامــج راصــد ملراقبــة األداء الحكومــي علــى تعزيــز مبــادئ املســاءلة والشــفافية واملشــاركة الشــعبية وذلــك مــن 

خــال تتبــع وتقييــم الخطــط الحكوميــة اإلصاحيــة وتقديــم تقاريــر حــول إنجــازات الحكومــة ومــدى تقــدم ســير العمــل 

فــي الخطــط، بهــدف تقديــم صــورة واضحــة للحكومــة واملواطنيــن واملجتمــع املدنــي تبيــن واقــع حــال الخطــط ومــدى 

التقــدم والتحديــات التــي تواجههــا، إضافــة لتقديــم توصيــات مســتمدة مــن املعاييــر الدوليــة واملمارســات الفضلــى التــي 

مــن شــأنها تعزيــز عمــل الحكومــة علــى تنفيــذ خططهــا اإلصاحيــة، كمــا يعمــل البرنامــج بالتزامــن مــع املراقبــة والتقييــم 

علــى بنــاء قــدرات املوظفيــن الحكومييــن فــي مواضيــع مختلفــة بهــدف تمكينهــم مــن مواكيــة أفضــل املمارســات فــي العالــم 

ومســاعدتهم علــى تنفيــذ الخطــط واالســتراتيجيات بالشــكل األفضــل لخدمــة املواطــن.

كمــا يعمــل البرنامــج علــى تقييــم املواقــع االلكترونيــة الحكوميــة والرســمية للوقــوف علــى مواضــع القــوة والضعــف فيهــا 

بمــا يســهم بوصــول املعلومــات للمواطــن واملســتخدم، ويعــزز مــن حــق املواطــن فــي املســاءلة الومشــاركة الشــعبية مــن 

لــكل موقــع الكترونــي علــى حــدة ملســاعدة الجهــة  خــال املواقــع االلكترونيــة، إضافــة لتقديــم بطاقــات تقييــم أداء 

املســؤولة عنــه لتطويــره وتجويــده.
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منهجية التحليل والعمل

تــم إعــداد هــذا التقريــر مــن قبــل فريــق بحــث متخصــص مــن باحثيــن مركــز الحيــاة - راصــد، وقــد حــرص الباحثــون علــى 

 يتصــف بالدقــة واملهنيــة والشــمولية والحيــاد وتوثيــق كافــة املعلومــات التــي 
ً
 موضوعيــا

ً
أن يكــون هــذا التقريــر تقريــرا

يحتويهــا.

وبنــاًء علــى الخبــرة املتراكمــة لفريــق البحــث فــي تقاريــر الرقابــة والتقييــم، فقــد تــم تطويــر منهجيــة البحــث واســتخدام 

عــدد مــن األســاليب البحثيــة التاليــة:

1. تحليــل وبحــث أدبــي باســتخدام املصــادر املطبوعــة واإللكترونيــة املتوفــرة علــى اإلنترنــت، والتــي اشــتملت علــى مــواد 

إلكترونيــة حكوميــة  مــن مواقــع  إخباريــة وتصريحــات  وتقاريــر حكوميــة وغيــر حكوميــة محليــة ودوليــة ومحتويــات 

ورســمية ومواقــع إخباريــة.

2. مقابات واجتماعات مع أصحاب املصلحة من املسؤولين الحكوميين والخبراء ومؤسسات املجتمع املدني.

3. مقابــات واجتماعــات مــع أصحــاب املصلحــة الرئيســيين فــي االلتزامــات، للوقــوف علــى مــدى أثــر االلتزامــات عليهــم، 

وتقييمهــم لالتزامــات.

املســؤولة عنهــا،  الحكوميــة  الجهــات  مــع  االلتزامــات  تنفيــذ  تعزيــز  العمــل علــى  فــي  التشــاركية   للمنهجيــة   
ً
واســتمرارا

يعمــل فريــق راصــد وبعــد عــرض النتائــج األوليــة للتقريــر، علــى  إرســال نســخة منــه للجهــات املعنيــة إلضافــة تعليقاتهــم 

وماحظاتهــم عليــه بشــرط تزويــد فريــق البحــث بأدلــة واضحــة تدعــم تعليقاتهــم وتعدياتهــم ليتــم بعدهــا إطاق التقرير 

بصورتــه النهائيــة.
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نظرة عامة حول تصميم وتطوير الخطة

حول الخطة الوطنية الثالثة لألردن ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة 2016 - 2018:

OGP التــي انضــم لهــا  فــي إطــار مبــادرة شــراكة الحكومــات الشــفافة  تعتبــر هــذه الخطــة هــي الخطــة الثالثــة لــأردن 

األردن فــي العــام 2011، حيــث كان األردن أول دورة عربيــة ومــن أوائــل دول العالــم املنضمــة لهــذه املبــادرة، وقــد أطلــق 

، كمــا اســتمرت الحكومــة األردنيــة 
ً
األردن خطتــه األولــى ضمــن املبــادرة للعاميــن 2012 - 2013 والتــي تضمنــت 31 التزامــا

، أمــا الخطــة 
ً
أعمالهــا ضمــن املبــادرة بإطــاق الخطــة الوطنيــة الثانيــة 2014 - 2016 والتــي شــملت علــى 14 التزامــا

الثالثــة فقــد شــملت األعــوام 2016 - 2018 وتضمنــت عشــرة التزامــات رئيســية، واحتــوى االلتــزام الرابــع منهــا علــى 

التزاميــن فرعييــن بمضاميــن وجهــات منفــذة مختلفــة.

اإلستشارات حول إعداد الخطة:

شهدت هذه الخطة درجة عالية من االستشارات مع املجتمع املدني وأصحاب املصلحة، حيث قامت الحكومة خال 

عمليــة التحضيــر للخطــة، بتأســيس مجموعــة عمــل مــن ممثليــن عــن الحكومــة، وهيئــة مكافحــة الفســاد،  ومنظمــات 

شــبابية،  وجمعيــات أعمــال أردنيــة. كمــا تــم ضمــان انخــراط أصحــاب املصلحــة عنــد التحضيــر للخطــة مــن خــال 

نشــر مســودة الخطــة فــي موقــع وزارة التخطيــط واإلعانــات فــي الصحــف اليوميــة، وإعــداد اســتبيان إلكترونــي حــول 

البيانــات املفتوحــة وحــق الحصــول علــى املعلومــة، واجتماعيــن استشــاريين مــع منظمــات مجتمــع مدنــي فــي 25 أيلــول 

و16 تشــرين األول 2016. وعملــت الحكومــة فــي الخطــة علــى العمــل بشــكل مشــترك مــع منظمــات املجتمــع املدنــي فــي 
تنفيــذ االلتزامــات عبــر توجــه ممنهــج مبنــي علــى الشــفافية والوضــوح والحــوار املفتــوح.)1)

الشكل العام لاللتزامات:

تكــون كل التــزام مــن االلتزامــات الــواردة فــي الخطــة مــن عنــوان عــام لالتــزام والجهــة املســؤولة عــن تنفيــذه واإلطــار 

الزمنــي املحــدد لــه، كمــا تضمــن كل التــزام علــى عــدد مــن مؤشــرات األداء التــي بتطبيقهــا ينفــذ االلتــزام، وتكونــت الخطــة 

من عشــرة التزامات رئيســية تكون االلتزام الرابع منها من التزامين فرعيين واحتوت االلتزامات العشــرة على مؤشــرات 

أداء مجموعهــا 47 مؤشــر.

لغة الخطة:

تتبــع فريــق البحــث لغــة االلتزامــات مــن حيــث مــدى وضوحهــا وقابليتهــا للتحقيــق وارتباطهــا بإطــار زمنــي محــدد والجهــة 

املســؤولة عــن التنفيــذ، ولــدى مراجعــة االلتزامــات الــواردة فــي الخطــة يجــد فريــق البحــث أن أكثــر مــن نصــف التزامــات 

https://( نحــو شــراكة جديــدة مــع املواطنيــن. متــاح عبــر الرابــط ،)1) منظمــة التعــاون اإلقتصــادي والتنميــة )2017(، مراجعــات الحكــم الشــعب(
goo.gl/PsUtHT ( تاريــخ الزيــارة )29 كانــون الثانــي 2018).
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OGP تقييم األداء الحكومي في تنفيذ الخطة الوطنية الثالثة لألردن ضمن مبادرة الشراكة الحكومية الشفافة

2018 - 2016

الخطــة هــي التزامــات محــددة وواضــح الهــدف املــراد منهــا، بينمــا يوجــد أربعــة التزامــات غيــر محــددة وغيــر واضحــة ممــا 

يجعلها التزامات غير قابلة للقياس وبالتالي تكون فرصة مساءلة الجهة املسؤولة عن تنفيذها أقل وذلك لعدم الوضوح 

الكامــل لحيثيــات االلتــزام واملرحلــة التــي ســيصل لهــا االلتــزام. وهــذه االلتزامــات هــي: اإللتــزام األول املتعلــق بتعزيــز اإلطــار 

التشــريعي الناظــم للوصــول الــى املعلومــات، واإللتــزام الثانــي املتعلــق بتعزيــز التســهيات املتاحــة لأشــخاص ذوي اإلعاقــة 

الســتخدام معلومــات نظــام العدالــة، وااللتــزام الرابــع )أ( والــذي ينــص علــى تفعيــل اليــة اســتقبال الشــكاوى واملظالــم 

املتعلقــة باالنتهــاكات الواقعــة علــى املواطنيــن، وااللتــزام التاســع املتعلــق بتطويــر سياســة فيمــا يخــص التغيــر املناخــي.

وبالنظــر لأطــر الزمنيــة املحــددة لالتزامــات نجــد أن جميــع االلتزامــات محــددة بإطــار زمنــي امتــد مــن شــهر 1 / 2017 

ولغايــة 30 / 12 / 2018 وقــد اختلفــت بعــض األطــر الزمنيــة املحــددة ملؤشــرات األداء الخاصــة بــكل التــزام عــن اإلطــار 

الزمنــي لالتــزام نفســه، فعلــى ســبيل املثــال تــم تحديــد اإلطــار الزمنــي لالتــزام الثالــث فــي الخطــة علــى انــه يبــدأ بتاريــخ 1/1/ 

2017 - 30 / 6 / 2018 لكن بالنظر لإلطار الزمني املخصص للمؤشر الثالث من مؤشرات ذات االلتزام نجد انه ينتهي 

بتاريــخ 12/30/ 2018 وهــذا يــدل علــى عــدم انســجام األطــر الزمنيــة بيــن اإللتــزام ومؤشــرات األداء الخاصــة بــه.

دمج النوع االجتماعي عند تقييم خطة األردن الثالثة في إطار مبادرة شراكة الحكومات الشفافة:

أدخل مركز الحياة - راصد مفهوم النوع االجتماعي في تقييمه لخطة األردن الثالثة في إطار مبادرة شراكة الحكومات 

الشفافة، بهدف تعزيز عملية إشراك النوع االجتماعي بشكل أكبر في اعداد الخطط الوطنية. 

ويشــير النــوع االجتماعــي الــى »الصفــات االجتماعيــة والفــرص املترافقــة مــع كــون الشــخص ذكــر أم أنثــى والعاقــات مــا 

بيــن الرجــال والنســاء«، وبالتالــي مــا هــو عــادة للرجــال أو للنســاء وماهــو التصــرف املقبــول للرجــال أو للنســاء)2). كمــا أن 

نظريــة النــوع االجتماعــي تــرى هــذه الســمات والفــرص والعاقــات مــا بيــن الرجــال والنســاء علــى أنهــا »تبنــى اجتماعيــا 
وتــدرس عبــر عمليــات التنشــئة االجتماعيــة« )3)

وبســبب االختــاف فــي االدوار واملنافــع )املتوقعــة( فــي املجتمــع، فــا يمكــن للسياســات أن تؤثــر بنفــس الطريقــة علــى 

الرجــال والنســاء، حيــث تهــدف عمليــة دمــج النــوع االجتماعــي الــى إظهــار هــذه االختافــات وأخذهــا بعيــن االعتبــار خــال 

عمليــة تقييــم السياســات  وتخطيطهــا، بحيــث تتعامــل السياســات املوضوعــة مــع احتياجــات النــوع االجتماعــي، وتركــز 

االمــم املتحــدة علــى أهميــة اعتبــار »املصالــح واالحتياجــات واالولويــات لــكا النســاء والرجــال« والحاجــة »لاعتــراف 

بتنوع مجموعات النساء والرجال«.وحتى يتحقق ذلك بنجاح، يجب إشراك هذه املجموعات املستهدفة أو اصحاب 

املصلحــة فــي عمليــة  تخطيــط السياســات واتخــاذ القــرارات، حيــث أن املجموعــات املتأثــرة بالسياســات تكــون قــادرة 
علــى أن تحكــم بشــكل أفضــل علــى مــا يجــب إضافتــه أو تغييــره أو إلغــاؤه لتحقيــق أفضــل املخرجــات املمكنــة.)4)

)2) االمم املتحدة للنساء، املصطلحات والتعاريف، متاح عبر الرابط )https://goo.gl/fu3JSt ( تاريخ الزيارة )29 كانون الثاني 2018)
)3) املرجع السابق
)4) املرجع السابق
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للترويــج لحقــوق الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء، ولكــن يعــزز أيضــا تنفيــذ السياســات  وال يســتخدم ذلــك فقــط 

الجندريــة بنجــاح. وعليــه، فــإن استشــارة الرجــال والنســاء بشــأن عمليــة اتخــاذ القــرارات تعتبــر خطــوة أساســية للتأكــد 

مــن أن السياســات ســتكون تمثيليــة وقابلــة للنجــاح فــي العالــم الحقيقــي.

التزام االردن باملساواة بين الجنسين:

وقــع االردن علــى اتفاقيــات دوليــة متعــددة تتعامــل مــع مســائل النــوع االجتماعــي، مثــل اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة 

1980 وصــادق عليهــا الحقــا فــي االول مــن تمــوز  اشــكال التمييــز ضــد املــرأة، والتــي وقعهــا فــي الثالــث مــن كانــون أول 

1992.)5)  كمــا تــم فــي نفــس العــام، انشــاء اللجنــة الوطنيــة االردنيــة لشــؤون املــرأة كهيئــة وطنيــة لتأميــن دمــج وتمكيــن 
املــرأة.)6)

وعنــد تحليــل خطــة األردن الثالثــة فــي إطــار مبــادرة شــراكة الحكومــات الشــفافة، يجــد فريــق البحــث أن لغــة الخطــاب 

فــي الخطــة كانــت لغــة عامــة وغيــر جندريــة، ومــن ناحيــة االلتزامــات ومضامينهــا فــإن معظــم إلتزامــات الخطــة موجهــة 

للنســاء والرجــال علــى حــد ســواء، لكــن لــم يكــن هنالــك أيــة اعتبــارات جندريــة فــي الخطــة.

ويــرى فريــق البحــث أن الخطــة قــد أغفلــت التعامــل مــع قضايــا الجنــدر بإلتزاميــن رئيســين: حيــث لــم تركــز الخطــة 

فــي إلتزامهــا الخامــس املتعلــق بالامركزيــة، علــى مشــاركة املــرأة بشــكل خــاص، بالترشــح واإلنتخــاب علــى حــد ســواء، 

بإســتثناء توجيههــا لتنفيــذ عــدد مــن الــدورات التدريبيــة لفئــات املــرأة.

أمــا اإللتــزام الثانــي فهــو اإللتــزام التاســع مــن الخطــة واملتعلــق بإتاحــة املعلومــات املتعلقــة بالتغيــر املناخــي، حيــث لــم 

تشــمل الخطــة علــى إتاحــة املعلومــات املتعلقــة بتأثيــر التغيــر املناخــي علــى املــرأة بشــكل خــاص، وعلــى عاقــة التغيــر 

املناخــي بالعدالــة الجندريــة، بالرغــم مــن ارتبــاط التغيــر املناخــي بالعدالــة الجندريــة علــى نحــو واســع، نظــرا ألن املــرأة 

 رئيســا فــي املســاهمة بمكافحــة ظاهــرة التغيــر املناخــي، حيــث تقــوم بمهــام رئيســة فــي إدارة املــوارد وحمايــة 
ً
تلعــب دورا

البيئــة ضمــن املنــزل والحــي واملجتمــع، مــا يؤهلهــا للعــب دور قيــادي ومؤثــر فــي الحــد مــن تلــك الظاهــرة ووضــع وتنفيــذ 

اســتراتيجيات االســتدامة والتكيــف، كمــا أن املــرأة األكثــر عرضــة للتأثــر الســلبي بالتغيــر املناخــي العالمــي، نظــرا لعــدم 

العدالــة الجندريــة فــي اســتخدام املــوارد وممارســة الحقــوق، إضافــة الــى ضعــف الحوكمــة فــي إيصــال صوتهــا بعمليــة 
صنع القرارات التنموية والبيئية.)7)

)5) معاهدات االمم املتحدة: االعانات والتحفظات، متاح عبر الرابط )https://goo.gl/d1mwg6 (،تاريخ الزيارة )29 كانون الثاني 2018).
)6) اللجنة الوطنية االردنية لشؤون املراة، عن اللجنة، متاح عبر الرابط )https://goo.gl/couwd2 (،تاريخ الزيارة )29 كانون الثاني 2018)

)7) املركــز الوطنــي للبحــث واإلرشــاد الزراعــي)2011(، أثــر التغيــر املناخــي علــى النــوح االجتماعــي، متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2BAsg37( تاريــخ 
زيــارة الرابــط 4 شــباط 2015
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االلتزام رقم 1: تعزيز اإلطار التشريعي الناظم للوصول إلى املعلومات

املبدأ الذي يتضمنه 

االلتزام
إتاحة الوصول الى املعلومات

تاريخ بدء تنفيذ االلتزام 

وتاريخ نهاية التنفيذ
2018/11/30 - 2017/1/1

الجهة التي تقود تنفيذ 

ما ورد في االلتزام
لم يبدأدرجة تحقق االلتزامالحكومة األردنية )وزارة الثقافة(

مؤشرات التنفيذ 

أنشطة ذات مخرجات يمكن قياسها وتاريخ لنهاية التنفيذ
تاريخ نهاية التنفيذتاريخ بدء التنفيذ

1. مراجعــة متخصصــة ملنظومــة التشــريعات األردنيــة؛ تشــكيل فريــق 

وطنــي للمراجعــة يضــم مؤسســات املجتمــع املدنــي
2017/4/12017/12/25

فــي  اإلشــكال  ومواضــع  والعقبــات  العوائــق  بيــن 
ُ
ت مصفوفــة  وضــع   .2

والتشــريعات القوانيــن 
2018/1/22018/2/2

3. تطوير ورقة سياســات تتضمن توصيات للتعديات واملمارســات 

الفضلــى املمكنة
2018/3/22018/4/2

التعديــات  إلجــراء  األردنــي  البرملــان  أمــام  املراجعــة  حزمــة  طــرح   .4

املناســبة
2018/4/282018/6/28

الخلفية: 

الــرأي  منهــا حريــة  بالحقــوق والحريــات األساســية، والتــي  املواطــن األردنــي  مُتــع 
َ
ت مــواده  فــي  الدســتور األردنــي)8)  كفــل 

 بحــق املعرفــة والحصــول علــى املعلومــة، حيــث نصــت املــادة )1/15( مــن الدســتور االردنــي 
ً
والتعبيــر واملرتبطــة ضمنــا

علــى أن »تكفــل الدولــة حريــة الــرأي، ولــكل أردنــي أن يعــرب بحريــة عــن رأيــه بالقــول والكتابــة والتصويــر وســائر وســائل 

التعبيــر بشــرط أن ال يتجــاوز حــدود القانــون«. كمــا نــص الدســتور علــى حريــة الصحافــة واإلعــام املنصــوص عليهــا فــي 

املــادة )3\15( منــه حيــث »تكفــل الدولــة حريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر ووســائل اإلعــام ضمــن حــدود القانــون«. 

ولغايــات ضمــان حــق الحصــول علــى املعلومــة، صــدر فــي األردن قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى املعلومــات رقــم )47( 

ــب هــذا 
ّ
لســنة 2007 )9). وقــد احتــوى القانــون علــى عشــرين مــادة تنظــم آليــة حصــول األفــراد علــى املعلومــات. كمــا ُيرِت

القانــون تصنيــف املعلومــات وأرشــفتها بطريقــة يســهل اســتعادتها عنــد الحاجــة، وتدريــب املوظفيــن علــى إنفــاذ هــذا 

الحــق، وتوفيــر ُمفــِوض معلومــات قــادر علــى التحــرك الســريع مــن أجــل اإلجابــة علــى طلبــات األشــخاص بفعاليــة)10). 

)8) مجلس االمة، الدستور االردني، متاح عبر الرابط )http://bit.ly/2eg2Tgk(، تاريخ الزيارة )5 كانون االول،2017).
)9) الجريدة الرسمية )2007(،قانون حق الحصول على املعلومات، متاح عبر الرابط )http://bit.ly/2BmFods(، تاريخ الزيارة )28 تشرين الثاني، 2017).

)10) جريــدة الغــد، )17 كانــون الثانــي، 2016( تعديــل قانــون حــق الحصــول علــى املعلومــات، متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2idnGRb(، تاريــخ 
الزيــارة )28 تشــرين الثانــي، 2017(. 
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 بحــق الحصــول علــى املعلومــات وتلتهــا بعــد ذلــك تونــس. 
ً
 خاصــا

ً
وتعتبــر األردن الدولــة العربيــة األولــى التــي أقــرت قانونــا

كمــا احتــل األردن املرتبــة 86 مــن أصــل 89 دولــة مــن حيــث تعزيــز حــق الحصــول علــى املعلومــات فــي عــام 2012 )11). 

قــد شــكل قانــون حمايــة أســرار ووثائــق الدولــة رقــم )50( لســنة 1971)12) العائــق األكبــر لتطبيــق قانــون ضمــان حــق 

أحــكام  مراعــاة  وجــوب  علــى  املعلومــات  علــى  الحصــول  حــق  ضمــان  قانــون  نــص  حيــث  املعلومــات،  علــى  الحصــول 

أســرار  قانــون حمايــة  أن  إال  الدولــة)13)،  أســرار ووثائــق  قانــون حمايــة  التشــريعات  هــذه  ومــن  النافــذة  التشــريعات 

ووثائــق الدولــة لــم يصنــف املعلومــات الســرية مــن غيرهــا وبذلــك أصبــح عــدم تصنيــف املعلومــات هــي الذريعــة األقــوى 

ملنــع الحصــول علــى املعلومــة بحجــة الســرية. 

تــم إقــرار تعليمــات اســتقبال الشــكاوى املتعلقــة بحــق الحصــول علــى املعلومــات وتســويتها لســنة   ،2008 وفــي عــام 

2008 )14)، والتــي صــدرت بموجــب املادتيــن )4 و6( مــن قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى املعلومــات رقــم )47( لســنة 

2007، والتــي تنظــم آليــة التعامــل مــع الشــكوى، وقــد علــق الخبــراء أن هــذه التعليمــات ال ترقــى للطمــوح ومســتوى 

الدوليــة)15). املعاييــر 

م مجلــس الــوزراء مشــروع قانــون معــدل لقانــون ضمــان حــق الحصــول علــى املعلومــات وذلــك  2012 قــدَّ وفــي عــام 

ألســباب موجبــة: منهــا تســهيل حــق الحصــول علــى املعلومــات والســماح لغيــر األردنــي املعنــي بالحصــول علــى املعلومــات، 

وتعزيــز تمثيــل منظمــات املجتمــع املدنــي فــي مجلــس املعلومــات، وزيــادة الشــفافية مــن خــال رفــع تقريــر عــن إعمــال 

حــق الحصــول علــى املعلومــات إلــى كل مــن رئيــس الــوزراء ومجل�ســي األعيــان والنــواب)16). وأدرجــت هــذه التعديــات علــى 

برنامــج أعمــال مجلــس النــواب األردنــي، حيــث عقــدت لجنــة التوجيــه الوطنــي واللجنــة القانونيــة فــي مجلــس النــواب 

 فــي آب 2015 لبحــث التعديــات املقترحــة علــى القانــون منــذ 2012.)17) لكــن لــم يتــم إقــرار القانــون 
ً
 مشــتركا

ً
اجتماعــا

املعــدل حتــى تاريــخ هــذا التقريــر.

)11) إعاميــون مــن أجــل صحافــة اســتقصائية عربيــة )9 أيلــول، 2012( خبراء:التعديــات علــى قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى املعلومــات طفيفــة 
وال ترتقي للمعايير الدولية، متاح عبر الرابط)http://bit.ly/2j9cRAm(، تاريخ الزيارة )28 تشرين الثاني،2017)

)12) قانون حماية اسرار ووثائق الدولة لسنة 1971 )17 تموز 1971(، متاح عبر الرابط )https://goo.gl/yPKzme( تاريخ الزيارة )28 تشرين الثاني،2017)
http://www.gerasanews.com/( الرابــط  عبــر  متــاح  الدوليــة،  واملعاييــر  املعلومــات  علــى  الحصــول  حــق  قانــون  فــي  جراســا،قراءة   (13(

 .)2017 الثانــي  تشــرين   28( الزيــارة  تاريــخ   ،)print/97490
http://bit.( الرابــط  عبــر  متــاح  املعلومــات،  علــى  الحصــول  بحــق  املتعلقــة  الشــكاوى  اســتقبال  تعليمــات  الرســمية،تعليمات  الجريــدة   (14(

.(2017 االول،  كانــون   15( الزيــارة  تاريــخ   )ly/2B4m0C2
)15) مرصد اإلعام األردني)9 أيلول، 2012(خبراء التعديات على قانون ضمان حق الحصول على املعلومات طفيفة وال ترقى للمعايير الدولية، 

متاح عبر الرابط )https://goo.gl/xSsa19(، تاريخ الزيارة )28 تشرين الثاني، 2017).
)16) مجلــس النــواب، )3 أيلــول،2012( االســباب املوجبــة ملشــروع القانــون املعــدل لقانــون حــق الحصــول علــى املعلومــات، متــاح عبــر الرابــط 

 .)2017 االول،  كانــون   17( الزيــارة  تاريــخ   )http://bit.ly/2orHZjJ(
)17) جريــدة الغــد، )17 كانــون الثانــي، 2016( تعديــل قانــون حــق الحصــول علــى املعلومــات، متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2idnGRb(، تاريــخ 

الزيــارة )28 تشــرين الثانــي، 2017(. 
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كمــا حصــل األردن فــي العــام 2016 علــى املرتبــة 76 مــن أصــل 102 دولــة حــول العالــم واملرتبــة 4 مــن بيــن 6 دول عربيــة 

 .(18( )World Justice Project( بحســب مؤشــر الحكومــات الشــفافة بنــاًء علــى تصنيــف مشــروع العدالــة العالــم

 مــن أصــل 111 دولــة لديهــا قانــون خــاص لحــق الحصــول علــى 
ً
وفــي مؤشــر آخــر، حصــل األردن علــى املرتبــة 106 عامليــا

املعلومــات، حيــث حصــد األردن علــى 55 نقطــة مــن أصــل 150 نقطــة علــى مقيــاس حــق الحصــول علــى املعلومــات، 

واعتمــد مقيــاس النقــاط بنــاء علــى تقييــم القانــون والنطــاق العملــي لطلــب الحصــول علــى املعلومــات، وكيفيــة الطعــن 

واالســتئناف لغايــات الحصــول علــى هــذا الحــق باإلضافــة للعقوبــات املعمــول بهــا لهــذه الغايــة)19).

التنفيذ: 

لــم يتوصــل فريــق البحــث ألي معلومــة تفيــد البــدء بتنفيــذ هــذا االلتــزام، وعليــه يــرى فريــق البحــث أن هــذا االلتــزام لــم 

يبــدأ العمــل بــه.

املمارسات الفضلى والتوصيات: 

 فــي حــق الحصــول علــى املعلومــات لســنة 2016،)20) مــن حيــث نــص القانــون، حيــث 
ً
تصنــف دولــة املكســيك األولــى عامليــا

تنــص املــادة )6( مــن الدســتور املكســيكي علــى أن »ال يخضــع التعبيــر عــن األفــكار ألي تحقيــق قضائــي أو إداري مــا لــم 

 
ً
ينتهــك ذلــك التعبيــر األخــاق الحميــدة أو يتعــدى علــى حقــوق اآلخريــن أو يحــّرض علــى الجريمــة، أو ُيحــِدث اضطرابــا

فــي النظــام العــام«. ويختلــف القانــون املكســيكي عــن القانــون األردنــي مــن حيــث اشــتراط القانــون األردنــي فــي املــادة 

الســابعة منــه علــى ضــرورة وجــود مصلحــة مشــروعة لطالــب املعلومــة، بينمــا لــم يذكــر القانــون املكســيكي أي شــرط 

يتعلــق بوجــود بمصلحــة مشــروعة حيــث نــص فــي املــادة الثالثــة منــه علــى أن »يكــون لــكل شــخص الحــق فــي الوصــول إلــى 

املعلومــات العامــة دون أن يكــون عليــه تقديــم أي ســبب أو مبــرر الســتعمالها.)21)«

وتمتــاز تجربــة املكســيك فــي اســتقالية دور مفوضيــة املعلومــات، فــي امليزانيــة وفــي اتخــاذ القــرار وتنفيــذه فيمــا يختــص 

فــي حــل النزاعــات املتعلقــة برفــض الســلطات االســتجابة لطلبــات الحصــول علــى املعلومــات، والفصــل فــي االســتئنافات 

 ،https://goo.gl/ujEiCp 18) وزارة تطويــر القطــاع العــام، )شــباط 2016( أبــرز املؤشــرات الدوليــة وواقــع حــال االردن فيهــا، متــاح عبــر الرابــط(
تاريــخ الزيــارة )28 تشــرين الثانــي،2017( 

)19) مركــز القانــون والديمقراطيــة والوصــول إلــى املعلومــات االوربــي، تصنيــف »RTI« يحلــل نوعيــة حــق الحصــول علــى املعلومــات عامليــا، متــاح عبــر 
الرابط )http://www.rti-rating.org/country-data/(، تاريخ الزيارة )29 تشرين الثاني،2017(. 

)20) مركــز القانــون والديمقراطيــة والوصــول إلــى املعلومــات األوروبــي، تصنيــف »RTI« يحلــل نوعيــة حــق الحصــول علــى املعلومــات عامليــا، متــاح 
عبــر الرابــط )http://www.rti-rating.org/country-data/(،تاريــخ الزيــارة )29 تشــرين الثانــي،2017(. 

)21) مشــروع الدســاتير املقارنــة، )2017/11/23( الدســتور املكســيكي، متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2jIfoRA(، تاريــخ الزيــارة )29 تشــرين 
 .)2017 الثانــي، 
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املقدمــة فــي حــاالت رفــض طلــب املعلومــات بموجــب القانــون. كمــا وتقــوم املفوضيــة بتدريــب موظفــي القطــاع العــام 

علــى توفيــر املعلومــات وتوعيــة املواطنيــن بحقهــم فــي الحصــول علــى املعلومــات، وتقــوم أيضــا بمراقبــة االمتثــال للقانــون 

ونشــر معلومــات حــول كيفيــة عمــل قانــون الشــفافية)22). 

