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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 اإلصالحيــة بمــا فيهــا خطــط الحكومــة ضمــن مبــادرة الشـراكات 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  ،2018 – 2016حيــث يغطــي هــذا التقريــر
إنجازات الحكومة لتنفيذ الخطة م من بداية عمرها حتى نهاية تشـرين أول  .2018تم تنفيذ هذا التقرير بدعم ســخي
مــن الشــعب األمريكــي ومــن خــال الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة  ،USAIDويعتبــر هــذا املحتــوى مــن مســؤولية مركــز
الحيــاة  -راصــد ،وال يعكــس بالضــرورة آراء الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة  ،USAIDأو آراء الحكومــة األمريكيــة.
ويهــدف التقريــر إلطــاع املواطنيــن و مؤسس ـ ــات املجتم ــع املدنــي واملؤسســات الحكوميــة علــى خطـ ــة األردن الثالثـ ــة
 2018 - 2016ضمــن مبــادرة الش ـراكات الحكوميــة املفتوحــة  OGPمــن حيــث محتواهــا والجهــات املســؤولة عــن
تنفيذهــا ومــدى التـزام الجهــات املســؤولة عــن التنفيــذ باإلطــار الزمنــي املحــدد لهــا ،إضافــة لســير العمــل بهــا ومســتوى
اإلنجــاز لــكل الت ـزام علــى حــدة.
ً
واســتمرارا لنهــج راصــد فــي تعزيــز التشــاركية واالشــتباك اإليجابــي بيــن مؤسســات املجتمــع املدنــي والجهــات الحكوميــة،
فقــد عمــل راصــد علــى التواصــل مــع كافــة الجهــات الحكوميــة املســؤولة عــن تنفيــذ الخطــة لالســتعالم منهــم عــن
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
ً
راصــد تاليــا أســماء الجهــات الحكوميــة التــي اســتجابت وتعاونــت مــع فريــق البحــث والتــي نتقــدم لهــا بخالــص الشــكر
ً
والتقديــر متمنيــن مزيــدا مــن التشــاركية بيــن الجهــات الحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي:
 .1وزارة العدل
 .2مكتب وزير الدولة لشؤون اإلعالم
 .3املنسق الحكومي لحقوق اإلنسان
 .4وزارة تطوير القطاع العام سابقا
 .5وزارة الصحة
 .6وزارة املالية
 .7وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
 .8هيئة اإلعالم
 .9وزارة البيئة
 .10املكتبة الوطنية
 .11وحدة اإلنجاز الحكومي
 .12وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
 .13وزارة الداخلية.
 .14وزارة الشؤون السياسية والبرملانية.
 .15املركز األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
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مركزالحياة  -راصد
مركــز الحيــاة  -راصــد هــو مؤسســة مجتمــع مدنــي أردنيــة غيــر حكوميــة نشــأت فــي العــام  2006بهــدف تعزيــز املســائلة
والحاكميــة واملشــاركة وتقبــل االخــر ،ضمــن إطــار مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان وســيادة القانــون مــع األخــذ
بعيــن االعتبــار ادمــاج مفهــوم النــوع االجتماعــي فــي السياســات والخطــط العامــة ،ويعمــل مركــز الحيــاة مــن خــال
برنامجيــن رئيســيين همــا :برنامــج املســائلة ،وبرنامــج مكافحــة الفكــر املتطــرف.
وللمركــز مــا يقــارب مــن عشــر ســنوات مــن الخبــرة فــي مجــال التدريــب واألبحــاث القانونيــة والتحليــل ،باإلضافــة إلــى
وجــود قســم خــاص يقــدم خدمــات البحــث والتدريــب علــى املســتويين املحلــي والدولــي هــذا ويمتلــك املركــز شــبكة خاصــة
من املدربين ،الخبراء،املستشــارين القانونيين والباحثين األكفاء الذين يعملون على املســتويين املحلي والدولي ضمن
خبـرات مركــز الحيــاة.
يركــز برنامــج راصــد ملراقبــة األداء الحكومــي علــى تعزيــز مبــادئ املســاءلة والشــفافية واملشــاركة الشــعبية وذلــك مــن
خــال تتبــع وتقييــم الخطــط الحكوميــة اإلصالحيــة 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 اإلصالحيــة ،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 واملشــاركة الشــعبية مــن
خــال املواقــع االلكترونيــة ،إضافــة لتقديــم بطاقــات تقييــم أداء لــكل موقــع الكترونــي علــى حــدة ملســاعدة الجهــة
املســؤولة عنــه لتطويــره وتجويــده.

