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ملخص تنفیذي: األردن  
2014 العمل سیر تقدم تقریر/  المستقلة التقاریر إعداد آلیة -2015  

 
 بالنسبة محدودا تركیزھا وكان العامة، الخدمات تحسین على األول، المقام في األردنیة، العمل خطة تركزت لقد

 األردن یحتاج قدماً، وبالمضي. الحكومة داخل والمساءلة الشفافیة لتحسین المفتوحة الحكومیة الشراكة لمبادئ
 على إال تشتمل لن وأنھا العمل خطة وتطویر تنفیذ لغایة المفتوحة الحكومیة الشراكة لعملیة تطبیقھ یضمن أن

.الحكومة ممارسات على تنسحب والتي المفتوحة الحكومیة بالشراكة الصلة ذات االلتزامات  
 

المفتوحة مبادرة دولیة تطوعیة تھدف إلى تأمین التزامات الحكومات تجاه مواطنیھا  تعتبر الشراكة الحكومیة
لغایة تعزیز الشفافیة وتمكین المواطنین ومحاربة الفساد وتسخیر التكنولوجیات الجدیدة لتعزیز الحكم الرشید.  

  
الة تؤكد فیھا نیة البالد ، عندما أصدرت وزارة الشؤون الخارجیة رس2011بدأ األردن مشاركتھ الرسمیة في آب 

2014لالنضمام إلى الشراكة، وكانت خطة العمل لألعوام  ھي الثانیة. 2015-  
 

عملیة الشراكة الحكومیة المفتوحة  

 
تلتزم الدول المشاركة في الشراكة الحكومیة المفتوحة بخطة عمل لمدة سنتین، 

وأثناء التنفیذ.وینبغي علیھا أن تتبع عملیة تشاور أثناء تطویر ھذه الخطة   
 

لم تشرك حكومة المملكة األردنیة الھاشمیة المجتمع العام أو المدني في تطویر 
خطة عمل الشراكة الحكومیة المفتوحة، كما لم یكن ھناك أیة بیانات رسمیة أو 
فعالیات أو نشرات تعلن عن التحضیر لخطة العمل ھذه. كانت الوثیقة الوحیدة 

نفس خطة العمل بعد نشرھاعلى الموقع التي عرضت على الجمھور ھي 
االلكتروني للشراكة الحكومیة المفتوحة.   

 
وكانت وزارة تطویر القطاع العام  مسؤولة عن تطویر وتنفیذ خطة العمل 

الوطنیة الثانیة لألردن. لقد تم نسخ التزامات خطة عمل األردن من استراتیجیة 
عزیز منظومة النزاھة الوطنیة. حكومیة قائمة لإلصالح، وھي الخطة التنفیذیة لت

لم تتشاور الحكومة مع أصحاب العالقة في وضع خطة عمل لشراكة حكومیة 
مفتوحة.  

 
یبدو بأن تنفیذ خطة عمل الشراكة الحكومیة المفتوحة كانت مسألة حكومیة داخلیة 

.2015بالكامل تقریباً. قامت الحكومة بنشر تقریر التقییم الذاتي في آب   
 
 

 

 

االلتزام بالتنفیذ  

 14تلخص الجداول التالیة مستوى إنتھاء االردن من تنفیذ االلتزامات ال 
وتأثیرھا المحتمل، وما إذا كانت تقع ضمن الجدول الزمني األردني المخطط لھ 

	
سریعة لمحةب  

 
2011عضو منذ:   

14عدد االلتزامات:   
 

نجاز مستوى :اال%  
٪29) 4كامل: (  
٪57) 8كبیر: (  

٪14) 2محدود: (  
0بدأ: یلم   

 
:التوقيت  

٪79) 11في الموعد المحدد: (  
 

 ! #ام تركرى" :االلرى$  
٪14) 2الوصول إلى المعلومات: (  

٪7) 1المشاركة المدنیة: (  
0المساءلة العامة:   

االبتكار من أجل الشفافیة و التكنولوجیا
٪7) 1( والمساءلة:  

 
%امات من عدد !  االلرى& :كانت الىى"  

الشراكة الحكومیة  قیمةبذات صلة بوضوح 
٪21 )3المفتوحة (  

0محتمل: تحولي التأثیر   
٪79) 11: (منفذة بشكل كبیر أو كامل  

0): �( مجتمعة ثالثةال 	
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وكذلك التوصیات الرئیسیة اللتزامات االردن بخطط العمل المستقبلیة للشراكة الحكومیة المفتوحة.  
 

ر المستقلة التزامات ممیزة بنجمة. ھذه االلتزامات قابلة للقیاس وذات صلة واضحة وتتضمن منھجیة إعداد التقاری
بقیم الشراكة الحكومیة المفتوحة كما ھو مكتوب أو ھي ذات أثر تحویلي محتمل وقد طبقت بشكل كبیر أو كامل. 

إعداد التقاریر المستقلة التتضمن خطة العمل األردنیة على أیة التزامات ممیزة بنجمة. یتوجب علینا أن نلحظ بأن 
من أجل رفع مستوى االلتزامات لنموذج الشراكة الحكومیة  2015قد حدث من معاییر وضع النجمة مطلع عام 

المفتوحة.  
 

باإلضافة إلى المعاییر المذكورة أعاله، كانت المعاییر القدیمة تتضمن التزامات ذات تأثیر محتمل ومعتدل. وفقا 
). انظر 4و  3مكن أن یتلقى األردن التزامین ممیزین بنجمة (االلتزامان للمعاییر القدیمة، كان ی

)http://www.opengovpartnership.org/node/5919.للمزید من المعلومات (  
 

: تقییم التقدم عن طریق االلتزام1الجدول   
 

اسم االلتزام بالمختصر االثر المحتمل   مستوى االنجاز  التوقیت    
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: تعزیز دور وحدات الرقابة الداخلیة 1القسم   

تركیبة وحدات الرقابة الداخلیة 1 في          
الموعد 
المحدد  

 
تطویر تركیبة تنظیمیة 1.1  

في         
الموعد 
المحدد  

المالیة لتضمین الرقابة التنسیق مع وزارة  1.2
الداخلیة في القانون  

في         
الموعد 
المحدد  

: تحدیث ونشر معاییر تقدیم الخدمة2القسم   
تحسین عملیة تقدیم الخدمة 2 في          

الموعد 
المحدد  

توحید نموذج خاص بالمعلومات 2.1 في          
الموعد 
المحدد  

تحضیر دلیل الخدمات  2.2 في          
الموعد 
المحدد  

إدارة برامج تدریب  2.3 في          
الموعد 
المحدد  

وضع قائمة باحتیاجات الدائرة 4.2 في          
الموعد 
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اسم االلتزام بالمختصر االثر المحتمل   مستوى االنجاز  التوقیت    
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  المحدد

إعداد التقاریر 5.2 في          
الموعد 
المحدد  

. تطویر معاییر وأھداف تقدیم الخدمة 3 في          
الموعد 
المحدد  

متأخر          64تطبیق الالئحة الداخلیة رقم  3.1  
نشر أدلة الخدمة  3.2 في          

الموعد 
المحدد  

نشر معاییر الخدمة  3.3 في          
الموعد 
المحدد  

. نشر معاییر تزوید الخدمة 4 في          
الموعد 
المحدد  

. تأمین االمتثال الكامل مع معاییر تقدیم 5
الخدمة  

متأخر          

. تقییم عملیة تقدیم الخدمة 6 في          
الموعد 
المحدد  

القیام بزیارات میدانیة وإعداد تقاریر تقییم  6.1 في          
الموعد 
المحدد  

رصد وتقییم خطة التطویر 6.2 متأخر           
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. تحسین الخدمات في المناطق البعیدة 7 متأخر           
وتصنیفھاوضع قائمة بالخدمات  7.1 متأخر           

دراسة امكانیة التبسیط 7.2 متأخر           

التعاون والتنسیق مع برنامج الحكومة  7.3
االلكترونیة  

متأخر          

في           . تطویر مؤسسة رصد للخدمات 8
الموعد 
المحدد  

وضع مواصفات فنیة  8.1 في          
الموعد 
المحدد  

تدریبیةإدارة ورشات عمل  8.2 في          
الموعد 
المحدد  

إطالق المرصد  8.3 في          
الموعد 
المحدد  

استالم المقترحات  8.4 في          
الموعد 
المحدد  

رصد التقاریر  8.5 في          
الموعد 
المحدد  

: تطویر اإلدارة العامة 3القسم   
. إعادة ھیكلة القطاع العام 9 في          

الموعد 
المحدد  

تنفیذ قانون إعادة الھیكلة  9.1 في          
الموعد 
المحدد  

دراسات جدیدة العادة الھیكلة  9.2 في          
الموعد 
المحدد  

تطویر ھیاكل تنظیمیة  3.9 في          
الموعد 
المحدد  

. تحدیث الالئحة الداخلیة للخدمة المدنیة 10 في          
الموعد 
المحدد  
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الخدمة المدنیة . مدونة السلوك في11 في          
الموعد 
المحدد  