وبناء على ما تقدم، توصل فريق البحث إلى التوصيات التالية:

: إلغــاء اشــتراط وجــود مصلحــة مشــروعة لطالــب املعلومــة فــي قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى املعلومــات وجعــل 
ً
أوال

 للجميــع دون اشــتراط مصلحــة معينــة أوطلــب إبــداء الغــرض مــن املعلومــة.
ً
حــق الحصــول علــى املعلومــات متاحــا

: ضــرورة العمــل علــى تصنيــف املعلومــات فــي كافــة مؤسســات الدولــة األردنيــة لتفــادي الحكــم الشــخ�سي مــن قبــل 
ً
ثانيــا

املوظفيــن علــى مــدى ســرية املعلومــات، ولتفــادي التضــارب بيــن القوانيــن التــي تقيــد الحصــول علــى بعــض املعلومــات.

 بماهيــة املعلومــات الســرية التــي 
ً
: العمــل علــى تعديــل قانــون حمايــة أســرار ووثائــق الدولــة ليكــون أكثــر وضوحــا

ً
ثالثــا

يحميهــا.

)22) مركــز دعــم لتقنيــة املعلومــات، )2013( آليــات إتاحــة وتــداول املعلومــات، متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2jatNq0(، تاريــخ الزيــارة )29 
الثانــي،2017). تشــرين 
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االلتزام رقم 2: تعزيز التسهيالت املتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة الستخدام 

معلومات نظام العدالة

املبدأ الذي يتضمنه 

االلتزام
إتاحة الوصول للمعلومات

تاريخ بدء تنفيذ االلتزام 

وتاريخ نهاية التنفيذ
2017/12/30 - 2017/1/1

الجهة التي تقود تنفيذ 

ما ورد في االلتزام
محدوددرجة تحقق االلتزام الحكومة األردنية )وزارة العدل( 

مؤشرات التنفيذ 

أنشطة ذات مخرجات يمكن قياسها وتاريخ لنهاية التنفيذ
تاريخ نهاية التنفيذتاريخ بدء التنفيذ

1. انشاء فريق عمل يضم الجهات ذات العاقة ومن ضمنها منظمات 

األشخاص ذوي اإلعاقة غير الحكومية وتصميم إطار عمله 
 2017/1/1 2017/1/15

للتعــرف  عنهــا  غنــى  ال  التــي  والبيانــات  املعلومــات  إطــار  حصــر   .2

توفيرهــا  يجــب  والتــي  اإلرشــادية  واألدلــة  املحاكــم  إجــراءات  علــى 

أو بطــرق مبســطة أخــرى. بريــل  لأشــخاص ذوي اإلعاقــة بطريقــة 

2017/1/302017/4/15

فــي  الوثائــق الســتخدامها  مــن  3. إجــراء تصاميــم لعينــات إختباريــة 

مــن املحاكــم املركزيــة   عــدد محــدود 
2017/8/52017/9/15

ذوي  األشــخاص  الســتخدام  عــدة 
ُ
امل الوثائــق  فاعليــة  قيــاس   .4

اإلعاقــة مــن خــال مجموعــات اســتخدام تضــم أشــخاص مــن ذوي 

اإلعاقــات أنــواع  مختلــف  مــن  اإلعاقــة 

2017/9/302017/10/30

عدة الســتخدام األشــخاص ذوي اإلعاقة في 
ُ
5. زيادة عدد الوثائق امل

املحاكــم األردنيــة بنســبة ال تقــل عــن %1 مــن مجمــوع هــذه الوثائــق
2017/11/152017/12/30

خلفية: 

اعتمــدت األمــم املتحــدة اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبروتوكولهــا االختيــاري فــي 13 كانــون األول 2006 

ــع األردن علــى هــذه االتفاقيــة فــي 30 آذار 
َّ
تــح بــاب التوقيــع عليهــا فــي 30 آذار 2007 )24). وق

ُ
فــي مقرهــا فــي نيويــورك)23). وف

2007، وصــادق عليهــا بتاريــخ 31 آذار 2008، وأصبحــت نافــذة املفعــول فــي األردن ابتــداًء مــن 3 أيــار 2008 )25). 

)23) األمم املتحدة، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، متاح عبر الرابط )http://bit.ly/2B8vi1K(، تاريخ الزيارة )17 كانون األول، 2017(. 
)24) األمم املتحدة، )2006( اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، متاح عبر الرابط )http://bit.ly/2B8vi1K( تاريخ الزيارة )12 كانون االول،2017(. 
)25) وكالــة األنبــاء بتــرا، االتفاقيــة الدوليــة لأشــخاص ذوي اإلعاقــة والتزامــات األردن، متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2AwTz2I(، تاريــخ الزيــارة 

)12 كانــون االول،2017(. 
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وبموجــب أحــكام املــادة )35( مــن اتفاقيــة حقــوق االشــخاص ذوي االعاقــة فــإن األردن ملــزم أن يقــدم تقريــرا شــاما 

حــول التزاماتــه وتعهداتــه فيمــا يختــص بتنفيــذ بنــود االتفاقيــة، وبنــاء علــى ذلــك تــم رفــع التقريــر الحكومــي األول عــن 

»حالــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي اململكــة للفتــرة مــن 2007 - 2011 إلــى لجنــة الرصــد الدوليــة املعنيــة بمتابعــة 

تنفيــذ بنــود االتفاقيــة)26). 

وتجــدر االشــارة إلــى أن اتفاقيــة حقــوق االشــخاص ذوي االعاقــة توجــب بموادهــا عمــل تســهيات لاشــخاص ذوي 

االعاقــة الســتخدام معلومــات نظــام العدالــة، والتــي نــص عليهــا فــي كل مــن املــادة )9( والتــي تتعلــق فــي إمكانيــة الوصــول 

فــي ذلــك  بمــا  النقــل واملعلومــات واالتصــاالت،  البيئــة املاديــة املحيطــة ووســائل  إلــى  علــى قــدم املســاواة مــع غيرهــم، 

تكنولوجيــات ونظــم املعلومــات واالتصــال)27)، واملــادة )13( التــي تتعلــق بإمكانيــة اللجــوء للقضــاء والتــي تنــص الفقــرة 

إلــى القضــاء علــى قــدم املســاواة  الــدول األطــراف ســبا فعالــة لأشــخاص ذوي اإلعاقــة للجــوء  األولــى منهــا: »تكفــل 

مــع اآلخريــن، مــن خــال توفيــر التيســيرات اإلجرائيــة التــي تتناســب مــع أعمارهــم، بغــرض تيســير دورهــم الفعــال فــي 

املشــاركة املباشــرة وغيــر املباشــرة، بمــا فــي ذلــك بصفتهــم شــهودا، فــي جميــع اإلجــراءات القانونيــة، بمــا فيهــا مراحــل 

األخــرى«)28).  التمهيديــة  التحقيــق واملراحــل 

وفي العام 2007 صدر قانون حقوق األشخاص املعوقين رقم )31( لسنة 2007، والذي تم تعديله في العام 2008، 

 فقط.
ً
 واحدة

ً
حيث شــمل التعديل مادة

وقد نصت املادة 5 / ط من القانون على حق األشخاص ذوي اإلعاقة بالتقا�ضي، حيث جاء نصها: 

1. تراعــى الظــروف الصحيــة للشــخص املعــوق مــن حيــث األماكــن الخاصــة بالتوقيــف إذا اقتضــت طبيعــة القضيــة 

وظروفهــا توقيفــه. 

2. توفير التقنيات املساعدة لأشخاص املعوقين، بما في ذلك ترجمة لغة اإلشارة.

ولــم ينــص القانــون علــى أي بنــود أخــرى تتعلــق بحــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالتقا�ســي العــادل والوصــول للمعلومــات 

املتعلقــة به.

)26) وكالــة األنبــاء بتــرا، االتفاقيــة الدوليــة لأشــخاص ذوي اإلعاقــة والتزامــات األردن،متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2AwTz2I(، تاريــخ الزيــارة 
)12 كانــون االول،2017(. 

)27) األمم املتحدة، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، متاح عبر الرابط )http://bit.ly/2C5eDu4(تاريخ الزيارة )12كانون االول،2017(. 
)28) األمم املتحدة، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، متاح عبر الرابط )http://bit.ly/2C5eDu4(تاريخ الزيارة )12كانون االول،2017(. 
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التنفيذ: 

بتاريــخ 9 أيــار مــن العــام 2017، نشــر فــي الجريــدة الرســمية قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة رقــم 20 لعــــــام 

2017 )29). الــذي ألغــى القانــون الســابق )قانــون حقــوق األشــخاص املعوقيــن لســنة 2007 وتعدياتــه( وأصبــح هــو 

بــه لحمايــة وتنظيــم حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة(. القانــون املعمــول 

وقد نصت املادة )31( من القانون الجديد أن على وزارة العدل ووزارة الداخلية تضمين السياسات واالستراتيجيات 

والخطــط والبرامــج تدابيــر تكفــل ممارســة األشــخاص ذوي اإلعاقــة لحقهــم فــي التقا�ســي، وعلــى وجــوب تأهيــل خبـــراء 

معتمديــن فــي تيســير التواصــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي مراحــل التحقيــق والتقا�ســي، مــن بينهــم مترجمــو لغــة 

إشــارة وخبــراء تربويــون فــي التواصــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذهنيــة وخبــراء لتيســير التواصــل مــع األشــخاص 

الصم املكفوفين، كما نصت ذات املادة على تدريب الكوادر العاملة، بمن فيهم القضاة وموظفو الضابطة العدلية 

علــى حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وطــرق التواصــل الفعــال معهــم، وتوفيــر املعلومــات واملحاضــر باألشــكال امليســرة 

.
ً
لــذوي اإلعاقــة كلمــا كان ذلــك ضروريــا

ومــن جهــة أخــرى، يــرى أصحــاب املصلحــة مــن هــذا اإللتــزام أن القانــون جــاء بنصــوص فــي غايــة األهميــة، وأكــدوا أن 
الجهــات ذات العاقــة فتحــت أبوابهــا لهــم للمشــاركة فــي صياغــة هــذا القانــون.)30)

مؤشــر األداء رقــم 1: انشــاء فريــق عمــل يضــم الجهــات ذات العاقــة ومــن ضمنهــا منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

غيــر الحكوميــة وتصميــم إطــار عملــه.

 من:)31)
ً
تم تشكيل فريق عمل بقيادة وزارة العدل لغايات تنفيذ هذا املؤشر، حيث ضم الفريق كا

1. ممثل عن وزارة العدل.

 .USAID 2. ممثل عن مشروع

3. ممثل عن املجلس األعلى لشؤون األشخاص املعوقين.

4. ممثل عن جمعية أهالي وأصدقاء األشخاص املعوقين)32). 

http://bit.( 2017، متــاع عبــر الرابــط )29) املجلــس االعلــى لشــؤون االشــخاص ذوي االعاقــة، قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة لســنة 
االول،2017). كانــون   6( الزيــارة  تاريــخ   )ly/2B2FPN3

)30) مقابلة شخصية مع الخبيرة في مجال حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة، اسيا ياغي بتاريخ )19 كانون ثاني 2017( 
)31) كتاب تشكيل فريق عمل ملتابعة اإللتزام الثاني في خطة األردن الثالثة ضمن إطار مبادرة شراكة الحكومات الشفافة )15 كانون الثاني 2017(، 

 )https://goo.gl/7pSrpv(متاح عب الرابط .)سلم إلى فريق البحث من قبل وزارة العدل عبر البريد اإللكتروني بتاريخ )24 كانون الثاني 2017
)32) كتــاب دعــوة جمعيــة أهالــي وأصدقــاء األشــخاص املعوقيــن )17 كانــون الثانــي 2017(، ســلم إلــى فريــق البحــث مــن قبــل وزارة العــدل عبــر البريــد اإللكترونــي 
بتاريخ )24 كانون األول 2017(. متاح عبر الرابط)https://goo.gl/kaSW9B(. وكتاب تسمية مندوب عن جمعية أهالي وأصدقاء األشخاص املعوقين )5 شباط 

.(https://goo.gl/Wn7pMN(متــاح عبــر الرابــط .)2017(، ســلم إلــى فريــق البحــث مــن قبــل وزارة العــدل عبــر البريــد اإللكترونــي بتاريــخ )24 كانــون األول 2017
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وبنــاًء علــى املعلومــات الــواردة بشــأن الفريــق املشــكل، يــرى فريــق البحــث أن الفريــق غيــر واف، حيــث لــم تتــم دعــوة 

عــدد مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي املعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ألي اجتمــاع بهــذا الخصــوص، واكتفــوا بدعــوة 

مؤسســة واحــدة باإلضافــة إلــى مشــروع ال USAID، وبالتالــي ال يلبــي الفريــق الطمــوح املــراد منــه ضمــن هــذا اإللتــزام.)33) 

 

مؤشر األداء رقم 3: إجراء تصاميم لعينات اختبارية من الوثائق الستخدامها في عدد محدود من املحاكم املركزية. 

زار فريــق البحــث مجموعــة مــن املحاكــم، ووجــد أن هــذا املؤشــر تــم تنفيــذه فقــط فــي محكمــة عمــان )قصــر العــدل( 

مــن خــال وضــع لوحــات إرشــادية مترجمــة إلــى لغــة بريــل فــي دائــرة تنفيــذ عمــان ودائــرة االدعــاء العــام عمــان، ولكــن لــم 

تتوفــر املنشــورات املوضحــة إلجــراءات املحاكــم أو حتــى نمــاذج الطلبــات بلغــة بريــل لأشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

وعليــه يــرى أصحــاب املصلحــة مــن هــذا االلتــزام أن هــذه اإلجــراءات محــدودة، فباإلضافــة إلــى مــا ســبق مــن عــدم توفــر 

املنشــورات ونمــاذج الطلبــات بلغــة خاصــة لــذوي اإلعاقــة، أكــد أصحــاب املصلحــة أن املحكمــة توفــر لهــم مترجمــي 

لغــة اإلشــارة ولكــن دون أن تراعــي أن بعــض الصــم والبكــم ال يســتطيع فهــم لغــة اإلشــارة الرســمية، وإنمــا يتواصلــون 

 مــا عــن مــا تعــارف عليــه باللغــة الرســمية، وهــذا يؤثــر علــى ســير 
ً
مــع املحيــط بلغــة اإلشــارة البيتيــة، وهــي تختلــف نوعــا

القضايــا، وقــد يضيــع بعــض الحقــوق عليهــم)34).

مجموعــات  خــال  مــن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  الســتخدام  عــدة 
ُ
امل الوثائــق  فاعليــة  قيــاس   :4 رقــم  األداء  مؤشــر 

اإلعاقــات.  أنــواع  مختلــف  مــن  اإلعاقــة  ذوي  مــن  أشــخاص  تضــم  اســتخدام 

عملت وزارة العدل على اختبار اللوحات اإلرشادية املترجمة الى لغة بريل من قبل أشخاص ذوي إعاقة بصرية.)35)

ولــم يتوصــل فريــق البحــث إلــى أي معلومــات متعلقــة بتنفيــذ مؤشــر األداء الثانــي واملختــص بحصــر إطــار املعلومــات 

لأشــخاص  توفيرهــا  يجــب  والتــي  اإلرشــادية،  واألدلــة  املحاكــم  إجــراءات  علــى  للتعــرف  عنهــا  غنــى  التــي ال  والبيانــات 

عــدة 
ُ
ذوي اإلعاقــة. ولــم يظهــر البحــث أي معلومــة متعلقــة بمؤشــر األداء الخامــس املختــص بزيــادة عــدد الوثائــق امل

الســتخدام األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي املحاكــم األردنيــة بنســبة ال تقــل عــن %1 مــن مجمــوع هــذه الوثائــق.

كمــا يــرى أصحــاب املصلحــة أن نســبة %1 فــي زيــادة عــدد الوثائــق املعــدة الســتخدام األشــخاص ذوي اإلعاقــة تعــد 
، وتــدل علــى تطــور بطــيء فــي تعزيــز املســاواة فــي نظــام العدالــة.)36)

ً
قليلــة جــدا

)33) مقابلة شخصية مع الخبيرة في مجال حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة، اسيا ياغي بتاريخ )19 كانون ثاني 2017( 
)34) مقابلة شخصية مع الخبيرة في مجال حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة، اسيا ياغي بتاريخ )19 كانون ثاني 2017( 

)35) تواصل عبر البريد اإللكتروني مع م.سامية جابر، رئيس قسم التخطيط والتطوير في وزارة العدل في تاريخ )24 كانون األول 2017( 
)36) مقابلة شخصية مع الخبيرة في مجال حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة، اسيا ياغي بتاريخ )19 كانون ثاني 2017( 
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OGP تقييم األداء الحكومي في تنفيذ الخطة الوطنية الثالثة لألردن ضمن مبادرة الشراكة الحكومية الشفافة

2018 - 2016

املمارسات الفضلى والتوصيات: 

تنــص اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي املــادة التاســعة منهــا علــى ضــرورة أن تتخــذ الــدول األعضــاء التدابيــر 

واملعلومــات  النقــل  ووســائل  املحيطــة  املاديــة  البيئــة  إلــى  الوصــول  مــن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  لتمكيــن  الازمــة 

واالتصــاالت والخدمــات األخــرى، بمــا فيهــا الخدمــات اإللكترونيــة وخدمــات الطوارئ)37).كمــا نصــت املــادة )13( مــن 

باملســاواة  القضــاء  إلــى  الوصــول  فــي  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حــق  األعضــاء  الــدول  تكفــل  أن  علــى  االتفاقيــة  ذات 

مــع غيرهــم، مــن خــال توفيــر التيســيرات اإلجرائيــة التــي تتناســب مــع أعمارهــم، وتشــجيع الــدول األطــراف بتقديــم 

الســجون)38). وقــد أصــدرت  الشــرطة وموظفــو  العــدل، ومــن ضمنهــم  إقامــة  فــي مجــال  للعامليــن  املناســب  التدريــب 

 بحقــوق األشــخاص ذوي االعاقــة فــي موضــوع الوصــول الــى معلومــات عــن العدالــة، حيــث 
ً
 خاصــا

ً
األمــم املتحــدة دليــا

عملــت علــى دراســة املصاعــب التــي تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأهاليهــم فــي الوصــول إلــى القضــاء، ووضــع حلــول 

: التدريــب املنتظــم للشــرطة واملدعيــن العاميــن وموظفــي الســجون وذوي اإلعاقــة 
ً
لهــذه املصاعــب، والتــي كان منهــا اوال

لتمكيــن االســتجابة بفعاليــة، علــى ان تكــون التدريبــات بالتعــاون مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة واملؤسســات املعنيــة. 

كمــا ركــز الدليــل علــى أن يقــوم القضــاء بالتركيــز علــى التواصــل وتقديــم املعلومــات امليســرة؛ والتعــاون مــع األشــخاص 

لــذوي اإلعاقــة والتــي تشــمل  للوصــول  فــي وضــع خطــة شــاملة  تنظــر  الحكومــات أن  ينبغــي علــى  ذوي اإلعاقــة، كمــا 

االتصــاالت والتواصــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة بطــرق ميســرة لهم،مثــل توفيــر مترجميــن بلغــة اإلشــارة، وطريقــة 

برايــل، وغيرهــا)39).

امــا بالنســبة لوكالــة االتحــاد األوروبــي للحقــوق األساســية، فــإن أهــم خدمــات الدعــم التــي تقــوم بتوفيرهــا والتــي تخــص 

تســهيل وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة للعدالــة هــي: توفيــر خدمــات ترجمــة لغــة اإلشــارة ومكاملــات الطــوارئ عــن 

طريق الفاكس أو رســالة نصية لأشــخاص الذين يعانون من ضعف الســمع أو ضعف في النطق، وإتاحة معلومات 

بشــكل مبســط وســهلة القــراءة، وســهولة وصــول الشــرطة للمنــازل فــي حالــة عــدم قــدرة األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن 

ظهــر النتائــج 
ُ
الوصــول إلــى مراكــز الشــرطة، وتدريــب ضبــاط الشــرطة علــى املعاملــة املناســبة للضحايــا ذوي اإلعاقــة. وت

أن مــا يقــرب مــن ثلــث دوائــر الشــرطة فــي الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي لديهــا تدابيــر خاصــة للضحايــا مــن ذوي 

اإلعاقــة)40). 

)37) األمــم املتحــدة، اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2fzppMX( تاريــخ الزيــارة )10 كانــون األول، 
.(2017

)38) األمــم املتحــدة، اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2fzppMX( تاريــخ الزيــارة )10 كانــون األول، 
.(2017

كانــون   10( الزيــارة  تاريــخ   )http://bit.ly/2BW7MTH( الرابــط العدالــة، متــاح عبــر  إلــى  )39) األمــم املتحــدة، وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
االول،2017(. 

)40) االتحــاد األوروبــي لحقــوق اإلنســان،)اذار 2015( الحمايــة املتســاوية لجميــع ضحايــا جرائــم الكراهيــة: حالــة األشــخاص ذوي اإلعاقة،متــاح 
عبــر الرابــط )http://bit.ly/2ASDHX8(تاريــخ الزيــارة)10 كانــون األول 2017(. 
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أمــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة فإنهــا تعمــل علــى توفيــر خــط خــاص لــذوي اإلعاقــة الســمعية، حيــث ال يتوجــب عليهــم 

 عن 10 أرقام، ومن خال استخدام جهاز خاص، يقوم الشخص 
ً
سوى االتصال في 3 أرقام فقط وهي )711( عوضا

مــن ذوي اإلعاقــة الســمعية بطباعــة املحادثــة، ويقــوم الجهــاز بقراءتهــا للشــخص فــي الطــرف املقابــل، ومــن ثــم يعمــل 

علــى تحويــل الــكام الصوتــي للطــرف املقابــل إلــى نــص كتابــي)41)، وهــذه الخدمــة متوافــرة فــي املحاكــم األمريكيــة)42). كمــا 

 عــن الكتابــة، والتــي تســهل وتســرع 
ً
توفــر املحاكــم األمريكيــة خدمــة الفيديــو)VRS( باســتخدام لغــة اإلشــارة عوضــا

عمليــة التواصــل)43). 

وبناًء على ما تقدم، توصل فريق البحث إلى التوصيات التالية:

: إنشــاء قاعــدة بيانــات خاصــة بمعلومــات القضاء/العدالــة املتعلقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة البصريــة )بلغــة 
ً
أوال

بريــل(، حيــث تحتــوي هــذه القاعــدة علــى معلومــات القضايــا والتحقيقــات املتعلقــة فقــط باألشــخاص ذوي اإلعاقــة 

البصريــة.

والوصــول  التقا�ســي  فــي  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حقــوق  علــى  العدليــة  الضابطــة  وأفــراد  القضــاة  تدريــب   :
ً
ثانيــا

معهــم. الفعــال  التواصــل  وآليــات  اآلخريــن،  مــع  املســاواة  قــدم  علــى  للمعلومــات 

: توفير مترجمي إشــارة معتمدين بشــكل مجاني في املحاكم، على أن يكونوا قادرين على فهم لغة اإلشــارة العامية 
ً
ثالثا

.
ً
وليــس فقــط اللغــة املعتمــدة عامليا

)17 كانــون األول،  الزيــارة  تاريــخ   )http://bit.ly/2opo6K5( الرابــط 711، متــاح عبــر  العامــة بنســلفانيا، الطلــب املختصــر  )41) لجنــة املرافــق 
 .)2017

الرابــط  متــاح عبــر  العدالــة، ســتراتيجية مســتجدة،  إلــى  نفــاذ األشــخاص ذوي اإلعاقــة   )2017 أيــار،   27( بــي آي،  ام دي   MDPI Journal  (42(
 .)2017 االول،  كانــون   17( الزيــارة  تاريــخ   )http://bit.ly/1ke7YvM(

الرابــط  متــاح عبــر  العدالــة، ســتراتيجية مســتجدة،  إلــى  نفــاذ األشــخاص ذوي اإلعاقــة   )2017 أيــار،   27( بــي آي،  ام دي   MDPI Journal  (43(
 .)2017 االول،  كانــون   17( الزيــارة  تاريــخ   )http://bit.ly/1ke7YvM(
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االلتزام رقم 3: تعزيز اإلطار الناظم لحرية اإلعالم

املبدأ الذي يتضمنه 

االلتزام
ساءلة

ُ
شاركة الشعبية وامل

ُ
امل

تاريخ بدء تنفيذ االلتزام 

وتاريخ نهاية التنفيذ
2018/6/30 - 2017/1/1

الجهة التي تقود تنفيذ 

ما ورد في االلتزام

الحكومة األردنية

)وزير الدولة لشؤون اإلعام( 
لم يبدأ درجة تحقق االلتزام

مؤشرات التنفيذ 

أنشطة ذات مخرجات يمكن قياسها وتاريخ لنهاية التنفيذ
تاريخ نهاية التنفيذتاريخ بدء التنفيذ

1. إنشــاء إطــار وطنــي ذي دور استشــاري لأطــراف ذات املصلحــة فــي 

مجــال حريــة اإلعــام )الحكومــة، وســائل اإلعــام، املجتمــع املدنــي، 

النقابــات، الخبــراء(.

2017/1/12017/5/1

2. جمــع كافــة التوصيــات واالقتراحــات املتعلقــة بتحســين الحريــات 

اإلعاميــة مــن كافــة املصــادر.
2017/5/152017/9/15

3. إنشــاء آليــة إلشــراك الجمهــور فــي نقــاش وإثــراء املواضيــع املتعلقــة 

بحريــة اإلعــام )منصــة إلكترونيــة تفاعليــة(.
2018/4/12018/12/30

الخلفية: 

كفل الدستور األردني حرية اإلعام والصحافة حيث نصت املادة )15( منه على ما يلي : 

- تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعام ضمن حدود القانون.

- ال يجوز تعطيل الصحف ووسائل اإلعام وال إلغاء ترخيصها إال بأمر قضائي وفق أحكام القانون.

كمــا نصــت الفقــرة )5( مــن ذات املــادة علــى االســتثناء الوحيــد الــذي يمكــن بســببه فــرض رقابــة علــى وســائل اإلعــام، 

وهــي حالــة الطــوارئ واألحــكام العرفيــة، فقــد جــاء نــص املــادة علــى أنــه »يجــوز فــي حالــة إعــان األحــكام العرفيــة أو 

الطــوارئ أن يفــرض القانــون علــى الصحــف والنشــرات واملؤلفــات ووســائل اإلعــام واالتصــال رقابــة محــدودة فــي األمــور 
التــي تتصــل بالســامة العامــة وأغــراض الدفــاع الوطنــي«)44)

وتنــص املــادة )19( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، والــذي انضــم إليــه األردن فــي عــام 1975، 

 بذلــك الحــق فــي الحصــول علــى املعلومــات.)45) 
ً
علــى الحــق فــي إبــداء اآلراء والتعبيــر دون تضييــق ضامنــا

)44) الجريدة الرسمية الدستور األردني، متاح عبر الرابط )https://goo.gl/DNTMCE( تاريخ الزيارة )26 تشرين الثاني 2017)
)45). مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان. العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية. تــم الوصــول اليهــا فــي 18 ايــار 2017: 

.http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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أقــر األردن أول قانــون للمطبوعــات والنشــر فــي العــام 1953 عــرف فيــه املطبوعــات وأطــر عمــل املطابــع، ووضــع املشــرع 

دور املتابعــة فــي القانــون بيــد وزارة الداخليــة آن ذاك،جــرت عــدة تعديــات علــى هــذا القانــون اإلشــكالي فــي الســنوات 

1973، 1993، 1998، 2003 و2007، وتمحــورت معظــم هــذه التعديــات حــول الــدور فــي الرقابــة علــى الصحــف، 

والكتــب املحليــة وعلــى دخــول املطبوعــات مــن الخــارج، لينقــل الــدور الرقابــي خــال هــذه التعديــات لدائــرة املطبوعــات 

والنشــر فــي رئاســة الــوزارء وجــاء فــي تعديــات العــام 2007، تعديــل يمنــح املحاكــم صاحيــات أكبــر فيمــا يتعلــق بمســائل 

وفيمــا  )19/ب()46).  املــادة  نصــت  كمــا  املطبوعــات  تراخيــص  إلغــاء  املحاكــم ســلطة  واملنشــورات، كمنــح  الصحافــة 

يتعلــق بالتراخيــص، تنــص املــادة )15( مــن قانــون املطبوعــات والنشــر علــى أنــه يلــزم الحصــول علــى ترخيــص إلنشــاء 

مطبعة أو دار نشر أو دار توزيع أو مركز للدراسات والبحوث أو مركز للرأي العام أو دار للترجمة أو وكالة للدعاية 

واإلعــان. وبموجــب املــادة )11( مــن القانــون، يمكــن لــكل مواطــن أردنــي مؤهــل التقــدم بطلــب للحصــول علــى ترخيــص 

الترخيــص  بنــاًء علــى توصيــة وزيــر اإلعــام، إصــدار  الــوزراء  يقــرر مجلــس  القانــون،  مــن ذات   )17( املــادة  بموجــب 

أو رفــض الطلــب. وأي رفــض ملنــح الترخيــص يجــب أن يكــون لــه مــا يبــرره، حيــث تكــون لقــرارات قابلــة للطعــن أمــام 

 يعتبــر أنــه قــد 
ً
 بشــأن الطلــب املقــدم فــي غضــون 30 يومــا

ً
محكمــة العــدل العليــا. وإذا لــم يتخــذ مجلــس الــوزراء قــرارا

تمــت املوافقــة عليــه بموجــب املــادة )17))47). 

وفــي العــام 2011، بــدأت الحكومــة األردنيــة العمــل باســتراتيجية )اإلعــام األردنــي 2011-2015( والتــي هدفهــا الرئي�ســي 

 يحّقــق قيمــة 
ً
 معاصــرا

ً
 لتنميــة قطــاع اإلعــام األردنــي، وجعلــه إعامــا

ً
 وإداريــا

ً
 وسياســيا

ً
»توفيــر بيئــة مائمــة قانونيــا

مضافــة لعناصــر قــوة الدولــة واملجتمــع«. وركــزت هــذه االســتراتيجية علــى تعزيــز القــدرات املهنيــة لوســائل اإلعــام 

للتميــز اإلعامــي،  الثانــي  امللــك عبــدهللا  إنشــاء مركــز تدريــب إعامــي مســتقل، وإطــاق جائــزة  مــن خــال  األردنيــة، 

منــح ألعضــاء نقابــة الصحفييــن فقــط، وتعزيــز الصحافــة 
ُ
إلــى جانــب جائــزة امللــك الحســين لإلبــداع الصحفــي التــي ت

االســتقصائية.)48)

جــاء بعــد ذلــك تعديــات علــى قانــون املطبوعــات والنشــر فــي أيلــول 2012 وجــاءت هــذه التعديــات لتأطيــر عمــل املواقــع 

فــي التســجيل وتنطبــق عليــه جميــع التشــريعات املتعلقــة   
ً
اإللكترونيــة اإلخباريــة إذ أصبــح املوقــع اإللكترونــي ملزمــا

باملطبوعــات الصحفيــة.

