
امللخص التنفيذي لتقرير

تقييـم األداء الحكومي
في تنفيذ الخطة الوطنية الثالثـــــة 
لألردن ضمن مبــــــــــــــادرة شراكــــــــــــــــــــــــة 
OGP الحكومـــــــــــــات الشفافـــــــــــــــــة

2018 - 2016

مركز الحياة - راصد

شباط/فبراير 2018





امللخص التنفيذي لتقرير

تقييم األداء الحكومي في تنفيذ الخطة الوطنية الثالثة 

OGP لألردن ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة

2018 - 2016

يصدر عن

مركز الحياة - راصد

شباط/فبراير 2018

فريق إعداد التقرير

الدكتور عامر بني عامر

مدير عام مركز الحياة - راصد

املحامي راغب شريم

املدير التنفيذي ملركز الحياة - راصد

حمزة ياسينأمل املهايرةسامي غنه جق

كمال قاسم - تصميم وإخراج فني

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.

©جميع الحقوق محفوظة ملركز الحياة - راصد 2018

تنويه: جميع الرسومات التوضيحية الواردة في هذا التقرير خاصة بمركز الحياة - راصد





5
OGP امللخص التنفيذي لتقرير تقييم األداء الحكومي في تنفيذ الخطة الوطنية الثالثة لألردن ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة

2018 - 2016

املحتويات

العنوان                                                                                                                                                                                      الصفحة

7 مقدمة            

8 مركز الحياة - راصد          

9 منهجية التحليل والعمل         

11 نظرة عامة حول تصميم وتطوير الخطة        

16 نتائج التقرير           

17 نسب تحقق االلتزامات          

24 نتائج تحقق مؤشرات األداء حسب اإلطار الزمني املخصص لها     

30 االستنتاجات           

32 التوصيات           

33 خارطة الطريق           





7
OGP امللخص التنفيذي لتقرير تقييم األداء الحكومي في تنفيذ الخطة الوطنية الثالثة لألردن ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة

2018 - 2016

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.

فقد قام الفريق بتنفيذ الزيارات التالية لكل من الجهات الحكومية والخبراء وأصحاب املصلحة:

الجدول رقم )1(: زيارات فريق البحث للجهات الحكومية

تاريخ الزيارةاملؤسسة الحكومية

10 كانون األول 2017وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

11 كانون األول 2017وزارة املالية

19 كانون األول 2017وزارة الصحة

28 كانون الثاني 2018وزارة البيئة

الجدول رقم )2(: زيارات فريق البحث للخبراء وأصحاب املصلحة

تاريخ الزيارةصاحب املصلحة/ الخبير 

13 كانون األول 2017خبيرة البيئة م. ربى الزعبي

13 كانون األول 2017الخبير باتر وردم

19 كانون األول 2017جمعية انا انسان لحقوق األشخاص ذوي اعاقة
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ولهــدف تقييــم مــدى تنفيــذ الحكومــة اللتزامــات الخطــة، وتحديــد درجــة تحققهــا، قســم فريــق البحــث  درجــة التحقــق 

إلــى أربــع درجــات: تحقــق بشــكل مكتمــل، تحقــق بشــكل جزئــي، تحقــق بشــكل محــدود ولــم يبــدأ التنفيــذ،  ويبيــن الشــكل 

اآلتــي املنهجيــة التــي االســتناد عليهــا لتصنيــف  االلتزامــات: 

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.

وبتتبــع فريــق البحــث لخطــط األردن الثــاث ضمــن إطــار مبــادرة الـــ OGP، ياحــظ فريــق البحــث أن هــذه الخطــة هــي 

الخطــة األكثــر نوعيــة بيــن جميــع الخطــط مــن حيــث االلتزامــات الــواردة فيهــا، كمــا أن التزامــات هــذه الخطــة هــي األكثــر 

.OGP مــع مبــادئ الـــ 
ً
انســجاما

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:

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

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.