9
امللخص التنفيذي لتقريرتقييم األداء الحكومي في تنفيذ الخطة الوطنية الثالثة لألردن ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة OGP
2018 - 2016

منهجية التحليل والعمل
تــم إعــداد هــذا التقريــر مــن قبــل فريــق بحــث متخصــص مــن باحثيــن مركــز الحيــاة  -راصــد ،وقــد حــرص الباحثــون علــى أن
ً
ً
يكون هذا التقرير تقريرا موضوعيا يتصف بالدقة واملهنية والشمولية والحياد وتوثيق كافة املعلومات التي يحتويها.
وبنـ ًـاء علــى الخبــرة املتراكمــة لفريــق البحــث فــي تقاريــر الرقابــة والتقييــم ،فقــد تــم تطويــر منهجيــة البحــث باســتخدام
عــدد مــن األســاليب البحثيــة التاليــة:
 .1تحليــل وبحــث أدبــي باســتخدام املصــادر املطبوعــة واإللكترونيــة املتوفــرة علــى اإلنترنــت ،والتــي اشــتملت علــى مــواد
إخباريــة وتصريحــات وتقاريــر حكوميــة وغيــر حكوميــة محليــة ودوليــة ومحتويــات مــن مواقــع إلكترونيــة حكوميــة
ورســمية ومواقــع إخباريــة.
 .2مقابالت واجتماعات مع أصحاب املصلحة من املسؤولين الحكوميين والخبراء ومؤسسات املجتمع املدني.
 .3مقابــات واجتماعــات مــع أصحــاب املصلحــة الرئيســيين فــي االلتزامــات ،للوقــوف علــى مــدى أثــر االلتزامــات عليهــم،
وتقييمهــم لاللتزامــات.
وقد نفذ فريق البحث الزيارات واالجتماعات التالية لكل من الجهات الحكومية والخبراء وأصحاب املصلحة:
الجدول رقم ( :)1زيارات فريق البحث للجهات الحكومية
املؤسسة الحكومية

تاريخ الزيارة

وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

 10كانون األول 2017

وزارة املالية

 11كانون األول 2017

وزارة الصحة

خالل السنة األولى 19 :كانون األول  / 2017خالل السنة الثانية 18 :تشرين األول 2018

وزارة البيئة

خالل السنة األولى 28 :كانون األول  / 2018خالل السنة الثانية 18 :تشرين األول 2018

هيئة اإلعالم

 8تشرين األول 2018

وحدة اإلنجاز الحكومي

 9تشرين األول 2018

املكتبة الوطنية

 9تشرين األول 2018

وزارة العدل

 11تشرين األول 2018
الجدول رقم ( :)2زيارات فريق البحث للخبراء وأصحاب املصلحة

صاحب املصلحة /الخبير

تاريخ الزيارة

خبيرة البيئة م .ربى الزعبي

 13كانون األول 2017

الخبير باتر وردم

 13كانون األول 2017

جمعية انا انسان لحقوق األشخاص ذوي اعاقة

 19كانون األول 2017
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الجدول رقم ( :)3اجتماعات أصحاب املصلحة
اإللتزام
االلتزام الثاني :تعزيز التسهيالت املتاحة
لألشخاص ذوي اإلعاقة الستخدام
معلومات نظام العدالة
اإللتزام الثالث :تعزيز اإلطار الناظم
لحرية اإلعالم
االلتزام الرابع :تفعيل وتعزيز آليات
استقبال الشكاوى ومتابعتها والتعامل بها
بجدية بما في ذلك إحالتها إلى القضاء

طبيعة الحضور

تاريخ الزيارة

ممثلين عن وزارة العدل :مساعد األمين العام ،املدير
اإلداري ملحكمة بداية عمان  -ممثلين عن املجلس األعلى