)46) قانــون املطبوعــات والنشــر، بصيغتــه املعدلــة فــي عــام 2007، متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/8ydECX( تاريــخ الزيــارة)26 تشــرين الثانــي 
(.2017

)47) قانون املطبوعات والنشر رقم 8 )1998(، متاح عبر الرابط )https://goo.gl/nFzyvm( تاريخ الزيارة )26 تشرين الثاني 2017).
)48) رئاســة الــوزراء، اســتراتيجية اإلعــام األردنــي )2011-2015(، متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/hZsxZf( تاريــخ الزيــارة )26 تشــرين الثانــي 

 )2017
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وفــي العــام 2012 قامــت دائــرة املطبوعــات والنشــر بتطبيــق املــادة )49( مــن قانــون املطبوعــات والنشــر املعــدل، والــذي 

ينــص علــى أن أيــة وســيلة إعــام تقليديــة أو إلكترونيــة تنشــر مقــاالت عــن »القضايــا الداخليــة أوالخارجيــة للمملكــة« 

يجــب أن تســجل للحصــول علــى ترخيــص مــن هيئــة اإلعــام املرئــي واملســموع فــي األردن، وهــي الهيئــة املســؤولة عــن 

وســائل اإلعــام فــي اململكــة. ويحــدد املديــر العــام للهيئــة مــا هــي املواقــع اإللكترونيــة التــي يجــب تســجيلها، وبنــاًء علــى ذلك 

، كمــا وتحاســب املــادة الوســيلة اإلعاميــة علــى التعليقــات 
ً
يجــب علــى هــذه املواقــع املبــادرة بالتســجيل خــال 90 يومــا

التــي يضعهــا القــراء علــى مواقعهــم. وفــي عــام 2013، أغلقــت الهيئــة املواقــع غيــر امللتزمــة بقــرار املطبوعــات والنشــر، 

حيــث وصــل عــدد املواقــع التــي تــم إغاقهــا مــا بيــن250 - 300 وســيلة إعــام، ورفــع العديــد مــن الناشــرين واإلعامييــن 

قضايــا أمــام محكمــة العــدل العليــا عــام 2013 لنقــض قــرار دائــرة املطبوعــات والنشــر.

وفــي العــام 2015، أقــر البرملــان األردنــي قانــون إعــادة هيكلــة املؤسســات الحكوميــة رقــم )17(، والــذي يراجــع هيكليــة 

العديد من الهيئات الحكومية األساسية بما فيها تلك املسؤولة عن تنظيم اإلعام)49). وقد دمج القانون، ضمن إعادة 
الهيكلــة، هيئــة اإلعــام املرئــي واملســموع ودائــرة املطبوعــات والنشــر تحــت مظلــة واحــدة أطلــق عليهــا »هيئــة اإلعــام«.)50)

فــي  مراكــز  ثــاث  الصحفيــة  الحريــات  ترتيــب  ســلم  فــي  األردن  تراجــع  دولــي)51)  تقريــر  أظهــر  دوليــة،  نظــر  وجهــة  ومــن 

العــام 2016، ونــوه التقريــر إلــى أن أهــم مؤشــرات هــذا التراجــع تعــود إلــى أن الصحفييــن يخضعــون لرقابــة مــن جهــات 

مختلفــة. وقــال التقريــر إن التعليمــات الصــادرة عــن هيئــة االعــام تحــّد مــن وصــول الصحفييــن إلــى املعلومــات املتعلقــة 
بالقضايــا الحساســة.)52)

تنفيذ:

لــم يتوصــل فريــق البحــث ألي معلومــة تفيــد بالبــدء بتنفيــذ هــذا االلتــزام، وعليــه يــرى فريــق البحــث أن هــذا االلتــزام لــم 

يبــدأ العمــل بــه.

مــن ناحيــة أخــرى الحــظ فريــق البحــث وجــود اهتمــام مــن الحكومــة تجــاه موضــوع االلتــزام، حيــث أوردت الحكومــة 

ذات االلتــزام فــي الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان 2016 - 2025 )53) 

)49) اململكة األردنية الهاشمية، قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم1)17( لعام 2014. الجريدة الرسمية)5283( 30 نيسان 2014. 
)50) املرجع السابق، املادة)5).

https://goo.gl/( متــاح عبــر الرابــط )51) جو24،مراســلون بــا حــدود: تراجــع تصنيــف االردن علــى مؤشــرات حريــة االعــام )26 نيســان 2017(
wvBYkh( تاريــخ الزيــارة )5 كانــون األول 2017)

https://goo.gl/( متــاح عبــر الرابــط )52) جو24،مراســلون بــا حــدود: تراجــع تصنيــف االردن علــى مؤشــرات حريــة االعــام )26 نيســان 2017(
wvBYkh( تاريــخ الزيــارة )5 كانــون األول 2017( 

)53) الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان 2016-2025، متاح عبر الرابط )https://goo.gl/u1ehCT( تاريخ الزيارة )5 كانون أول 2017)
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املمارسات الفضلى والتوصيات:

 مــن املؤشــرات التــي تعكــس بدورهــا مســتوى الحريــة اإلعاميــة فــي الدولــة، 
ً
يقيــس املؤشــر العالمــي لحريــة الصحافــة عــددا

وتركــز هــذه املؤشــرات علــى: تعدديــة اإلعــام، وتنوعــه ومــدى تمثيلــه للمجتمــع، واســتقال وســائل اإلعــام، وقيــاس 
الشــفافية فــي املؤسســات واإلجــراءات التــي تؤثــر علــى إنتــاج األخبــار واملعلومــات واحتــرام ســامة الصحفييــن وحريتهــم.)54)

كمــا جــاءت الســويد بــأول قانــون معنــي بحريــة الصحافــة فــي العــام 1766، وعمــل القانــون علــى إيجــاد حمايــة قانونيــة قويــة 

لوســائل اإلعــام فــي الســويد بموجــب قانــون خــاص، فضــا عــن القانــون األسا�ســي لحريــة التعبيــر لعــام 1991. ويوفــر قانــون 

حريــة الصحافــة الحمايــة ملصــادر الصحفييــن ويضمــن الحصــول علــى املعلومــات. وقــد أظهــرت الهيئــات العامــة الســويدية 

والحكومة معدالت استجابة عالية وسريعة لطلبات الحصول على املعلومات من جهات محلية ودولية على حد سواء)55).

وتضمــن املــادة )100( مــن دســتور النرويــج حريــة التعبيــر وحريــة وســائل اإلعــام والحــق فــي الحصــول علــى املعلومــات 

الحكومية، وكتجربة عملية قضت املحكمة العليا في النرويج بعدم السماح للشرطة بالحصول على التسجيات غير 

املنشــورة ملخــرج أفــام وثائقــي أثنــاء التحقيــق فــي أحــدى القضايــا اإلرهابيــة، حيــث وجــدت أن أهميــة هــذه التســجيات 

فــي قضيــة اإلرهــاب ال تكفــي للتعــدي علــى مصلحــة حمايــة مصــادر الصحفييــن، كمــا أزيــل التشــهير كجريمــة جنائيــة فــي 

قانــون العقوبــات كــي ال تســتغل ضــد حريــة الصحافــة واإلعــام، وقــد تضمــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب النرويجــي بعــض 

وســائل الحمايــة للصحفييــن كمــا يصــدر فــي النرويــج مدونــات أخاقيــات الصحافــة مســتوحاة مــن لجنــة الشــكاوى 

الصحفيــة النرويجيــة، ومدونــة ممــارس املحرريــن ومدونــة أخاقيــات الصحافــة النرويجيــة)56).

وبناًء على ما تقدم، توصل فريق البحث إلى التوصيات التالية:

: تعديــل قانــون املطبوعــات والنشــر لتوســيع هامــش الحريــة فيــه، حيــث احتــوت بعــض مــواده علــى نصــوص مقيــدة 
ً
أوال

للحرية.

: تعديــل النصــوص القانونيــة التــي تســمح بتوقيــف اإلعامييــن والصحفييــن بســبب كتاباتهــم وانتظــار صــدور قــرار 
ً
ثانيــا

املحكمــة قبــل معاقبتهــم.

: توســيع هامــش الحريــة فــي نقابــة الصحفييــن بحيــث يتــم فتــح مجــال أوســع للصحفييــن لانتســاب للنقابــة دون 
ً
ثالثــا

 فيمــا يتعلــق بوجــود رقــم ضمــان اجتماعــي للصحفــي الراغــب باالنضمــام للنقابــة.
ً
تعقيــدات وخصوصــا

)54) ساســة بوســت، مؤشــر حريــة الصحافــة العالمــي لعــام 2017،)26 نيســان،2017( متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/NnfrJr( تاريــخ الزيــارة 
)12 كانــون أول 2017)

)55) فريدوم هاوس )2016( السويد، متاح عبر الرابط )https://goo.gl/PY1yw1( تاريخ الزيارة )12 كانون أول 2017)
)56) فريدوم هاوس )2016( النرويج، متاح عبر الرابط )https://goo.gl/4yXNt2( تاريخ الزيارة )12 كانون أول 2017)
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OGP تقييم األداء الحكومي في تنفيذ الخطة الوطنية الثالثة لألردن ضمن مبادرة الشراكة الحكومية الشفافة

2018 - 2016

االلتزام رقم 4: تفعيل وتعزيز آليات استقبال الشكاوى ومتابعتها والتعامل بها 

بجدية بما في ذلك إحالتها إلى القضاء

أ.الشكاوى واملظالم املتعلقة باالنتهاكات الواقعة على املواطنين

املبدأ الذي يتضمنه 

االلتزام
ساءلة

ُ
امل

تاريخ بدء تنفيذ االلتزام 

وتاريخ نهاية التنفيذ
2018/11/30 - 2017/1/1

الجهة التي تقود تنفيذ 

ما ورد في االلتزام

الحكومة األردنية )منسق حقوق 

اإلنسان في رئاسة الوزراء(
لم يبدأدرجة تحقق االلتزام

مؤشرات التنفيذ 

أنشطة ذات مخرجات يمكن قياسها وتاريخ لنهاية التنفيذ
تاريخ نهاية التنفيذتاريخ بدء التنفيذ

بالعمــل  املختصــة  ودوائرهــا  ألجهزتهــا  الحكومــة  مــن  تعليمــات  صــدور   .1

والتعــاون إلنشــاء قاعــدة بيانــات الشــكاوى، وتســمية دائــرة حكوميــة بعينهــا، 

قاعــدة  نظــام  مواصفــات  وتحديــد  البيانــات،  جمــع  عمليــة  بــإدارة  لتقــوم 

البيانات وطرق الربط بين الدوائر واألجهزة املعنية في إطار قاعدة البيانات.

2017/2/152017/4/15

ً
22017/4/182017/7/30. العمل على تصميم نظام عمل قاعدة البيانات، وإعداده فنيا

بمشــاركة  البيانــات  قاعــدة  نظــام  لعمــل  تجريبيــة  عينــات  إجــراء   .3

مؤسســات املجتمــع املدنــي والنقابــات وبعــض الجامعــات، علــى أن ُيتيــح 

نظــام قاعــدة البيانــات:

3.1. توفير آلية لوصول املواطنين إلى قاعدة البيانات الخاصة بالشكاوى.

3.2.  تمكيــن املواطنيــن مــن متابعــة اإلجــراءات الخاصــة بالشــكاوى فــي 

.
ً
كافــة مراحلهــا إلكترونيــا

3.3. تمكين املواطنين من تسجيل ماحظات على مجرى متابعة الشكاوى.

2017/8/152017/12/30

بقاعــدة  الخــاص  املوقــع  رابــط  بنشــر  الحكومــة  أجهــزة  إلــزام   .4

صفحاتهــا  وعلــى  مكاتبهــا  فــي  للعيــان  بــارزة  أماكــن  فــي  البيانــات 

الــوزراء. ملجلــس  قــرار  خــال  مــن  اإللكترونيــة، 

2018/1/52018/3/15
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الخلفية: 

تتولــى عــدة مؤسســات فــي األردن مهمــة تلقــي الشــكاوى واملظالــم املتعلقــة باالنتهــاكات الواقعــة علــى املواطنيــن، حيــث 

أن�ســئ املركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2006، بموجــب القانــون رقــم )51( لســنة 2006، والــذي أعطــى للمركــز 

املتعلقــة  والفعاليــات  األنشــطة  وجميــع  مهامــه  املركــز  يمــارس  حيــث  اعتباريــة،  وشــخصية   
ً
وإداريــا  

ً
ماليــا  

ً
اســتقاال

بحقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذلــك الرصــد واســتقبال الشــكاوى)57). 

كمــا بــدأت وزارة العمــل بتاريــخ 2006/8/2 باســتخدام الخــط الســاخن حيــث كانــت الفكــرة مــن إنشــاءه هــي اســتقبال 

بتوظيــف   
ً
أيضــا الــوزارة  فــي األردن والعمالــة األردنيــة، وقامــت  املتواجــدة  الوافــدة  العمالــة  مــن  العماليــة  الشــكاوى 

 بــأن املترجميــن يقومــون باســتقبال الشــكاوى باللغــات التاليــة )الهنديــة، والفلبينيــة، 
ً
مترجميــن لهــذا الغــرض، علمــا

والســيرالنكية، والصينيــة، واالندونيســية باإلضافــة إلــى العربيــة()58).

وفــي عــام 2008، أن�ســئ ديــوان املظالــم بموجــب قانــون رقــم )11( لعــام 2008 بهــدف ضمــان ســامة قــرارات وإجــراءات 

وممارســات اإلدارة العامــة، ومــن خــال تلقــي التظلمــات والقيــام باملبــادرات الذاتيــة. وقــد باشــر عملــه بتلقــي الشــكاوى 

في 1 شباط 2009. حيث تعامل الديوان منذ بداية عمله وحتى 2014/10/1 مع ما مجموعه )9757( شكوى وتظلم، 

كما أن الشــكاوى الواردة واملتعلقة بحقوق اإلنســان شــكلت ما مجموعه )1426( شــكوى، منها )365( شــكوى)59). وفي 

العــام 2016، صــدر قانــوٌن ملؤسســة رقابيــة وطنيــة جديــدة تحــت إســم )هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد( لتحــل محــل 

هيئــة مكافحــة الفســاد وديــوان املظالــم. وقــد حمــل هــذا القانــون الرقــم )13( لعــام 2016. وباشــرت الهيئــة الجديــدة 

عملهــا فــي 2016/6/16. والوظيفــة الرئيســية للهيئــة هــي مكافحــة الفســاد بكافــة أشــكاله ومســتوياته وتلقــي شــكاوى 

 ألحــكام القانــون)60). 
ً
املتضرريــن وتظلماتهــم وفقــا

 فــي النظــر فــي الشــكاوى املقدمــة مــن املواطنيــن بشــأن اإلنتهــاكات الواقعــة عليهــم، 
ً
 كبيــرا

ً
 رئيســيا

ً
كمــا يلعــب القضــاء دورا

 للقوانيــن والتشــريعات األردنيــة.
ً
حيــث يعمــل القضــاء علــى إنصــاف املشــتكين وفقــا

)57) اململكــة األردنيــة الهاشــمية، املركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان. متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/NBSRou( تاريــخ الزيــارة )17 كانــون األول 
(2017

)58) اململكة األردنية الهاشمية، وزارة العمل. متاح عبر الرابط )http://www.mol.gov.jo/#( تاريخ الزيارة )17 كانون األول 2017)
)59) اململكــة األردنيــة الهاشمية،رئاســة الــوزراء )ديــوان املظالــم(. متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/fXNbzg( تاريــخ الزيــارة )17 كانــون األول 

(2017
)60) اململكــة األردنيــة الهاشــمية، هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد. متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/nDo78w( تاريــخ الزيــارة )17 كانــون األول 

(2017
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التنفيذ:

لــم يتوصــل فريــق البحــث ألي معلومــة تفيــد بالبــدء بتنفيــذ هــذا االلتــزام، وعليــه يــرى فريــق البحــث أن هــذا االلتــزام لــم 

يبــدأ العمــل بــه.

بالرغــم مــن ذلــك، ياحــظ فريــق البحــث أن الحكومــة األردنيــة مهتمــة بمضمــون هــذا االلتــزام، حيــث تــم إدراجــه كالتــزام 

فــي الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان. وعليــه يــرى فريــق البحــث ضــرورة توحيــد الجهــود العاملــة لتحقيــق هــذا 

االلتــزام بيــن الجهــات املنفــذة لــه )61). 

 

املمارسات الفضلى والتوصيات: 

يعــد ديــوان املظالــم فــي أســتراليا مــن أهــم الوســائل فــي لحــل النزاعــات خــارج أنظمــة املحاكــم، وفــي أســتراليا يوجــد أمنــاء 

أمنــاء مظالــم علــى  إلــى  باإلضافــة  لــكل واليــة،  أميــن مظالــم مخصــص  الواليــات، حيــث يوجــد  مظالــم علــى مســتوى 

مســتوى القطاعــات مثــل: أميــن مظالــم قطــاع الصناعــة والتنظيــم، وأميــن مظالــم قطــاع امليــاه والطاقــة وأميــن عــام 

قطــاع املاليــة)62). 

وفي كندا، يتم تنظيم عمل أمناء املظالم إما بفعل تشريعات دولية وإقليمية أو بفعل سياسات مؤسسية وتنظيمية 

بحيث تحدد سلطات ومهام أمناء املظالم على النحو التالي:

: أميــن املظالــم املنشــأ بفعــل تشــريعات إقليميــة علــى مســتوى واليــة أو اتحاديــة بحيــث يتمتــع أميــن املظالــم فــي هــذه 
ً
أوال

الحالــة بســلطات قويــة فــي التحقيــق فــي التظلمــات الواقعــة كمــا يتمتــع باالســتقال الهيكلــي.

فــي  والخــاص. ووظيفتــه  العــام  القطاعيــن  مــن منظمــات  كل  قبــل  مــن  بموجــب سياســة  املنشــأ  املظالــم  أميــن   :
ً
ثانيــا

املقــام األول اســتخدام أشــكال مختلفــة مــن أســاليب الحــل املبكــر للتظلمــات الواقعــة علــى مســتخدمي وموظفــي هــذه 

القطاعــات، وقــد يكــون لــه أيضــا ســلطة التحقيــق والســلطة فــي نشــر التقاريــر الســنوية والخاصــة بشــأن التظلمــات 

الواقعــة فــي هــذه القطاعــات. )مثــال: أميــن املظالــم / أمنــاء املظالــم فــي الجامعــات والكليــات واملصــارف(.

)61) اململكــة األردنيــة الهاشــمية، الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان. متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/eqr3Sb( تاريــخ الزيــارة )17 
(2017 كانــون األول 

)62) أمين املظالم في استراليا، متاح عبر الرابط )http://www.ombudsman.gov.au/( تاريخ الزيارة )15 كانون الثاني 2018( 
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 ســوى األســاليب 
ً
: أميــن املظالــم املنشــأ بموجــب سياســات مؤسســية أو تنظيميــة، بحيــث ال يســتخدم عمومــا

ً
ثالثــا

فــي حــل الشــكاوى. )مثــال: أميــن مظالــم موظــف للبنــوك وبعــض الــوكاالت االتحاديــة(.)63) التيســيرية للمســاعدة 

حيث يمكن تقديم التظلم في كل من أستراليا وكندا عبر املواقع اإللكترونية ألمين املظالم في كلتا الدولتين. 

 

وبناء على ما سبق توصل فريق البحث إلى التوصيات التالية: 

: حصر الجهات الرسمية التي تستقبل شكاوى وتظلمات املواطنين.
ً
أوال

طر القانونية لكل الجهات لتحديد مسؤولية كل منها.
ُ
: دراسة األ

ً
ثانيا

: تصنيف أنواع الشكاوى بناًء على الجهات املستقبلة لها.
ً
ثالثا

: إنشاء فريق تقني مشترك ووضع خطة عمل لبناء قاعدة بيانات موحدة لغايات تنفيذ االلتزام.
ً
رابعا

)63) منتدى أمين املظالم الكندي، متاح عبر الرابط )https://goo.gl/S4U41r( تاريخ الزيارة )15 كانون الثاني 2018( 
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ب.الشكاوى املتعلقة بالخدمات الحكومية والبيئة املتعلقة بتقديمها 

املبدأ الذي يتضمنه 

االلتزام
ساءلة

ُ
امل

تاريخ بدء تنفيذ االلتزام 

وتاريخ نهاية التنفيذ
2017/1/1 - مستمر

الجهة التي تقود تنفيذ 

ما ورد في االلتزام

الحكومة األردنية

)وزارة تطوير القطاع العام( 
مكتملدرجة تحقق االلتزام

مؤشرات التنفيذ 

أنشطة ذات مخرجات يمكن قياسها وتاريخ لنهاية التنفيذ
تاريخ نهاية التنفيذتاريخ بدء التنفيذ

نظــام  ُيمأســس وجــود  )نظام/تعليمــات(  نظــام تشــريعي  1. إصــدار 

الحكوميــة. الخدمــات  علــى  الشــكاوى  الســتقبال  مركــزي 
2017/1/12017/3/30

2. إطــاق النظــام اإللكترونــي الخــاص باســتقبال الشــكاوى املتعلقــة 

بالخدمــات والبيئــة املحيطــة بتقديمهــا. 
2017/1/12017/3/30

3. إتاحــة النظــام الســتقبال الشــكاوى وتوفيــر النظــام كتطبيــق علــى 

الهواتــف النقالة/موقــع وزارة تطويــر لقطــاع العام/مركــز االتصــال 

الوطني/بوابــة الحكومــة اإللكترونيــة.

مستمر2017/7/1

4. عقــد ورشــة عمــل بمشــاركة مؤسســات املجتمــع املدنــي والجهــات 

املعنيــة لشــرح النظــام وآليــة عملــه.
2017/4/12017/6/31

5. إطاق حملة ترويج النظام اإللكتروني ملختلف قنوات استقبال 

الشكاوى.
مستمر2017/7/1

النظــام  يســتقبلها  التــي  بالشــكاوى  ربعيــة  تقاريــر  ونشــر  إصــدار   .6

ومتابعــة معالجتهــا مــع الدوائــر املعنيــة باإلضافــة الــى تقريــر الشــكاوى 

العالقــة.

الربع الثالث 2017

الخلفية: 

أطلقــت وزارة تطويــر القطــاع العــام نظــام إدارة الشــكاوى الحكوميــة بتاريــخ 2010/4/11 بهــدف إيجــاد جهــة مركزيــة 

ومتخصصــة تكــون مســؤولة وبشــكل مباشــر عــن متابعــة شــكاوى املواطنيــن مــع كافــة الجهــات الحكوميــة وقيــاس مــدى 

جديــة واهتمــام والتــزام هــذه الجهــات فــي حــل هــذه الشــكاوى ضمــن اإلمكانــات املتاحــة. وتشــرف علــى إدارة النظــام وصيانتــه 

وحــدة إدارة الشــكاوى الحكوميــة التابعــة لــوزارة تطويــر القطــاع العــام)64). وبتاريــخ 2011/4/11 تــم اســتحداث نظــام 

 )https://goo.gl/Zig7h9( متــاح عبــر الرابــط .)64) اململكــة األردنيــة الهاشــمية، وزارة تطويــر القطــاع العــام )وحــدة إدارة الشــكاوى الحكوميــة(
تاريــخ الزيــارة )17 كانــون األول 2017( 
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الشــكاوى الحكوميــة املركــزي، حيــث يســتطيع املواطنــون إرســال الشــكاوي واالقتراحــات عــن طريــق وحــدة الشــكاوى 

الحكوميــة علــى موقــع وزارة تطويــر القطــاع العــام)65). وتتلقــى الوحــدة شــكاوى املواطنيــن بشــأن الخدمــات التــي تقدمهــا 

الدوائــر الحكوميــة والشــركات والبلديــات وتتابعهــا مــع مركــز االتصــال الوطنــي. كمــا يقــوم النظــام بإعــداد تقاريــر شــهرية 

توفــر األســاس لوضــع مؤشــرات األداء واتخــاذ القــرارات املناســبة للحــد مــن شــكاوى املواطنيــن، مــع أخــذ اقتراحاتهــم بعيــن 

االعتبار واعتبارهم شركاء أساسيين في تطوير الخدمات الحكومية. ويعمل نظام إدارة الشكاوى املركزي كمنفذ مركزي 

يضمــن ســرية الشــكاوى ويضمــن التعامــل معهــا بطريقــة مهنيــة وشــفافة عنــد التحقــق مــن هويــة صاحــب الشــكوى مــن 

خــال قواعــد البيانــات املرتبطــة بالنظــام. حيــث يســتطيع املواطنــون إرســال الشــكاوي واإلقتراحــات عــن طريــق وحــدة 

الشــكاوى الحكوميــة علــى موقــع وزارة تطويــر القطــاع العــام )66)، أو مــن مواقــع الــوزارات والدوائــر الحكوميــة أو مــن خــال 

االتصــال بمركــز االتصــال الوطنــي. وعنــد التبليــغ بالشــكوى يقــوم ضابــط ارتبــاط لجنــة التنســيق الوطنيــة بالتحقــق مــن 

هوية املتصل، ويحصل على معلومات أساســية عن طبيعة الشــكوى واملوقع والدائرة الذي يتم تقديم الشــكوى ضدها. 

ثــم يتــم تعييــن رقــم للشــكوى وإرســالها عــن طريــق رســالة نصيــة إلــى املتصــل. حيــث يمكــن اســتخدام الرقــم لتتبــع الشــكوى 

واالستفســار عنهــا. ويســجل النظــام الشــكوى فــي الحســاب الخــاص للجهــة الحكوميــة املعنيــة، وُيخطــر موظفهــا بالنــص 

والرسائل اإللكترونية. وعند استام اإلخطار، یدخل املوظف املسؤول في الدائرة الحکومیة املعنية إلى النظام للتحقق 

مــن الشــکوى والتحقــق مــن أنھــا ذات صلــة بالدائــرة، وينســق مــع املديريــات الفنيــة لوضــع جــدول زمنــي لحــل الشــکوى 

واالستجابة لھا. وحاملا يتم حل الشكوى، يقوم املوظف في الجهة الحكومية املعنية بإغاق ملف الشكوى على النظام، 

 بإرســال رســالة إلــى الشــاكي يبلغــه فيهــا بأنــه بإمكانــه االتصــال للحصــول علــى رد مفصــل)67). 
ً
والــذي ســيقوم تلقائيــا

وفــي عــام 2012، صــدر نظــام تطويــر الخدمــات الحكوميــة لســنة 2012 والــذي أعطــى لــوزارة تطويــر القطــاع العــام 

 للمــادة 3/ه منــه مســؤولية تقديــم الدعــم الفنــي للدائــرة لالتــزام بالدليــل اإلرشــادي ملكاتــب خدمــة الجمهــور 
ً
وفقــا

ومنهجيــة التعامــل مــع االقتراحــات والشــكاوى املقــرة مــن مجلــس الــوزراء)68)

كمــا تــم خــال عامــي 2014 و2015 إعــداد مســودة املواصفــات الفنيــة ومتطلبــات التنفيــذ ملرصــد تفاعلــي لتقييــم 

الخدمــات الحكوميــة وقيــاس رضــا متلقــي الخدمــة، كمــا تــم إعــداد خطــة تفصيليــة لتنفيــذ املشــروع، إال أن العمــل 

إلنشــاء املرصــد توقــف ولــم يتخــذ عليــه أي إجــراء بعــد ذلــك)69). 

 )https://goo.gl/Zig7h9( متــاح عبــر الرابــط .)65) اململكــة األردنيــة الهاشــمية، وزارة تطويــر القطــاع العــام )وحــدة إدارة الشــكاوى الحكوميــة(
تاريــخ الزيــارة )17 كانــون األول 2017( 

 https://goo.gl/Zig7h9(( متــاح عبــر الرابــط .)66) اململكــة األردنيــة الهاشــمية، وزارة تطويــر القطــاع العــام )وحــدة إدارة الشــكاوى الحكوميــة(
https://goo.gl/5WgPqq(( تاريــخ الزيــارة )17 كانــون األول 2017)

 )https://goo.gl/Zig7h9( متــاح عبــر الرابــط .)67) اململكــة األردنيــة الهاشــمية، وزارة تطويــر القطــاع العــام )وحــدة إدارة الشــكاوى الحكوميــة(
تاريــخ الزيــارة )17 كانــون األول 2017( 

https://goo.( متــاح عبــر الرابــط .)68) اململكــة األردنيــة الهاشــمية، وزارة تطويــر القطــاع العــام )نظــام تطويــر الخدمــات الحكوميــة لســنة 2012(
gl/eji1s5( تاريــخ الزيــارة )17 كانــون األول 2017( 

)69) مركــز الحيــاة لتنميــة املجتمــع املدنــي)29 آذار، 2016(، تقيــم االداء الحكومــي فــي تنفيــذ الخطــة التنفيذيــة ملنظومــة النزاهــة الوطنيــة خــال 
عــام 2014. متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/ngSjwu( تاريــخ الزيــارة )18 كانــون األول 2017)
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التنفيذ: 

مؤشــر األداء رقــم 1: إصــدار نظــام تشــريعي )نظام/تعليمــات( ُيمأســس وجــود نظــام مركــزي الســتقبال الشــكاوى علــى 

الخدمــات الحكوميــة.

صــدر نظــام تطويــر الخدمــات الحكوميــة رقــم )156( لســنة 2016، والصــادر بمقت�ســى املــادة )120( مــن الدســتور، 

حيــث أوكل النظــام صاحيــات لــوزارة تطويــر القطــاع العــام إلنشــاء نظــام مركــزي الســتقبال الشــكاوى علــى الخدمــات 

الحكوميــة، فقــد نصــت املــادة )3/ط( مــن النظــام علــى »إنشــاء نظــام مركــزي إلدارة الشــكاوى الحكوميــة »كمــا نصــت 

الفقــرة )ز( مــن نفــس املــادة علــى أن يتــم رفــع تقاريــر دوريــة ملجلــس الــوزراء عــن الشــكاوى التــي تــرد مــن نظــام إدارة 

الشــكاوى الحكوميــة املركــزي. وألزمــت الفقــرة )ه( مــن املــادة ذاتهــا الــوزارة علــى تقديــم الدعــم الفنــي للدوائــر الحكوميــة 

لالتــزام بالدليــل اإلرشــادي الخــاص بمكاتــب خدمــة الجمهــور ومنهجيــة التعامــل مــع االقتراحــات والشــكاوى املقــرة مــن 

مجلــس الــوزراء)70). 