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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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 

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 
)2( االمم املتحدة للنساء، املصطلحات والتعاريف، متاح عبر الرابط )https://goo.gl/fu3JSt ( تاريخ الزيارة )29 كانون الثاني 2018(

)3( املرجع السابق
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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(

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 اشــكال 

التمييــز ضــد املــرأة، والتــي وقعهــا فــي الثالــث مــن كانــون أول 1980 وصــادق عليهــا الحقــا فــي االول مــن تمــوز 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 
صنــع القــرارات التنمويــة والبيئيــة.)7(

)4( املرجع السابق
)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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OGP مقارنة بين خطط األردن الثاث ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة

OGP الجدول  رقم )3(: مقارنة بين خطط األردن الثاث ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة

الخطة الثالثةالخطة الثانيةالخطة األولى الخطة

2016-2018 2014-20122016-2013اإلطار الزمني

311411عدد اإللتزامات

عدد مؤشرات األداء 
9

• لم تتضمن كافة االلتزامات مؤشرات اداء
3547

درجة تحقق االلتزامات خال السنة األولى من عمر كل خطة
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OGP امللخص التنفيذي لتقرير تقييم األداء الحكومي في تنفيذ الخطة الوطنية الثالثة لألردن ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة

2018 - 2016

OGP الجدول  رقم )4(: مقارنة بين خطط األردن الثاث ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة

الخطة الثالثةالخطة الثانيةالخطة األولىالخطة

2016-2018 2014-20122016-2013اإلطار الزمني

بناء الخطة 
احتوت الخطة على التزامات، 
بعضها احتوى على مؤشرات 

اداء لكن دون أطر زمنية 

احتوت الخطة على التزامات 
محددة بزمن ومؤشرات اداء 

دون أطر زمنية

احتوت الخطة على التزامات 
ومؤشرات أداء ضمن أطر 

زمنية لكن ببعض االختافات.

باللغة االنجليزية فقطإتاحة الخطة
باللغة العربية واالنجليزية 

مع بعض الفروقات
باللغة العربية واالنجليزية

مستوى االستشارة إلعداد 
الخطة

محدودة جدا
لم تحدث إستشارة 

مخصصة
إستشارة جيدة جدا 

دقة لغة اإللتزامات 
لغة التزامات متوسطة 

التحديد والوضوح.
لغة التزامات طموحة لكن 

غير محددة بشكل كاف 
لغة التزامات جيدة وغير 

محددة في بعض املؤشرات 

إرتباط اإللتزامات في قيم ال 
 OGP

%47 من اإللتزامات مرتبطة 
بواحد أو أكثر من القيم

%21 من اإللتزامات مرتبطة 
بواحد أو أكثر من القيم

%100 من اإللتزامات مرتبطة 
بواحد أو أكثر من القيم
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نتائج التقرير
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OGP امللخص التنفيذي لتقرير تقييم األداء الحكومي في تنفيذ الخطة الوطنية الثالثة لألردن ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة

2018 - 2016

نسب تحقق االلتزامات
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: االلتزامات التي تحققت بشكل كامل
ً
أوال

وهــي االلتزامــات التــي تحققــت جميــع مؤشــرات األداء التابعــة لهــا، وقــد تحقــق مــن الخطــة ضمــن اإلطــار الزمنــي الــذي 

يغطيــه التقريــر التزامــان اثنــان وهمــا:
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OGP امللخص التنفيذي لتقرير تقييم األداء الحكومي في تنفيذ الخطة الوطنية الثالثة لألردن ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة

2018 - 2016
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: االلتزامات التي تحققت بشكل جزئي
ً
ثانيا

وهــي االلتزامــات التــي تحققــت فيهــا مؤشــرات األداء التابعــة لهــا بشــكل متوســط – مرتفــع لكنهــا لــم تكتمــل جميعهــا، وقــد 

تحقــق التزامــان بشــكل جزئــي خــال الفتــرة الزمنيــة التــي يغطيهــا التقريــر، وهمــا:
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OGP امللخص التنفيذي لتقرير تقييم األداء الحكومي في تنفيذ الخطة الوطنية الثالثة لألردن ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة

2018 - 2016

: االلتزامات التي تحققت بشكل محدود
ً
ثالثا

هــي االلتزامــات التــي تحققــت مؤشــرات األداء التابعــة لهــا بنســبة منخفضــة، وقــد تحقــق التزامــان بشــكل محــدود خــال 

الفتــرة الزمنيــة التــي يغطيهــا التقريــر، وهمــا:
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OGP امللخص التنفيذي لتقرير تقييم األداء الحكومي في تنفيذ الخطة الوطنية الثالثة لألردن ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة

2018 - 2016

: االلتزامات التي  لم يبدأ تنفيذها
ً
رابعا

وهي االلتزامات التي لم يتحقق أي مؤشر فيها. 