ورشة عمل عن الموارد البشریة 11.1 في          
الموعد 
المحدد  

دمج مدونة السلوك في الدورات  11.2
التدریبیة   

في         
الموعد 
المحدد  

التنسیق مع معھد االدارة العامة لدمج  11.3
مدونة السلوك في التدریبات  

في         
الموعد 
المحدد  

. بناء القدرات المؤسسیة 12 في          
الموعد 
المحدد  

إصدار أدلة تشغیلیة  12.1 في          
الموعد 
المحدد  

خمسة مشاریع ریادیة  12.2 في          
الموعد 
المحدد  

تقاریر رصد 12.3 في          
الموعد 
المحدد  

: تعزیز مبادىء الحاكمیة الرشیدة4القسم   
مبادىء الحاكمیة الرشیدة. تطبیق 13 في          

الموعد 
المحدد  

دلیل ممارسات الحاكمیة الرشیدة 13.1 في          
الموعد 
المحدد  

اعداد ورشات عمل تدریبیة 13.2 في          
الموعد 
المحدد  

تحضیر تقاریر رصد 13.3 في          
الموعد 
المحدد  

الرقابیة: النزاھة المدنیة والمؤسسات 5القسم   
. اعادة ھیكلة قطاع االعالم 14   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
في    

الموعد 
المحدد  

تحلیل أدوار المؤسسات االعالمیة 14.1 في          
الموعد 
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: مخلص التقدم في كل التزام 2الجدول   
 

اسم االلتزام ملخص النتائج    
دور وحدات الرقابة الداخلیة تعزیزا: 1القسم   

1. ھیكل وحدات الرقابة الداخلیة   
 

قیمة الصلة بالشراكة الحكومیة • 
المفتوحة: غیر واضحة  

التأثیر المحتمل: قلیل •   
االنجاز: أكتمل•   

یسعى ھذا االلتزام لتوحید عمل وحدات الرقابة الداخلیة المسؤولة عن 
الرقابة المالیة واإلداریة على الھیئات الحكومیة. تتولى وحدة الرقابة 

الداخلیة داخل كل مؤسسة التحقق من سجالت المؤسسة المعنیة 
من سوء واستخدام األموال وكذلك حمایة األموال العامة واألصول 

االستعمال وضمان االمتثال مع القوانین واألنظمة القائمة وإجراء 
الرقابة المالیة والتقنیة العامة، ولقد تم إنجاز ھذا االلتزام. تم تعدیل 

لتوفیر توجیھ أكثر تفصیال  2014الئحة الرقابة الداخلیة في كانون أول 
في نیسان بشأن دور وحدات الرقابة الداخلیة. نشرت وزارة المالیة 

دلیال بشأن إعادة ھیكلة وحدات الرقابة الداخلیة. بالرغم من أن  2015
االلتزام الحالي لیس لھ أیة صلة واضحة بالشراكة الحكومیة المفتوحة، 
إال أن ھناك فرصة لدمج قیم الشراكة الحكومیة المفتوحة مستقبال مثل 

ساءلة عامة على سبیل المثال ربط وحدات الرقابة الداخلیة مع آلیات م
أخرى كدیوان المظالم. یمكن للحكومة أن تطلع العامة بانتظام حول 
التغییرات فیما یتعلق بوحدات الرقابة الداخلیة إضافة الى خطوات 

أخرى للحد من الفساد داخلیاً.  
: تحدیث ونشر معاییر تقدیم الخدمة2القسم   

2. تحسین تقدیم الخدمات   
 

قیمة الصلة بالشراكة الحكومیة • 
المفتوحة: غیر واضحة  

التأثیر المحتمل: قلیل •   
االنجاز: كبیر•   

ھذا االلتزام یتعامل مع جھد مستمر تقوم بھ وزارة تطویر القطاع العام 
لتحسین توفیر تقدیم الخدمات العامة، مثل تسجیل األعمال التجاریة أو 

أخذ قرض زراعي أو تقدیم تقریر لمسؤولین أمنیین عن حصول حادث. 
االلتزام مطبق بشكل كبیر. قامت وزارة تطویر القطاع العام وھذا 

بوضع قالب موحد للمساعدة في إنشاء أدلة خدمة للمواطنین. قامت 
الوزارة أیضا بإنتاج ھذه االدلة وأجرت دورات تدریبیة لموظفي القطاع 
العام وأصدرت تقاریر فنیة وتوصیات. في حین أن ھذه خطوات إیجابیة 

خدمات في البالد غیر أن االلتزام یفتقر إلى عنصر لتحسین تقدیم ال
التوجھ العام كما أن عالقتھ بقیم الشراكة الحكومیة المفتوحة غیر 

واضحة. بإمكان الوزارة أن تعزز االنفتاح الشامل وشفافیة االلتزام عن 
طریق إعالم الجمھور بالتقدم المحرز على التنفیذ والحصول على تغذیة 

ن بشأن نوعیة الخدمات المقدمة.راجعة من المواطنی  

المحدد  

تحدید المنظمات المعاد ھیكلتھا 114.2 في          
الموعد 
المحدد  

التعدیالت التشریعیة 14.3 في          
الموعد 
المحدد  

التنفیذ  14.4 في          
الموعد 
المحدد  
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3. وضع معاییر تقدیم الخدمات  
واألھداف  

 
قیمة الصلة بالشراكة الحكومیة • 

المفتوحة: واضحة  
التأثیر المحتمل: معتدل •   
االنجاز: كبیر •   

یسعى ھذا االلتزام لتوسیع وتحسین مستویات تقدیم الخدمات العامة، 
تطویر القطاع العام من ھیئات ویتم تنفیذه بشكل كبیر. وقد طلبت وزارة 

بعینھا نشر أدلة الخدمة الخاصة بھا وقدمت تقریرا إلى رئیس الوزراء 
مؤسسة قامت بنشر  48حول التقدم المنجز. ثالثة وعشرون من أصل 

أدلة الخدمة الخاصة بھا والتي توضح كیف یمكن للمواطنین الحصول 
لتحسین معاییر تقدیم على الخدمات. ھذا االلتزام مھم بالنسبة للحكومة 

الخدمات العامة في محاولة لتبقى شاملة وخاضعة للمساءلة تجاه 
مواطنیھا والحد من استخدام السلطة التقدیریة. ینصح بأن تواصل 

الوزارة المتابعة مع كافة الجھات الحكومیة لضمان نشر االدلة المتبقیة 
النسخة بشكل یسھل الوصول إلیھ وقابل إلعادة االستخدام، سواء ب

الورقیة أوعلى االنترنت.  
4. نشر معاییر تقدیم الخدمات    

 
قیمة الصلة بالشراكة الحكومیة • 

المفتوحة: واضحة  
التأثیر المحتمل: معتدل •   
االنجاز: كبیر•   

یدعو ھذا االلتزام لنشر أدلة الخدمة التي تحتوي على معلومات عن 
ھذه الخدمات.  الخدمات الحكومیة وكیف یمكن للمواطنین الوصول إلى

ووفقا للنص األصلي باللغة العربیة عن االلتزام والوثائق التي وردت 
من وزارة تطویر القطاع العام، فإن ھذا االلتزام ھو نسخة شبیھة 

، الذي یتناول أیضا نشر نفس األدلة. كما سبق ونوقش في 3بااللتزام 
أن تدعم  ، یمكن للھیئات الحكومیة التي نشرت أدلة الخدمة3االلتزام 

الشفافیة من خالل االنخراط الطالع الجمھور بشأن ھذه األدلة ومن 
خالل نشرھا في مواقع یسھل العثورعلیھا فیھا.  