تتبــع الحكومــة األردنيــة منهجيــة معينــة للتعامــل مــع الشــكاوى واملقترحــات، حيــث تقــوم رئاســة الــوزراء مــن خــال لجنــة 

الخدمــات بتعميــم التقاريــر التــي ترفــع لهــا علــى كافــة املؤسســات الحكوميــة وعلــى هــذه املؤسســات أن ترســل قائمــة 

باإلجــراءات املتخــذة حيــال هــذه الشــكاوى لضمــان عــدم تكرارهــا ويقــاس مــدى تجــاوب تلــك املؤسســات للشــكاوى 

املقدمــة لهــا مــن مؤشــرات أداء تتعلــق بمســتوى االســتجابة واإلنجــاز)71). 

كما ألزمت املادة )4( من النظام الدوائر الحكومية بتطبيق منهجية للتعامل مع االقتراحات والشــكاوى املقدمة من 

متلقــي الخدمــة ومتابعتهــا، ومتابعــة الشــكاوى التــي تــرد مــن خــال نظــام إدارة الشــكاوى الحكوميــة املركــزي ومعالجتهــا 

وفــق أطــر زمنيــة تحددهــا الدائــرة نفســها، والــرد خطيــا علــى شــكاوى متلقــي الخدمــة بعــدم التــزام الدائــرة بتقديــم 

الخدمــة وفــق املعاييــر املعلــن عنهــا خــال أســبوع مــن تاريــخ تقديمهــا. وكمــا هــو موضــح فــي املــادة 5 مــن النظــام فــإن 

التقاريــر املرفوعــة ملجلــس الــوزراء املتعلقــة بمــدى التــزام الدائــرة بأحــكام هــذا النظــام تؤخــذ بعيــن االعتبــار لغايــات 
تقييــم أداء شــاغلي وظائــف املجموعــة الثانيــة مــن الفئــة العليــا ومــن فــي حكمهــم. )72)

 

مؤشر األداء رقم 2: إطاق النظام اإللكتروني الخاص باستقبال الشكاوى املتعلقة بالخدمات والبيئة املحيطة بتقديمها 

بتاريخ 20 اب 2017.

https://( لســنة 2016. متاح عبر الرابط )70) وزارة تطوير القطاع العام )5 تشــرين األول 2016(، نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم )156(
 )goo.gl/SPhMZb

)71) تواصل عبر البريد اإللكتروني مع أ. نور الدويري، وحدة متابعة املشاريع، وزارة تطوير القطاع العام في تاريخ )4 كانون األول 2017( 
 )https://goo.gl/aKeKvW( لسنة 2016. متاح عبر الرابط )72) الجريدة الرسمية )5 تشرين األول 2016( نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم )156(
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تم إطاق النسخة املحدثة من »بوابة الحكومة اإللكترونية األردنية www.jordan.gov.jo« من قبل وزارة تطوير القطاع 

 لذلــك، 
ً
العــام )73) حيــث يمكــن مــن خــال البوابــة إرســال الشــكاوى واإلقتراحــات بخصــوص الخدمــات الحكوميــة)74). وتباعــا

 على الدوائر الحكومية إلدراج الرابط الخاص بنظام استقبال الشكاوي على 
ً
أصدرت وزارة تطوير القطاع العام تعميما

املواقع اإللكترونية الخاص بها)75). 

مؤشــر األداء رقــم 3: إتاحــة النظــام الســتقبال الشــكاوى وتوفيــر النظــام كتطبيــق علــى الهواتــف النقالة/موقــع وزارة 

تطويــر القطــاع العام/مركــز االتصــال الوطني/بوابــة الحكومــة اإللكترونيــة. 

 

أطلقــت وزارة تطويــر القطــاع العــام تطبيــق »بخدمتكــم« بتاريــخ 20 آب 2017، حيــث يمكــن للمواطنيــن مــن خالــه 

التطبيــق  ويتوفــر  الحكوميــة  الدوائــر  تقدمهــا  التــي  الخدمــات  علــى  والشــكاوي  واإلقتراحــات  اإلستفســارات  تقديــم 

 .(76(  IOS بنســختين لنظامــي األندرويــد والـــ 

الرابــط  الدوائــر الحكوميــة إدراج  مــن  الطلــب  ينــص علــى   2017/8/30 بتاريــخ  الــوزارة  مــن قبــل  كمــا صــدر تعميــم 

الخــاص بالتطبيــق والترويــج لــه علــى املواقــع اإللكترونيــة الخاصــة بهــا)77). باإلضافــة إلــى أن رابــط تحميــل التطبيــق 

العــام.)78)  القطــاع  بوابــة الحكومــة اإللكترونيــة وموقــع وزارة تطويــر  موجــود علــى 

قــام فريــق البحــث بتصفــح املواقــع اإللكترونيــة الخاصــة ببعــض الجهــات الحكوميــة للتأكــد مــن إتاحــة املواقــع للرابــط 

الخــاص بنظــام الشــكاوى، وتطبيــق »بخدمتكــم« علــى مواقعهــم اإللكترونيــة، ويبيــن الجــدول )4.1( قائمــة بأســماء 

هــذه الجهــات التــي تصفحهــا الفريــق: 

)73) هــا أخبــار )8 تشــرين الثانــي 2017(، شــويكة: إطــاق النســخة املحدثــة مــن »الحكومــة اإللكترونيــة« وتطبيــق »بخدمتكــم«. متــاح عبــر الرابــط 
)https://goo.gl/q2VP14( تاريــخ الزيــارة )17 كانــون األول 2017)

)74) اململكــة األردنيــة الهاشــمية، املوقــع الرســمي للحكومــة اإللكترونيــة )خدمــة الشــكاوى(. متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/zFsGY4( تاريــخ 
الزيــارة )17 كانــون األول 2017( 

)75) تعميــم علــى الدوائــر الحكوميــة إلدراج الرابــط الخــاص بتطبيــق بخدمتكــم علــى املواقــع اإللكترونيــة الخــاص بــه )20 نيســان 2017(، ســلم 
https://goo.gl/(متــاح عــب الرابــط .)إلــى فريــق البحــث مــن قبــل وزارة تطويــر القطــاع العــام عبــر البريــد اإللكترونــي بتاريــخ )4 كانــون األول 2017

 )YGnbme
)76) اململكــة األردنيــة الهاشــمية، املوقــع الرســمي للحكومــة اإللكترونيــة )تطبيــق بخدمتكــم(. متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/XjQTJT( تاريــخ 

الزيــارة )17 كانــون األول 2017( 
)77) تعميــم علــى الدوائــر الحكوميــة إلدراج الرابــط الخــاص بنظــام إســتقبال الشــكاوي علــى املواقــع اإللكترونيــة الخــاص بــه )30 آب2017(، ســلم 
https://goo.gl/(متــاح عــب الرابــط .)إلــى فريــق البحــث مــن قبــل وزارة تطويــر القطــاع العــام عبــر البريــد اإللكترونــي بتاريــخ )4 كانــون األول 2017

 )EuB5CU
)78) اململكة األردنية الهشمية، وزارة تطوير القطاع العام )https://goo.gl/36ysBP( تاريخ الزيارة )17 كانون األول 2017( 
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الجدول 4.1: ربط الجهات الحكومية لنظام إستقبال الشكاوى وتطبيق بخدمتكم على مواقعهم اإللكترونية

التطبيقنظام إستقبال الشكاوى   الجهة

النعمالعدل

نعمنعم األحوال املدنية

نعمنعمالصحة

نعمنعمالتربية والتعليم

نعمنعمدائرة األرا�سي 

نعمنعمضريبة الدخل

نعمنعمالنقل

نعمنعمسلطة املياه

نعمنعمالضمان اإلجتماعي

ال الديوان الخدمة املدنية

مؤشــر األداء رقــم 4: عقــد ورشــة عمــل بمشــاركة مؤسســات املجتمــع املدنــي والجهــات املعنيــة لشــرح النظــام وآليــة 

عملــه

نظمــت وزارة تطويــر القطــاع العــام ورشــة عمــل ملمثلــي مؤسســات املجتمــع املدنــي بتاريــخ 2017/7/23 لاطــاع علــى 

تجربــة وحــدة إدارة الشــكاوى الحكوميــة واالطــاع علــى آليــة عمــل نظــام إســتقبال الشــكاوي)79).

لــدى  الحكوميــة  الشــكاوى  إدارة  وحــدة  ارتبــاط  لضبــاط  تدريبيــة  ورشــة   2017/7/27 بتاريــخ  الــوزارة  نظمــت  كمــا 

الوزارات واملؤسســات والدوائر الحكومية حول اإلصدار الجديد من نظام إدارة الشــكاوى الحكومية اإللكتروني)80). 

مؤشر األداء رقم 5: إطاق حملة ترويج النظام اإللكتروني ملختلف قنوات استقبال الشكاوى.

2017/8/20 وحتــى  فــي  تاريــخ إطاقــه  الترويــج لتطبيــق »بخدمتكــم« منــذ  العــام علــى  القطــاع  عملــت وزارة تطويــر 

نهايــة عــام 2017 )81). وبــدأت أنشــطة الحملــة اإلعاميــة الخاصــة بتطبيــق الهواتــف »بخدمتكــم« بتاريــخ 2017/10/8 

)79) وزارة تطويــر القطــاع العــام )12 تمــوز 2017( كتــاب دعــوة ملؤسســات املجتمــع املدنــي لورشــة تعريفيــة بنظــام إدارة الشــكاوى، ت تســليمه 
 )https://goo.gl/Qwm4Df( متــاح عبــر الرابــط )لفريــق البحــث عبــر البريــد اإللكترونــي بتاريــخ )5 كانــون األول 2017

)80) اململكــة األردنيــة الهاشــمية، وزارة تطويــر القطــاع العــام )»تطويــر القطــاع العــام« تنظــم ورشــة تدريبيــة لضبــاط ارتبــاط وحــدة إدارة الشــكاوى 
الحكوميــة(. متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/5X7uNE( تاريــخ الزيــارة )17 كانــون األول 2017)

https://( وزارة االتصاالت تحدث بوابة الحكومة اإللكترونية وتطلق تطبيق »بخدمتكم للهواتف. متاح عبر الرابط ،)81) رؤية )20 آب 2017(
goo.gl/1GXyiB( تاريخ الزيارة )17 كانون األول 2017)
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ملــدة )8-10( أســابيع)82)، حيــث نشــر فيديــو توضيحــي لتطبيــق »بخدمتكــم« علــى الصفحــة الخاصــة بــوزارة تطويــر 

القطــاع العــام علــى موقــع الفيســبوك)83) كمــا شــملت الحملــة علــى إعانــات مرئيــة علــى شاشــة التلفــاز، إرســال رســائل 

نصيــة بعــدد )500،000( رســالة وبريــد إلكترونــي بعــدد )250،000( بريــد للمواطنيــن، توزيــع رول آب عــدد)100( 

وبوســتر دعائــي عــدد)10،000( بوســتر فــي مختلــف الجهــات واملؤسســات الحكوميــة )84)منهــا: املؤسســة العامــة للضمــان 

االجتماعــي، املؤسســة العامــة للغــذاء والدواء،أمانــة عمــان الكبرى،الجمــارك األردنية،ديــوان الخدمــة املدنية،ســلطة 

امليــاه، هيئــة مكافحــة الفســاد، وزارة البيئــة، وزارة التربيــة والتعليــم، وزارة الصحــة، وزارة العــدل، ووزارة النقــل.

  

مؤشــر األداء رقــم 6: إصــدار ونشــر تقاريــر ربعيــة بالشــكاوى التــي يســتقبلها النظــام ومتابعــة معالجتهــا مــع الدوائــر 

املعنيــة باإلضافــة إلــى تقريــر الشــكاوى العالقــة. 

تعمــل وزارة تطويــر القطــاع العــام منــذ العــام 2014 علــى إصــدار تقاريــر ربــع ســنوية حــول الشــكاوى املقدمــة علــى 

الــوزارة تقريــر  إلــى إعــداد  الــوزراء بشــكل منتظــم باإلضافــة  إلــى رئاســة  الخدمــات الحكوميــة، وتقــوم برفــع التقاريــر 

ســنوي بالشــكاوى العالقــة)85). كمــا أصــدرت وحــدة إدارة الشــكاوى الحكوميــة تقريــر خــاص بتطبيــق »بخدمتـــكم«)86). 

حيــث وصــل عــدد الشــكاوى الــواردة مــن خــال نظــام إدارة الشــكاوى لغايــة الربــع الثانــي مــن 2017 إلــى 788 شــكوى 

بنســبة إغــاق %89.2 وأن عــدد الشــكاوى التــي وردت مــن خــال تطبيــق بخدمتكــم منــذ إطاقــه بتاريــخ 20/8/2017 

ولغايــة كانــون األول 2017 بلــغ 551 شــكوى)87). 

وبناء على ما تقدم يرى فريق البحث أن هذا االلتزام قد تحقق بشكل كامل.

)82) تواصــل عبــر البريــد اإللكترونــي بيــن فريــق البحــث وأ. نــور الدويــري، وحــدة متابعــة املشــاريع، وزارة تطويــر القطــاع العــام فــي تاريــخ )4 كانــون 
 )2017 األول 

)83) الصفحــة الرســمية لــوزارة تطويــر القطــاع العــام )8 تشــرين األول 2017(. متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/EfB1YV( تاريــخ الزيــارة )17 
كانــون األول 2017)

)84) تواصل عبر البريد اإللكتروني مع أ. نور الدويري، وحدة متابعة املشاريع، وزارة تطوير القطاع العام في تاريخ )4 كانون األول 2017( 
)85) تواصــل عبــر البريــد اإللكترونــي بيــن فريــق البحــث وأ. نــور الدويــري، وحــدة متابعــة املشــاريع، وزارة تطويــر القطــاع العــام فــي تاريــخ )4 كانــون 

 )2017 األول 
)86) تقريــر حــول تطبيــق بخدمتكــم وبوابــة الحكومــة اإللكترونيــة )تشــرين أول 2017( متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/SxFoFW( تاريــخ الزيــارة 

)4 كانون األول 2017( 
عــب  متــاح  »بخدمتكــم«،  وتطبيــق  اإللكترونيــة«  »الحكومــة  مــن  املحدثــة  النســخة  إطــاق  شــويكة:   )2017 الثانــي  تشــرين   8( أخبــار  هــا   (87(

(2017 األول  كانــون   17( الزيــارة  تاريــخ   )https://goo.gl/pxJsJz(الرابــط
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املمارسات الفضلى والتوصيات:

يحــدد مجلــس الخزانــة فــي كنــدا، وهــو الهيئــة التــي تشــرف علــى اإلدارات العامــة فــي كنــدا)88) مجموعــة مــن األساســيات 

لنظــام اســتقبال الشــكاوى، منهــا: 

1. معرفــة املواطنيــن معاييــر الخدمــة، حيــث يجــب علــى الجهــات الحكوميــة نشــر هــذه املعاييــر وجعلهــا متاحــة، حتــى 

يتمكــن املواطنيــن مــن تقييــم الخدمــات املقدمــة لهــم، وتقديــم الشــكاوى بطريقــة أكثــر فعاليــة. 

2. معرفــة املواطنيــن لكيفيــة تقديــم الشــكوى وامكانيــة تقديمهــا بطــرق متنوعــة - عــن طريــق البريــد اإللكترونــي، عبــر 

الهاتــف، الفاكــس ... إلــخ، وأن تكــون مناســبة لأشــخاص ذوي اإلعاقــة. 

3. معرفة املواطنين املعلومات الكافية عن الهيئات املعنية باستقبال الشكاوى، مثل الهيئات القضائية ذات الصلة. 

4. بناء قدرات املوظفين لتمكينهم من القيام باإلجراءات املناسبة للتعامل مع شكاوى املواطنين.

كمــا وضعــت دائــرة اإليــرادات فــي كنــدا برنامــج حــل املشــكات ذات الخطــورة، حيــث يعمــل موظفــو الخدمــة الضريبيــة 

علــى النظــر فــي الشــكاوى التــي ال يمكــن التعامــل معهــا مــن خــال قنــوات حــل الشــكاوى العاديــة، باإلضافــة إلــى اتخــاذ 

وتواتــر  طبيعــة  وتحليــل  بمراقبــة  املوظفيــن  يقــوم  حيــث  الشــكاوى،  مــن  النــوع  هــذا  تكــرار  ملنــع  الازمــة  الخطــوات 

الشــكاوى، ممــا يســاعد اإلدارة فــي توقــع احتياجــات ومطالــب دافعــي الضرائــب املتغيــرة باســتمرار واالســتجابة لهــا. 

 بتشــجيع النــاس 
ً
وفــي بريطانيــا، لــم تكتفــي لجنــة الخدمــات الصحيــة بوجــود نظــام الشــكاوى فحســب، بــل قامــوا أيضــا

علــى تقديــم الشــكاوى، مــن خــال توزيــع البروشــورات، وعقــد اإلجتماعــات لتبــادل املعلومــات مــع فئــات املواطنيــن 

 بعقــد مؤتمــر للمشــاركة املجتمعيــة مــع متلقــي الخدمــات 
ً
املختلفــة مثــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة، كمــا قامــوا أيضــا

الصحيــة لتقديــم املشــورة بشــأن الخدمــات املقدمــة ومعاييرهــا. 

وفي أستراليا، تم تحديد خمس مجاالت لتطوير آليات استقبال الشكاوى وهي: 

: نظــام مركــزي إلدارة الشــكاوى ملعالجــة الشــكاوى بكفــاءة وفعاليــة، والــذي مــن شــأنه توفيــر الشــفافية والوضــوح 
ً
أوال

فــي معالجــة الشــكاوى. 

 علــى درجــة خطورتهــا بحيــث يســرع ذلــك مــن االســتجابة للشــكاوى ومعالجتهــا ويحــدد 
ً
: تصنيــف الشــكاوى اعتمــادا

ً
ثانيــا

الشــكاوى التــي تحتــاج إلــى إجــراء تحقيــق. 

)88) الحكومة الكندية، مجلس الخزانة. متاح عبر الرابط )https://goo.gl/wG7gQ6( تاريخ الزيارة )17 كانون األول 2017)
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: إطــار إلدارة املخاطــر فــي نظــام اســتقبال الشــكاوى يتضمــن علــى: دليــل واضــح للتعامــل مــع الشــكاوى باالعتمــاد 
ً
ثالثــا

وتحديــد  الشــكاوي،  تلقــي  مجــال  فــي  العامليــن  وتدريــب  االســتجابة،  وســرعة  مــدى  لتحديــد  خطورتهــا،  درجــة  علــى 

للشــكاوى.  املتلقيــة  بيــن الجهــات الحكوميــة  اســتراتيجية االتصــال 

: نظام لحفظ الشكاوى املتلقية، وأساليب معالجتها، لتسهيل الوصول إليها عند الحاجة. 
ً
رابعا

خامسا: مراجعة الشكاوى الخطيرة مع جميع مخت�سي سبل اإلنصاف ملقدم الشكوى املمكنة. 

كما حددت العديد من الدراسات معايير جودة آليات استقبال الشكاوى ومتابعتها وهي: )89) 

1. العدالة: من حيث نوع حل املشكلة والتعويض املقدم للمشتكي، وموضوعية املوظف الذي ينظر في الشكوى. 

2. ســهولة الوصــول: مــن حيــث الوصــول إلــى أنظمــة اســتقبال الشــكاوى، وســهولة قراءتهــا وإســتخدامها باإلضافــة إلــى 

ســهولة الوصــول إلــى متابعــي الشــكوى املختصيــن. 

3. سرعة الرد: من حيث االستجابة للشكاوى والعمل على حلها. 

الشــكوى  اســتقبال  مــن  املســتحدثات  بكافــة  الشــكاوى  إشــعار أصحــاب  مــن حيــث  املســتمرة:  الراجعــة  التغذيــة   .4

والبــدء فــي حلهــا أو حــدوث أي تأخيــر. 

قــدر  الشــكاوى وبســاطتها، والتقليــل  مــن حيــث وضــوح كافــة مراحــل تقديــم  الشــكاوى:  نظــام اســتقبال  5. بســاطة 

الشــكاوى.  متابعــة  إجــراءات  بيروقراطيــة  مــن  اإلمــكان 

6. الســرية والنزاهــة: ينبغــي معاملــة جميــع الشــكاوى بســرية )باســتثناء الحــاالت التــي يرغــب فيهــا صاحــب الشــكوى غيــر 

 علــى تعاماتهــم املســتقبلية واتصاالتهــم مــع 
ً
ذلــك(. وينبغــي أن يتأكــد املواطنيــن مــن أن تقديــم شــكوى لــن يؤثــر ســلبا

الهيئــة املعنيــة. 

وُحِددت أيضا معايير لضمان فعالية االستجابة للشكاوى وهي: )90)

1. تمكن املوظفين من حل الشكاوى على الفور في الحاالت املمكنة. 

2. وجــود خطــوات واضحــة إلجــراء تحقيــق كامــل ولتقديــم رد نهائــي كامــل بشــأن الشــكاوى التــي ال يمكــن االســتجابة لهــا 

علــى الفــور. 

https://( جامعــة ليســتر، ادارة الشــكاوى متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/ctkbyF( 89) وحــدة الكفــاءة، ادارة الشــكاوى متــاح عبــر الرابــط(
goo.gl/4VcCkD( تاريــخ الزيــارة )17 كانــون األول 2017( 

)90) وحدة الكفاءة، ادارة الشكاوى متاح عبر الرابط )https://goo.gl/ctkbyF( جامعة ليستر، تاريخ الزيارة )17 كانون األول 2017( 
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رة  3. وجــود تعليمــات واضحــة ومحــددة بشــأن مــدة االســتجابة للشــكاوى حســب درجــة خطورتهــا، وتحديــد املــدة املقــدَّ

لــكل خطــوة مــن خطــوات االســتجابة للشــكاوى مــن اســتقبال الشــكاوى، والنظــر فيهــا وإصــدار القــرار النهائــي، وتقديــم 

االعتــراض وغيرهــا، ووجــود آليــة ملتابعــة التــزام الجهــات املعنيــة مــن هــذا األمــر. 

4. تدريب املوظفين على التعامل مع الشكاوى. 

5. سماح نظام استقبال الشكاوى للموظفين بالعودة للشكاوى السابقة لاستفادة من طرق االستجابة لها وحلها. 

وبناء على ما سبق توصل فريق البحث إلى التوصيات التالية: 

مقــدم  عــن  تفصيليــة  معلومــات  يتطلــب  أنــه  »بخدمتكــم«  لتطبيــق  اســتخدامهم  خــال  مــن  الباحثــون  : الحــظ 
ً
أوال

الشــكوى مــن اســمه ورقمــه الوطنــي وعنــوان ســكنه باإلضافــة إلــى رقــم هاتفــه وبريــده اإللكترونــي، وهــو مــا يتعــارض 

مــع معيــار الســرية الــذي يحــدد جــودة آليــات تقديــم الشــكاوى، ممــا قــد يشــكل تخــوف لــدى املواطنيــن مــن تقديــم 

الشــكاوى، خاصــة تلــك التــي تتمتــع بدرجــة مــن الخطــورة وعلــى الرغــم مــن وجــود خيــار »عــدم اظهــار بياناتــي« ملتلقــي 

 ألن البيانــات تبقــى محفوظــة فــي التطبيــق نفســه حتــى بعــد اســتخدام هــذا 
ً
الشــكوى، إال أن التخــوف ال يــزال موجــودا

الخيــار. 

: وجــود تعليمــات واضحــة تبيــن أن ملقدمــي الشــكاوى الحمايــة التامــة خاصــة الشــكاوى التــي تتمتــع بدرجــة مــن 
ً
ثانيــا

الخطــورة، لتشــجيع املواطنيــن علــى تقديــم شــكواهم. 

ــن املواطنيــن مــن تتبــع شــكاويهم ملعرفــة مرحلــة اإلســتجابة التــي وصلــت  ِ
ّ

: تطويــر تطبيــق »بخدمتكــم« بحيــث ُيمك
ً
ثالثــا

اتخاذهــا واألوراق  عليــه  التــي  أو  الحكوميــة  الدوائــر  التــي ســتتخذها  القادمــة  والخطــوات  املســؤول  والشــخص  لهــا 

واملســتندات التــي يحتاجهــا. 

: تصنيــف الشــكاوى حســب األهميــة والحساســية وإصــدار تعليمــات واضحــة تبيــن املــدة الزمنيــة التــي تحتاجهــا 
ً
رابعــا

كل شــكوى حســب تصنيفهــا بنــاء علــى درجــة خطورتهــا واإلجــراءات املتوقــع اتخاذهــا بشــأنها. 

: تكثيــف الحملــة الترويجيــة لتصــل جميــع املواطنيــن فــي جميــع مناطــق اململكــة، بحيــث تــروج هــذه الحملــة 
ً
خامســا

 علــى شــرح آليــة تقديــم الشــكاوى 
ً
لنظــام اســتقبال الشــكاوى وتطبيــق »بخدمتكــم« علــى أن تشــمل هــذه الحملــة أيضــا

لتشــجيع املواطنيــن علــى تقديــم الشــكاوى. 
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االلتزام رقم 5: اصدار األنظمة والتعليمات الالزمة لتنفيذ قانون الالمركزية 

واجراء انتخابات مجالس املحافظات في العام

املبدأ الذي يتضمنه 

االلتزام
شاركة الشعبية

ُ
امل

تاريخ بدء تنفيذ االلتزام 

وتاريخ نهاية التنفيذ
2017/3/30 - 2017/1/1

الجهة التي تقود تنفيذ 

ما ورد في االلتزام
مكتملدرجة تحقق االلتزامالحكومة األردنية )وزارة الداخلية( 

مؤشرات التنفيذ 

أنشطة ذات مخرجات يمكن قياسها وتاريخ لنهاية التنفيذ
تاريخ نهاية التنفيذتاريخ بدء التنفيذ

ملجالــس  االنتخابيــة  الدوائــر  تقســيم  نظــام  مشــروع  إقــرار   .1

الــوزراء   مجلــس  قبــل  مــن  املحافظــات 
2017/1/12017/3/30

22017/1/12017/3/30. إقرار النظام الداخلي ملجالس املحافظات من قبل الحكومة 

3. حملــة لشــرح قانــون الامركزيــة وطريقــة عمــل انتخابــات مجالــس 

املحافظــات

3.1. تنفيــذ عــدد مــن الــدورات التدريبيــة وورش العمــل التثقيفيــة 

حــول قانــون الامركزيــة فــي مختلــف أنحــاء اململكــة حيــث ســتكون 

ســبيل  علــى  والتثقيــف  التوعيــة  خطــة  حســب  املســتهدفة  الفئــات 

الجمعيــات،  املــرأة،  فئــات  الشــباب،  فئــات  الحصــر:  وال  املثــال 

ومنظمــات املجتمــع املدنــي وطــاب الجامعــات الحكوميــة والخاصــة 

واألحــزاب واملجتمــع املحلــي واألشــخاص ذوي اإلعاقــة. )ســيتم تنفيــذ 

السياســية والبرملانيــة(. الشــؤون  قبــل وزارة  مــن  األنشــطة 

2017/1/12017/3/30

42017/72017/7. اجراء االنتخابات ملجالس املحافظات

الخلفية: 

تعتبــر التجربــة األردنيــة فــي الامركزيــة حديثــة العهــد فعلــى الرغــم مــن تشــكيل مــا يســمى باملجلــس اإلستشــاري فــي كل 

1965 -بحيــث  محافظــة بتنســيب مــن املحافــظ وموافقــة وزيــر الداخليــة وفقــا لنظــام التشــكيات االداريــة لســنة 

يعمــل املجلــس علــى إعطــاء املشــورة للمحافــظ والســلطة التنفيذيــة بصــورة استشــارية فقــط، وغيــر ملــزم بموجــب 

القانــون علــى حضــور كافــة اجتماعــات املحافظــة كمــا ال يلــزم القانــون املحافظــة بدعوتهــم إلــى كافــة اإلجتماعــات-)91) 

)91) نظام التشكيات اإلدارية رقم 26 لسنة 1962 )26/ 3/ 1962(، متاح عبر الرابط )https://goo.gl/mYjgjf( تاريخ الزيارة )5 كانون األول 2017)
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2014، حيــن نشــرت الحكومــة بتاريــخ 2014/4/15 مســودة  إال أن الامركزيــة قــد بــدأت بشــكلها الحقيقــي فــي عــام 

نظــام اإلدارة الامركزيــة ملجالــس املحافظــات)92)، وكان النظــام قــد نــص علــى أن يشــكل فــي كل محافظــة مجلــس يســمى 

)مجلــس املحافظــة( يتألــف مــن رؤســاء البلديــات وممثلــي غــرف الصناعــة والتجــارة، ونقابييــن، وإتحادييــن، وممثــات 

لجــان املــرأة، حيــث يعمــل علــى عــدة مهــام أهمهــا دراســة مشــروع موازنــة املحافظــة ضمــن الســقوف املحــددة لهــا مــن 

وزارة املاليــة للموافقــة عليــه أو تعديلــه للســير بإجراءاتــه حســب األصــول)93) ولكــن أخــذت علــى الحكومــة األردنيــة 

آنــذاك بعــض املآخــذ منهــا: إقــرار مشــروع اإلدارة الامركزيــة علــى شــكل نظــام وليــس قانــون، ممــا يشــكل خــرق للدســتور 

وصاحيــات الســلطة التشــريعية املنتخبــة مــن الشــعب)94). 

تعزيــز  إلــى  تســعى  ســنوات  عشــر  مدتهــا  اســتراتيجية  وهــي   ،2025 األردن  رؤيــة  الحكومــة  أطلقــت   2015 عــام  وفــي 

الامركزيــة وتدعــو إلــى تنفيــذ مبــادئ الحكومــات املفتوحــة الرئيســة بمــا فــي ذلــك املشــاركة والشــفافية واملســاءلة، ممــا 

صــِدر بعــد ذلــك قانــون الامركزيــة رقــم )49( لســنة 2015 ونشــر 
ُ
يضــع املواطنيــن فــي صميــم عمليــة اإلصــاح)95). حيــث أ

فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 3 كانــون األول 2015. 