 23كانون الثاني

لذوي اإلعاقة  -ناشطين حقوقيين  -مؤسسات مجتمع
مدني  -أشخاص من ذوي اإلعاقة وذويهم  -محامين
ممثلين عن هيئة اإلعالم  -ممثلين عن رئاسة الوزراء -
صحفيين وإعالميين  -ناشطين حقوقيين  -مؤسسات
مجتمع مدني

2018

 24كانون الثاني
2018

ممثلين عن وزارة تطوير القطاع العام سابقا  -ممثلين عن

 24كانون الثاني

مركز تكنولوجيا املعلومات  -مؤسسات مجتمع مدني

2018

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:

ً
واســتمرارا للمنهجيــة التشــاركية فــي العمــل علــى تعزيــز تنفيــذ االلتزامــات مــع الجهــات الحكوميــة املســؤولة عنهــا،
يعمــل فريــق راصــد وبعــد عــرض النتائــج األوليــة للتقريــر ،علــى إرســال نســخة منــه للجهــات املعنيــة إلضافــة تعليقاتهــم
ومالحظاتهــم حولــه بشــرط تزويــد فريــق البحــث بأدلــة واضحــة تدعــم تعليقاتهــم وتعديالتهــم ليتــم بعدهــا إطــاق
التقريــر بصورتــه النهائيــة.
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مقارنة بين درجة تحقق التزامات خطط األردن الثالث ضمن مبادرة شراكة
الحكومات الشفافة

12

نتائج التقرير

13
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نسب تحقق االلتزامات ضمن الخطة الوطنية الثالثة لشراكة الحكومات
الشفافة 2018 - 2016

14

مقارنة انجازالحكومة في تنفيذ الخطة الثالثة ضمن مبادرة شراكة الحكومات
الشفافة خالل السنة األولى والثانية من عمرالخطة

15
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ملخص إنجازالحكومة لتنفيذ الخطة الثالثة ضمن مبادرة شراكة الحكومات
الشفافة OGP
ً
أوال :االلتزامات التي تحققت بشكل كامل
وهي االلتزامات التي تحققت جميع مؤشرات األداء التابعة لها ،وقد تحقق من الخطة أربعة التزامات هي:
االلتــزام الرابــع /ب تفعيــل وتعزيــز آليــات اســتقبال الشــكاوى املتعلقــة بالخدمــات الحكوميــة والبيئــة املتعلقــة
بتقديمهــا ومتابعتهــا والتعامــل بهــا بجديــة بمــا فــي ذلــك إحالتهــا إلــى القضــاء
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االلتــزام الخامــس :إصــدار األنظمــة والتعليمــات الالزمــة لتنفيــذ قانــون الالمركزيــة واجــراء انتخابــات مجالــس
املحافظــات فــي العــام
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االلتزام الثامن :تبني مبدأ اإلفصاح عن املوازنات وفق املعاييرالدولية وتعزيزالشفافية واإلفصاح املالي

االلتزام التاسع :تطويرسياسات شفافة وتشاركية فيما يخص تحديات التغيرات املناخية
قامت الحكومة األردنية بتنفيذ اإلجراءات التالية التي تصب في موضوع اإللتزام إضافة للعمل على تنفيذ مؤشرات االلتزام:
أ .اإلنتهــاء مــن تنفيــذ املرحلــة األولــى مــن مــن مشــروع «ملوثــات املنــاخ قصيــرة األمــد  SNAPالــذي تضمــن عمــل ورشــات
توعيــة فــي املحافظــات حــول ملوثــات الهــواء.
ب.املرحلــة الثانيــة مــن «مشــروع النهضــة باملزارعيــن واملناطــق الفقيــرة فــي منطقــة وادي األردن» حيــث يعمــل املشــروع علــى
تحضير قاعدة بيانات حول مخاطر التغير املناخي التي ستتعرض لها املنطقة ،وإرسالها عبر الرسائل القصيرة للمزارعين

18

ً
ثانيا :االلتزامات التي تحققت بشكل جزئي
وهــي االلتزامــات التــي تحققــت فيهــا مؤشـرات األداء التابعــة لهــا بشــكل متوســط – مرتفــع لكنهــا لــم تكتمــل جميعهــا ،وقــد
تحقــق التزامــان بشــكل جزئــي وهما:
االلتزام األول :تعزيزاإلطارالتشريعي الناظم للوصول إلى املعلومات
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االلتزام الثالث :تعزيزاإلطارالناظم لحرية اإلعالم