5. ضمان االمتثال التام مع معاییر  
تقدیم الخدمات  

 
قیمة الصلة بالشراكة الحكومیة • 

المفتوحة: غیر واضحة  
التأثیر المحتمل: قلیل •   
االنجاز: كبیر•   

ھذا االلتزام وزارة تطویر القطاع العام لضمان أن تقوم الھیئات یدعو 
الحكومیة بتشدید إجراءات المراقبة والمساءلة في مجال تقدیم الخدمات 

بإصدار تقاریر فصلیة  2015العامة. بدأت الوزارة منذ كانون ثاني 
حول شكاوى المواطنین ضد الخدمات المقدمة. ویبدو أیضا بأن وزارة 

طاع العام في طور كتابة تقریر عن التقدم المحرز في تنفیذ تطویر الق
الالئحة الداخلیة لتطویر الخدمات العامة. على الرغم من أن ھذه خطوة 

إیجابیة، غیر أن ھذا التزام من المرجح أال یكون لھ إال تأثیر طفیف على 
تحسین تقدیم الخدمات، ذلك أن األمر التنفیذي ال یتضمن آلیة عقوبة 

ات أو للموظفین الحكومیین الذین ال یطبقون المعاییر. ولغایة زیادة للھیئ
المساءلة العامة، تنصح الجھات المعنیة الحكومة بأن تتخذ خطوات 

لضبط الموظفین الذین یخالفون قواعد االمتثال.  
6. تقییم عملیة تقدیم الخدمة   

 
قیمة الصلة بالشراكة الحكومیة • 

المفتوحة: غیر واضحة  
المحتمل: قلیل التأثیر •   
االنجاز: كبیر•   

لقد تم تصمیم ھذا االلتزام لغایة استحداث آلیة لتقییم ومراقبة جودة 
الخدمات الحكومیة. وقد دفع وزارة تطویر القطاع العام إلجراء زیارات 
مفاجئة إلى ھیئات تقدیم الخدمات من أجل مراقبة جودة الخدمة المقدمة. 

زیارة لعدد من المؤسسات  65 أجرت وزارة تطویر القطاع العام
العامة، والتي لم تغطي كامل محافظات األردن وأصدرت تقاریرعن 

نوعیة الخدمات المقدمة. ووفقا لتقاریر وسائل االعالم، فإن بعض 
المؤسسات قد استجابت للتوصیات الواردة في تقریر الوزارة بالرغم من 

ثیر المحتمل لھذه أن عددھا ال یمكن التحقق منھ بشكل مستقل. إن التأ
المبادرة قاصر ذلك أن نتائج تقاریر الزیارات المیدانیة لیست متاحة 

للجمھور. في حین أن نشر المعلومات في وسائل اإلعالم یعتبر بدایة 
جیدة، إال أنھ سیكون أكثر فائدة للمواطنین لو تم نشر نتائج الزیارات 

المیدانیة بالتحدید.  
7. رفع مستوى الخدمات في  

ات المناطق النائیةمبادر  
 

قیمة الصلة بالشراكة الحكومیة 
المفتوحة: غیر واضحة  

التأثیر المحتمل: قلیل •   
االنجاز: محدود•   

یھدف ھذا االلتزام لضمان أن مستوى تقدیم الخدمات العامة في المناطق 
النائیة من البالد مساو لمستوى الخدمة المقدمة في العاصمة. وقد أظھر 

قدما محدودا. أعدت الحكومة مشروع قانون الالمركزیة ھذا االلتزام ت
الذي یعالج مسألة تفویض السلطة لتعزیز تقدیم الخدمات في المحافظات. 

على الرغم من أنھ ال یزال ھناك حاجة لبذل جھود لتحسین تقدیم 
الخدمات في جمیع أنحاء البالد، إال أن الحكومة لم تتخذ أیة خطوات 

في المحافظات المستھدفة خالل الفترة قید محددة لتحسین الخدمات 
االستعراض. إن تحدیث النظام الحالي سیساعد على جعل تقدیم 
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الخدمات أكثر شموال. إال أن ھذا االلتزام ال یحتوي على عنصر خدمة 
الجمھور وبالتالي فھو بال أھمیة واضحة لقیم الشراكة الحكومیة 

لحصول على تغذیة راجعة المفتوحة. من المستحسن إنشاء قنوات عامة ل
من المواطن وتحسین االتصاالت اإللكترونیة بین المحافظات والعاصمة 

لتعزیز الجودة الشاملة في مجال تقدیم الخدمات. بإمكان وزارة تطویر 
القطاع العام أن توفر أیضا التدریب اإلضافي لموظفي المؤسسة في 

المناطق الریفیة.  
8. إقامة ھیئة لمراقبة الخدمات   

 
قیمة الصلة بالشراكة الحكومیة 

المفتوحة: واضحة  
التأثیر المحتمل: قلیل •   
االنجاز: محدود•   

ویدعو اإللتزام وزارة تطویر القطاع العام إلنشاء وحدة المراقبة التي 
من شأنھا قیاس جودة الخدمات التي تقدمھا المؤسسات الحكومیة 

د الحجم. أعلنت وزارة المختلفة. عموماً، حقق ھذا االلتزام تنفیذا محدو
تطویر القطاع العام أنھا وضعت المواصفات الفنیة إلنشاء المرصد 
التفاعلي، الذي ھو أداة لتقییم الخدمات المقدمة بین مقدمي الخدمات 

العامة والمتلقین من المواطنین. یتوجب على الوزارة إنشاء المرصد 
تغذیة الراجعة وإجراء ورش عمل تدریبیة وتنفیذ الرصد. في حین أن ال

للمستخدمین یمكنھا أن تلعب دورا ھاما في تحسین الخدمات العامة، إال 
أن غموض ھذا االلتزام یحد من أثره. من المستحسن أن تتشاور 

الحكومة مستقبالً مع المجتمع المدني في تھیئة إقامة ھذا المرصد. 
باالمكان زیادة قدر التفاصیل عبر وضع آلیات مشاركة واضحة 

اطن.للمو  
: تطویر اإلدارة العامة 3القسم   

9. إعادة ھیكلة القطاع العام   
 

قیمة الصلة بالشراكة الحكومیة 
المفتوحة: غیر واضحة  

التأثیر المحتمل: متوسط •   
االنجاز: كبیر•   

یسعى ھذا االلتزام لتنفیذ قانون یدعو إلى إعادة ھیكلة أجزاء من القطاع 
الخطة التنفیذیة الموجودة سابقا والتي العام. ھذا اإللتزام كان جزءا من 
.2013وافق علیھا مجلس الوزراء عام   

في الفترة قید االستعراض، أشرفت وزارة تطویر القطاع العام على 
عدد من عملیات االندماج واإلغالق والتغییرات الھیكلیة داخل 

مؤسسة حكومیة.  57المؤسسات. وذكرت الوزارة أنھا أجرت مراجعة لـ
وقع أن یوضح ھذا االلتزام دور المؤسسات الحكومیة، والذي ومن المت

یمكن أن یؤدي إلى جعل اإلدارة العامة أكثر كفاءة. غیر أن صلة ذلك 
بالشراكة الحكومیة المفتوحة یجب أن یحدد بوضوح. على سبیل المثال، 

یمكن للحكومة أن تعزز الشفافیة والمساءلة من خالل إعطاء الجمھور 
لومات العامة حول ھذه اإلصالحات الداخلیة.مزیداً من المع  

10. تحدیث الالئحة الداخلیة للخدمة  
المدنیة  

 
قیمة الصلة بالشراكة الحكومیة 

المفتوحة: غیر واضحة  
التأثیر المحتمل: قلیل •   
االنجاز: كامل•   

یسعى ھذا االلتزام لتعدیل الالئحة الداخلیة للخدمة المدنیة واللوائح ذات 
إلى بناء قدرات لجنة الخدمة المدنیة. عملت وزارة الصلة باإلضافة 

تطویر القطاع العام مع دیوان الخدمة المدنیة على تغییر عدد من قوانین 
الخدمة المدنیة لتحقیق ذلك وفقا لالئحة الخدمة المدنیة المعدلة. ھذه 

اللوائح تضمنت التعامل مع التوظیف وإدارة األداء للموظفین وأدوار 
فآت والزیادات في المرتبات وتخطیط الموارد البشریة. الموظف والمكا

كما عملت المؤسستان معا إلعداد مشاریع اللوائح بما في ذلك تلك التي 
تحظر أنواع معینة من المكافآت والحوافز. أجرت الوزارة عدداً من 

الدورات التدریبیة مع دیوان الخدمة المدنیة. االلتزام ال یفسر بوضوح 
سوف یستفید من اإلجراءات المقترحة بشأن العملیات  كیف أن الجمھور

الداخلیة لإلدارة العامة. لذلك، فإن تأثیره المحتمل  قاصر. إذا كان ھذا 
االلتزام سیتم تضمینھ في خطط العمل المستقبلیة، فإن الحكومة تحتاج 

إلى أن توضح بشكل جلي صلة ھذا االلتزام بقیم الشراكة الحكومیة 
یمكن أن یتحقق عن طریق دمج المجتمع المدني في المفتوحة. وھذا 

تنفیذ إصالحات على مستوى الخدمة العامة.  
11. مدونة لقواعد السلوك في  

الخدمة المدنیة  
 

قیمة الصلة بالشراكة الحكومیة 

ویسعى ھذا االلتزام الجراء التدریب وزیادة الوعي حول مدونة 
األخالق والسلوك المھني في الخدمة العامة. تم االنتھاء من ھذا االلتزام 