وبحســب القانــون فــإن مجلــس املحافظــة، سيتشــكل مــن أعضــاء، ينتخــب 85 % منهــم، بينمــا يعيــن 15 % منهــم بقــرار 

تكامــل  لضمــان  القانــون  يســعى  حيــث  االستشــاري،  املجلــس  محــل  املحافظــة  مجلــس  ويحــل  الــوزراء.  مجلــس  مــن 

 عــن الربــط بالقــرار املركــزي. وتكــون مــدة املجلــس 
ً
الصاحيــات بيــن الســلطة التنفيذيــة ومجالــس املحافظــات، بعيــدا

املنتخــب أربــع ســنوات، ويتولــى إقــرار مشــروعات الخطــط االســتراتيجية والتنفيذيــة املتعلقــة باملحافظــة، واملحالــة 

إليــه مــن املجلــس التنفيــذي، وإقــرار مشــروع موازنــة املحافظــة، ومراقبــة تنفيــذ املوازنــات الســنوية لجميــع البلديــات في 

املحافظــة، وإقــرار احتياجــات املحافظــة مــن املشــاريع الخدماتيــة والتنمويــة واالســتثمارية، وأعطــى القانــون املحافــظ 

حــق تحديــد احتياجــات املحافظــة مــن األمــن وعــدد مراكــز األمــن والدفــاع بقــرار منــه.)96) 

https://goo.gl/( مســودة نظــام اإلدارة الامركزيــة ملجالــس املحافظــات، متــاح عبــر الرابــط ،)92) ديــوان التشــريع والــرأي )15 نيســان 2014(
xe5YHo( تاريــخ الزيــارة )5 كانــون األول 2017( 

https://goo.gl/( مســودة نظــام اإلدارة الامركزيــة ملجالــس املحافظــات، متــاح عبــر الرابــط ،)93) ديــوان التشــريع والــرأي )15 نيســان 2014(
xe5YHo( تاريــخ الزيــارة )5 كانــون األول 2017( 

)94) مركــز الحياة-راصــد )14 أبريــل, 2014(،بيــان حــول نظــام االدارة الامركزيــة ومشــروع قانــون البلديــات االردنــي 2014.، متــاح عبــر الرابــط 
2017 )https://goo.gl/KWpPpN( تاريــخ الزيــارة )5 كانــون األول 

http://inform.gov. .2017 ،95) األردن 2025 الرؤية واالستراتيجية الوطنية. وزارة التخطيط والتعاون الدولي. تم الوصول اليه في 1 حزيران(
.jo/Portals/0/Report٪20PDFs/0.٪20General/jo2025part2.pdf

)96) الجريــدة الرســمية )23 كانــون األول 2015(، قانــون الامركزيــة رقــم )49( لســنة 2015، متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2BF22xA( تاريــخ 
الزيــارة )5 كانــون األول 2017( 
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السياســية  الشــباب  مشــاركة  تعزيــز  بهــدف  املجالــس  لهــذه  بالترشــح   
ً
عامــا  25 ســن  أكمــل  ملــن  القانــون  ســمح  كمــا 

واشــراكهم فــي صنــع القــرار فــي وقــت مبكــر مــن أعمارهــم، كمــا ضمــن للمــرأة حصــة ال تقــل عــن 15 باملئــة مــن املقاعــد 

، باإلضافــة إلــى قدرتهــا علــى املنافســة علــى املقاعــد األخــرى.)97) 
ً
املنتخبــة واملعينــة تعيينــا

التنفيذ: 

مؤشر األداء رقم 1: إقرار مشروع نظام تقسيم الدوائر االنتخابية ملجالس املحافظات من قبل مجلس الوزراء.

قانــون  مــن   )6( املــادة  بمقت�ســى   2016 أيلــول   21 بتاريــخ  املحافظــات  ملجالــس  االنتخابيــة  الدوائــر  نظــام  إقــرار  تــم 

ــم النظــام اململكــة األردنيــة الهاشــمية إلــى 145 دائــرة انتخابيــة )98). ثــم صــدر  الامركزيــة رقــم )49( لســنة 2015، وقسَّ

نظــام معــدل لنظــام الدوائــر االنتخابيــة ملجالــس املحافظــات بتاريــخ 1 شــباط 2017، حيــث تــم زيــادة عــدد الدوائــر 

االنتخابيــة إلــى 158 دائــرة خصــص لهــا 304 مقاعــد يتــم تعبئتهــا باالنتخــاب حســب الدوائــر االنتخابيــة ليشــكلوا 12 

 .(99( ً
مجلســا

مؤشر األداء رقم 2: إقرار النظام الداخلي ملجالس املحافظات من قبل الحكومة.

صــدر النظــام الداخلــي ملجالــس املحافظــات رقــم )175(، ونشــر فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 17 تشــرين الثانــي 2016، 

بيــن  إلــى تنظيــم عمــل مجالــس املحافظــات، وقــد حــدد النظــام مهــام رؤســاء مجالــس املحافظــات كمــا  يهــدف  حيــث 

اللجــان الدائمــة فــي مجالــس املحافظــات، وهــي اللجنــة القانونيــة، اللجنــة املاليــة واالقتصاديــة والتنمويــة والســياحية، 

لجنــة الزراعــة وامليــاه والطاقــة والثــروة املعدنيــة، لجنــة التربيــة والتعليــم، لجنــة الصحــة والبيئــة واالشــغال العامــة 

ولجنــة املجتمــع املحلــي، بحيــث تقــوم كل لجنــة بدراســة واقــع مــا تختــص بــه داخــل املحافظــات وتقديــم االقتراحــات 

للتطويــر)100). 

)97) الجريــدة الرســمية )23 كانــون األول 2015(، قانــون الامركزيــة رقــم )49( لســنة 2015، متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2BF22xA( تاريــخ 
الزيــارة )5 كانــون األول 2017( 

)98) الجريــدة الرســمية )21 أيلــول 2016( نظــام الدوائــر االنتخابيــة ملجالــس املحافظــات، متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/1whNm1( تاريــخ 
الزيــارة )3 كانــون األول 2017( 

https://( نظــام معــدل لنظــام الدوائــر االنتخابيــة ملجالــس املحافظــات لســنة 2017، متــاح عبــر الرابــط )99) الجريــدة الرســمية )1 شــباط 2017(
goo.gl/c6NdSD( تاريــخ الزيــارة )3 كانــون األول 2017( 

)100) الجريــدة الرســمية )17 تشــرين الثانــي 2016( النظــام الداخلــي ملجالــس املحافظــات، متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/Sd7ES6( تاريــخ 
الزيــارة )3 كانــون األول 2017( 
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مؤشر األداء رقم 3: حملة لشرح قانون الامركزية وطريقة عمل انتخابات مجالس املحافظات.

مجالــس  انتخابــات  فــي  املشــاركة  علــى  وتحفيزهــم  املواطنيــن  بتشــجيع  والبرملانيــة  السياســية  الشــؤون  وزارة  قامــت 

الهولنديــة حملــة  البلديــات  الدولــي التحــاد  التعــاون  وكالــة  مــع  وبالتعــاون  أطلقــت  )الامركزيــة(، حيــث  املحافظــات 

توعويــة وتحفيزيــة حــول مشــروع الامركزيــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي عبــر صفحتهــا علــى الفيســبوك)101)، كمــا 

 مــن اللقــاءات واملحاضــرات والجلســات التوعويــة، وتــم تنفيــذ معظمهــا فــي مراكــز املحافظــات 
ً
عقــدت الــوزارة عــددا

للقطــاع  ومحاضــرات  الشــباب،  ومراكــز  الجامعــات  فــي  للشــباب  موجهــة  جلســات  إلــى  إضافــة  والقــرى،  والبلديــات 

فــي كل املحافظــات)102). النســائي 

 على القانون وعلى األنظمة ذات العاقة من الوزارات املعنية ومن مؤسســات 
ً
 ومدربا

ً
كما دربت الوزارة 40 محاضرا

السياســية  الشــؤون  ووزارة  لانتخــاب  املســتقلة  الهيئــة  وقامــت  والتثقيــف،  التوعيــة  بــدور  للقيــام  املدنــي  املجتمــع 

واإلذاعــات  والفضائيــات  األردنــي  التلفزيــون  علــى   
ً
يوميــا وتحفيزيــة  وتثقيفيــة  توعويــة  فيديوهــات  ببــث  والبرملانيــة 

املحليــة، إضافــة لعقــد لقــاءات وحلقــات متخصصــة علــى كافــة املحطــات التلفزيونيــة واإلذاعيــة األردنيــة، وتوزيــع 

يافطــات تشــجيعية فــي الشــوارع واألماكــن العامــة فــي كافــة املحافظــات وبينــت الــوزارة أنهــا قامــت بحملــة قافلــة حافــات 

عــّرِف بقانــون الامركزيــة 
ُ
صمــم عليهــا بوســترات تحفيزيــة فــي العاصمــة واملحافظــات، وطباعــة مــواد توعويــة وتثقيفيــة ت

وتقديــم شــرح تعريفــي باملجالــس ومكوناتهــا وأدوارهــا ومهامها.كمــا أطلقــت الــوزارة خــط ســاخن لإلجابــة عــن أســئلة 

واستفســارات املواطنيــن بخصــوص الامركزيــة)103).

 بعض الورشات واملحاضرات التوعوية التي تم عقدها لغايات هذا االلتزام:
ً
تاليا

1. ورشة عمل حول الامركزية: عقدت في محافظة معان بتاريخ 12 آذار 2017.)104)
2. ورشة حول قانوني البلديات والامركزية: عقدت في محافظة املفرق بتاريخ 3 آيار 2017.)105)

3. ورشة عمل  نحومشاركة فاعلة في انتخابات الامركزية: عقدت في أمانة عّمان بتاريخ 11 حزيران 2017.)106)

https://(الشــؤون السياســية والبرملانيــة تطلــق حملــة توعيــة ملشــروع الامركزيــة الرابــط متــاح عبــر )101) جريــدة الدســتور )19 حزيــران،2017(
goo.gl/2tuZ5P( تاريــخ الزيــارة )31 تشــرين األول،2017( 

https://( الطراونــة يعلــن عــن التقريــر اإلضافــي لإلجــراءات الحكوميــة بحقــوق اإلنســان متــاح عبــر الرابــط )102) جريــدة الســبيل )6 ايلــول 2017(
goo.gl/dgbp7Y( تاريــخ الزيــارة )25 تشــرين الثانــي 2017( 

)103) جريــدة الســبيل )5 آيــار 2017( فيديوهــات توعويــة لانتخابــات البلديــة والامركزيــة متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2AUSLnZ( تاريــخ 
الزيــارة )3 كانــون األول 2017( 

)104) جريــدة الــرأي )13 آذار 2017( ورشــة عمــل حــول قانــون الامركزيــة فــي معــان متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2jbvhR2( تاريــخ الزيــارة )4 
كانــون األول 2017)

)105) هــا أخبــار )3 آيــار 2017(  ورشــة حــول قانونــي البلديــات والامركزيــة فــي املفــرق  متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2jKXCNI( تاريــخ الزيــارة 
)4 كانــون األول 2017)

https://( أمانة عمان« تعقد ورشة عمل »نحومشاركة فاعلة في انتخابات الامركزية« متاح عبر الرابط« )106) ها أخبار )11 حزيران 2016(
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4. حوارية حول الامركزية وقانون البلديات: عقدت في محافظة الطفيلة بتاريخ 23 نيسان  2017.)107)
5. ورشة توعية حول قانوني البلديات والامركزية: عقدت في محافظة عجلون بتاريخ 3 نيسان 2017.)108)
6. ورشة عن االنتخابات البلدية والامركزية: عقدت في محافظة مادبا بتاريخ 22 تشرين األول 2017.)109)

7. ورشة عمل توعوية حول قانوني البلديات والامركزية: عقدت في محافظة العقبة بتاريخ 23 أيار 2017.)110)
8. حوار حول قانون الامركزية: عقدت في جامعة عمان األهلية بتاريخ 26 تموز 2017.)111)

مؤشر األداء رقم 4: إجراء االنتخابات ملجالس املحافظات.

 
ً
اســتنادا  2017 15 آب  تاريــخ  فــي  الهاشــمية  اململكــة األردنيــة  فــي  البلديــة ومجالــس املحافظــات  أجريــت االنتخابــات 

 ألحــكام الفقــرة )أ( مــن املــادة 
ً
ألحــكام الفقــرة )أ( مــن املــادة )34( مــن قانــون البلديــات رقــم )41( لســنة 2015، واســتنادا

)12( مــن قانــون الامركزيــة رقــم )49( لســنة 2015. وقــد أدارات الهيئــة املســتقلة لانتخــاب ســير مجريــات العمليــة 

االنتخابيــة بجميــع مراحلهــا، كمــا تــم تشــكيل لجنــة وزاريــة ملتابعــة كافــة التفاصيــل املتعلقــة بإجــراء االنتخابــات وتوفيــر 

الدعــم الــذي تحتاجــه الهيئــة املســتقلة لانتخابــات)112). 

ولــدى مقارنــة مجريــات عمليــات االقتــراع والفــرز مــع املعاييــر الدوليــة الناظمــة للعمليــة االنتخابيــة، يــرى خبــراء أنــه لــم 

يتــم اكتشــاف أي أنمــاط تشــير إلــى توجــه ممنهــج للتاعــب بنتائــج االنتخابــات البلديــة والامركزيــة، علــى الرغــم مــن 

 
ً
رصــد بعــض املخالفــات فيمــا يخــص معيــار نزاهــة االنتخابــات فــي عــدد محــدود مــن مناطــق اململكــة، والتــي نتجــت غالبــا

بســبب ســوء توزيــع الناخبيــن علــى مراكــز اإلقتــراع، وحدثــت أغلــب هــذه اإلنتهــاكات فــي الصــاالت الرياضيــة املخصصــة 

لاقتــراع)113). 

goo.gl/p5caXn( تاريخ الزيارة )4 كانون األول 2017)
 )http://bit.ly/2iLH9fp( حواريــة فــي الطفيلــة حــول الامركزيــة وقانــون البلديــات  متــاح عبــر الرابــط )107) جريــدة الدســتور )23 نيســان 2017(

تاريــخ الزيــارة )4 كانــون األول 2017)
 )http://bit.ly/2zJJLh7( ورشة توعية حول قانوني البلديات والامركزية في عجلون  متاح عبر الرابط )108) جريدة الدستور )3 نيسان 2017(

تاريخ الزيارة )4 كانون األول 2017)
http://bit.(ورشــة عــن االنتخابــات البلديــة والامركزيــة فــي مادبــا  متــاح عبــر الرابــط )109) وكالــة األنبــاء األردنيــة بتــرا )22 تشــرين األول 2017(

ly/2zN67P7( تاريــخ الزيــارة )31 تشــرين األول،2017)
http://bit.(ورشــة عــن االنتخابــات البلديــة والامركزيــة فــي مادبــا  متــاح عبــر الرابــط )110) وكالــة األنبــاء األردنيــة بتــرا )22 تشــرين األول 2017(

ly/2zN67P7( تاريــخ الزيــارة )31 تشــرين األول،2017)
http://bit.(وزيــر الشــباب يحــاور طلبــة »عمــان األهليــة« حــول قانــون الامركزيــة متــاح عبــر الرابــط )111) جريــدة الدســتور )26 تمــوز 2017(

(2017 ly/2u0GXc0( تاريــخ الزيــارة )4 كانــون األول 
)112) جريــدة الغــد )13 شــباط 2017( االنتخابــات البلديــة والامركزيــة فــي 15 آب متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2t7bxR4( تاريــخ الزيــارة )4 

كانــون األول 2017( 
2017( التقريــر األولــي لراصــد حــول مراقبــة مجريــات اإلقتــراع والفــرز. متــاح عبــر الرابــط  )113) مركــز الحيــاة لتنميــة املجتمــع املدنــي )16 آب 

 )2017 األول  كانــون   5( الزيــارة  تاريــخ   )https://goo.gl/R8uwzc(
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وفــي العاشــر مــن أيلــول 2017،انتخبــت مجالــس املحافظــات رؤســاء املجالــس ومســاعديهم ونوابهم،كمــا تــم تشــكيل 

اللجــان الدائمــة لهــذه املجالــس)114).

وبناء على ما تقدم يكون هذا االلتزام قد تحقق بشكل كامل

املمارسات الفضلى والتوصيات: 

حــدد امليثــاق األوروبــي للحكــم الذاتــي املحلــي 1985 عــدة إلزامــات للــدول األعضــاء مــن شــأنها تعزيــز مبــادئ الحكــم 

الذاتــي املحلــي مــن بينهــا:)115) 

1. تتولــى اإلدارات املحليــة صاحيــات مســتقلة وموســعة ومتخصصــة، حيــث ال يجــوز ألي ســلطة مركزيــة تقويضهــا أو 

تقييدهــا أو التأثيــر عليهــا. 

2. تشارك اإلدارات املحلية في عمليات التخطيط وصنع القرار بالنسبة لجميع املسائل التي تهمها مباشرة. 

قــادرة علــى تحديــد هياكلهــا اإلداريــة  تكــون اإلدارات املحليــة  أكثــر عموميــة،  بأحــكام قانونيــة  مــع عــدم اإلخــال   .3

الفعالــة.  اإلدارة  وضمــان  املحليــة  االحتياجــات  مــع  تكييفهــا  أجــل  مــن  الداخليــة 

إلــى القضــاء مــن أجــل ضمــان حريــة ممارســة ســلطاتها، واحتــرام مبــادئ الحكــم  لــإلدارات املحليــة اللجــوء  4. يحــق 

فــي الدســتور أو التشــريع املحلــي.  الذاتــي املحلــي املنصــوص عليهــا 

5. يحــق لــإلدارات املحليــة، فــي إطــار ممارســة ســلطاتها، أن تتعــاون، وأن تقــوم، فــي إطــار القانــون، بتشــكيل اتحــادات 

مــع اإلدارات املحليــة األخــرى مــن أجــل االضطــاع باملهــام ذات االهتمــام املشــترك.

6. يحــق لــإلدارات املحليــة فــي إطــار السياســة االقتصاديــة الوطنيــة الســعي لتوفيــر مــوارد ماليــة، ويجــوز لهــا التصــرف 

فيهــا بحريــة فــي إطــار ســلطاتها. 

7. يجب أن تتناسب املوارد املالية لإلدارات املحلية مع مسؤولياتها املوكلة لها وفقا للدستور والقانون.

8. يمكــن حمايــة اإلدارات املحليــة األضعــف ماليــا بإنشــاء مؤسســات ماليــة أو إجــراءات التعــادل أو التدابيــر املعادلــة 

املصممة لتصحيح آثار التوزيع غير املتساوي ملصادر التمويل املحتملة والعبء املالي، حيث ال تقلل هذه اإلجراءات 

مــن الســلطة التقديريــة التــي تمارســها اإلدارات املحليــة ضمــن نطــاق مســؤوليتها.

9. لغــرض االقتــراض مــن أجــل االســتثمار الرأســمالي، يكــون لــإلدارات املحليــة إمكانيــة الوصــول إلــى ســوق رأس املــال 

الوطنــي فــي حــدود القانــون. 

 

https://goo.gl/( مجالــس املحافظــات تنتخــب رؤســاءها وتشــكل لجانهــا. متــاح عــب الرابطالرابــط )114) صحيفــة الدســتور)10 أيلــول 2017(
PAFjvB( تاريــخ الزيــارة )5 كانــون األول 2017( 

)115) امليثاق األوروبي للحكم الذاتي املحلي )15 تشرين األول 1985( متاح عب الرابط)https://goo.gl/2846D8( تاريخ الزيارة )5 كانون األول 2017( 
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التجربة الفرنسية:)116) 

تشــكلت الامركزية في فرنســا على مدار ما يقارب أربع عقود، من خال التدرج في تطبيق مبادئ الامركزية، وإعطاء 

املســؤولية لــإلدارات املحليــة عــن طريــق تطبيــق ثــاث مراحــل مــن عمليــة نقــل الســلطات إلــى اإلدارات املحليــة، حيــث 

كان الهــدف مــن الامركزيــة فــي البدايــة هــو نقــل الســلطة املركزيــة للرعايــة االجتماعيــة والتنميــة الصناعيــة والحضريــة 

 ،
ً
 وإداريــا

ً
إلــى اإلدارات املحليــة عــن طريــق الامركزيــة، كمــا ســعت فرنســا إلــى إعــادة تنشــيط مناطــق األطــراف سياســيا

(117(.
ً
وإقتصاديا

وبدأت املرحلة األولى من الامركزية في ثمانينات القرن املا�سي وتلخصت في تقســيم النظام اإلداري الفرن�ســي إلى أربعة 

مستويات رئيسية: املناطق، األقاليم، املقاطعات، البلديات. حيث يحكم كل البلديات واملقاطعات واألقاليم مجالس 

 
ً
. وتــم نقــل الســلطات مــن الحكومــة املركزيــة إلــى املناطــق واملقاطعــات، حيــث امتلــك كاهمــا أشــكاال

ً
منتخبــة ديمقراطيــا

محليــة مــن صنــع القــرار، مــن خــال التنظيــم التقنــي والخدمــات العامــة، ومــع ذلــك كان املحافــظ )وهــو مــا يمثــل الحكومة 
املركزيــة( حينهــا املمثــل الوحيــد للدولــة املركزيــة املتحكمــة فــي رســم السياســات والخطــط فــي األرا�ســي الفرنســية.)118)

وفي عامي 2002 و2004، شرعت فرنسا في تنفيذ املرحلة الثانية من الامركزية اإلقليمية. حيث تم تعديل الدستور 

الفرن�ســي فــي عــام 2003 بإدخــال عبــارة »اإلقليــم والامركزيــة« فــي املــادة )721( منــه. وإعطــاء مبــدأ االســتقال املالــي 

لــادارات املحليــة. وقــد عــززت التغييــرات الدســتورية املبدأيــن األساســيين املتمثليــن فــي تطبيــق الامركزيــة: اإلدارة 

الحــرة واالســتقال الذاتــي للقــرار.

كمــا تلخصــت املرحلــة الثانيــة مــن الامركزيــة للفتــرة 2002-2004 فــي نقــل املهــام اإلداريــة إلــى اإلدارات املحليــة، وال 

ســيما تلــك املتعلقــة بالتنميــة االقتصاديــة. وأصبحــت إدارات املناطــق هــي املســؤولة عــن التخطيــط ورســم السياســات 

االقتصاديــة اإلقليميــة، والتنميــة الصناعيــة، والتعليــم املنهــي؛ وبعــض الخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة، وتشــييد 

وصيانــة الهيــاكل األساســية العامــة، والبنــى التحتيــة للتعليــم الثانــوي والنقــل؛ والواجبــات التقليديــة فيمــا يتعلــق 

مــع إضافــة خطــط اســتخدام األرا�ســي وإصــدار تراخيــص  للتعليــم االبتدائــي،  التحتيــة  البلديــة والبنــى  بالخدمــات 

البنــاء. ولكــن فــي الواقــع كان هنــاك عــدة قيــود تقنيــة فــي هــذه املرحلــة.

فــي  التخصــص  أجــل  مــن  اإلصاحــات  مــن  ثالثــة  موجــة  بموجــب   ،2013 عــام  منــذ  بــدأت  فقــد  الثالثــة  املرحلــة  أمــا 

عددهــا. خفــض  بهــدف  معــا  املناطــق  مختلــف  ودمــج  واإلدارات  التنظيمــات 

)116) اريكود، التجربة الفرنسية في الامركزية والحكم املحلي متاح عب الرابط)https://goo.gl/vMFA9U( تاريخ الزيارة )5 كانون األول 2017)
)117) اريكود، التجربة الفرنسية في الامركزية والحكم املحلي متاح عب الرابط)https://goo.gl/vMFA9U( تاريخ الزيارة )5 كانون األول 2017)
)118) اريكود، التجربة الفرنسية في الامركزية والحكم املحلي متاح عب الرابط)https://goo.gl/vMFA9U( تاريخ الزيارة )5 كانون األول 2017)
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ممنهجــة  متأنيــة  بخطــوات  األردن  فــي  الامركزيــة  تطبيــق  نحــو  الســير  فــي  فرنســا،  تجربــة  مــن  اإلســتفادة  ويمكــن 

باســتراتيجية لنقــل الســلطات والصاحيــات لــإلدارات املحليــة بعــد التأكــد مــن تمكنهــا مــن إدارة هــذه الصاحيــات عــن 

للقيــاس.  القابلــة  مــن مؤشــرات األداء  طريــق وضــع مجموعــة 

وبناء على ما سبق توصل فريق البحث إلى التوصيات التالية: 

: أخــذ املاحظــات والتوصيــات بشــكل مســتمر مــن أعضــاء مجالــس املحافظــات بشــأن التجربــة األردنيــة األولــى فــي 
ً
أوال

الامركزيــة، لتطويــر التشــريعات األردنيــة املتعلقــة بالامركزيــة وتعديلهــا لزيــادة فعاليــة دور مجالــس املحافظــات. 

 
ً
: تعديــل قانــون الامركزيــة لســنة 2015 بحيــث يحــدد التعديــل مهــام مجالــس املحافظــات ويوضحهــا توضيحــا

ً
ثانيــا

، حيــث نــص البنــد )7( مــن املــادة )8/أ( علــى »مناقشــة تقاريــر عمليــات تنفيــذ املشــاريع والخطــط والبرامــج التــي 
ً
تامــا

تتولــى الدوائــر الحكوميــة فــي املحافظــة تنفيذهــا بمــا ال يتعــارض مــع عمــل أجهــزة الرقابــة الحكوميــة املختصــة ومتابعــة 

ســير العمــل باملشــاريع التنمويــة وتقييمهــا«. ونــص البنــد )11( مــن نفــس املــادة علــى »مناقشــة أي مــن أعضــاء املجلــس 

التنفيــذي فــي املوضوعــات الداخلــة ضمــن اختصاصــه« كجــزء مــن مهــام مجالــس املحافظــات، وعليــه يجــب تحديــد 

هــذه البنــود بشــكل أدق، وتحديــد صاحيــات أعضــاء مجلــس املحافظــة املندرجــة تحــت كلمــة »مناقشــة«. 

:إصــدار تعليمــات تبيــن العاقــة بيــن مجالــس املحافظــات واملجالــس البلديــة واملحليــة، وتوضــح أدوار كل منهــم، 
ً
ثالثا

حيــث أن كل مــن رؤســاء البلديــات ومجالــس املحافظــات يفهمــون طبيعــة العاقــة بينهــم علــى نحــو مختلــف عــن اآلخــر. 

ومجالــس  والبلديــة  املحليــة  للمجالــس  الرقابيــة  الصاحيــات  تتضمــن  بحيــث  األردنيــة  التشــريعات  تعديــل   :
ً
رابعــا

املحافظــات. 

: تعديــل التشــريعات األردنيــة بحيــث تبيــن مــدى صاحيــة مجالــس املحافظــات فــي الحصــول علــى منــح مــن جهــات 
ً
خامســا

خارجيــة أو قــروض لدعــم التنميــة اإلقتصاديــة فــي املحافظــات كمــا تبيــن مــدى صاحيتهــا فــي تنفيــذ مشــاريع اســتثمارية 

وإدارتهــا وإدارة وأرباحهــا.

املفتوحــة والتشــاركية علــى جميــع مســتويات  السياســات  ثقافــة صنــع  التــي تعرقــل ظهــور  القوانيــن  تعديــل   :
ً
سادســا

الحكومة، وتعزيز املؤسسات العامة ومواءمة السياسات واملمارسات الفعلية مع مبادئ االنفتاح والشفافية واملساءلة 

واملشاركة الشعبية وجعل كل من برامج التنمية الوطنية ومخرجات اجتماعات مجالس املحافظات متاحة على شبكة 

اإلنترنت ونشرها على نطاق واسع بين السكان وإنشاء مجالس محلية للشباب وكما يمكن أن تؤدي الشرائح الضعيفة 
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 بنــاًء فــي تحديــد االحتياجــات واألولويــات فــي مجتمعهــم املحلــي وتوضيــح 
ً
فــي املجتمــع، بمــا فــي ذلــك النســاء والشــباب، دورا

األدوار واملســؤوليات على الصعيد الوطني وعلى مســتوى املحافظات والبلديات في تقديم الخدمات والكفاءات العامة 

فــي عمليــة التخطيــط والتنميــة الوطنيــة. وينبغــي نشــر هــذه القائمــة وإتاحتهــا علــى نطــاق واســع للمواطنيــن )119).

: بنــاء قواعــد تشــاركية مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي، واملؤسســات التعليميــة، والناشــطين والقطــاع الخــاص 
ً
ســابعا

ومختلــف املؤسســات املحليــة ملســاعدة املجالــس املحليــة فــي تنفيــذ برامجهــا )120)

: إيجــاد إطــار تشــريعي واضــح ينظــم العاقــة بيــن املجالــس املحليــة والحكومــة املركزيــة، بحيــث يبيــن أدوار كل 
ً
ثامنــا

منهــا واختصاصاتهــا ونطــاق صاحياتهــا، وآليــة عملهــا ومتابعتهــا، لضمــان عــدم التداخــل فــي الصاحيــات ممــا يــؤدي الــى 

تعطيــل الخطــط والقــرارات، ولضمــان قــدرة أكبــر للمجالــس املحليــة الســتغال املــوارد التــي تقــع فــي إطــار صاحياتهــا. 

واملوائمة بين الصاحيات واألدوار التي تمنح للمجالس املحلية وبين كفاءتها وقدراتها، بحيث تعمل املجالس املحلية 

 املجالس 
ً
بالتشــارك مع الحكومة املركزية على تطوير كفاءتها ومواردها ملوائمة األدوار املطلوبة منها، وتســتفيد أيضا

املحليــة مــن الشــراكات التــي تبنيهــا مــع املؤسســات املحليــة املختلفــة ملســاعدتها فــي تعزيــز قدراتهــا وتنفيــذ برامجهــا.)121)

: زيادة نسبة مقاعد الكوتا من %10 إلى %25 أسوة بقانون البلديات. 
ً
تاسعا

: إعادة النظر في تقسيم الدوائر االنتخابية لتكون أكثر شمولية وعدالة في توزيع الناخبين. 
ً
عاشرا

)119) منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة )2017( إصــاح الامركزيــة فــي األردن، متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/fxCh3k(، مركــز الحيــاة 
لتنميــة املجتمــع املدنــي، دليــل الامركزيــة لتطويــر أداء املجالــس املحليــة متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/puh9ez( ومركــز الحيــاة لتنميــة 
https://goo.gl/( املجتمــع املدنــي، تحليــل األثــر الديمقراطــي املتوقــع ملســودات اإلطــار القانونــي الناظــم لــإلدارة املحليــة فــي األردن متــاح عبــر الرابــط

Qpkp7X( تاريــخ الزيــارة )18 كانــون األول 2017).
)120) مركــز الحيــاة لتنميــة املجتمــع املدنــي، دليــل الامركزيــة لتطويــر أداء املجالــس املحليــة متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/puh9ez( تاريــخ 

الزيــارة )18 كانــون األول 2017).
)121) مركــز الحيــاة لتنميــة املجتمــع املدنــي، دليــل الامركزيــة لتطويــر أداء املجالــس املحليــة متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/puh9ez( تاريــخ 

الزيــارة )18 كانــون األول 2017).
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ً
االلتزام رقم 6: تطوير مستوى الرعاية الصحية وحوسبة القطاع وربطه الكترونيا

املبدأ الذي يتضمنه 

االلتزام

إتاحة الوصول للمعلومات واستخدام 

التكنولوجيا واالبتكار لزيادة الخدمات 

العامة في مجال الصحة

تاريخ بدء تنفيذ االلتزام 

وتاريخ نهاية التنفيذ
2018/8/30 -  2017/2/1

الجهة التي تقود تنفيذ 

ما ورد في االلتزام
محدوددرجة تحقق االلتزامالحكومة األردنية )وزارة الصحة(

مؤشرات التنفيذ 

أنشطة ذات مخرجات يمكن قياسها وتاريخ لنهاية التنفيذ
تاريخ نهاية التنفيذتاريخ بدء التنفيذ

1. قيــام وزارة الصحــة واألجهــزة التابعــة لهــا بإجــراء مســح ميدانــي 

للمعلومات املتعلقة بخصائص املناطق التي توجد بها املستشفيات 

العامــة التابعــة لهــا، بحيــث يتــم تحديــد طبيعــة احتياجــات الرعايــة 

الصحيــة املطلوبــة فــي املناطــق.