20

ً
االلتزام السادس :تطويرمستوى الرعاية الصحية وحوسبة القطاع وربطه الكترونيا
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االلتــزام الســابع :تطويــر مرصــد تفاعلــي لرصــد تنفيــذ الخطــط الحكوميــة والتقــدم املحــرز فــي إنجازهــا مــن قبــل
املواطــن
* تم اعتماد املوقع االلكتروني الخاص بخطة تحفيز النمو االقتصادي كبوابة لتنفيذ االلتزام

22

االلتزام العاشر :تنفيذ سياسة لتوفيرالبيانات املفتوحة
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ً
ثالثا :االلتزامات التي تحققت بشكل محدود
هــي االلتزامــات التــي تحققــت مؤش ـرات األداء التابعــة لهــا بنســبة متوســط الــى منخفــض وقــد تحقــق أربعــة التزامــات
وهــي:
االلتزام الثاني :تعزيزالتسهيالت املتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة الستخدام معلومات نظام العدالة
قامــت الحكومــة األردنيــة بتنفيــذ اإلجـراءات التاليــة التــي تصــب فــي موضــوع اإللتـزام إضافــة للعمــل على تنفيذ مؤشـرات
االلتزام:
أ .إقرار قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  20لع ــام 2017
ب .إقرار نظام الخبرة أمام املحاكم القضائية و تعليمات شؤون الخبرة أمام املحاكم القضائية
ج .صدور تعليمات اعتماد مترجمي لغة اإلشارة لعام 2018
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أمــا اإللتـزام اآلخــر الــذي كان التنفيــذ فيــه محــدود فهــو االلتـزام ( 4أ) :الشــكاوى واملظالــم املتعلقــة باالنتهــاكات الواقعــة
علــى املواطنيــن .حيــث لــم تعمــل الحكومــة األردنيــة علــى تنفيــذ مؤش ـرات األداء الخاصــة بــه  ،ولكــن قــد قــام مكتــب
املنســق العــام الحكومــي لحقــوق اإلنســان بالش ـراكة مــع مؤسســة املجتمــع املدنــي «محامــون بــا حــدود» ،بتنفيــذ
دراســة حــول إنشــاء نظــام الشــكاوى الوطنــي النتهــاكات حقــوق اإلنســان ،تــم مــن خاللهــا دراســة األطــر القانونيــة
للجهــات التــي تســتقبل الشــكاوى واملظالــم املتعلقــة بحقــوق اإلنســان وخصائــص نظــام الشــكاوى الفعــال ،حيــث تعتبــر
هــذه الدراســة كخارطــة طريــق لتنفيــذ هــذا االلت ـزام وعليــه تــم إعطــاءه درجــة «محــدود».
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التوصيات

26

هذا التقرير...
هــو ناتــج مجهــود جماعــي لفريــق مــن الباحثيــن واملستشــارين املختصيــن
فــي تقييــم األداء الحكومــي حيــث ُي ّ
قيــم هــذا التقريــر مــدى تنفيــذ الحكومــة
اللتزاماتهــا الــواردة فــي الخطــة الوطنيــة الثالث ـ ــة لــأردن ضمــن مبــادرة ش ـراكة
الحكومــات الشــفافة .OGP
ويأتي هذا التق ــرير كج ــزء من برنــامج راص ــد ملراقب ـ ــة األداء الحكـ ــومي ،والذي
ً
ً
يشك ـ ــل بــدوره عنصـ ـ ـرا أساسي ـ ــا مــن رؤي ــة مركـ ــز الحي ـ ــاة فــي دعـ ــم اإلصـ ـ ــاح
السي ـ ــا�سي واإلقتص ـ ــادي فــي األردن.

تــم تنفيــذ هــذا التقريــر بدعــم ســخي مــن الشــعب األمريكــي ومــن خــال الوكالــة األمريكيــة للتنميــة
الدوليــة  ،USAIDويعتبــر هــذا املحتــوى مــن مســؤولية مركــز الحيــاة  -راصــد ،وال يعكــس بالضــرورة
آراء الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة  ،USAIDأو آراء الحكومــة األمريكيــة.