قبل تنفیذ خطة عمل الشراكة الحكومیة المفتوحة. أعدت  2014في عام 
وزارة تطویر القطاع العام مدونة السلوك وضمنتھ في دورات تدریبیة 
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المفتوحة: غیر واضحة  
التأثیر المحتمل: ال یوجد•   
االنجاز: كامل•   

ین واإلدارة الجدیدة. تم إنشاء ھذا االلتزام رداً على عدم ثقة للموظف
المواطنین باألجھزة الحكومیة. وبالنظر إلى أن ھذا االلتزام ال یشمل 

إنفاذ القانون وبأنھ قد تم االنتھاء منھ قبل الإلفراج عن خطة العمل 
الوطنیة، فھو یعتبر بال تأثیر محتمل. وبالمضي قدما، یقترح أصحاب 

لحة أن تترافق المدونة مع إجراءات مراقبة أكثر صرامة. وھذا المص
من شأنھ ضمان االمتثال ومن شأنھ أیضا توفیر الحوافز المناسبة 

والتدابیر التأدیبیة حتى یفي الموظفون بمسؤولیاتھم.  
12. بناء القدرات المؤسسیة    

 
قیمة الصلة بالشراكة الحكومیة 

المفتوحة: غیر واضحة  
ل: قلیلالتأثیر المحتم•   
االنجاز: كبیر•   

یسعى ھذا االلتزام إلى تحسین قدرات الموارد البشریة في عدد من 
المؤسسات الحكومیة في ضوء اإلصالحات التي أدخلت على الالئحة 

الداخلیة لنظام الخدمة المدنیة. قامت وزارة تطویر القطاع العام ودیوان 
ناء قدرات وحدات الخدمة المدنیة بنشر وتوزیع دلیلین یھدفان إلى ب

الموارد البشریة في المؤسسات الحكومیة في األردن. أجرت وزارة 
تطویر القطاع العام ودیوان الخدمة المدنیة دراسات بشأن حالة إدارات 

الموارد البشریة في خمس مؤسسات حكومیة وعملت عن كثب على 
البرامج التدریبیة مع ثماني مؤسسات مختلفة. لیس ھناك جدول زمني 

اضح لتحدیث األدلة. لم تنشر أیة تقاریر رصد ومن غیر الواضح و
أیضا ما ینبغي أن ترصده ھذه التقاریر بالضبط. ومن المرجح أن یكون 

لجھود تحسین القدرات المؤسسیة أثر إیجابي ولكن طفیف على تقدیم 
الخدمات العامة. وبالمستقبل یتوجب على الحكومة أن تدمج عناصر 

المشاركة المدنیة لضمان المالءمة مع الشراكة  الخدمة العامة مثل
الحكومیة المفتوحة.   

: تعزیز مبادىء الحاكمیة الرشیدة 4القسم   
. تطبیق مبادئ الحاكمیة الرشیدة13  

قیمة الصلة بالشراكة الحكومیة 
المفتوحة: غیر واضحة  

التأثیر المحتمل: قلیل•   
االنجاز: كبیر•   

للحاكمیة الرشیدة وإجراء ورش عمل یسعى ھذا االلتزام لوضع دلیل 
تدریبیة وإعداد تقاریر الرصد. قامت وزارة تطویر القطاع العام بنشر 
دلیل للعاملین في القطاع العام وورشة عمل تدریبیة في كانون الثاني 

. ووفقا للوزارة، فقد أعدت أیضا منھجیة لتقییم أداء الحاكمیة 2015عام 
نھ لم یتم تقدیم أیة وثائق بھذا الشأن. في قطاعي المیاه والعمل. إال أ

ونظرا ألن ھذه المبادرة معنیة في المقام األول بتحسن النظم الداخلیة، 
فإنھ قد تم تقییم تأثیرھا المحتمل على أنھ طفیف. نظرا لعدم وجود 

التخصیص، فإن القصد من وراء ھذا االلتزام غیر واضح.  
بة: النزاھة المدنیة ومؤسسات الرقا5القسم   

 وسائل االعالم وقطاع إعادة. 14
الھیكلة  

 
قیمة الصلة بالشراكة الحكومیة 

المفتوحة: غیر واضحة  
التأثیر المحتمل: ال یوجد•   
االنجاز: كامل•   

یسعى ھذا االلتزام إلعادة ھیكلة قطاع اإلعالم. أقر البرلمان في عام 
، قبل االفراج عن خطة عمل الشراكة الحكومیة المفتوحة، قانونا 2014

لتحویل لجنة االتصاالت السمعیة والبصریة الى ھیئة اإلعالم الجدید، 
والتي یشرف علیھا بشكل مباشر رئیس الوزراء.   

والمسموع الجدید، والذي أقر في نیسان عام یعرض قانون المرئي 
، تفاصیل عن والیة اللجنة والعمل. ووفقا للحكومة، یوضح ھذا 2015

االلتزام أدوار لتنظیم قطاع اإلعالم. ولكن اإلعالمیون قلقون من أن ھذه 
التغییرات المؤسسیة كانت مصممة لممارسة المزید من السیطرة على 

ملیة الحصول على التراخیص أكثر وسائل اإلعالم من خالل جعل ع
تعقیدا.  

ومن السابق ألوانھ معرفة ما إذا كانت ھذه المبادرة سیكون لھا تأثیر 
إیجابي أو سلبي على قطاع اإلعالم. إن إعادة تنظیم ھیكل الھیئات 

التنظیمیة لوسائل اإلعالم ال یروج بحد ذاتھ أي من قیم الشراكة 
أن تركز الحكومة على تعدیل الحكومیة المفتوحة. فمن المستحسن 

اللوائح الداخلیة التي تحد من حریة التعبیر في األردن وتجعل 
االلتزامات مرتبطة بتعزیز االنفتاح.  
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التوصیات  

تعرض مبادرة الشراكة الحكومیة المفتوحة فرصة حاسمة لدفع عجلة التقدم المؤسسي في المساءلة والشفافیة 
م یقم األردن بالتشاور مع المجتمع المدني ومع االطراف المعنیة االخرى، وھو واالنفتاح الحكومي. حتى اآلن، ل

متطلب أساسي للبلدان التي تعتمد الشراكة الحكومیة المفتوحة.  
 

وعالوة على ذلك، فإن الغالبیة العظمى من االلتزامات التي وضعھا األردن ال عالقة لھا بقیم الشراكة الحكومیة 
ذا البلد من المشاركة في إطار عمل الشراكة الحكومیة المفتوحة، ینصح بقوة أن یبدأ المفتوحة. حتى یستفید ھ

بتطبیق المبادىء التوجیھیة لھذه الشراكة.  
 

واستنادا إلى التحدیات والنتائج المحددة في ھذا التقریر، یعرض ھذا القسم التوصیات الرئیسیة.  
 

"سمارت" األولى الخمسة لتوصیاتا  

تشاور بشأن الشراكة الحكومیة المفتوحة عبر إشراك المواطنین والمجتمع المدني وأیة جھة أخرى . بدء عملیة 1
معنیة. وینبغي أن تتضمن ھذه العملیة فرص واضحة لالستفادة من مدخالت الجمھور للمساعدة في تحدید ما ھو 

ضا بذل جھود التوعیة والتواصل مدرج في خطة العمل الثالثة، وكذلك لإلشراف على تنفیذ االلتزامات. وینبغي أی
للسماح بالمشاركة العامة النشطة.  

. یجب أن تعالج، كل واحد من االلتزامات الواردة في خطة العمل الثالثة وبوضوح، قیمة واحدة على األقل من 2
حكومة قیم الشراكة الحكومیة المفتوحة بدال من التركیز على اإلجراءات الحكومیة الداخلیة بدون عالقة مع ال

المفتوحة. خالف ذلك، فمن غیر الواضح ما ھي الفوائد التي یمكن لألردن أن یحصلھا من كونھ عضوا في 
الشراكة الحكومیة المفتوحة.  

. لغایة تحسین قدرة منظمات المجتمع المدني في الحصول على أموال وفي مواصلة أنشطتھا، یتوجب على 3
موافقة المسبقة للحصول على التمویل األجنبي لمنظمات المجتمع الحكومة أن تزیل القیود المفروضة على ال

.2015المدني في إطار قانون المنظمات ومنظمات المجتمع المدني، وخاصة ذلك الذي أصبح نافذا عام   

. إن زیادة قدرة المواطنین في الحصول على المعلومات أساسي لتحسین الشفافیة الحكومیة في األردن. ولتحقیق 4
جب على الحكومة أن تعید النظر في قانون الحصول على المعلومات وقانون حمایة أسرار الدولة. ذلك، ی

وباإلضافة إلى ذلك، فإنھا تحتاج إلى النظر في تحسین التنفیذ العملي للقوانین لضمان تمتع جمیع المواطنین 
یر اإللكترونیة.بالوصول السریع والموثوق للمعلومات، سواء من خالل الوسائل اإللكترونیة وغ  

باإلضافة إلى أنھ یجب أن یحظى الوصول إلى قانون اإلعالم على األولویة في التنفیذ قبل أي تشریع آخر، حیث 
أنھ یجب أن یكون للقانون آثار أو عقوبات على من یحجب المعلومات أو یعطي معلومات خاطئة.  