2017/2/12017/6/1

2. إجــراء فحــص ملتطلبــات إدخــال البيانــات واملعلومــات فــي املراكــز 

الصحيــة
2017/6/12017/8/30

3. إجــراء تقييــم إلمكانيــات املستشــفيات التقنيــة مــن زاويــة املعــدات 

والتجهيــزات والخبــرة
2017/7/152017/9/15

4. تدريــب للــكادر الطبــي يشــمل تدريــب االطبــاء علــى كيفيــة تعبئــة 

وإدخــال النمــاذج اإللكترونيــة مثــل التبليــغ عــن الوفيات، التصنيف 

الدولــي  والترميــز  والتصنيــف  الوفيــات،  ألســباب  الدولــي  والترميــز 

الــى  باإلضافــة  الصحــة،  وزارة  مستشــفيات  فــي  االمــراض؛  ألســباب 

تدريــب الــكادر الطبــي لإلبــاغ عــن حــاالت العنــف ضــد املــرأة )بحســب 

مقتــرح مــن مؤسســة ميــزان لحقــوق االنســان(

2017/10/152018/8/15

اإللكترونــي  للربــط  التحتيــة  البنيــة  احتياجــات  توفيــر  فــي  البــدء   .5

الصحــة  وزارة  مستشــفيات  فــي  والشــبكة  املعــدات  مثــل 
2017/10/152018/3/1

الخلفية: 

ســعى األردن لتحســين مســتوى الرعايــة التــي يقدمهــا مــن خــال حوســبة القطــاع، حيــث عملــت وزارة الصحــة ووزارة 

امللكيــة  والجمعيــة  للســرطان  الحســين  ومؤسســة  امللكيــة  الطبيــة  والخدمــات  املعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت 



54

للتوعيــة الصحيــة وجمعيــة املستشــفيات الخاصــة وصنــدوق امللــك عبــدهللا الثانــي للتنميــة بالتعــاون علــى تأســيس 

شــركة الحوســبة الصحيــة األردنيــة EHS عــام 2009 بهــدف دعــم وتعزيــز قطــاع الرعايــة الصحّيــة فــي األردن لتطويــر 

جــودة وكفــاءة خدمــات الرعايــة الصحّيــة العامــة فــي األردن بغــرض املســاهمة بإيجــاد مســتقبل أكثــر فعاليــة للقطــاع 

الصحــي فــي اململكــة)122) وكان برنامــج »حكيــم« أول مبــادرة وطنيــة لحوســبة القطــاع الصحــي، والــذي تــم إطاقــه عــام 

2009 )123) بهدف »تعميم تطبيق البرنامج على املســتوى الوطني لزيادة فعالية اإلدارة الطبية وتحقيق تطوير جذري 

فــي الرعايــة الصحيــة املقدمــة للمواطنيــن والوصــول بهــا إلــى أفضــل املعاييــر الدوليــة إلــى جانــب الكفــاءة االقتصاديــة 

وتحســين إجــراءات ســير العمــل والتــي ســتنعكس بشــكل إيجابــي علــى تجربــة املريــض فــي املستشــفى أو املركــز الصحــي، 

مــن خــال إنشــاء ملــف طبــي إلكترونــي لــكل مواطــن وتيســير وصــول مســتخدمي النظــام إليــه مــن أيــة منشــأة طبيــة 

النظــام،  بيانــات  بيانــات دائــرة األحــوال املدنيــة وقاعــدة  بيــن قاعــدة  الربــط  الوطنــي، عــن طريــق  الرقــم  باســتخدام 

حيــث يحتــوي امللــف علــى التقاريــر اإلجرائيــة والجراحيــة الشــاملة واألدويــة الحاليــة والتجــاوب معهــا أوالحساســة منهــا 

والتاريــخ الطبــي والجراحــي واملاحظــات املدونــة عنــد زيــارة املستشــفى أوالعيــادة.«)124). كمــا تــم تأســيس شــركة الحوســبة 

الصحيــة الدوليــة فــي عــام 2012 وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل مــن قبــل شــركة الحوســبة الصحيــة، وتهــدف إلــى تســويق 

برنامــج »حكيــم« إلــى الــدول املهتمــة بتطويــر خدماتهــا الصحيــة مــن خــال حوســبة هــذا القطــاع لديهــا)125).

 www.elm.jo كمــا وتــم إطــاق مكتبــة األردن الطبيــة اإللكترونيــة عــام 2013، وهــي عبــارة عــن موقــع إلكترونــي مجانــي

 مــن الكتــب واملجــات الطبيــة اإللكترونيــة التــي تســاعد املســتخدمين فــي الحصــول علــى املعلومــات الطبيــة 
ً
تضــم عــددا

الحديثــة بشــكل إلكترونــي)126). 

وفي عام 2015 أسست أكاديمية حكيم، والتي تهدف الى تدريب الخبرات املحلية في مجال املعلوماتية الطبية)127). 

2016 أطلقــت شــركة الحوســبة الصحيــة تطبيــق »طبيب@حكيــم« لأجهــزة الذكيــة، والــذي يعمــل علــى  وفــي عــام 

متابعــة مواعيــد الحــاالت املســجلة لــدى األطبــاء بإظهــار كافــة املعلومــات املوجــودة عــن مواعيــد املر�ســى، والــذي يوفــر 

الوقــت وجهــد الــكادر الطبــي ويعــزز مــن كفــاءة العمــل لديهــم بتخفيــف عــبء ســجات املواعيــد الورقيــة)128).

)122) شركة الحوسبة الصحية،عن الشركة، متاح عبر الرابط https://goo.gl/6t1jpF، تاريخ الزيارة )3 كانون االول،2017).
)123) شركة الحوسبة الصحية، برنامج حكيم، متاح عبر الرابط http://bit.ly/2ieXIg8، تاريخ الزيارة )3 كانون االول،2017(. 
)124) شركة الحوسبة الصحية، برنامج حكيم، متاح عبر الرابط http://bit.ly/2ieXIg8، تاريخ الزيارة )3 كانون االول،2017(. 

 ،)https://goo.gl/3KvzCA( 125) شــركة الحوســبة الصحيــة نحورعايــة صحيــة أفضــل فــي األردن مــن خــال التكنولوجيــا، متــاح عبــر الرابــط(
تاريــخ الزيــارة )3 كانــون االول،2017(. 

)126) شركة الحوسبة الصحية،مكتبة األردن الطبية اإللكترونية، متاح عبر الرابط https://goo.gl/Gj8MXc، تاريخ الزيارة )3 كانون األول،2017(. 
)127) جريدة شركة الحوسبة الصحية، )نيسان 2016( برنامج »حكيم«، متاح عبر الرابط http://bit.ly/2Bvegbj، تاريخ الزيارة )3 كانون األول 2017(. 

 ،http://bit.ly/2nncc2N 128) الغــد، )2 تشــرين األول 2016( إطــاق تطبيــق »طبيب@حكيــم« عبــر األجهــزة الذكيــة لأطبــاء، متــاح عبــر الرابــط(
تاريــخ الزيــارة )3 كانــون األول،2017( 
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التنفيذ: 

تــم فــي عــام 2017 وضمــن إطــار برنامــج »حكيــم« حوســبة 75 موقــع تابــع لــوزارة الصحــة شــملت 8 مستشــفيات و18 

مركــز صحــي شــامل و49 مركــز صحــي أولــي ليصبــح عــدد املواقــع املحوســبة كافــة 102 موقــع منجــز، ونســبة املشــاريع 

املتبقيــة 22 %، وعلــى صعيــد املكتبــة الطبيــة »ِعلــم« فــإن عــدد املســجلين فيهــا بلــغ 15 ألــف شــخص، حيــث يبلــغ معــدل 

تســجيل املســتخدمين الجــدد 300 مســتخدم فــي الشــهر، فيمــا يبلــغ عــدد الزيــارات الشــهرية للمجلــة 7000 دخــول )129).

 مــن الجهــات الرســمية 
ً
وعملــت وزارة الصحــة علــى البــدء بتنفيــذ مشــروع التحــول اإللكترونــي لهــا وخاطبــت عــددا

ذات العاقــة للبــدء بتنفيــذ املشــروع،وجاءت الخطابــات فــي هــذه املرحلــة للتنســيق مــع أمانــة عمــان ووزارة البلديــات 

ووزارتــي التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي بشــأن تطويــر خدمــة ترخيــص الصيدليــات العامــة ورخصــة مزاولــة املهنــة 

 وطالبــت الــوزارة الجهــات املذكــورة بتســهيل اإلجــراءات للربــط اإللكترونــي معهــا لتعزيــز 
ً
للممــرض القانونــي إلكترونيــا

هــذه الخدمــة.)130)))131)

مــن  لعــدد  تفقديــة  زيــارات   2017 العــام  خــال  األردنــي  الصحــة  وزيــر  نفــذ  فقــد  األداء،  مؤشــرات  إلــى  وباالنتقــال 

املستشــفيات واملراكــز الصحيــة )132) لتفقــد ســير العمــل واالطمئنــان علــى مســتوى الخدمــات التــي يتلقاهــا املر�ســى، 

وتخلــل هــذه الزيــارات عــدد مــن اللقــاءات مــع ذوي الخبــرة وبحــث اســتحداث املعــدات وتأهيــل الكــوادر الطبيــة وإجــراء 

تقييــم إلمكانيــات املستشــفيات التقنيــة ومتطلبــات إدخــال البيانــات واملعلومــات فــي املراكــز الصحيــة )133). باإلضافــة 

إلــى مجموعــة مــن الزيــارات امليدانيــة التــي نفذتهــا الــوزارة مــن خــال مديرياتهــا للمستشــفيات واملراكــز الصحيــة)134). 

مثــل  اإللكترونيــة،  النمــاذج  تعبئــة  علــى  الطبيــة  الكــوادر  بتدريــب  يتعلــق  فيمــا  أي معلومــة  البحــث  ُيظهــر  لــم  لكــن 

معلومــات متعلقــة بعــدد الكــوادر املدربــة واملستشــفيات واملراكــز التــي تــم تدريبهــا، أو أي معلومــات متعلقــة بالبــدء 

بتوفيــر احتياجــات البنيــة التحتيــة للربــط اإللكترونــي، مثــل املعــدات والشــبكة فــي مستشــفيات وزارة الصحــة. 

وبناًء على ما تقدم يكون هذا االلتزام قد تحقق بشكل محدود.

 ،)https://goo.gl/TBiJcW( النشــرة اإلخباريــة للنصــف األول مــن عــام 2017، متــاح عبــر الرابــط )129) شــركة الحوســبة الصحيــة، )آذار،2017(
تاريــخ الزيــارة )4 كانــون االول، 2017( 

https://( 130) وزارة الصحــة، مراســات لتنفيــذ مشــروع التحــول اإللكترونــي، ســلمت لفريــق البحــث فــي 9 كانــون ثانــي 2018، متــاح عبــر الرابــط(
 )goo.gl/fUUVPk

 )https://goo.gl/B4TovW( 131) وزارة الصحة، ر�سى متلقي الخدمة، سلمت لفريق البحث في 9 كانون ثاني 2018، متاح عبر الرابط(
)132) الــرأي، )25 تشــرين الثانــي، 2017( وزيــر الصحــة يتفقــد مراكــز صحيــة، متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2i6nOVV( تاريــخ الزيــارة )17 

كانــون االول،2017).
)133) الرأي، )28 اب،2017( وزير الصحة يزور مستشفى البشير، متاح عبر الرابط http://bit.ly/2iLsi4H، تاريخ الزيارة )4كانون االول،2017).

 )https://goo.gl/cUhLNu( 134) وزارة الصحة، الزيارات امليدانية، سلمت لفريق البحث في 9 كانون ثاني 2018، متاح عبر الرابط(
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املمارسات الفضلى والتوصيات:

مــن التجــارب املتميــزة التــي يمكــن النظــر إليهــا فيمــا يخــص الصحــة التجربــة االســتونية والتــي ارتكــزت علــى تحالــف 

بيــن مؤسســات القطــاع الخــاص ومؤسســات الدولــة ذات الصلــة بالصحــة إلطــاق مؤسســة الصحــة اإللكترونيــة 

الهويــة  بشــبكة  ربطــه  خــال  مــن  املركــزي  اإللكترونــي  الصحــي  الســجل  لنظــام   
ً
أساســا وضعــت  والتــي  اإلســتونية، 

اإللكترونيــة)135). وإعطــاء رقــم فريــد وخــاص لــكل مواطــن وفقــا للقانــون. وتعمــل هــذه الشــبكة بــأن يرســل الطبيــب 

الوصفــة الطبيــة الخاصــة باملريــض إلــى النظــام املركــزي، وأن أي صيدالنــي فــي إســتونيا يمكنــه أن يصــرف الــدواء مــن 

ثــم يقــوم الصيدالنــي بإدخــال هــذه املعطيــات علــى الحاســوب الخــاص بــه، ويتــم إرســال هــذه املعطيــات مــرة أخــرى إلــى 

النظــام املركــزي. وتقــوم شــركة التأميــن باســتام الفاتــورة، وهــو مــا يوفــر خطــوة قيــام املريــض بإعطــاء الفاتــورة لشــركة 

التأميــن. وبإمــكان املريــض االطــاع علــى جميــع هــذه املعلومــات ومعرفتهــا عــن طريــق بوابــة املريــض اإللكترونيــة والتــي 

تحتــوي علــى كامــل ســجاته الشــخصية، وهــذه البوابــة هــي بوابــة تفاعليــة علــى شــبكة اإلنترنــت تــم إطاقهــا عــام 2008، 

حيث يمكن الدخول عليها عن طريق بطاقات الهوية الخاصة باألشخاص املر�سى ورقم سري وسؤال أمني)136). 

وبناء على ما سبق توصل فريق البحث إلى التوصيات التالية: 

: تحديــث املوقــع اإللكترونــي للــوزارة وزيــادة إيقونــات الخدمــات اإللكترونيــة، مثــل طلــب شــهادة امليــاد وشــهادة 
ً
أوال

، وتقييــم األطبــاء وغيرهــا مــن الخدمــات. 
ً
الوفــاة، تعديــل شــهادات الكــوادر الطبيــة إلكترونيــا

: عمل قاعدة بيانات لتاريخ املريض الطبي ابتداًء من شــهادة املياد الوالدة، وزيارات األطباء كافة، وكل مطعوم 
ً
ثانيا

أو دواء يتــم وصفــه للمريــض. وتكــون هــذه البيانــات متاحــة لــكل مــن املريــض واألطبــاء املشــمولين بقاعــدة البيانــات، 

ويمكــن عنــد زيارتــه ألي طبيــب االطــاع علــى تاريــخ املريــض ممــا يســهل عمليــة التشــخيص ووصــف األدويــة.

 ،)http://bit.ly/2AVoMMH( الحــدود املســتقبلية للصحــة اإللكترونيــةـ متــاح عبــر الرابــط )135) مجلــة منظمــة الصحــة العامليــة، )5 أيــار 2012(
تاريــخ الزيــارة )4 كانــون االول، 2017(. 

 ،)http://bit.ly/2AVoMMH( الحــدود املســتقبلية للصحــة اإللكترونيــةـ متــاح عبــر الرابــط )136) مجلــة منظمــة الصحــة العامليــة، )5 أيــار 2012(
تاريــخ الزيــارة )4 كانــون االول، 2017(. 
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2018 - 2016

االلتزام رقم7: تطوير مرصد تفاعلي لرصد تنفيذ الخطط الحكومية والتقدم 

املحرز في إنجازها من قبل املواطن 

املبدأ الذي يتضمنه 

االلتزام

إتاحة الوصول للمعلومات 

واستخدام التكنولوجيا واالبتكار 

ساءلة
ُ
لزيادة الشفافية وامل

تاريخ بدء تنفيذ االلتزام 

وتاريخ نهاية التنفيذ
2017/8/20 - 2017/1/1

الجهة التي تقود تنفيذ 

ما ورد في االلتزام

الحكومة األردنية )وزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات، وحدة اإلنجاز 

الحكومي في رئاسة الوزراء(

لم يبدأدرجة تحقق االلتزام

مؤشرات التنفيذ 

أنشطة ذات مخرجات يمكن قياسها وتاريخ لنهاية التنفيذ
تاريخ نهاية التنفيذتاريخ بدء التنفيذ

1. إطــاق البوابــة املركزيــة اإللكترونيــة www.plan.gov.jo كجــزء 

مــن برنامــج األردن 2025
2017/1/12017/1/30

املعلومــات  بنقــل  العــام  الجهــاز  دوائــر  إللــزام  إجــراءات  اعتمــاد   .2

البوابــة عبــر 
2017/2/202017/4/20

32017/5/12017/6/1. تخصيص ضباط ارتباط بين الدوائر وإدارة البوابة؛

42017/5/12017/6/1. وضع جدول منتظم لنقل املعلومات من الدوائر عبر البوابة

5. تصميــم نظــام للكشــف الــدوري علــى كفــاءة املعلومــات والبيانــات 

التــي تقدمهــا البوابــة وســهولة اســتخدامها مــن قبــل املواطنيــن مــن 

خــال اســتبيانات دوريــة علــى املوقــع اإللكترونــي ومــن خــال وســائل 

زيــارة  هاتفيــة،  مقابــات  )عينــة عشــوائية،  الــراي  لقيــاس  ميدانيــة 

دوائــر الجهــاز العــام(.

2017/6/202017/8/20

خلفية:

عمــل األردن خــال العقــد املا�ســي علــى إعــداد العديــد مــن الخطــط واالســتراتيجيات التنمويــة، لكــن لــم يتوصــل فريــق 

البحــث أليــة إجــراءات اتبعتهــا الحكومــة األردنيــة بهــدف إتاحــة الفرصــة للمواطنيــن لرصــد تنفيــذ الخطــط ومتابعتهــا.
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أمــا علــى الصعيــد الدولــي فقــد انضمــت الحكومــة األردنيــة ملبــادرة الشــراكات الحكوميــة الشــفافة فــي العــام 2011 )137)، 

حيــث تتيــح هــذه املبــادرة ملؤسســة مجتمــع مدنــي أن تقــوم بــدور الجهــة البحثيــة املســتقلة ملتابعــة وتقييــم أداء الحكومــة 

فــي تنفيــذ خططهــا املقدمــة أمــام هــذه املبــادرة، لكــن فــي هــذه الحالــة ال تعتبــر الحكومــة هــي مــن بــادرت بإتاحــة الفرصــة 

للمجتمــع املدنــي بمتابعــة خططهــا ألن هــذا األمــر هــو أحــد الشــروط األساســية النضمــام الحكومــات للمبــادرة.

مــن خــال  فــي األردن  بتقييــم حالــة حقــوق اإلنســان  املدنــي  تقــوم مؤسســات املجتمــع  املتحــدة  األمــم  وعلــى صعيــد 

 عــن طريــق الجمعيــة العامــة لأمــم 
ً
االســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق اإلنســان UPR والــذي بــدأ العمــل بــه دوليــا

 (138( .251/60 2006 بموجــب القــرار  15 آذار/مــارس  املتحــدة فــي 

التنفيذ:

لــم يتوصــل فريــق البحــث ألي معلومــة تفيــد البــدء بتنفيــذ هــذا االلتــزام وعليــه تكــون درجــة هــذا االلتــزام لــم يبــدأ العمــل 

به.

املمارسات الفضلى والتوصيات:

بشــكل عــام، يعــرف الرصــد والتقييــم علــى أنهمــا مــن املمارســات الفضلــى فــي تحليــل أي مشــروع ومنهجيــة ذات قيمــة 

لـ«تعزيز قاعدة إدارة النتائج والتركيز على جيل التعليم واملعرفة«، باإلضافة إلى أنها تعزز املساءلة العامة. بامللخص، 

فــإن تحليــل الرصــد والتقييــم يمكــن أن يســاعد فــي التنفيــذ املســتقبلي عبــر املســاهمة فــي عمليــة التعلــم والعمــل لصالــح 

الجهــة املنفــذة عبــر تمكينهــا مــن أن يكــون لهــا قاعــدة مصــادر قويــة تمكنهــا مــن الحصــول علــى الدعــم الــازم حتــى لوكانــت 

فهــم بشــكل أفضــل. وعليــه، فــإن هــذا األســلوب مطبــق 
ُ
هــذه النتائــج غيــر متوقعــة أو غيــر مواتيــة، إال أنهــا يمكــن أن ت

أيضــا وإيجابــي لصالــح الجهــات الحكوميــة، كمــا أن االلتــزام باملمارســات الفضلــى للرصــد واملتابعــة ســيعزز بشــكل كبيــر 

مــن عمــل ومســاءلة الحكومــة األردنيــة، والــذي مــن شــأنه تحســين مســتوى تنفيــذ الخطــط الحكوميــة وبالتالــي تحقيــق 
املزيــد مــن رضــا املواطنيــن.)139)

)137) شراكة الحكومات الشفافة )OGP(، متاح عبر الرابط )https://goo.gl/bRWf6Z( تاريخ الزيارة )18 كانون اول 2017)
 )https://goo.gl/FsGyxu( 138) األمم املتحدة، املفوضية السامية لحقوق االنسان، متاح عبر الرابط(

https://goo.gl/ الرابــط  عبــر  متــاح   ،2015 الوطنيــة  النزاهــة  تنفيــذ منظومــة  فــي  الحكومــي  األداء  تقييــم  تقريــر  راصــد،   - الحيــاة  مركــز   (139(
XLGVNm
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2018 - 2016

 االلتزام رقم 8: تبني مبدأ اإلفصاح عن املوازنات وفق املعايير الدولية وتعزيز 

الشفافية واإلفصاح املالي

املبدأ الذي يتضمنه 

االلتزام
ساءلة

ُ
اتاحة الوصول للمعلومات وامل

تاريخ بدء تنفيذ االلتزام 

وتاريخ نهاية التنفيذ
2017/1/30 - 2017/1/1

الجهة التي تقود تنفيذ 

ما ورد في االلتزام
جزئيدرجة تحقق االلتزامالحكومة األردنية )وزارة املالية( 

مؤشرات التنفيذ 

أنشطة ذات مخرجات يمكن قياسها وتاريخ لنهاية التنفيذ
تاريخ نهاية التنفيذتاريخ بدء التنفيذ

بهــدف   ،2015 لعــام  املجمعــة  الحكوميــة  الحســابات  نشــر    .1

زيــادة الشــفافية واالفصــاح املالــي بحســب قــرارات مجلــس الــوزراء 

5411 رقــم  عــدد  الرســمية  الجريــدة  فــي  املنشــورة 

غير محدد في الخطة2017/1/15

2. صــدور تعليمــات حكوميــة لكافــة دوائــر الحكومــة بتقديــم جــدول 

زمنــي ومنتظــم لافصــاح عــن بياناتهــا املاليــة
غير محدد في الخطة2017/1/30

ضمنهــا  ومــن  العاقــة  ذات  الجهــات  يضــم  عمــل  فريــق  انشــاء   .3

قبــل  مــن  )مقتــرح  عملــه  إطــار  وتصميــم  الحكوميــة  غيــر  منظمــات 

حكوميــة( غيــر  منظمــة   - األردن  شــركاء 

الخلفية: 

يعتبــر كل مــن قانــون املوازنــة وقانــون موازنــة الوحــدات الحكوميــة أهــم أدوات اإلفصــاح املالــي فــي األردن، حيــث تعمــل 

بــدء الســنة املاليــة التــي تعــود لهــا  الحكومــة علــى إرســال مســودتي القانونيــن إلــى البرملــان قبــل شــهر علــى األقــل مــن 

لتصــف  الرســمية  الجريــدة  فــي   ونشــرها 
ً
األمــة ســنويا مــن مجلــس  إقرارهمــا  بعــد  القوانيــن  هــذه  وتنشــر  املوازنــة)140) 

املوازنــات املحــددة للعــام املالــي مرفقــة بجــداول ماليــة مفصلــة. وتوضــح املــادة )112( مــن الدســتور األردنــي اإلجــراءات 

التي يجب على الحكومة اتباعها لرفع مسودة املوازنة ومسودة موازنة الوحدات الحكومية إلى مجلس األمة كل عام، 

بحيــث ترفــع هــذه املســودات إلــى املجلــس قبــل ابتــداء الســنة املاليــة بشــهر واحــد علــى األقــل ويتــم تقديــم الحســابات 

الختاميــة خــال ســتة شــهور مــن انتهــاء الســنة املاليــة الســابقة ويقــوم مجلــس النــواب باالقتــراع علــى كل فصــل مــن 

فصــول املوازنــة العامــة علــى حــدة. 

)140) اململكة االردنية الهاشمية، الدستور األردني 2011، املادة)112( القسم)1).
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وفــي كانــون الثانــي مــن عــام 2010 انضــم األردن إلــى معاييــر البيانــات الخاصــة بالنشــر)SDDS( بتوجيــه مــن صنــدوق 

النقــد الدولــي، حيــث يتــم تقييــم البيانــات املاليــة وفــق هــذه املعاييــر التــي تلــزم األردن بنشــر البيانــات املاليــة بأوقاتهــا 

املحــددة وبصيغــة مفهومــة لكافــة املواطنين)141)ومنــذ ذلــك الوقــت عملــت وزارة املاليــة بشــكل دوري علــى إصــدار نشــرة 

 بشــأن الديــن العــام )142) إضافــة لنشــر تفاصيــل العجــز املجمــع والحســابات الختاميــة 
ً
 فصليــا

ً
ماليــة شــهرية وتقريــرا

الســنوية وتقاريــر ماليــة نصــف ســنوية)143). 

ويقــوم صنــدوق النقــد الدولــي بإصــدار تقاريــر ســنوية رقابيــة للبيانــات املاليــة الخاصــة بالــدول املنضمــة إلــى معاييــر 

2016، فقــد وافقــت البيانــات  فــي هــذا املجــال لعــام  البيانــات الخاصــة بالنشــر)SDDS( ووفقــا لتقييــم أداء األردن 

املاليــة الصــادرة عــن األردن جميــع معاييــر البيانــات الخاصــة بالنشــر)SDDS( طيلــة فتــرة انضمــام األردن، أي منــذ 

2010. حيــث يعمــل األردن علــى نشــر البيانــات الخاصــة بالديــن العــام واملوازنــة وأوجــه اإلنفــاق الحكومــي والحســابات 

 .2016 العــام  خــال  األردن  قــدم  كمــا  للعامــة.  جميعهــا  ويتيحهــا  دوري  بشــكل  ماليــة  ســنة  كل  نهايــة  فــي  الختاميــة 

معلومــات عــن املنهجيــة واملصــادر فــي التعــرف علــى كافــة فئــات البيانــات املاليــة التــي مــن شــأنها تســهيل تقييــم جــودة 

البيانــات مــن قبــل املســتخدمين)144). 

كمــا بــدأت دائــرة املوازنــة العامــة فــي عــام 2012 بإصــدار دليــل املواطــن للموازنــة العامــة بشــكل ســنوي وذلــك لتمكيــن 

املواطــن مــن االطــاع والتعــرف علــى أبعــاد املوازنــة ومامحهــا العامــة ومضامينهــا )145).

وعلــى الرغــم مــن أن النقاشــات التــي تخــص قانــون املوازنــة تتــم بشــكل علنــي – أي أن الحــوارات فــي الجلســات تكــون 

علنيــة علــى التلفزيــون ويتــم إصــدار تقاريــر حولهــا - إال أنــه ال توجــد آليــة محــددة لإلفصــاح عــن املوازنــة للجمهــور، 

 .(146( ً
ســواء في الدســتور األردني أو القوانين، باســتثناء معايير البيانات الخاصة بالنشــر)SDDS( التي تم ذكرها ســابقا

 ،.)https://goo.gl/SJ2xDd( نشــرة معاييــر البيانــات: دليــل املشــتركين واملســتخدمين، متــاح عبــر الرابــط )141) صنــدوق النقــد الدولــي)2013(
تاريــخ الزيــارة )18 كانــون األول 2017(. 

)142) اململكــة االردنيــة الهاشــمية، البنــك املركــزي األردنــي. البيانــات املاليــة واالقتصاديــة. متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/awVn7e(، تاريــخ 
الزيــارة )18 كانــون األول 2017(. 

)143) اململكــة االردنيــة الهاشــمية، وزارة املاليــة )النشــرات املاليــة الشــهرية(. متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/KESzbL(، تاريــخ الزيــارة )18 
(2017 كانــون األول 

https://goo.gl/( تقريــر الرصــد الســنوي للمعيــار الخــاص لنشــر البيانــات لعــام 2016، متــاح عبــر الرابــط.)144) صنــدوق النقــد الدولــي )2016(
Mmv96b(، تاريــخ الزيــارة )18 كانــون األول 2017).

)145) اململكــة االردنيــة الهاشــمية، دائــرة املوازنــة العامــة )دليــل املواطــن(. متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/SzqfDa(، تاريــخ الزيــارة )18 كانــون 
األول 2017)

)146) مركــز الحيــاة لتنميــة املجتمــع املدنــي)29 آذار، 2016(، تقيــم االداء الحكومــي فــي تنفيــذ الخطــة التنفيذيــة ملنظومــة النزاهــة الوطنيــة خــال 
عــام 2014. متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/ngSjwu( تاريــخ الزيــارة )18 كانــون األول 2017)
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OGP تقييم األداء الحكومي في تنفيذ الخطة الوطنية الثالثة لألردن ضمن مبادرة الشراكة الحكومية الشفافة

2018 - 2016

التنفيذ: 

وافقــت البيانــات املاليــة الصــادرة عــن األردن جميــع معاييــر البيانــات الخاصــة بالنشــر)SDDS( لعــام 2016 حيــث عمــل 

األردن علــى نشــر البيانــات الخاصــة بالديــن العــام واملوازنــة وأوجــه اإلنفــاق الحكومــي والحســابات الختاميــة كمــا عمــل 

علــى إتاحتهــا جميعهــا للعامــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك قــدم األردن معلومــات عــن املنهجيــة واملصــادر فــي التعــرف علــى كافــة 

فئــات البيانــات املاليــة التــي مــن شــأنها تســهيل تقييــم جــودة البيانــات مــن قبــل املســتخدمين)147). 

املالــي  الشــفافية واإلفصــاح  زيــادة  بهــدف   ،2015 لعــام  املجمعــة  الحكوميــة  الحســابات  نشــر   :1 رقــم  األداء  مؤشــر 

.5411 رقــم  عــدد  الرســمية  الجريــدة  فــي  املنشــورة  الــوزراء  قــرارات مجلــس  بحســب 

أصــدرت وزارة املاليــة البيانــات املاليــة املجمعــة لعــام 2015، والتــي تتضمــن البيانــات املاليــة لــكل مــن املوازنــة العامــة 

 (149(  2016 للعــام  الختامــي  الحســاب  الــوزارة  أصــدرت  كمــا  املســتقلة)148)  الحكوميــة  الوحــدات  وموازنــة  للدولــة 

.(150(  2016 للعــام  الحكوميــة  للوحــدات  الختاميــة  والحســابات 

مؤشــر األداء رقــم 2: تعليمــات حكوميــة لكافــة دوائــر الحكومــة بتقديــم جــدول زمنــي ومنتظــم لإلفصــاح عــن بياناتهــا 

املاليــة.