ال يــزال هنالــك اربعــة التزامــات لــم يبــدأ العمــل بهــم علــى اإلطــاق خــال الفتــرة الزمنيــة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر، وهــذه 

االلتزامــات هي:

االلتزام 1: تعزيز اإلطار التشريعي الناظم للوصول الى املعلومات.

االلتزام 3: تعزيز اإلطار الناظم لحرية اإلعام.

االلتزام 4 )أ(: الشكاوى واملظالم املتعلقة باالنتهاكات الواقعة على املواطنين.

االلتزام 7: تطوير مرصد تفاعلي لرصد تنفيذ الخطط الحكومية والتقدم املحرز في إنجازها من قبل املواطن.
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نتائج تحقق مؤشرات األداء حسب اإلطار الزمني املخصص لها

الجدول  رقم )5(: املؤشرات التي لم ينتهي إطارها الزمني

درجة التحققاملؤشر رقم املؤشررقم اإللتزام 

1

املؤشر 2
بين العوائق والعقبات ومواضع اإلشكال في القوانين 

ُ
      وضع مصفوفة ت

والتشريعات
لم يبدأ

املؤشر 3
      تطوير ورقة سياسات تتضمن توصيات للتعديات واملمارسات 

الفضلى املمكنة
لم يبدأ

لم يبدأ       طرح حزمة املراجعة أمام البرملان األردني إلجراء التعديات املناسبةاملؤشر 4

املؤشر 25
عدة الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة في املحاكم 

ُ
زيادة عدد الوثائق امل

األردنية بنسبة ال تقل عن %1 من مجموع هذه الوثائق
لم يبدأ
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OGP امللخص التنفيذي لتقرير تقييم األداء الحكومي في تنفيذ الخطة الوطنية الثالثة لألردن ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة

2018 - 2016

املؤشر 33
انشاء آلية إلشراك الجمهور في نقاش واثراء املواضيع املتعلقة بحرية 

اإلعام )منصة الكترونية تفاعلية(.
لم يبدأ

4.أ

املؤشر 3

 اجراء عينات تجريبية لعمل نظام قاعدة البيانات بمشاركة مؤسسات املجتمع 

املدني والنقابات وبعض الجامعات، على أن ُيتيح نظام قاعدة البيانات

1. توفير آلية لوصول املواطنين الى قاعدة البيانات الخاصة بالشكاوى؛

2. تمكين املواطنين من متابعة اإلجراءات الخاصة بالشكاوى في كافة 

ً
مراحلها الكترونيا

3.  تمكين املواطنين من تسجيل ماحظات على مجرى متابعة الشكاوى؛

لم يبدأ

املؤشر 4

 إلزام أجهزة الحكومة بنشر رابط املوقع الخاص بقاعدة البيانات في 

أماكن بارزة للعيان في مكاتبها وعلى صفحاتها االلكترونية، من خال قرار 

ملجلس الوزراء

لم يبدأ

4.ب 

املؤشر 3

إتاحة النظام الستقبال الشكاوى وتوفير النظام كتطبيق على الهواتف 

النقالة/موقع وزارة تطوير لقطاع العام/مركز االتصال الوطني/بوابة 

الحكومة االلكترونية.

مكتمل

املؤشر 5
       إطاق حملة ترويج النظام اإللكتروني ملختلف قنوات استقبال 

الشكاوى
مكتمل

املؤشر 6
    إصدار ونشر تقارير ربعية بالشكاوى التي يستقبلها النظام ومتابعة 

معالجتها مع الدوائر املعنية باإلضافة الى تقرير الشكاوى العالقة
مكتمل

6

املؤشر 4

تدريب للكادر الطبي يشمل تدريب االطباء على كيفية تعبئة وإدخال 

النماذج االلكترونية مثل التبليغ عن الوفيات، التصنيف والترميز الدولي 

ألسباب الوفيات، 

والتصنيف والترميز الدولي ألسباب االمراض؛  في مستشفيات وزارة 

الصحة، باإلضافة الى تدريب الكادر الطبي لإلباغ عن حاالت 

 العنف ضد املرأة )بحسب مقترح من مؤسسة ميزان لحقوق االنسان(

لم يبدأ

املؤشر 5
البدء في توفير احتياجات البنية التحتية للربط االلكتروني مثل املعدات 

والشبكة في مستشفيات وزارة الصحة 
لم يبدأ
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8