ات العامة، یوصي باحثو إعداد التقاریر المستقلة . لغایة تحسین المساءلة العامة والشفافیة في تقدیم الخدم5
الحكومة بتحسین إمكانیة الوصول ونوعیة المواقع الحكومیة االلكترونیة. من أجل تحقیق ھذا فمن المستحسن أن 

یقوم المجتمع المدني بالمشاركة في تطویر وتصمیم معاییر وصول الجمھور الى المعلومات كجزء من 
الح الحكومة اإللكترونیة.استراتیجیة الحكومة إلص  

 
 
 

: للمشاركة في الشراكة الحكومیة المفتوحة، یتعین على الحكومات أن تظھر التزامھا بالحكومة المفتوحة من خالل متطلبات األھلیة
تلبیة المعاییر الدنیا في مجال األبعاد األساسیة للحكومة المفتوحة. تستخدم مؤشرات طرف ثالث لتحدید تقدم البالد على كل واحد من 

 :visithttpجع القسم التاسع على شروط األھلیة في نھایة ھذا التقریر أو االبعاد. لمزید من المعلومات، را
//www.opengovpartnership.org/how-it-works/eligibility-criteria.  
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. التقریر ھذا المدني، المجتمع الحیاة لتنمیة مركز من علیمات، مي والسیدة عامر بني عامر الدكتور أعد
 أنشىء المركز. ربحیة وغیر حكومیة غیر مستقلة، أردنیة منظمة المجتمع المدني ھوالحیاة لتنمیة  مركز
 السیاسیة الحیاة تعزیز إلى ویھدف األردني، المدني المجتمع نشطاء من مجموعة قبل من 2006 عام في
 مستوى رفع خالل ومن القانون وسیادة اإلنسان وحقوق الدیمقراطیة احترام مبادئ إطار في األردن في

.والقبول والمشاركة والمساواة والحریة العدل على القائم المدني المجتمع قیم بشأن العام الوعي  

 وتمكین الشفافیة لتعزیز الحكومات من ملموسة التزامات ضمان إلى المفتوحة الحكومیة تھدف الشراكة
تقیم آلیة إعداد . الرشیدةالحاكمیة  الجدیدة في تعزیز التكنولوجیات وتسخیر الفساد ومحاربة المواطنین
 ولغایة تحسین العالقة أصحاب بین الحوار لتعزیز الوطنیة العمل خطط وتنفیذ وضع المستقلة التقاریر
.المساءلة 	
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أوال : المشاركة الوطنیة في الشراكة الحكومیة المفتوحة  

وضع وتنفیذ خطة العمل الثانیة للشراكة الحكومیة  إن وزارة تطویر القطاع العام ھي الجھة المسؤولة عن
المفتوحة. وقد تم اختیار ھذه الوزارة نظرا لدورھا التنسیقي في خطة منظومة النزاھة الوطنیة، وھو إصالح 

على المستوى الوطني على غرار الشراكة الحكومیة المفتوحة.  

 
تاریخ المشاركة في الشراكة الحكومیة المفتوحة  

 
اكة الحكومیة المفتوحة مبادرة دولیة وتطوعیة ألصحاب العالقة المتعددین والتي تھدف إلى تأمین تعتبر الشر

التزامات ملموسة من الحكومات لمواطنیھا لتعزیز الشفافیة وتمكین المواطنین ومحاربة الفساد وتسخیر 
ة منتدى دولي للحوار والتبادل بین التكنولوجیا الجدیدة لتعزیز الحاكمیة الرشیدة. توفر الشراكة الحكومیة المفتوح

الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والتي تساھم كلھا في السعي المشترك نحو حكومة 
، وذلك عندما أصدرت وزارة الشؤون الخارجیة رسالة 2011مفتوحة. بدأ األردن المشاركة الرسمیة في آب 

1تؤكد نیة البالد لالنضمام.  
 

في الشراكة الحكومیة المفتوحة، یتعین على الحكومات أن تظھر التزاما واضحا للحكومة المفتوحة حتى تشارك 
من خالل تطبیق مجموعة من معاییر (الحد األدنى) األداء على األبعاد األساسیة للحكومة المفتوحة والتي ھي 

الفساد. تستخدم مؤشرات طرف  مترابطة منطقیا لزیادة استجابة الحكومة وتعزیز مشاركة المواطنین ومحاربة
ثالث موضوعیة لتحدید مدى تقدم بلد ما في كل واحدة من ھذه االبعاد. انظر "القسم التاسع: متطلبات األھلیة" 

لمزید من التفاصیل.  
 

یطلب من جمیع الحكومات، المشاركة في الشراكة الحكومیة المفتوحة، أن تطور خطة عمل تضع فیھا تفاصیل 
وسة خالل فترة أولیة مدتھا سنتان. وینبغي أن تبدأ الحكومات وضع خطط عمل بلدانھا للشراكة االلتزام الملم

الحكومیة المفتوحة عن طریق تقاسم الجھود القائمة المتعلقة بالتحدي الكبیر أو التحدیات الكبیرة التي اختاروھا 
دة والبرامج القائمة. یجب أن تبین خطط (انظر القسم الرابع)، بما في ذلك استراتیجیات الحكومة المفتوحة المحد

الحكومات بالشراكة الحكومیة المفتوحة، والتي تنقل ممارسة الحكومة إلى ما بعد خط  العمل الموضوعة التزامات
األساس الحالي فیما یتعلق بالتحدي الكبیر ذو الصلة. قد تراكم ھذه االلتزامات على الجھود القائمة وتحدد خطوات 

.ل اإلصالحات الجاریة أو تبدأ العمل في منطقة جدیدة تماماجدیدة الستكما  

تاریخ البدء الفعلي الرسمي  2014.2إلى تشرین أول  2013وضع األردن خطتھ الثانیة للعمل الوطني من أیلول 
. نشرت الحكومة 2016حزیران  30وحتى  2014كان كانون الثاني  2014تشرین أول  لخطة العمل المقدمة في

)، كان األردن یستعد لخطة العمل الثالثة. 2015وإبان الصیاغة (تشرین أول  2015.3قییم الذاتي في آب تقریر الت
أشركت الحكومة ممثلین عن المجتمع المدني في اللجنة المشكلة إلعداد خطة العمل. لم یكن ھناك تشاور عام حتى 

. یستعرض ھذا التقریر التقدم المحرز ما ذلك الوقت، غیر أن الحكومة وعدت بإشراك المجتمع المدني في الخطة
.2015حزیران  30و  2014كانون ثاني  1بین   

 
السیاق المؤسسي األساسي  

 
كانت وزارة تطویر القطاع العام وحدھا المسؤولة عن وضع وتنفیذ خطة عمل وطنیة ثانیة لألردن. وكان ھذا 

مسؤولیة وزارة التخطیط والتعاون الدولي. وزارة تطویر تغییرا عن خطة العمل الوطنیة السابقة، والتي كانت من 
القطاع العام ھي المسؤولة عن اإلشراف على التطویر اإلداري لألجھزة الحكومیة في األردن، مثل وضع رقابة 
مالیة واداریة مالئمة وتطویر قدرات موظفي الخدمة المدنیة وتحسین الخدمات العامة وتنظیم ھیكل المؤسسات 

 4واإلشراف على برامج التطویر االستراتیجي وقضایا أخرى متصلة بالعمل البیروقراطي الحكومي.الحكومیة 
ادعت وزارة تطویر القطاع العام أنھا تولت دور تنسیق الشراكة الحكومیة المفتوحة نظرا للتشابھ بین ھذا الجھد 

 منظومة النزاھة الوطنیة"وجھود اإلصالح االخرى على المستوى الوطني ذات الحجم االكبر، مثل خطة "
2014 والسبب وراء ھذا االستحواذ مرتبط بالدور القیادي الذي تلعبھ وزارة تطویر القطاع العام في  2016.5-
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تنفیذ خطة منظومة النزاھة الوطنیة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن وزارة تطویر القطاع العام ھي الوكالة المركزیة 
.مما یجعلھا خیارا طبیعیا لھذه المھمة المسیطرة على تطویر القطاع العام،  

ھذا وكانت خطة منظومة النزاھة الوطنیة قد وضعت بناء على طلب من صاحب الجاللة  الملك عبد هللا الثاني 
لرئیس الوزراء عبدهللا النسور للمساعدة في دفع مناخ اإلصالح في المؤسسات الحكومیة في األردن،  2012عام 

واستجابة لھذا الطلب، شكل رئیس الوزراء  6لفساد وتعزیز النزاھة في المجال العام.وفي نفس الوقت محاربة ا
. وقد اشملت ھذه اللجنة على رئیس مجلس االعیان ورئیس 2013لجنة لتعزیز منظومة النزاھة الوطنیة في عام 

الملك. في أیلول المجلس القضائي ووزیر تطویر القطاع العام  وعدد من "الوجھاء البارزین" الذین اختارھم 
، أعلنت اللجنة عن خططھا إلنشاء میثاق النزاھة الوطنیة وخطة تنفیذیة لتعزیز منظومة النزاھة الوطنیة، 2013

7وھما وثیقتان من شأنھما االجابة على طلبات الملك بشأن بذل جھود إصالح أكثر قوة.  