لــم يتــم إصــدار أي تعليمــات رســمية للدوائــر الحكوميــة لتقديــم جــداول زمنيــة ومنتظمــة لإلفصــاح عــن بياناتهــا املاليــة، 

ويــرى موظفيــن مــن وزارة املاليــة أن هــذا املؤشــر غيــر واضــح الهــدف منــه، كمــا أنــه ال حاجــة لوجــود تعليمــات لتكليــف 

الوحــدات  كافــة  يجبــر  القانــون  ألن  ذلــك  املاليــة،  بياناتهــم  عــن  لإلفصــاح  زمنــي  جــدول  بتقديــم  الحكوميــة  الدوائــر 

الحكوميــة علــى اإلفصــاح عــن بياناتهــا املاليــة بفتــرة زمنيــة محــددة، وهــي شــهر نيســان مــن كل عــام )151)، حيــث نصــت 

املــادة 11/ب مــن قانــون موازنــات الوحــدات الحكوميــة علــى إلزاميــة الوحــدات الحكوميــة بتزويــد وزارة املاليــة ودائــرة 

املوازنــة العامــة بمــا يلــي:

 للتصنيــف الــوارد فــي هــذا القانــون، وكذلــك بأرصــدة حســاباتها لــدى البنــوك 
ً
أ- مواقــف ماليــة إليراداتهــا ونفقاتهــا وفقــا

.
ً
والصنــدوق شــهريا

https://goo.gl/( تقريــر الرصــد الســنوي للمعيــار الخــاص لنشــر البيانــات لعــام 2016، متــاح عبــر الرابــط.)147) صنــدوق النقــد الدولــي )2016(
Mmv96b(، تاريــخ الزيــارة )18 كانــون األول 2017(. 

https://goo.gl/( متــاح عبــر الرابــط )148) اململكــة االردنيــة الهاشــمية، وزارة املاليــة )وزارة املاليــة تصــدر البيانــات املاليــة املجمعــة لعــام 2015(
qYL37Q(، تاريــخ الزيــارة )18 كانــون األول 2017)

https://goo.gl/( متــاح عبــر الرابــط )149) اململكــة االردنيــة الهاشــمية، وزارة املاليــة )الحســابات املاليــة للموازنــة العامــة للســنة املاليــة 2016(
eBvKGW(، تاريــخ الزيــارة )18 كانــون األول 2017)

https://goo.gl/( متاح عبر الرابط )150) اململكة االردنية الهاشــمية، وزارة املالية )الحســابات املالية للوحدات الحكومية للســنة املالية 2016(
bQCRVe(، تاريخ الزيارة )18 كانون األول 2017)

)151) مقابلة مع د. مشاري الجراح،وحدة الجودة والتقييم املؤس�سي، وزارة املالية بتاريخ )11 كانون األول 2017( 
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ب- البيانات املالية الختامية عن السنة املالية املنتهية وذلك قبل نهاية شهر نيسان من العام الاحق.

 رســمية لجميــع الوحــدات والدوائــر التــي لــم تقــدم 
ً
وفــي هــذا الصــدد أصــدرت وزارة املاليــة فــي شــهر حزيــران 2017 كتبــا

بياناتهــا الحكوميــة فــي الوقــت املحــدد لتذكيرهــا بضــرورة التقديــم)152). 

ولعــدم تحقــق املؤشــر الثانــي مــن مؤشــرات األداء الخاصــة بهــذا االلتــزام يــرى فريــق البحــث أن هــذا االلتــزام تحقــق 

بشــكل جزئــي.

املمارسات الفضلى والتوصيات: 

تصنــف معاييــر البيانــات الخاصــة بالنشــر SDDS البيانــات املاليــة بنــاء علــى جــودة هــذه البيانــات ونزاهتهــا وتغطيتهــا 

لكافــة فئــات البيانــات املاليــة مثــل املوازنــة العامــة والديــن العــام، وتوقيــت إصــدار هــذه البيانــات، حيــث يجــب أن 

تنشــر بشــكل دوري وفــي الوقــت املناســب، حيــث تنشــر املوازنــات العامــة قبــل بــدء الســنة املاليــة؛ كمــا يتــم تقييــم 

إمكانيــة وصــول الجمهــور لهــذه البيانــات)153).

أمــا بشــأن محتــوى البيانــات املقدمــة، فــإن وثيقــة معاييــر البيانــات الخاصــة بالنشــر )SDDS( غيــر مرنــة فــي البيانــات 

البيانــات  مــع وثيقــة معاييــر  كلهــا مشــمولة، وتتوافــق  تكــون  آخــر يجــب أن  املطلــوب اإلفصــاح عنهــا،)154) أي بمعنــى 

.(SDDS(بالنشــر الخاصــة 

واملمارســات الفضلــى ملنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD( بشــأن إعــداد املوازنــات، تؤكــد علــى أن »املوازنــة 

أو الوثائــق املرتبطــة بهــا يجــب أن تشــتمل علــى تعليقــات مفصلــة بشــأن كل برامــج الدخــل واملصاريــف«،)155) كمــا تشــير 

 إلــى أهميــة أن يتمكــن املواطنــون مــن فهــم مــا تشــير إليــه املوازنــة املفصــح عنهــا، وتــرى بــأن وزارة 
ً
هــذه املمارســات أيضــا

املاليــة مســؤولة عــن تحقيــق فهــم املواطنيــن بشــأن مبــادئ االقتصــاد األساســية،)156) وتضيــف أن كل التشــريعات ذات 

الصلــة يجــب أن تكــون مرفقــة بــكل تقريــر)157).

)152) تعميــم علــى الدوائــر الحكوميــة التــي لــم تقــدم بياناتهــا املاليــة الختاميــة لعــام 2016 لتقديــم هــذه البيانــات )15 حزيــران 2017(، ســلم إلــى 
 )https://goo.gl/2dR36E(متــاح عــب الرابــط .)فريــق البحــث مــن قبــل وحــدة التقييــم فــي وزارة املاليــة بتاريــخ )3 كانــون األول 2017

)153) صنــدوق النقــد الدولــي، معاييــر البيانــات الخاصــة بالنشــر)SDDS( متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/wocPJg(، تاريــخ الزيــارة )18 كانــون 
األول 2017( 

)154) املرجع السابق، صفحة)20).
بخصــوص  والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون  ملنظمــة  الفضلــى  املمارســات   .)OECD( )2002( والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون  منظمــة   (155(
http://www.oecd.org/governance/budgeting/Best%20Practices%20Budget%20 الرابــط  عبــر  متــاح  املوازنة،صفحــة)8(،  شــفافية 

.2015 الثانــي،  كانــون   28 الرابــط  زيــارة  تاريــخ   ،Transparency%20-%20complete%20with%20cover%20page.pdf
)156) املرجع السابق، صفحة)14).
)157) املرجع السابق، صفحة)13).
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ويضــع مجلــس املعاييــر الدوليــة ملحاســبة القطــاع العــام )IPSASB( املعاييــر الدوليــة ملحاســبة القطــاع العــام، والتــي 

تشــير إلــى أن »االســتخدام املناســب للمعلومــات املاليــة الناجمــة عــن مثــل هــذه املعاييــر يســاعد املســؤولين الحكومييــن 

واملجموعــات األخــرى فــي تقييــم تداعيــات القــرارات املاليــة التــي تقترحهــا أو تتخذهــا الحكومــة«،)158) ويركــز املجلــس 

 )IFAC( علــى إعــداد التقاريــر فــي وقتهــا بمــا فــي ذلــك نشــر املوازنــات)159)، وتهــدف أيضــا الفيدراليــة الدوليــة للمحاســبين

إلــى ترويــج الشــفافية واملحاســبية للحكومــة وتحســين مصداقيــة واســتخدامية إعــداد التقاريــر املاليــة.)160) وعلــى الرغــم 

مــن وجــود إفصــاح عــن املوازنــات فــي األردن، إال أنهــا غيــر متوافقــة مــع املعاييــر الدوليــة، حيــث يجــب أن تكــون املوازنــات 

املنشــورة متاحــة بشــكل أكبــر للمواطنيــن املهتميــن بهــا ومراعيــة بأنهــم ال يملكــون خلفيــة اقتصاديــة قويــة وذلــك مــن 

خــال تعزيــز النصــوص التوضيحيــة املرافقــة واملعلومــات التــي توضــح خلفيــة بنــود املوازنــة وأرقامهــا، وهــذا يشــمل 

إرفــاق وثائــق قانونيــة كمرجعيــة عامــة، وتعتبــر وثيقــة صنــدوق النقــد الدولــي املشــار إليهــا ضمــن هــذا القســم بمثابــة 

ــن الحكومــة األردنيــة مــن االلتــزام بكامــل املتطلبــات التــي تعهــدت بهــا طواعيــة.
ّ

دليــل شــامل يجــب أن يمك

وبناء على ما سبق توصل فريق البحث إلى التوصيات التالية: 

: أن تتضمــن املوازنــة والوثائــق ذات العاقــة تعليقــات مفصلــة عــن كل برنامــج واردات ونفقــات)161)، وأن تتضمــن 
ً
أوال

الحســابات الختاميــة التفاصيــل املاليــة التــي أنتجــت الفــرق بيــن الحســابات التقديريــة والحســابات الفعليــة. 

: إصــدار تقاريــر شــهرية لإلنفــاق الحكومــي باإلضافــة إلــى آليــة توزيــع اإليــرادات بصيغــة يســتطيع فيهــا املواطنــون 
ً
ثانيــا

، مــن خــال تعزيــز النصــوص 
ً
مــن غيــر أصحــاب الخلفيــة اإلقتصاديــة فهمهــا وإدراك أوجــه اإلنفــاق الحكومــي جيــدا

قانونيــة  وثائــق  إرفــاق  يشــمل  وهــذا  وأرقامهــا،  املوازنــة  بنــود  خلفيــة  توضــح  التــي  واملعلومــات  املرفقــة  التوضيحيــة 

كمرجعيــة عامــة، )162) إضافــة إلــى اإلخطــار املســبق بخصــوص أي تغييــرات رئيســية قــد تطــرأ.)163) 

http:// لــإلدارة املاليــة للقطــاع العــام. صفحــة)4(، متــاح عبــر الرابــط )158) نهــج االتحــاد الدولــي للمحاســبين )IFAC(. الشــفافية واملحســوبية 
زيــارة  تاريــخ   ،20For%20Issue.pdf%www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/Policy%20Position%20Paper%204

الثانــي2015. كانــون   28 الرابــط 
)159) املرجع السابق.

https://www.ifac.org/about-ifac/global- التأييــد. متــاح عبــر الرابــط )160) االتحــاد الدولــي للمحاســبين )IFAC(. التمثيــل الدولــي وكســب 
.2015 28 كانــون الثانــي  representation-advocacy. تاريــخ زيــارة الرابــط 

 ،)https://goo.gl/yeJWfP( املمارســات الفضلــى لشــفافية امليزانيــة.، متــاح عبــر الرابــط )161) منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة )2002(
تاريــخ الزيــارة )18 كانــون األول 2017).

 ،.)https://goo.gl/SJ2xDd( نشــرة معاييــر البيانــات: دليــل املشــتركين واملســتخدمين، متــاح عبــر الرابــط )162) صنــدوق النقــد الدولــي)2013(
تاريــخ الزيــارة )18 كانــون األول 2017(. 

 ،.)https://goo.gl/SJ2xDd( نشــرة معاييــر البيانــات: دليــل املشــتركين واملســتخدمين، متــاح عبــر الرابــط )163) صنــدوق النقــد الدولــي)2013(
تاريــخ الزيــارة )18 كانــون األول 2017(. 
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علــى  وتجيــب  للعامــة،  املاليــة  البيانــات  كافــة  تتيــح  باملوازنــة  خاصــة  تفاعليــة  إلكترونيــة  بوابــة  اســتحداث   :
ً
ثالثــا

توجهاتهــم.  وتقيــس  آرائهــم  وتســتطلع  استفســاراتهم 

: االفصــاح عــن أثــر القــرارات املتخــذة فــي مجــال إدارة األمــوال العامــة علــى مــدى ثــاث ســنوات كفتــرة للتوقعــات، 
ً
رابعــا

وذلــك فــي إطــار »تقاريــر لتحديــث البيانــات االقتصاديــة«. 

: إعــداد منهجيــة واضحــة عــن إدارة األمــوال العامــة ونشــرها بحيــث تحتــوي علــى األولويــات االســتراتيجية فــي 
ً
خامســا

إدارة املــال العــام، واملخاطــر املتوقعــة، وآليــات تفــادي هــذه املخاطــر أو التقليــل منهــا أو التكيــف معهــا. 

: نشر البيانات املالية -من إيرادات ونفقات وعجز- الخاصة بكل وحدة حكومية على موقعها اإللكتروني. 
ً
سادسا
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االلتزام رقم 9: تطوير سياسات شفافة وتشاركية فيما يخص تحديات التغيرات 

املناخية

املبدأ الذي يتضمنه 

االلتزام
اتاحة الوصول للمعلومات

تاريخ بدء تنفيذ االلتزام 

وتاريخ نهاية التنفيذ
2018/6/30 - 2017/9/30

الجهة التي تقود تنفيذ 

ما ورد في االلتزام
محدوددرجة تحقق االلتزامالحكومة األردنية )وزارة البيئة( 

مؤشرات التنفيذ 

أنشطة ذات مخرجات يمكن قياسها وتاريخ لنهاية التنفيذ
تاريخ نهاية التنفيذتاريخ بدء التنفيذ

1. تطويــر سياســات تســتند الــى املعاييــر الدوليــة الُفضلــى مــن خــال 

الــى  باالســتناد  األردن،  فــي  والبحثيــة  العلميــة  املراكــز  مــع  العمــل 

.2013 فــي  عــدة 
ُ
امل املناخــي  التغييــر  سياســة 

مستمر2017/9/30

2. وضــع املعرفــة املتوفــرة بيــن يــدي الجمهــور مــن خــال نشــرها علــى 

نحــو يســهل فهمــه واســتيعابه، مــن خــال العمــل علــى مــع الصحــف 

ووســائل اإلعــام، ومــن خــال تعزيــز إطــار نشــر الباغــات الوطنيــة 

النبعاثــات الغــازات الدفيئــة فــي األردن.

مستمر2018/1/1

3. العمــل مــع البرملــان للنظــر فيمــا يلــزم مــن إجــراءات تشــريعية فــي 

الوقائــي. بالعمــل  املتعلــق  الجانــب 
مستمر2018/1/1

الخلفية: 

 
ً
60 قانونــا بنحــو  1200 قانــون، مقارنــة  يقــارب  مــا   2017 عــام  املناخــي  بالتغيــر  املعنيــة  الدوليــة  القوانيــن  بلــغ عــدد 

إلــى  فــي مؤشــر علــى زيــادة الجهــود للحــد مــن ارتفــاع درجــة حــرارة األرض. وتجــدر اإلشــارة   
ً
فقــط قبــل عشــرين عامــا

فــي مكافحــة ارتفــاع حــرارة األرض،حيــث وجــدت هــذه الدراســة أن هنــاك  أن معظــم قوانيــن الــدول تدعــو للتحــرك 

164 دولــة شــَرعت قوانيــن اهتمــت بتخفيــض انبعاثــات الغــازات املســببة لاحتبــاس الحــراري فــي قطاعــات منهــا النقــل 

وتوليــد الطاقــة والصناعــة)164). ومــن أولــى هــذه املعاهــدات التــي شــجعت علــى ســن قوانيــن بهــذا الخصــوص، معاهــدة 

فــت التغيــر املناخــي حســب املــادة األولــى  »اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر املناخ«فــي عــام 1992، والتــي عرَّ

مــن االتفاقيــة علــى أنــه »تغيــر فــي املنــاخ يعــزى بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى النشــاط البشــري، الــذي يف�ســي إلــى 

http://bit.(عــدد قوانيــن مكافحــة تغيــر املنــاخ يصــل إلــى 1200 بأنحــاء العالــم، متــاح عبــر الرابــط )164) ناشــيونال جيوغرافيــك، )10 أيــار،2017(
ly/2kMzIWc(، تاريــخ الزيــارة )10كانــون االول،2017).
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تغيــر فــي تكويــن الغــاف الجــوي العالمــي، والــذي ياحــظ - باإلضافــة إلــى التقلــب الطبيعــي للمنــاخ - علــى مــدى فتــرات 

زمنيــة متماثلــة«)165). وهدفــت هــذه املعاهــدة إلــى البحــث فــي أســباب التغيــر املناخــي، وكيفيــة التصــدي لــه، ومــا يمكــن 

 )166). وقــد صــادق األردن علــى هــذه االتفاقيــة عــام )167)1993، وفــي 
ً
القيــام بــه للحــد مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة عامليــا

عــام 1998، قــدم األردن تقريــر الباغــات الوطنيــة األول INC، وبذلــك كان أول دولــة ناميــة تقــدم هــذا التقريــر لامــم 

ــف علــى أنــه واحــٌد مــن أفضــل التقاريــر املقدمــة فــي  املتحــدة)168). وفــي عــام 2009 قــدم األردن ثانــي تقريــر، والــذي ُصِنّ

الشــرق االوســط)169). 

لخفــض  أهــداف  بوضــع  عليــه  املصادقــة  الــدول  يلــزم  والــذي   ،1997 عــام  فــي  كيوتــو«  »بروتوكــول  اعتمــاد  تــم 

االنبعاثــات)170)، وصادقــت األردن علــى هــذا البروتوكــول عــام )171)2003. وفــي عــام 1998، تــم إقــرار اتفاقيــة »آرهــوس« 

للحصــول علــى املعلومــات البيئيــة علــى مســتوى االتحــاد األوروبــي)172)، وتركــز االتفاقيــة علــى ثاثــة عناصــر مهمــة وهــي 

حــق الحصــول علــى املعلومــات البيئيــة، وحــق العامــة فــي املشــاركة فــي اتخــاذ القــرار، وحــق الوصــول للقضــاء لاحتــكام 

فــي الشــؤون املتنــازع عليهــا فــي مجــال البيئة)173)،والتــي لــم يصــادق عليــه األردن بســبب التعــارض بينــه وبيــن قانــون حمايــة 

أســرار ووثائــق الدولــة فــي االردن)174).

 باملؤتمــر الحــادي والعشــرون لأطــراف فــي اتفاقيــة األمــم املتحــدة 
ً
يعتبــر مؤتمــر باريــس للمنــاخ، والــذي ُيعــرف رســميا

 فــي موضــوع 
ً
ــر املنــاخ )أو”مؤتمــر األطــراف“(، والــذي عقــد فــي 12 كانــون األول 2015 )175)، حاســما اإلطاريــة بشــأن تغيُّ

. حيــث اتفقــت بموجبــه جميــع البلــدان املصادقــة 
ً
 وفعاليــة حتــى وإن كان أحدثهــا عامليــا

ً
التغيــر املناخــي وأكثرهــا تغيــرا

)165) األمــم املتحــدة، )1992( اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر املنــاخ، متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2o5Fh3e( تاريــخ الزيــارة )14 
كانــون االول، 2017( 

)166) االمم املتحدة، من أجل اتفاق بشأن املناخ، متاح عبر الرابط )http://bit.ly/2AAb1Dr(، تاريخ الزيارة )13 كانون األول،2017(. 
 )http://bit.ly/2yr8gys(تقريــر حالــة البيئــة فــي االردن.. الغــاف الجــوي / الهــواء، متــاح عــب الرابــط )167) مضمــون جديــد، )20 آذار، 2011(

تاريــخ الزيــارة )14 كانــون االول، 2017).
)168) وزارة البيئــة، )19 أيــار، 2017( تقريــر حالــة البيئــة فــي االردن 2016، متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2CidhMD( تاريــخ الزيــارة )14 كانــون 

االول، 2017( 
)169) وزارة البيئــة، )19 أيــار، 2017( تقريــر حالــة البيئــة فــي االردن 2016، متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2CidhMD( تاريــخ الزيــارة )14 كانــون 

االول، 2017( 
)170) االمم املتحدة، بروتكول كيوتو، متاح عبر الرابط )http://bit.ly/18l0R5I(، تاريخ الزيارة )13 كانون االول،2017(. 

 )http://bit.ly/2yr8gys(تقريــر حالــة البيئــة فــي االردن.. الغــاف الجــوي / الهــواء، متــاح عــب الرابــط )171) مضمــون جديــد، )20 آذار، 2011(
تاريــخ الزيــارة )14 كانــون االول، 2017).

)172) االتحــاد االوروبي،)اخــر تعديــل 2 آذار، 2017( عــن اتفاقيــة ارهــوس، متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/1A5X0Fh( تاريــخ الزيــارة )13 كانــون 
االول، 2017(. 

)173) االتحــاد االوروبي،)اخــر تعديــل 2 آذار، 2017( عــن اتفاقيــة ارهــوس، متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/1A5X0Fh( تاريــخ الزيــارة )13 كانــون 
االول، 2017(. 

)174) مقابلة شخصية مع خبيرة البيئية ربى الزعبي، )13 كانون األول،2017).
)175) االمم املتحدة، التصدي لتغير املناخ، متاح عبر الرابط )http://bit.ly/2C2IzGt(، تاريخ الزيارة )13 كانون االول،2017).
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2018 - 2016

عليــه علــى العمــل علــى حصــر ارتفــاع درجــة حــرارة األرض فيمــا دون درجتيــن مئويتيــن)176). وتوجــب هــذه االتفاقيــة 

الــدول املصادقــة عليهــا عمــل مســاهمات وطنيــة يمكــن تقســيمها لهدفيــن، األولــى متعلقــة بتخفيــف وخفــض انبعاثــات 

الغـــــازات الدفيئـــــة والثانيـــــة بالتكّيــف مــع التغيــرات املناخيـــــة)177). والتــي صـــــادقت عليهـــــا اململكـــــة األردنيـــــة فــي نيســـــان 

2016 )178)، وتعهــدت بتخفيــض مــا نســبته %14 مــن الغــاز املنبعث)179)،أمــا علــى املســتوى الداخلــي فــي مجابهــة التغيــر 

املناخــي، وعلــى الرغــم مــن أن األردن ال يســهم بشــكل كبيــر فــي كميــة انبعــاث الغــازات الدفيئــة، إال أنــه يتأثــر بشــكل 

 ملجابهــة التغيــر املناخــي، وبنــاًء علــى ذلــك، تــم تأســيس لجنــة وطنيــة لتغيــر املنــاخ مــن قبــل 
ً
كبير،ولذلــك َعِمــل جاهــدا

الحكومــة االردنيــة واملكونــة مــن وزارة البيئــة والقطــاع الخــاص عــام 2001 )180)، لتقــوم بمناقشــة املشــاريع التــي يتــم 

تنفيذهــا بخصــوص التغيــر املناخــي. وفــي عــام 2006 تــم اقــرار قانــون حمايــة البيئــة رقــم 52 لســنة 2006 )181) ولكــن 

لــم يتضمــن أي مــادة تعنــى بالتغيــر املناخــي)182). وفــي عــام 2013، قامــت وزارة البيئــة باطــاق السياســة الوطنيــة لتغيــر 

املنــاخ فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية 2013 - 2020 )183) والتــي تعتبــر أول سياســة شــمولية لــأردن وأول سياســة مــن 

نوعهــا فــي الوطــن العربــي، والتــي تهــدف بشــكل أسا�ســي إلــى تعزيــز قــدرة األردن علــى مواجهــة تغيــر املنــاخ، وخصوصــا 

فــي قطاعــات امليــاه والزراعــة، وتعزيــز دور األردن القيــادي فــي التخفيــف مــن آثــار تغيــر املنــاخ دون املســاس بالتنميــة 

حــق  ملبــادئ   
ً
وذلــك خافــا فقــط  االنجليزيــة  باللغــة  إال  تنشــر  لــم  الخطــة  هــذه  أن  إال  والقطاعيــة)184).  االقتصاديــة 

الحصــول علــى املعلومــة.

)176) االمم املتحدة، التصدي لتغير املناخ، متاح عبر الرابط )http://bit.ly/2C2IzGt(، تاريخ الزيارة )13 كانون االول،2017).
http://bit.( الرابــط  عبــر  متــاح  االطــراف،  ملؤتمــر  والعشــرين  الحاديــة  الــدورة  فــي  الوطنيــة  املســاهمات  الفرنســية،  الدبلوماســية   (177(

االول،2017). كانــون   13( الزيــارة  تاريــخ   )ly/2nZNO7w
)178) الغــد، )22 نيســان،2017( األردن يوقــع علــى اتفــاق تغيــر املنــاخ فــي مقــر األمــم املتحــدة، متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2joNwlY(، تاريــخ 

الزيــارة )7 كانــون األول،2017(. 
http://bit.(عبــر متــاح  الرابــط  املناخــي،  للتغيــر  باريــس  اتفاقيــة  توقيــع  فــي مراســم  تشــارك  األردن   ،)2016 نيســان،   23( تايمــز،  )179) جــوردن 

 )2017 األول،  كانــون   14( الزيــارة  تاريــخ   )ly/2AEe4u7
)180) خبــر، السياســة الوطنيــة لتغيــر املنــاخ فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية 2013-2020، متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2oKkYam( تاريــخ 

الزيــارة )14 كانــون االول، 2017(. 
)181) الجريدة الرسمية، قانون حماية البيئة 2006، متاح عبر الرابط)http://bit.ly/2C4Ah0O( تاريخ الزيارة )14 كانون االول، 2017(. 

)182) اللجنــة الوطنيــة األردنيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، ورشــة إطــاق سياســة التغيــر املناخــي للمملكــة األردنيــة الهاشــمية، متــاح عبــر الرابــط 
)http://bit.ly/2j2QEDM( تاريــخ الزيــارة )14 كانــون األول، 2017(. 

 )http://bit.ly/2o71aPM( 183) وزارة البيئــة، السياســة الوطنيــة لتغيــر املنــاخ فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية 2013-2020، متــاح عبــر الرابــط(
تاريــخ الزيــارة )14كانــون االول، 2017(. 

)184) خبــر، السياســة الوطنيــة لتغيــر املنــاخ فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية 2013-2020، متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2oKkYam( تاريــخ 
الزيــارة )14 كانــون االول، 2017(. 
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التنفيذ: 

مؤشــر األداء رقــم 1: تطويــر سياســات تســتند الــى املعاييــر الدوليــة الُفضلــى مــن خــال العمــل مــع املراكــز العلميــة 

.2013 فــي  عــدة 
ُ
فــي األردن، باالســتناد الــى سياســة التغييــر املناخــي امل والبحثيــة 

أعــدت سياســة التغيــر املناخــي مــن قبــل وزارة البيئــة فــي العــام 2013، وشــملت السياســة األعــوام 2013-2020، ولكــن 

لــم يتــم العمــل علــى تعديلهــا خــال فتــرة هــذا التقريــر)185). 

 مــا هــو املقصــود منهــا، حيــث 
ً
وياحــظ عنــد الحديــث عــن تطويــر سياســات أن كلمــة سياســات فضفاضــة وليــس واضحــا

أنهــا مــن املمكــن أن تحمــل أكثــر مــن معنــى)186). كمــا أن املعاييــر الدوليــة الُفضلــى املــراد االســتناد إليهــا فــي إعــداد وتطويــر 

السياســات غيــر محــددة ومعرفــة.

مؤشــر األداء رقــم 2: وضــع املعرفــة املتوفــرة بيــن يــدي الجمهــور مــن خــال نشــرها علــى نحــو يســهل فهمــه واســتيعابه، 

مــن خــال العمــل مــع الصحــف ووســائل اإلعــام، ومــن خــال تعزيــز إطــار نشــر الباغــات الوطنيــة النبعاثــات الغــازات 

الدفيئــة فــي األردن.

األول  األردن  تقريــر   ،UNDP االنمائــي  املتحــدة  االمــم  برنامــج  مــع  بالتعــاون   ،2017 عــام  فــي  البيئــة  وزارة  أطلقــت 

مــة بالتحليــل واألرقــام فــي مجــال التغيــر  لتحديثــات باغــات التغيــر املناخــي، والــذي يهــدف لتقديــم معلومــات فنيــة مدعَّ

املناخــي للمؤسســات الوطنيــة ملســاعدتها فــي صنــع القــرارات وتحديــد األولويــات والتخطيــط املســتدام للتصــدي لتغيــر 

 ملبــدأ اإلفصــاح وإتاحــة املعلومــات الــذي 
ً
املنــاخ وحمايــة البيئــة)187). ولكــن التقريــر معــد باللغــة اإلنجليزيــة فقــط، خافــا

تبنــاه االلتــزام، كمــا أن التقريــر غيــر منشــور منــه نســخة إلكترونيــة، وعليــه يكــون مــن الصعــب للجمهــور الوصــول اليــه.

وعلــى صعيــد آخــر تنشــر وزارة البيئــة عبــر صفحتهــا علــى مواقــع التواصــل اإلجتماعــي » Jordans your home« العديــد 

مــن املنشــورات البيئيــة التوعويــة باللغــة العربيــة، باإلضافــة إلــى إعــداد املســرحيات التوعويــة لطلبــة املــدارس)188). 

)185) وزارة البيئــة، السياســة الوطنيــة للتغيــر املناخــي 2013-2020، متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2FqKK8i( تاريــخ الزيــارة )14 كانــون األول، 
 .)2017

)186) مقابلة شخصية،مع الخبير باتر وردم، )14 كانون األول، 2017).
)187) وزارة البيئــة، تقريــر االردن االول لتحديثــات باغــات التغيــر املناخي،ســلم إلــى فريــق البحــث بتاريــخ )28 كانــون األول 2018( مــن قبــل مديريــة 

التغيــر املناخــي متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2DSihLP( تاريــخ الزيــارة )28 كانــون األول 2018(. 
)188) وزارة البيئــة، صفحــة »Jordan›s your home« علــى موقــع انســتجرام، متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2nio3ga(  تاريــخ الزيــارة )28 

 .)2018 كانــون األول 
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توفيــر  علــى  يعمــل  الذكيــة،  للهواتــف  تطبيــق  عبــر   
ً
أيضــا متوفــر  البيئــة،  وزارة  علــى موقــع  خــاص  نظــاٌم  يوجــد  كمــا 

والزرقــاء)189). واربــد  عمــان  مــن  كل  فــي  الهــواء  ملوثــات  بخصــوص  محــدث  بشــكل  املعلومــات 

مؤشر األداء رقم 3: العمل مع البرملان للنظر فيما يلزم من إجراءات تشريعية في الجانب املتعلق بالعمل الوقائي.