املؤشر 1

نشر الحسابات الحكومية املجمعة لعام 2015، بهدف زيادة الشفافية 

واالفصاح املالي بحسب قرارات مجلس الوزراء املنشورة في الجريدة 

الرسمية عدد رقم 5411

مكتمل

املؤشر 2
صدور تعليمات حكومية لكافة دوائر الحكومة بتقديم جدول زمني 

ومنتظم لافصاح عن بياناتها املالية
لم يبدأ

9

املؤشر 1

     تطوير سياسات تستند الى املعايير الدولية الُفضلى من خال العمل 

مع املراكز العلمية والبحثية في األردن، باالستناد الى سياسة التغيير 

عدة في 2013
ُ
املناخي امل

لم يبدأ

املؤشر 2

    وضع املعرفة املتوفرة بين يدي الجمهور من خال نشرها على نحو 

يسهل فهمه واستيعابه، من خال العمل على مع الصحف ووسائل 

اإلعام، ومن خال تعزيز إطار نشر الباغات الوطنية النبعاثات الغازات 

الدفيئة في األردن

محدود 

املؤشر 3
      العمل مع البرملان للنظر فيما يلزم من إجراءات تشريعية في الجانب 

املتعلق بالعمل الوقائي.
جزئي

10

املؤشر 5
      تطوير وإصدار أدوات لقياس جودة البيانات املفتوحة املتوفرة ونشر 

تقارير ربعية
لم يبدأ

املؤشر 6

      تصميم برنامج لقياس قدرات الدوائر الحكومية فيما يختص بنشر 

البيانات الحكومية املفتوحة، وعلى اثره تنفيذ برنامج لرفع الكفاءة وبناء 

القدرات

لم يبدأ
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OGP امللخص التنفيذي لتقرير تقييم األداء الحكومي في تنفيذ الخطة الوطنية الثالثة لألردن ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة

2018 - 2016

الجدول  رقم )6(: املؤشرات التي انتهى إطارها الزمني

درجة التحققاملؤشر رقم املؤشررقم اإللتزام 

املؤشر 11
مراجعة متخصصة ملنظومة التشريعات األردنية؛ تشكيل فريق وطني 

للمراجعة يضم مؤسسات املجتمع املدني.
لم يبدأ

2

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

األشخاص ذوي اإلعاقة غير الحكومية وتصميم إطار عمله 
محدود 

املؤشر 2

حصر إطار املعلومات والبيانات التي ال غنى عنها للتعرف على إجراءات 

املحاكم واألدلة اإلرشادية والتي يجب توفيرها لأشخاص ذوي اإلعاقة 

بطريقة بريل أو بطرق مبسطة أخرى.

لم يبدأ

املؤشر 3
      إجراء تصاميم لعينات اختبارية من الوثائق الستخدامها في عدد 

محدود من املحاكم املركزية  
محدود 

املؤشر 4

عدة الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة من خال 
ُ
قياس فاعلية الوثائق امل

مجموعات استخدام تضم أشخاص من ذوي اإلعاقة من مختلف أنواع 

اإلعاقات

محدود 

3

املؤشر 1

       انشاء إطار وطني ذي دور استشاري لأطراف ذات املصلحة في مجال 

حرية اإلعام )الحكومة، وسائل اإلعام، املجتمع املدني، النقابات، 

الخبراء(

لم يبدأ

املؤشر 2
       جمع كافة التوصيات واالقتراحات املتعلقة بتحسين الحريات 

اإلعامية من كافة املصادر
لم يبدأ

4.أ 
املؤشر 1

صدور تعليمات من الحكومة ألجهزتها ودوائرها املختصة بالعمل والتعاون 

إلنشاء قاعدة بيانات الشكاوى، وتسمية دائرة حكومية بعينها، لتقوم 

بإدارة عملية جمع البيانات، وتحديد مواصفات نظام قاعدة البيانات 

وطرق الربط بين الدوائر واألجهزة املعنية في إطار قاعدة البيانات.