لمختلف الوكاالت الحكومیة والبرلمان  التزاما تعطي مسؤولیات 132تشتمل خطة منظمة النزاھة الوطنیة على 
والقطاع الخاص والمجتمع المدني. لوضع خطة عمل الشراكة الحكومیة المفتوحة، اختارت وزارة تطویر القطاع 

التزاما من االلتزامات التي كانت قد أوجزت في خطة منظومة النزاھة الوطنیة وأضافت الیھا بعض  14العام 
حین صاغت وزارة تطویر القطاع العام خطة العمل لوحدھا تماما، قامت  لجنة تعزیز المعالم االكثر تحدیدا. في 

نظام النزاھة الوطني بتطویر محتوى الخطة من خالل عملیة متعارف علیھا شملت التشاور مع الجمھور. لم 
موظفین  تترافق خطة منظومة النزاھة الوطنیة وال خطط الشراكة الحكومیة المفتوحة مع میزانیة مخصصة أو

مخصصین للتنفیذ.  

مالحظة منھجیة  

اشترك معدو التقاریر المستقلة مع باحثین وطنیین ذوي الخبرة ومستقلین لصیاغة ونشر التقاریر لكل الحكومات 
المشاركة في الشراكة الحكومیة المفتوحة. في األردن، اشترك معدو التقاریر المستقلة مع الباحثین الدكتور عامر 

من مركز الحیاة لتنمیة المجتمع المدني. مركز الحیاة ھو منظمة أردنیة من  دة مي علیماتبني عامر والسی
منظمات المجتمع المدني. وھو مستقل وغیر حكومي وال یھدف للربح. یھدف مركز الحیاة، الذي أنشىء في عام 

یة وحقوق اإلنسان ، إلى تعزیز الدیمقراطیة والمشاركة العامة في األردن في إطار مبادئ الدیمقراط2006
.وسیادة القانون  

تقریر التقدم المرحلي األردني للعام "یأتي ھذا التقریر إثر مراجعة سابقة ألداء الشراكة الحكومیة المفتوحة، 
كانون أول  31وحتى  2012كانون ثاني  1منذ   "، والذي غطى وضع أول خطة عمل وكذلك التنفیذ2013
2012.  

لجمع أصوات العدید من االطراف المعنیة، نظم الباحثون ثالثة منتدیات لھم في عمان، اربد، والكرك، والتي 
إعداد في  أدیرت وفقا لنموذج مجموعة التركیز فضال عن منتدى آخر مع ممثلي وسائل اإلعالم. وراجع الباحثون

والتقییم الذاتي  8أیضا اثنین من أھم الوثائق التي أعدتھا الحكومة: خطة العمل الثانیة لألردن التقاریر المستقلة
ھذا التقریر أرفقت وثائقھ بالعدید من المراجع. توجد ملخصات لھذه 9 .2015الذي نشرتھ الحكومة في آب 

قام موظفو الشراكة الحكومیة المفتوحة وفریق من الخبراء  المنتدیات وتفسیرات أكثر تفصیال في الملحق. ھذا وقد
.باستعراض ھذا التقریر

																																																												 	
.http://bit.ly/1O8x0Btمبادرة الحكومة الشفافة، األردن، "نظرة عامة"،   1  

.http://bit.ly/1pOY5v7، 2014مبادرة الحكومة الشفافة، األردن، "خطة العمل الوطنیة الثانیة"، تشرین األول  2   

.http://bit.ly/1PrfFTi، 2015مبادرة الحكومة الشفافة، األردن، "خطة تقدم العمل"، آب  3   

.http://bit.ly/1K6T33mالمملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "عن الوزارة"،  4   

"، 2013المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "میثاق وخطة عمل منظومة النزاھة الوطنیة  5
http://bit.ly/1LsyLXq.  

.http://bit.ly/1PdNOH2، 2012كانون األول  8المملكة األردنیة الھاشمیة، رسالة جاللة الملك عبدهللا الثاني لرئیس الوزراء، 6   
 24، قناة یوتیوب التلفزیون األردني، الوطنیة تعقد لقاءھا الثاني عشر في عماناللجنة الملكیة لتعزیز منظومة النزاھة  7

.http://bit.ly/1OvgriO،  2013أیلول   
.http://bit.ly/1pOY5v7، 2014مبادرة الحكومة الشفافة، األردن، "خطة العمل الوطنیة الثانیة"، تشرین األول 8   
.http://bit.ly/1PrfFTi، 2015مبادرة الحكومة الشفافة، األردن، "خطة تقدم العمل"، آب  9  
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نیا: تطویر خطة العملثا  

لقد اشتقت خطة العمل األردنیة من مجموعة من االلتزامات واردة في خطة منظومة النزاھة الوطنیة. على 
تفتقر خطة عمل الشراكة الحكومیة الرغم من إنشاء منظومة النزاھة الوطنیة عبر مدخالت من الجمھور، 

المفتوحة الى عملیة المشاركة الرسمیة.  
 

تتبع الدول المشاركة في الشراكة الحكومیة المفتوحة عملیة تشاوریة إبان تطویر خطة عمل الشراكة الحكومیة 
المفتوحة الخاصة بھم. وفقا لمواد الحوكمة لھذه الشراكة، یتوجب على البلدان:  

عملیات االستشارات العامة الخاصة بھم والجدول الزمني المتاح (على االنترنت في تقدیم تفاصیل  •
الحد األدنى) قبل التشاور؛  

االستشارة على نطاق واسع مع المجتمع الوطني، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص؛  •
علیقات البحث عن مجموعة متنوعة من وجھات النظر ووضع ملخص للتشاور العام وجمیع الت

الفردیة المرسلة على شبكة اإلنترنت؛  
إجراء أنشطة لرفع الوعي بشأن الشراكة الحكومیة المفتوحة لتعزیز المشاركة الشعبیة في عملیة  •

التشاور؛ و  
استشارة السكان مع إعطائھم إنذار مسبق كاف ومن خالل مجموعة متنوعة من اآللیات بما في  •

یة لضمان إمكانیة الوصول إلى فرص للمواطنین ذلك على االنترنت وعبر اجتماعات فرد
بالمشاركة.  

 
یعین الشرط الخامس خالل التشاور في مواد الحاكمیة للشراكة الحكومیة المفتوحة. یتم التعامل مع ھذا الشرط في 

"القسم الثالث: التشاور خالل التنفیذ":  
حاب العالقة المتعددین بشأن ینبغي على الدول أن تحدد منتدى لتمكین اجراء تشاور منتظم بین أص •

الشراكة الحكومیة المفتوحة  ھذا یمكن أن یكون كیان قائم أو واحد جدید. -  
 

یتم التعامل مع ھذا في القسم التالي، ولكن یتم تضمین دلیل للتشاور قبل وأثناء التنفیذ وذلك ھنا وفي الجدول رقم 
لسھولة الرجوع إلیھ. 1  

 
اور : خطة عمل لعملیة التش1الجدول   

 

مرحلة خطة العمل متطلبات عملیة الشراكة الحكومیة المفتوحة (قسم مواد الحاكمیة الرشیدة)   

ھل طبقت 
الحكومة 

ھذا 
المتطلب؟  

 
 
 

خالل التطویر  

ھل كان الجدول الزمني والعملیة متاحین قبل التشاور؟ ال   

ھل كان الجدول الزمني متاحا على شبكة اإلنترنت؟ ال   

الزمني متاحا من خالل قنوات أخرى؟ھل كان الجدول  ال   

ھل ھناك إشعار مسبق للتشاور؟ ال   

ھل كان ھذا اإلشعار كافیا؟ ال   

ھل قامت الحكومة بتنفیذ أنشطة لرفع الوعي؟ ال   

ھل عقدت مشاورات على االنترنت؟ ال   

ھل عقدت مشاورات فردیة؟ ال   

ھل تم تقدیم ملخص عن التعلیقات؟ ال   
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المشاورات مفتوحة أو بناء على دعوة فقط؟ھل كانت  ال   

.IAP2صنف المشاورات بناء على الطیف  غیر متوفر   

 
 