أقر البرملان األردني  »قانون حماية البيئة رقم 6  لسنة 2017« والذي ألغى« قانون حماية البيئة )52( لسنة 2006« 

)190). وخصصــت املــادة )4/ج( مــن هــذا القانــون للتغيــر املناخــي، حيــث نصــت علــى »تنســيق الجهــود الوطنيــة الهادفــة 

إلــى التنبــؤ بعمليــة التغيــر املناخــي وتحديــد القطاعــات التــي تشــملها آثــاره وحصــر انبعــاث الغــازات الدفيئــة والتخفيــف 

منهــا وتوفيــر التمويــل ونقــل التكنولوجيــا وإعــادة تخصيــص التمويــل املتــاح وتوزيعــه علــى أنشــطة التغيــر املناخــي«)191). 

ويهــدف قانــون 6 لســنة 2017 بموجــب أســبابه، املحافظــة علــى عناصــر البيئــة ومكوناتهــا والتنــوع الحيــوي فيهــا ومنــع 

تلوثهــا والتقليــل مــن اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن ممارســة األنشــطة الضــارة فيهــا)192).

وعليه، يكون هذا االلتزام قد تحقق بشكل محدود.

املمارسات الفضلى والتوصيات: 

تعــد دولــة الســويد مــن الــدول الســباقة فــي حقــل حمايــة البيئــة، حيــث كانــت اول مــن اســس وكالــة حمايــة البيئــة فــي 

عــام 1967.ومــن الــدول األوائــل التــي وافقــت علــى »بروتوكــول كيوتــو« للتغيــر املناخــي)193). كمــا وأصــدرت الســويد قانوًنــا 

 يبــدأ العمــل بــه فــي 1 كانــون الثانــي 2018 )194)، بواســطة لجنــة مؤلفــة مــن عــدة أحــزاب، والــذي يلــزم الدولــة 
ً
جديــدا

بخفــض صافــي انبعاثاتهــا مــن الكربــون إلــى الصفــر بحلــول عــام 2045، وبذلــك تكــون الســويد أول دولــة تســعى لتحقيــق 

أهــداف اتفاقيــة باريــس للمنــاخ)195).

)189) وزارة البيئة، نظام مراقبة الهواء، متاح عبر الرابط )http://bit.ly/2DJSTIW(  تاريخ الزيارة )28 كانون األول 2018).
)190) الجريدة الرسمية، )نيسان، 2017( قانون حماية البيئة، متاح عبر الرابط )http://bit.ly/2iXYli4(تاريخ الزيارة )6 كانون األول،2017(. 
)191) الجريدة الرسمية، )نيسان، 2017( قانون حماية البيئة، متاح عبر الرابط )http://bit.ly/2iXYli4(تاريخ الزيارة )6 كانون األول،2017(. 
)192) وكالــة األنبــاء بتــرا، )26 شــباط،2017(  النــواب يشــرع فــي مناقشــة قانــون حمايــة البيئــة، متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2Afw0ek(، تاريــخ 

الزيــارة )6 كانــون األول، 2017(. 
)193) موقع مملكة السويد الرسمي، السويد يعالج التغير املناخي، متاح عبر الرابط)http://bit.ly/2bYAlUS(، تاريخ الزيارة )10 كانون األول، 2017(. 

)194) كايمــت هــوم نيــوز، )15 حزيــران، 2017( الســويد تصــدر قانــون لتغيــر املناخــي لتصبــح محايــدة للكاربــون بحلــول 2045، متــاح عبــر الرابــط 
)http://bit.ly/2sycZ22(تاريــخ الزيــارة )10 كانــون االول، 2017(. 

http://bit.( الســويد تصــدر قانوًنــا جديــًدا لتصبــح محايــدة للكربــون بحلــول 2045، متــاح عبــر الرابــط )195) مرصــد املســتقبل، )1 تمــوز،2017(
ly/2B5VmLu( تاريــخ الزيــارة )10 كانــون االول، 2017( 
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ومــا يميــز دولــة الســويد فــي موضــوع البيئــة هــو اهتمــام الدولــة فــي توعيــة ســكانها، والتركيــز علــى مــا يجــب أن يتــم فعلــه 

 عما تم فعله، حيث أن 26 % من السويديين يهتمون في موضوع التغير املناخي مقابل 6 % من األوروبيين)196). 
ً
عوضا

ويعــود الفضــل الهتمــام الدولــة فــي الوعــي العــام، حيــث تقــوم الدولــة بإتاحــة املعلومــات مــن خــال قواعــد البيانــات 

 عــن وضــع 
ً
العامــة واملواقــع اإللكترونيــة واملــواد املرجعيــة التــي توفــر معلومــات عــن أســباب وآثــار تغيــر املنــاخ، فضــا

السياســة  التوعويــة بشــأن  الحملــة  مثــل  تنفــذ حمــات توعويــة  للحكومــة وتنفيذهــا)197). كمــا  املناخيــة  السياســات 

البيئيــة لاتحــاد األوروبــي)198).

وبناء على ما سبق توصل فريق البحث إلى التوصيات التالية: 

: يو�ســي املؤتمــر الدولــي لإلتحــاد العربــى للتنميــة املســتدامة والبيئــة علــى نشــر الوعــي عــن التغيــر املناخــي مــن خــال 
ً
أوال

ــطة تســتهدف املواطن، وكذلك  عمل مواد إعامية تنشــر عبر اإلعام ووســائل التواصل االجتماعي، حيث تكون مبسَّ

أخــرى تســتهدف صانعــي القــرار)199).

: مضاعفــة الجهــود فــي توفيــر قاعــدة بيانــات خاصــة بالتغيــر املناخــي فــي األردن، ونشــر بعــض املخرجــات والنتائــج 
ً
ثانيــا

الســنوية فــي نشــرات دوريــة، والربــط بيــن مؤسســات األبحــاث العلميــة والحكومــة لتشــارك املعلومــات بينهــم بشــكل 

مســتمر و مؤســس.

: توفير معلومات مناسبة وقابلة للفهم للمواطنين حول التغير املناخي من خال عمل دليل إرشادي للمواطنين 
ً
ثالثا

حــول واقــع وخطــورة التغيــر املناخــي فــي املنطقــة وتقديــم أفــكار ملــا يمكــن للمواطــن فعلــه مــن أجــل الحفــاظ علــى البيئــة 

الوصــول  مواطــن  ألي  ليتســنى  لإلنجليزيــة  إضافــة  العربيــة  باللغــة  الباغيــة  التقاريــر  وإصــدار  املناخــي،  التغيــر  مــن 

إليهــا)200).

)196) موقــع مملكــة الســويد الرســمي، الســويد يعالــج التغيــر املناخــي، متــاح عبــر الرابــط)http://bit.ly/2bYAlUS(، تاريــخ الزيــارة )10 كانــون األول، 
 .)2017

)197) موقــع اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املعنيــة بتغيــر املنــاخ، التوعيــة العامــة واملشــاركة والحصــول علــى املعلومــات: املمارســات الجيــدة، 
 .)2017 متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2A9dQHm(، تاريــخ الزيــارة )10كانــون االول، 

)198) موقــع اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املعنيــة بتغيــر املنــاخ، التوعيــة العامــة واملشــاركة والحصــول علــى املعلومــات: املمارســات الجيــدة، 
 .)2017 متــاح عبــر الرابــط )http://bit.ly/2A9dQHm(، تاريــخ الزيــارة )10كانــون االول، 

http://( املؤتمر الدولى الســابع »اإلتحاد العربى للتنمية املســتدامة والبيئة »، متاح عبر الرابط )199) جامعة الدمنهور، )تشــرين الثاني، 2017(
bit.ly/2Brs8qY( تاريخ الزيارة )10 كانون األول،2017(. 

)200) مقابلة شخصية مع خبيرة البيئية ربى الزعبي، )13 كانون االول،2017).
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االلتزام رقم 10: تنفيذ سياسة لتوفير البيانات املفتوحة 

املبدأ الذي يتضمنه 

االلتزام

استخدام التكنولوجيا إلتاحة 

الوصول الى املعلومات الحكومية 

وزيادة شفافية العمل الحكومي

تاريخ بدء تنفيذ االلتزام 

وتاريخ نهاية التنفيذ
2018/12/30 - 2017/1/5

الجهة التي تقود تنفيذ 

ما ورد في االلتزام

الحكومة األردنية )وزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات( 
جزئيدرجة تحقق االلتزام

مؤشرات التنفيذ 

أنشطة ذات مخرجات يمكن قياسها وتاريخ لنهاية التنفيذ
تاريخ نهاية التنفيذتاريخ بدء التنفيذ

1. تشــكيل لجنــة مشــتركة للبيانــات الحكوميــة املفتوحــة بعضويــة 

األردنيــة  والجمعيــة  املعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة 

املدنــي. املجتمــع  مؤسســات  عــن  وممثليــن  املفتــوح  للمصــدر 

2017/1/52017/1/30

مــع  للتشــاور  املفتوحــة  البيانــات  إتاحــة  لسياســة  طــرح مســودة   .2

املدنــي املجتمــع  ضمنهــا  ومــن  املصلحــة  صاحبــة  الجهــات 
2017/2/12017/5/1

3. إتمــام واســتكمال الصياغــة النهائيــة ملســودة السياســات ورفعهــا 

إلقرارهــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء
2017/5/52017/8/5

4. نشر واإلعان عن املعايير التي يتوجب على الحكومة استخدامها 

جمــع  طرائــق  ذلــك  فــي  وبمــا  املفتوحــة،  البيانــات  عــن  لإلفصــاح 

اســتخدامها ومعالجتهــا. إمكانيــة  البيانــات لضمــان  هــذه  وتخزيــن 

2017/9/12017/10/1

5. تطويــر وإصــدار أدوات لقيــاس جــودة البيانــات املفتوحــة املتوفــرة 

ونشــر تقاريــر ربعية
2017/10/12018/1//1

6. تصميــم برنامــج لقيــاس قــدرات الدوائــر الحكوميــة فيمــا يختــص 

بنشــر البيانــات الحكوميــة املفتوحــة، وعلــى اثــره تنفيــذ برنامــج لرفــع 

الكفــاءة وبنــاء القــدرا

2018/1/12018/12/30
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الخلفية: 

تعــرف املفوضيــة األوروبيــة البيانــات الحكوميــة املفتوحــة بأنهــا  جميــع البيانــات واملعلومــات التــي تنتجهــا أو تجمعهــا أو 

تشــتريها املؤسســات الحكوميــة، ويشــمل ذلــك علــى ســبيل املثــال اإلحصــاءات، والبيانــات املكانيــة،   وكذلــك البيانــات 

  NSDS الناتجــة عــن مشــاريع ممولــة مــن املؤسســات الحكوميــة    . وعرفــت االســتراتيجية الوطنيــة لتطويــر اإلحصــاءات

التابعــة لأمــم املتحــدة البيانــات املفتوحــة بأنهــا  البيانــات الرقميــة املتمتعــة بالخصائــص التقنيــة والقانونيــة الازمــة 

الســتخدامها وإعــادة اســتخدامها وإعــادة توزيعهــا بحرّيــة مــن قبــل أّي شــخص كان، وفــي أّي وقــت، وأّي مــكان«.      )201) 

كان األردن أول الــدول العربيــة فــي تشــريع قانــون يضمــن الحــق فــي الحصــول علــى املعلومــات، فقــد أقــر األردن قانــون 

حــق الحصــول علــى املعلومــات فــي حزيــران العــام 2007،)202) وبينــت املــادة )8( مــن القانــون أنــه ” علــى املســؤول تســهيل 

الحصــول علــى املعلومــات وضمــان كشــفها دون إبطــاء بالكيفيــة املنصــوص عليهــا فــي القانــون ” ونصــت املــادة )14/أ( 

أنــه علــى كل دائــرة أن تقــوم بفهرســة وتنظيــم املعلومــات والوثائــق التــي تتوافــر لديهــا حســب األصــول املهنيــة ً والفنيــة 

 خــال مــدة ال تتجــاوز ثاثــة 
ً
 ومحميــا

ً
املرعيــة وحســب التشــريعات النافــذة، وتصنيــف مــا يتوجــب اعتبــاره منهــا ســريا

أشــهر مــن تاريــخ نشــر هــذا القانــون فــي الجريــدة الرســمية. لتفاصيــل أكثــر حــول ضمــان حــق الحصــول علــى املعلومــات، 

يرجــى مراجعــة خلفيــة اإللتــزام رقــم )1( مــن هــذا التقريــر.

 ملا سبق عملت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بالسير نحو التوجه للبيانات الحكومية املفتوحة، 
ً
واستنادا

حيــث قامــت الــوزارة بطــرح عطــاٍء لتعديــل وتطويــر منصــة الحكومــة اإللكترونيــة فــي العــام 2015، وقــد شــمل العطــاء 

 يطالــب بفتــح وتطويــر بوابــة إلكترونيــة للبيانــات الحكوميــة املفتوحــة.)203) 
ً
نصــا

التنفيذ:

عملــت وزارة االتصــاالت علــى تأســيس نافــذة للبيانــات الحكوميــة املفتوحــة، وقامــت الــوزارة بحديثــات أجرتهــا علــى 

املوقــع الرســمي لبوابــة الحكومــة اإللكترونيــة فــي آب مــن العــام الحالــي وبينــت وزيــرة االتصــاالت »أن البوابــة أصبحــت 

إلــى إيجــاد مدخــل واحــد شــامل للحصــول علــى  بوابــة تفاعليــة وليســت معلوماتيــة فقــط، وأن هــذه البوابــة تهــدف 
الخدمــات واملعلومــات املتعلقــة بالحكومــة األردنيــة«)204)

)201) األمم املتحدة، اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات، متاح عبر الرابط )https://goo.gl/Zx57GT( تاريخ الزيارة )14 كانون أول 2017)
 )https://goo.gl/1a11dp( 202) رئاسة الوزراء، الجريدة الرسمية، قانون ضمان حق الحصول على املعلومات لعام 2007، متاح عبر الرابط(

تاريخ الزيارة )13 كانون أول 2017)
https://goo.gl/( متــاح عبــر الرابــط ،)203) جريــدة الغــد، اســتقبال عــروض »بوابــة الحكومــة اإللكترونيــة« حتــى نهايــة تمــوز )13 تمــوز 2015(

vv3xyJ( تاريــخ الزيــارة )14 كانــون أول 2017( 
https://goo.gl/( الرابــط  متــاح عبــر   ،)2017 البوابــة اإللكترونيــة،)20 آب  مــن  النســخة املحدثــة  إطــاق  تعلــن  الــرأي، شــويكة  )204) جريــدة 

 )2017 األول  كانــون   6( الزيــارة  تاريــخ   )WymDDW
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وذكــر تقريــر دولــي أن األردن بذلــك جهــود عمليــة فــي مجــال البيانــات املفتوحــة مــن خــال إطاقهــا لبوابــة البيانــات 

املفتوحــة علــى املوقــع الرســمي للحكومــة اإللكترونيــة، وعدهــا خطــوة مهمــة فــي ســيرها علــى جعــل البيانــات الحكوميــة 
بيانــات مفتوحــة.)205)

مؤشــر األداء رقــم 1: تشــكيل لجنــة مشــتركة للبيانــات الحكوميــة املفتوحــة بعضويــة وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا 

املعلومــات والجمعيــة األردنيــة للمصــدر املفتــوح وممثليــن عــن مؤسســات املجتمــع املدنــي.

عمــد مجلــس الــوزراء فــي كتــاب لــه تــم تعميمــه)206) علــى الجهــات ذات العاقــة فــي 3 كانــون أول 2017 علــى تشــكيل 

لجنــة مختصــة فــي متابعــة سياســة البيانــات املفتوحــة برئاســة مديــر السياســات واالســتراتيجيات فــي وزارة االتصــاالت 

وتكنولوجيــا املعلومــات وعضويــة كل مــن:

1. مندوب من الجمعية العلمية امللكية.

2. مندوب من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

3. مندوب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

4. مندوب من دائرة اإلحصاءات العامة.

5. مندوب من مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني.

6. مدير برنامج الحكومة اإللكترونية.

7. رئيس قسم استراتيجيات الحكومة اإللكترونية.

8. رئيس قسم العمليات في الحكومة اإللكترونية.

9. مندوب من جمعية شركات تقنية املعلومات واالتصاالت )إنتاج(.

10. املستشار القانوني لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

مؤشــر األداء رقــم 2: طــرح مســودة لسياســة إتاحــة البيانــات املفتوحــة للتشــاور مــع الجهــات صاحبــة املصلحــة ومــن 

ضمنهــا املجتمــع املدنــي.

كانــون  فــي  املفتوحــة  الحكوميــة  البيانــات  إتاحــة  سياســة  مســودة  املعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة  أعــدت 

 ألحــكام املــادة 8 مــن قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى املعلومــات رقــم )47( لســنة 
ً
األول 2016 )207) وذلــك اســتنادا

)205) التقريــر الســابع للبيانــات املفتوحــة فــي دول الجــوار األوروبــي 2016، متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/qLyUgx( تاريــخ الزيــارة )11 كانــون 
أول 2017)

)206) اململكــة األردنيــة الهاشــمية، رئاســة الــوزراء، تشــكيل اللجنــة املشــتركة للبيانــات الحكوميــة املفتوحــة، ســلم لفــرق البحــث فــي 9 كانــون اول 
 )https://goo.gl/CbbkgZ( 2017 متــاح عبــر الرابــط

)207) وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، سياســة البيانــات الحكوميــة املفتوحة،متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/UuZPXK( تاريــخ 
الزيــارة )7 كانــون أول 2017)
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2007 )208)، وممــا عــزز البــدء بالعمــل بهــذه السياســة اعتمــاد ومطالبــة خطــط أخــرى علــى إتاحــة البيانــات املفتوحــة، 

مثــل خطــة تحفيــز النمــو االقتصــادي األردنــي 2018 - 2022 )209) التــي أشــارت إلــى ضــرورة اعتمــاد سياســة البيانــات 

املفتوحــة إلتاحــة الوصــول لهــا بشــكل حــر ومجانــي. 

وبحســب وزارة االتصــاالت تــم إطــاق مســودة السياســة بعــد ورشــة تدريبيــة عقدتهــا بالشــراكة مــع الجمعيــة األردنيــة 

للمصــدر املفتــوح)210) لتعزيــز مفهــوم البيانــات املفتوحــة لــدى الجهــات املعنية)211)،ولــم يتوصــل فريــق البحــث إلــى دليــل 

يدعــم مــا جــاء بخصــوص الورشــة. 

وقامــت وزارة االتصــاالت بطــرح مســودة »سياســة البيانــات املفتوحــة« للمشــاورة واالستشــارة العامــة مــع املعنييــن 

لصياغــة نســخة نهائيــة لهــا إلقرارهــا والعمــل بموجبها.)212)،وأعــدت الــوزارة منهجيــة لهــذه االستشــارات وحــددت فيهــا 

آليــات التــي اعتمدتهــا لإلعــان عــن املســودة لغايــات التشــاور وتقديــم التوصيــات واالقتراحــات: 

1. اإلعان عن املسودة في جريدة الرأي األردنية.

2. اإلعان عن املسودة في املوقع الرسمي لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

3. ارسال كتب رسمية لـ : 

• 72 جهة حكومية)213) 

• 26 بنك أردني

• 28 جامعة

• 3 شركات اتصاالت 

• 9 شركات خاصة أخرى

4. ارسال املسودة بالبريد اإللكتروني لـ

• موظفي الحكومة

• أعضاء جمعية شركات تقنية املعلومات واالتصاالت “انتاج”

• مركز حماية وحرية الصحفيين

https://goo.( متــاح عبــر الرابــط )208) رئاســة الــوزراء، الجريــدة الرســمية، قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى املعلومــات )47))17 حزيــران 2007(
gl/w4oFQ5( تاريخ الزيارة )11 كانون أول 2017)

)209) اململكــة األردنيــة الهاشــمية، خطــة تحفيــز النمواالقتصــادي األردنــي 2018-2022 متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/yQriXJ( تاريــخ الزيــارة 
)11 كانون أول 2017( 

)210) الجمعية األردنية للمصدر املفتوح، متاح عبر الرابط )http://jordanopensource.org/( تاريخ الزيارة )11 كانون أول 2017)
)211) مقابلة شخصية مع رئيس قسم استراتيجيات الحكومة اإللكترونية في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في 10 كانون أول 2017

https://goo.gl/( متــاح عبــر الرابــط ،)212) جريــدة الغــد، ‘‘االتصــاالت‘‘ تجــري استشــارة عامــة حــول ‘‘البيانــات املفتوحــة‘‘)28 تشــرين أول 2016(
Lzxfn2( تاريــخ الزيــارة )11 كانــون أول 2017).

)213) وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، طلــب استشــارة عامــة حــول سياســة البيانــات املفتوحــة، ســلم إلــى فريــق البحــث فــي 10 كانــون أول 
 )https://goo.gl/Bpevw8( 2017متــاح عبــر الرابــط
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للمصــدر  املتحــدة، ومؤسســة صــن اليــت )Sunlight Foundation(، والجمعيــة األردنيــة  )األمــم  • منظمــات دوليــة 

الشــركات اإلستشــارية.  إلــى  باإلضافــة  القانــون والديمقراطيــة  املفتــوح، ومركــز 

وأشــار رئيــس قســم اســتراتيجيات الحكومــة اإللكترونيــة فــي وزارة االتصــاالت أنــه لــم يــرد لهــم إال تعليقــات بســيطة 

بخصــوص هــذه السياســة، ولــم يتقــدم عــدد كبيــر مــن املؤسســات الحكوميــة واملؤسســات الرســمية بــأي مقتــرح.

وتــم التعديــل علــى املســودة بنــاًء علــى مخرجــات عمليــة االستشــارة العامــة واملقترحــات واملاحظــات التــي قدمــت مــن 
بعــض الجهــات التــي تــم التواصــل معهــا.)214)

قبــل مجلــس  مــن  السياســات ورفعهــا إلقرارهــا  النهائيــة ملســودة  الصياغــة  واســتكمال  إتمــام   :3 رقــم  األداء  مؤشــر 

الــوزراء.

أقــر مجلــس الــوزراء سياســة البيانــات الحكوميــة املفتوحــة فــي 26 تمــوز 2017 حيــث أعلــن املجلــس املوافقــة علــى 

اعتمــاد الوثيقــة النهائيــة لسياســة البيانــات الحكوميــة املفتوحــة والتــي تنــص علــى تســهيل الحصــول علــى املعلومــات 

وضمــان كشــفها دون إبطــاء وبالكيفيــة املنصــوص عليهــا فــي القانــون.)215) 

وتهــدف هــذه السياســة إلــى تزويــد أصحــاب العاقــة باملعلومــات الازمــة ولتحقيــق الشــفافية وتعزيــز الثقــة فــي الحكومــة 

وإتاحة مزيد من الخدمات التي تلبي احتياجات األفراد والرياديين وقطاع األعمال وجميع أصحاب املصلحة املعنيين 

ولزيــادة املنافــع االقتصاديــة واالجتماعيــة، باإلضافــة إلــى زيــادة مشــاركة املجتمــع املدنــي فــي عمليــة رســم السياســات 

واتخــاذ القــرارات. وُبنيــت هــذه السياســة علــى أطــر قانونيــة، ومــن القوانيــن التــي اعتمــدت الــوزارة عليهــا فــي اســتحداث 

هــذه السياســة : »قانــون اإلتصــاالت، قانــون املعامــات اإللكترونيــة، قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى املعلومــات، 

وقانــون مــوارد تكنولوجيــا املعلومــات فــي املؤسســات الحكوميــة«. 

4: نشــُر واإلعــان عــن املعاييــر التــي يتوجــب علــى الحكومــة اســتخدامها لإلفصــاح عــن البيانــات  مؤشــر األداء رقــم 

فــي ذلــك طرائــق جمــع وتخزيــن هــذه البيانــات لضمــان إمكانيــة اســتخدامها ومعالجتهــا. املفتوحــة، وبمــا 

نصــت سياســة البيانــات الحكوميــة املفتوحــة علــى املعاييــر التــي يتوجــب علــى الحكومــة اســتخدامها لإلفصــاح عــن 

األدوار  السياســة  ووزعــت  املعلومــات،  هــذه  إتاحــة  كيفيــة  تفصيــل  إلــى  السياســة  وتطرقــت  املفتوحــة،  البيانــات 

)214) اململكــة األردنيــة الهاشــمية، وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومات،طلــب استشــارة عامــة حــول سياســة البيانــات املفتوحــة، ســلم لفريــق 
البحــث فــي 9 كانــون أول 2017 

https://goo.gl/( متــاح عبــر الرابــط ،)215) جريــدة الدســتور، اعتمــاد الوثيقــة النهائيــة لسياســة البيانــات الحكوميــة املفتوحــة )26 تمــوز 2017(
EdTdwV( تاريــخ الزيــارة )11 كانــون أول 2017)
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املــدراء  مجلــس  مــن  كل  علــى  ومتابعتهــا  السياســة  هــذه  تنفيــذ  علــى  للعمــل  املســؤوليات  تقــع  حيــث  واملســؤوليات، 

اإللكترونيــة  للحكومــة  التوجيهيــة  واللجنــة  الحكوميــة  الجهــات  إلــى  باإلضافــة  املعلومــات  لتكنولوجيــا  التنفيذييــن 
املفتوحــة.)216) الحكوميــة  للبيانــات  املشــتركة  واللجنــة 

وعنــد النظــر إلــى بقيــة املؤشــرات لــم تعمــل الــوزارة حتــى اآلن علــى تطويــر أو إصــدار أدوات لقيــاس جــودة البيانــات 

املفتوحــة، كمــا لــم تعمــل الــوزارة حتــى اآلن علــى تصميــم برامــج لقيــاس قــدرات الدوائــر الحكوميــة فيمــا يختــص بنشــر 

البيانــات الحكوميــة )217) 

وبناء على ما تقدم يكون هذا االلتزام قد تحقق بشكل جزئي. 

املمارسات الفضلى والتوصيات:

النمســا: بينــت اســتراتيجية اإلحصــاء الوطنيــة 2020 التــي تعمــل عليهــا الحكومــة النمســاوية ضمانــات معــززة لبياناتهــا 

 ملــا يلــي :
ً
املفتوحــة وإجــراء تحســينات عليهــا وفقــا

يســهل  جــداول  خــال  مــن  ونشــرها  اإلحصائيــة  للبيانــات  قاعــدة  خــال  مــن  املفتوحــة  البيانــات  تقديــم  يجــب   :
ً
أوال

لهــا.  املســتخدمين  للمواطنيــن  الفرديــة  اإلحتياجــات  وفــق  نشــرها  وإعــادة  معالجتهــا 

: راعــت اإلســتراتيجية التطــورات التكنولوجيــة، حيــث أنهــا تعمــل اآلن علــى توفيــر البيانــات املفتوحــة مــن خــال 
ً
ثانيــا

التطبيقــات الذكيــة لتوفيرهــا علــى الهواتــف املحمولــة ممــا يســهل الوصــول إليهــا. ولجعــل البيانــات أكثــر فاعليــة، وهــذا 

التطــورات  النمســا وتعمــل االســتراتيجية علــى مواكبــة جميــع  فــي  البيانــات  لهــذه  الــزوار واملشــاهدات  عــدد  مــن  زاد 

اإللكترونيــة لتعزيــز التواصــل املجتمعــي مــع البيانــات.

: العمــل املســتمر علــى تحديــث البيانــات ومعالجتهــا واإلعــان عــن التحديثــات فــي املواقــع الرســمية وعلــى وســائل 
ً
ثالثــا

التواصــل اإلجتماعــي.

التوضيحيــة  الرســوم  واســتخدام  صوريــة،  منشــورات  ووضــع  الطــرق،  بأســهل  املحتــوى  إتاحــة  علــى  العمــل   :
ً
رابعــا

املعلومــات.)218) قــراءة  لتســهيل  البيانيــة  والرســوم 

)216) وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، سياســة البيانــات الحكوميــة املفتوحة،متــاح عبــر الرابــط )https://goo.gl/UuZPXK( تاريــخ 
الزيــارة )7 كانــون أول 2017)

)217) مقابلة شخصية مع رئيس قسم استراتيجيات الحكومة اإللكترونية في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في 10 كانون أول 2017
)218) البيانات املفتوحة،NSDS GUIDELINES، متاح عبر الرابط )https://goo.gl/cCU6Wf( تاريخ الزيارة )6 كانون األول 2017( 
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وبناء على ما تقدم، توصل فريق البحث إلى التوصيات التالية:

: إشــراك مؤسســات املجتمــع املدنــي ذات الخبــرة واالختصــاص فــي أعمــال اللجنــة الحكوميــة الخاصــة بالبيانــات 
ً
أوال

املفتوحــة لضمــان التشــراكية فــي االراء والقــرارات.

: ضــرورة أن تشــمل البيانــات املفتوحــة جميــع خدمــات وأنشــطة الجهــة الحكوميــة، والتــي مــن شــأنها أن تكــون ذات 
ً
ثانيــا

قيمــة للمتعامــل أو زائــر املوقــع.

: جعل النافذة املختصة بالبيانات املفتوحة بوابة تفاعلية، لتسمح للمستخدمين بإبداء ارائهم وتعليقاتهم.
ً
ثالثا

: مــن الضــروري أن تعمــل وزارة االتصــاالت علــى توعيــة املواطنيــن بسياســة البيانــات املفتوحــة ليكونــوا أكثــر قــدرة 
ً
رابعــا

علــى اســتخدام البيانــات املفتوحــة والوصــول اليهــا بأفضــل الطــرق.

 بأول.
ً
: تحديث البيانات املتاحة على النافذة أوال

ً
خامسا

: توفير خاصية لأشخاص ذوي اإلعاقة لتسهيل وصولهم إلى البيانات املفتوحة.
ً
سادسا





هذا التقرير...

املختصيــن  واملستشــارين  الباحثيــن  مــن  لفريــق  جماعــي  مجهــود  ناتــج  هــو 

الحكومــة  تنفيــذ  مــدى  التقريــر  هــذا  ُيقّيــم  حيــث  الحكومــي  األداء  تقييــم  فــي 

اللتزاماتهــا الــواردة فــي الخطــة الوطنيــة الثالثـــــــة لــأردن ضمــن مبــادرة الشــراكة 

  .OGP الشفافـــــــــــــــــــة  الحكوميـــــــــــــــــــة 

ويأتي هذا التقـــرير كجــــزء من برنــامج راصـــد ملراقبــــــة األداء الحكـــــومي، والذي 

 مــن رؤيـــة مركـــــز الحيــــــاة فــي دعـــــم اإلصــــــــاح 
ً
 أساسيــــــا

ً
يشكــــــل بــدوره عنصـــــــرا

ــادي فــي األردن. ــا�سي واإلقتصـــــ السيـــــ

تــم تنفيــذ هــذا التقريــر بدعــم ســخي مــن الشــعب األمريكــي ومــن خــال الوكالــة األمريكيــة للتنميــة 

الدوليــة USAID، ويعتبــر هــذا املحتــوى مــن مســؤولية مركــز الحيــاة - راصــد، وال يعكــس بالضــرورة 

آراء الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة USAID، أو آراء الحكومــة األمريكيــة.