لم يبدأ

املؤشر 2
ً
لم يبدأالعمل على تصميم نظام عمل قاعدة البيانات، واعداده فنيا
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4.ب

املؤشر 1
إصدار نظام تشريعي )نظام/تعليمات( ُيمأسس وجود نظام مركزي 

الستقبال الشكاوى على الخدمات الحكومية.
مكتمل

املؤشر 2
إطاق النظام اإللكتروني الخاص باستقبال الشكاوى املتعلقة بالخدمات 

والبيئة املحيطة بتقديمها. 
مكتمل

املؤشر 4
عقد ورشة عمل بمشاركة مؤسسات املجتمع املدني والجهات املعنية 

لشرح النظام وآلية عمله.
مكتمل

5

املؤشر 1
إقرار مشروع نظام تقسيم الدوائر االنتخابية ملجالس املحافظات من 

قبل مجلس الوزراء  
مكتمل

مكتملإقرار النظام الداخلي ملجالس املحافظات من قبل الحكومة املؤشر 2

املؤشر 3

 حملة لشرح قانون الامركزية وطريقة عمل انتخابات مجالس 

املحافظات

1. تنفيذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل التثقيفية حول قانون 

الامركزية في مختلف أنحاء اململكة حيث ستكون الفئات املستهدفة 

حسب خطة التوعية والتثقيف على سبيل املثال وال الحصر: فئات 

الشباب، فئات املرأة، الجمعيات، ومنظمات املجتمع املدني وطاب 

الجامعات الحكومية والخاصة واألحزاب واملجتمع املحلي واألشخاص 

ذوي اإلعاقة. )سيتم تنفيذ األنشطة من قبل وزارة الشؤون السياسية 

والبرملانية(.

مكتمل

مكتملاجراء االنتخابات ملجالس املحافظاتاملؤشر 4

6

املؤشر 1

قيام وزارة الصحة واألجهزة التابعة لها بإجراء مسح ميداني للمعلومات 

املتعلقة بخصائص املناطق التي توجد بها املستشفيات العامة التابعة 

لها، بحيث يتم تحديد طبيعة احتياجات الرعاية الصحية املطلوبة في 

املناطق.

محدود 

محدود اجراء فحص ملتطلبات ادخال البيانات واملعلومات في املراكز الصحيةاملؤشر 2

املؤشر 3
اجراء تقييم إلمكانيات املستشفيات التقنية من زاوية املعدات 

والتجهيزات والخبرة
محدود 
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7

املؤشر 1
إطاق البوابة املركزية االلكترونية www.plan.gov.jo كجزء من برنامج 

األردن 2025
لم يبدأ

لم يبدأاعتماد إجراءات إللزام دوائر الجهاز العام بنقل املعلومات عبر البوابةاملؤشر 2

لم يبدأتخصيص ضباط ارتباط بين الدوائر وإدارة البوابة؛املؤشر 3

لم يبدأوضع جدول منتظم لنقل املعلومات من الدوائر عبر البوابةاملؤشر 4

املؤشر 5

تصميم نظام للكشف الدوري على كفاءة املعلومات والبيانات التي 

تقدمها البوابة وسهولة استخدامها من قبل املواطنين من خال 

استبيانات دورية على املوقع اإللكتروني ومن خال وسائل ميدانية 

لقياس الراي )عينة عشوائية، مقابات هاتفية، زيارة دوائر الجهاز العام(.

لم يبدأ

10

املؤشر 1

تشكيل لجنة مشتركة للبيانات الحكومية املفتوحة بعضوية وزارة 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والجمعية األردنية للمصدر املفتوح 

وممثلين عن مؤسسات املجتمع املدني.

مكتمل

املؤشر 2
طرح مسودة لسياسة اتاحة البيانات املفتوحة للتشاور مع الجهات 

صاحبة املصلحة ومن ضمنها املجتمع املدني
مكتمل

املؤشر 3
إتمام واستكمال الصياغة النهائية ملسودة السياسات ورفعها إلقرارها من 

قبل مجلس الوزراء
مكتمل

املؤشر 4

نشُر واالعان عن املعايير التي يتوجب على الحكومة استخدامها لإلفصاح 

عن البيانات املفتوحة، وبما في ذلك طرائق جمع وتخزين هذه البيانات 

لضمان إمكانية استخدامها ومعالجتها.