 

خالل التنفیذ  

ھل كان ھناك منتدى منظم للتشاور خالل عملیة التنفیذ؟ ال   

ھل كانت الدعوات مفتوحة أو بناء على دعوى فردیة فقط؟ غیر متوفر   

.IAP2صنف المشاورات بناء على الطیف  غیر متوفر   

  

إشعار مسبق ونشر للوعي  
 

نشأت خطة عمل األردن من مبادرة اإلصالح الحكومیة الموجودة مسبقا، وھي خطة تنفیذیة لتعزیز منظومة 
منھا كانت مدرجة في خطة العمل الثانیة  14التزاما،  132النزاھة الوطنیة. وتضمنت خطة المنظومة على 

بجھود اإلصالح التي تبذلھا وزارة تطویر القطاع  14وتتعلق كل ھذه االلتزامات الـللشراكة الحكومیة المفتوحة. 
العام ولھا نفس صیغ التزامات خطة منظومة النزاھة الوطنیة. ھذا وقد نشرت االلتزامات الواردة في خطة 

أربع وعشرون  منظومة النزاھة الوطنیة كلھا على االنترنت وكانت مفتوحة للتعلیق العام وردود الفعل. عقدت
جلسة لمناقشة خطة منظومة النزاھة الوطنیة شاركت فیھا منظمات المجتمع المدني.  

لم تصدر بیانات رسمیة أو فعالیات أو منشورات تعلن عن إعداد خطة عمل الشراكة الحكومیة المفتوحة أو مدى 
وزارة تطویر القطاع العام كانت  التقدم الحاصل فیھا. الباحثون في إعداد التقاریر المستقلة وحدھم عرفوا بأن

مسؤولة عن عملیة التخطیط للشراكة الحكومیة المفتوحة من خالل المتابعة مع الحكومة. لم تدلي الحكومة عن أیة 
معلومات للجمھور حول من كان مسؤوال عن عملیة الشراكة الحكومیة المفتوحة أو تفید بأن الحكومة منخرطة 

لمفتوحة أو وضع خطة عمل ثانیة. وكانت الوثیقة الوحیدة المتاحة للجمھور ھي في عملیة الشراكة الحكومیة ا
خطة العمل نفسھا بعد نشرھا على الموقع االلكتروني للشراكة الحكومیة المفتوحة.  

علم بنشر الخطة بعد رصد یومي لموقع الشراكة الحكومیة  في إعداد التقاریر المستقلة على أصبح الباحثون
ممسوحة ضوئیا من الخطة باللغتین العربیة واإلنجلیزیة   PDFالحكومة في البدایة بنشر نسخة المفتوحة. قامت

 1(ال تزال ھناك نسخة متاحة على الموقع االلكتروني للشراكة الحكومیة المفتوحة). 2014في شھر تشرین أول 
تفصیلي یشمل بعض ، مع وضع جدول زمني Wordوفي وقت الحق، تم تغییر الخطة إلى وثیقة على شكل 

2التغییرات في معالم وتنفیذ الجدول الزمني (بعضھا قد تغیر وبعضھا أضیف وبعضھا أزیل).  
 

عمق واتساع التشاور  
 

لم یكن ھناك مشاورات عامة  وزارة تطویر القطاع العام.  لقد تم تطویر خطة العمل الوطنیة الثانیة داخلیا ضمن
تدع الجمھور للمشاركة فیھ بأي  لم تبلغ الجمھور بشأن ھذا الجھد ولم تتعلق بتطویر خطة العمل ھذه. الحكومة

شكل من األشكال. أخذت االلتزامات من خطة منظومة النزاھة الوطنیة، والتي تم إنشاؤھا مع وجود درجة من 
التشاور مع الجمھور. غیر أن ھذه المشاورات بشأن خطة منظومة النزاھة الوطنیة سبقت إعداد خطة العمل 

ولم تتضمن أي ذكر لھا. ولذلك، فإن مشاورات منظومة النزاھة الوطنیة لم  للشراكة الحكومیة المفتوحة لثانیةا
تنطبق على خطة عمل الشراكة الحكومیة المفتوحة.  

 
معلومات اضافیة  

 
یا تتعلق قام باحثو إعداد التقاریر المستقلة باالتصال مع عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال قضا

بخطة منظومة النزاھة الوطنیة ووجدوا بأنھ لم یتم توجیھ الدعوة إلجراء مشاورات بشأن إعداد خطة منظمة 
في  النزاھة الوطنیة ألي كان. كما ادعى المشاركون في اجتماعات أصحاب العالقة، التي نظمت من قبل الباحثین

ألن المشاورات التي عقدتھا الحكومة كانت مغلقة،  3اورات.إعداد ھذا التقریر أیضا، أنھم لم یشاركوا في ھذه المش
فإنھ من الصعب أن نحكم على نوعیة المشاركة في تلك المشاورات. إال أنھ وفقا لتقاریر وسائل االعالم التي 

نشرت حول المشاورات، یبدو أن الحكومة قدمت للجھات المعنیة مشروع جاھز للخطة وطلبت مالحظات حول 
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تشاورت الجھات المعنیة في الحكومة مع األحزاب السیاسیة وزعماء القبائل وأعضاء البرلمان  4ھذا المشروع.
الحالیین والسابقین ورؤساء البلدیات والمجالس االستشاریة المحلیة وقدامى المحاربین العسكریین ومنظمات 

یة.المجتمع المدني وغرف الصناعة والتجارة والجمعیات المھنیة والنسائیة والشباب  

، اال أن االمر استغرق 2014على الرغم من أن تنفیذ التزامات خطة العمل قد بدأت في الربع األول من عام 
لتنشر خطة عملھا. قامت الحكومة الحقا بتغییر الخطة مدخلة تغییرات  2014الحكومة حتى تشرین أول عام 

ة للتنفیذ (بعضھ تم تغییره أو إضافتھ أو إزالتھ).ملحوظة فیما یتعلق بمعالم االلتزام والجداول الزمنی

																																																												 	
 1 ً )، pdfمبادرة الحكومة الشفافة، األردن، "خطة العمل الوطنیة الثانیة"، (تم تحمیل اإلصدار األول، ممسوحة ضوئیا

http://bit.ly/1NEKcxu.  
)، Wordلف مبادرة الحكومة الشفافة، األردن، "خطة العمل الوطنیة الثانیة" (تم تحمیل اإلصدار الثاني، م2 

http://bit.ly/1pOY5v7.  

.2015أیلول  30تشرین األول، عمان،  1اجتماع أصحاب المصلحة، اربد،  3  
أیلول  4"، قناة یوتیوب التلفزیون األردني، اللجنة الملكیة لتعزیز منظومة النزاھة الوطنیة تعقد ثاني لقاءاتھا في عجلون" 4

2013 ،http://bit.ly/1L9FdBf.  
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ثالثا : تنفیذ خطة العمل  

في إعداد التقاریر المستقلة من إیجاد أي دلیل قوي على التشاور مع أصحاب العالقة أثناء   لم یتمكن الباحثون
.تنفیذ خطة العمل الوطنیة الثانیة  

الحكومات بتحدید منتدى القامة تشاور منتظم بین  تلتزمالشراكة الحكومیة المفتوحة،  وكجزء من مشاركتھا في
وھذا المنتدى یمكن أن یكون كیان قائم أو  –أصحاب العالقة المتعددین بشأن تنفیذ الشراكة الحكومیة المفتوحة 

.واحد جدید. یلخص ھذا القسم تلك المعلومات  

تشاور منتظم بین أصحاب العالقة المتعددین  

لتقاریر المستقلة من الكشف عن أدلة للتشاور بشأن تنفیذ الشراكة الحكومیة المفتوحة، بما لم یتمكن باحثو إعداد ا
الشراكة الحكومیة المفتوحة كانت عملیة  في ذلك في أي من وسائل اإلعالم األردنیة. ویبدو بأن تنفیذ خطة عمل

العمل  واطنین بشأن تنفیذ خطةحكومیة داخلیة بالكامل. حتى اآلن، لم تصدر الحكومة بیانات عامة العالم الم
الثانیة للشراكة الحكومیة المفتوحة. اإلشارة الوحیدة بشأن خطة العمل الثانیة للشراكة الحكومیة المفتوحة تقع على 

موقع الكتروني حكومي أردني، وھي أحد الشروط الواردة تحت قائمة "اإلنجازات العامة" على الصفحة 
ع العام: "اعتماد خطة المشاریع التنفیذیة لوزارة تطویر القطاع العام الواردة في االلكترونیة لوزارة تطویر القطا

خطة منظومة النزاھة الوطنیة باسم خطة العمل الثانیة لألردن في إطار مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة عمال 
."1بقرار اتخذه مجلس الوزراء  