مكتمل
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االستنتاجات

1. كان مــن الواضــح لفريــق البحــث عــدم املعرفــة الكافيــة لــدى بعــض الجهــات املســؤولة عنــد تنفيــذ الخطــة للــدور 

املطلــوب منهــا، حيــث عنــد تواصــل الفريــق مــع بعــض الجهــات لــم يكــن لديهــم معرفــة بالشــخص املســؤول عــن متابعــة 

.
ً
االلتــزام وبعضهــم لــم يكــن يعلــم بوجــود االلتــزام أساســا

النزاهــة  فــي منظومــة  املالــي،  باإلفصــاح  واملتعلــق  الخطــة  هــذه  التزامــات  مــن  الثامــن  االلتــزام  نــص  تكــرر  قــد  كان   .2

الوطنيــة، حيــث كانــت قــد اعتبرتــه الحكومــة انــذاك انــه مكتمــل، وهــذا يــدل علــى عــدم االنســجام الحكومــي فــي صياغــة 

الخطــط الوطنيــة.

3. ورود بعــض املصطلحــات الفضفاضــة غيــر املحــددة فــي بعــض االلتزامــات، ومثــال ذلــك )إصــدار سياســات( ومــن غيــر 

الواضح املقصود بكلمة سياســات.

4. تكــرار االلتــزام املتعلــق بإتاحــة الوصــول للمعلومــات، وااللتــزام املتعلــق بتعزيــز اإلطــار الناظــم لحريــة اإلعــام فــي أكثــر 

مــن خطــة وطنيــة، وهــذا يــدل علــى اهتمــام الحكومــة بهــذه املواضيــع لكــن ال يوجــد خطــة واضحــة لتحقيقهــا.

5. عــدم انســجام اإلطــار الزمنــي لبعــض االلتزامــات مــع اإلطــار الزمنــي ملؤشــرات األداء لــذات اإللتــزام، ومــن أمثلــة ذلــك 

 ما بين 1 / 1 / 2017 - 30 / 6 / 2018، بينما تم تحديد 
ً
اإللتزام الثالث، حيث تم تحديد اإلطار الزمني لالتزام كاما

اإلطــار الزمنــي ملؤشــر األداء الثالــث لــذات االلتــزام لينتهــي بتاريــخ 12/30 / 2018.

6. ليــس بمقــدور جهــة واحــدة )املنســق الحكومــي لحقــوق اإلنســان( تنفيــذ اإللتــزام 4 )أ( واملعنــي بإنشــاء قاعــدة بيانــات 

الكترونيــة موحــدة للشــكاوى املتعلقــة باالنتهــاكات الواقعــة علــى املواطنيــن، حيــث يحتــاج هــذا االلتــزام لفريــق عمــل 

متكامــل إلنجــازه.

7. إعفــاء هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد مــن مســؤولياتها فــي تنفيــذ االلتــزام الرابــع )أ( رغــم ورود اســمها فــي الخطــة 

بشــكل رســمي، كمــا لــم يتوصــل فريــق البحــث ألي تعميــم رســمي يفيــد باإلعفــاء.

8. اكتفــاء بعــض الجهــات التــي تقــود بعــض االلتزامــات بتشــكيل فــرق عمــل ضيقــة لتنفيــذ االلتــزام، ال تصــل هــذه 

أداؤه. مــن االلتــزام ومؤشــرات  الفــرق للطمــوح املرجــو 

9. رغــم تبنــي بعــض االلتزامــات ملبــدأ إتاحــة املعلومــة إال أن بعــض التقاريــر واملعلومــات الخاصــة بتنفيــذ االلتــزام ال 

 ملبــدأ إتاحــة املعلومــات.
ً
زالــت تنشــر باللغــة االنجليزيــة فقــط، خافــا
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الجدول رقم )7(: تكرار االلتزامات في الخطط الحكومية

رقم 

االلتزام
مكرر فيااللتزام

الجهة املنفذة في 

الخطط األخرى

اإلطار الزمني في 

الخطط األخرى

1
تعزيز اإلطار التشريعي الناظم 

للوصول الى املعلومات

الخطة الوطنية 

الشاملة لحقوق 

اإلنسان

جميع مؤسسات 

املجتمع
2025 - 2022

تعزيز اإلطار الناظم لحرية اإلعام3

منظومة النزاهة 

الوطنية

مؤسسات اإلعام، 

رئاسة الوزراء

الربع األول 2014 - 

الربع األخير 2015

الخطة الوطنية 
الشاملة لحقوق 

اإلنسان

الحكومة + مجلس 
األمة

2025 - 2016

4

تفعيل وتعزيز آليات استقبال 

الشكاوى ومتابعتها والتعامل بها 

بجدية بما في ذلك إحالتها إلى القضاء:

أ( الشكاوى واملظالم املتعلقة 

باالنتهاكات الواقعة على املواطنين

الخطة الوطنية 

الشاملة لحقوق 

اإلنسان

املنسق الحكومي 

لحقوق االنسان
2025 - 2016

ب( الشكاوى املتعلقة بالخدمات 

الحكومية والبيئة املتعلقة بتقديمها

منظومة النزاهة 

الوطنية

وزارة تطوير القطاع 

العام

الربع األول 2014 - 

الربع األخير 2016

5

اصدار األنظمة والتعليمات الازمة 

لتنفيذ قانون الامركزية واجراء 

انتخابات مجالس املحافظات في 

العام 2017

منظومة النزاهة 

الوطنية

وزارة الداخلية 

+ وزارة الشؤون 

السياسية والبرملانية

الربع األول 2014 - 

الربع األخير 2016

8

تبني مبدأ اإلفصاح عن املوازنات وفق 

املعايير الدولية وتعزيز  الشفافية 

واإلفصاح املالي

منظومة النزاهة 

الوطنية

رئاسة الوزراء + 

وزارة املالية + دائرة 

املوازنة العام

الربع األول 2014 - 

الربع األول 2015

تبني مبدأ اإلفصاح عن املوازنات وفق 
املعايير الدولية وتعزيز  الشفافية 

واإلفصاح املالي

خطة األردن األولى في 
إطار مبادرة شراكة 
الحكومات الشفافة

وزارة املالية + دائرة 
املوازنة العامة

ال يوجد
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التوصيات

1. ضرورة توحيد الجهود التي تعمل على تنفيذ ذات االلتزام في أكثر من خطة وطنية.

 وعــدم تــرك بــاب االجتهــاد مفتــوح لفهــم بعــض 
ً
  ووضوحــا

ً
2. صياغــة االلتزامــات فــي الخطــط بطريقــة أكثـــر تحديــدا

املصطلحــات.

 االلتزامات املسؤولون عنها.
ً
3. ضرورة إشراك الجهات املسؤولة عن تنفيذ االلتزامات بصياغة الخطة وخصوصا

4. ضــرورة انســجام األطــر الزمنيــة الخاصــة بمؤشــرات األداء مــع اإلطــار الزمنــي لالتــزام التابعــة لــه، بحيــث ال يتجــاوز 

اإلطــار الزمنــي للمؤشــر اإلطــار الزمنــي لإللتــزام الرئي�ســي.

يكــون املجتمــع املدنــي جــزء مــن  تنــص علــى أن  التــي  التــزام علــى تشــكيل فريــق عمــل، وخاصــة  ينــص أي  5. عندمــا 

الفريــق، يتوجــب علــى الجهــة املســؤولة توســيع نطــاق الفريــق والبحــث عــن الجهــات ذات االختصــاص بشــكل فعلــي 

للفريــق. لضمهــا 

 عندمــا يتعلــق األمــر بنشــر بيانــات 
ً
6. علــى الجهــات الحكوميــة إدراك مفهــوم إتاحــة املعلومــة بشــكل أوســع وخصوصــا

باللغــة االنجليزيــة فقــط، حيــث أن النشــر باللغــة العربيــة هــو األصــل إلتاحــة املعلومــة للجمهــور.
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خارطة الطريق
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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 شــراكة 

  .OGP الشــفافة  الحكومــات 

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.