على وصف لجھد الشراكة الحكومیة المفتوحة  أو  ال یحتوي الموقع االلكتروني على نسخة من خطة العمل أو
على أي نقاش إضافي بشأن ھذه الشراكة. یوجد على الموقع اإللكتروني لمكتب رئیس الوزراء ملخص تنفیذي 

وعلى حد علم الباحثین في مجال إعداد التقاریر المستقلة"، لم یكن  2قصیر عن "الشراكة الحكومیة المفتوحة".
ول خطة العمل الثانیة للشراكة الحكومیة المفتوحة في أي من وسائل اإلعالم األردنیة.ھناك أیة معلومات ح  

العملیة الوحیدة التي وجد الباحثون في إعداد التقاریر المستقلة أنھا متصلة بالتشاور أثناء التنفیذ ھي من خالل 
ومع ذلك، یرى فریق البحث في  3رأي.نشر القوانین واللوائح المعدلة على الموقع اإللكتروني لدیوان التشریع وال

إعداد التقاریر المستقلة بأن ھذا الموقع یحتوي على تغذیة راجعة باتجاه واحد، حیث لم یتم تقدیم أیة ردود 
بخصوص التعلیقات المقدمة. وعالوة على ذلك، فإن التعلیقات العامة لیست شفافة بالنسبة للمواطنین اآلخرین، 

تاحة على التعلیقات المقدمة سابقا.ومع ذلك، فإن التأخیر في وضع خطة العمل حتى ولیس ھناك عملیة تعلیق م
. كما أن االختالفات اللغویة في 2014قد أخر تنفیذ االلتزامات التي تبدأ في بدایة عام  2014تشرین أول 

.االلتزامات أضافت تحدیات جدیدة لجھود المراجعة للباحثین في إعداد التقاریر المستقلة  

																																																												 	
.http://bit.ly/1MpcpCLالمملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "اإلنجازات العامة"،  1  
األردنیة الھاشمیة، رئاسة الوزراء، "مبادرة الحكومة الشفافة المملكة 2  .http://bit.ly/1pV6u4Kالملخص التنفیذي"،  –  
./http://www.lob.joالمملكة األردنیة الھاشمیة، دیوان التشریع والرأي، 3   
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رابعا: تحلیل محتویات خطة العمل   
 

تقوم كل الحكومات المشاركة في الشراكة الحكومیة المفتوحة بتطویر خطط العمل القطریة لھذه الشراكة والتي 
تحدد فیھا االلتزامات العملیة لفترة أولیة مدتھا سنتان. تبدأ الحكومات خطط العمل القطریة بشأن الشراكة 

المفتوحة عن طریق تقاسم الجھود القائمة المتعلقة بالحكومة المفتوحة، بما في ذلك استراتیجیات محددة الحكومیة 
وبرامج جاریة. ثم تضع خطط العمل التزامات الحكومات بخصوص الشراكة الحكومیة المفتوحة والتي تمتد 

ود القائمة أو تحدد خطوات جدیدة ممارستھا إلى ما بعد خط األساس الحالي. قد تبني ھذه االلتزامات على الجھ
الستكمال اإلصالحات الجاریة أو تبدأ العمل في منطقة جدیدة تماما.  

 وینبغي أن تكون االلتزامات مناسبة للظروف الفریدة لكل بلد ولمصالحھ السیاسیة. وینبغي أن تكون التزامات
مفتوحة  المنصوص علیھا في مواد الحاكمیة الشراكة الحكومیة المفتوحة أیضا ذات صلة بقیم الشراكة الحكومیة ال

لھذه الشراكة والعالن الحكومة المفتوحة الذي وقعتھ كل الدول المشاركة في الشراكة الحكومیة المفتوحة. 
یستخدم اعداد التقاریر المستقلة التوجیھات التالیة لتقییم مدى الصلة مع القیم االساسیة للحكومة المفتوحة.  

 
المعلوماتالوصول إلى   

 
:التزامات حول الوصول إلى المعلومات  

 
یتعلق االمر بالمعلومات التي تسیطر علیھا الحكومة مقارنة بالمعلومات المتعلقة باألنشطة الحكومیة. وكمثال  •

على ذلك، اإلفراج عن المعلومات التي تحتفظ بھا الحكومة عن التلوث سیكون ذو صلة بشكل واضح باالمر، 
أن المعلومات لیست حول "النشاط الحكومي" في حد ذاتھ؛ على الرغم من  

ال یقتصر االمرعلى البیانات ولكن یخص جمیع المعلومات. على سبیل المثال، اإلفراج عن عقود البناء الفردیة  •
وإصدار بیانات بشأن مجموعة كبیرة من عقود البناء؛  

حة والنظم التي تدعم الكشف العلني عن البیانات؛قد تشتمل على اإلفصاح عن المعلومات في البیانات المفتو•   
قد تشمل نشر المعلومات االستباقیة و/أو التفاعلیة؛ •  
قد تشمل جعل البیانات متوفرة بشكل أكبر و/ أو تحسین إمكانیة القراءة التكنولوجیة للمعلومات؛ •  
ین المظالم أو محاكم المعلومات)؛قد تتعلق بآلیات لتعزیز الحق في الحصول على المعلومة (مثل مكاتب دواو •  
یجب توفیر حریة الوصول إلى المعلومات (ال ینبغي أال یكون ذلك حصرا على الحكومة أو قائم فقط داخلھا)؛ •  
ینبغي تعزیز الشفافیة في اتخاذ القرارات الحكومیة وتنفیذ المھام األساسیة؛ •  
قد تسعى إلى تحفیض كلفة الحصول على المعلومات؛ و •  
  )/http://5stardata.info.(التي یتطلبھا تصمیم البیانات المفتوحة 5یجب أن تسعى جاھدة لتلبیة النجوم  •

 
المشاركة المدنیة  

 
عموما قد تتعلق االلتزامات بشأن المشاركة المدنیة بالمشاركة العامة الرسمیة أو بالمشاركة المدنیة االوسع. وھي 

ینبغي أن تسعى إلى "التشاور" أو"االشراك" أو"التعاون" أو "التمكین" كما ھو موضح من قبل الجمعیة الدولیة 
).http://bit.ly/1kMmlYCلطیف المشاركة العامة (  

 
التزامات معالجة المشاركة العامة:  

 
تعمل بالعادة "من أعلى إلى أسفل" یجب فتح عملیة صنع القرار لجمیع المھتمین من الجمھور؛ ھذه المنتدیات • 

حیث أنشأتھا الحكومة (أو أطراف مكنتھا الحكومة) لإلبالغ بشأن اتخاذ القرار عبر دورة السیاسات؛  
ویمكن أن تشمل عناصر خاصة بالوصول إلى المعلومات لضمان مساھمة قیمة من األعضاء المھتمین من • 

الجمھور في القرارات؛ و  
، الحق في أن یسمع صوتك، ولكن ال تشمل بالضرورة الحق في أن تكون جزءا رسمیا من غالبا ما تشتمل على• 

عملیة صنع القرار.  
 

بالتناوب، یمكن لاللتزامات معالجة البیئة التشغیلیة الواسعة التي تسمح بالمشاركة في المجال المدني. ومن األمثلة 
على ذلك، دون أن تقتصر علیھا وحدھا، التالي:  
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اإلصالحات التي تزید من حریة التجمع أوالتعبیر أو االلتماس أو الصحافة أو حریة تكوین الجمعیات؛•   
اإلصالحات على مستوى تكوین الجمعیات وتشمل القوانین النقابیة أو قوانین المنظمات غیر الحكومیة؛ و•   
ت المواطن أو  االنتخابات أو اإلصالحات لتحسین الشفافیة والعملیات الدیمقراطیة الرسمیة مثل مقترحا• 

االلتماسات.  
 

االلتزامات التالیة ھي أمثلة عن االلتزامات التي لن توصف بأنھا ذات صلة واضحة بالمصطلح االوسع 
"للمشاركة المدنیة":  

 
ستزداد االلتزامات التي تفترض بأن المشاركة ستزداد بسبب نشر معلومات دون تحدید آلیة لمثل ھذه المشاركة • 
لى الرغم من أن ھذا االلتزام ستوضع علیھ عالمة "الوصول إلى المعلومات")؛(ع  
االلتزامات بشأن الالمركزیة التي لم تحدد آلیات لتعزیز المشاركة العامة؛•   
االلتزامات التي تحدد المشاركة على أنھا تعاون بین الوكاالت دون آلیة لمشاركة الجمھور؛ و•   
صنفت على أنھا ذات "صلة غیر واضحة" تشتمل أیضا على تلك اآللیات حیث االلتزامات التي قد تكون • 

تقتصر المشاركة على المنظمات التي تختارھا الحكومة.  
 

المساءلة العامة  

 
یمكن أن تشتمل التزامات تحسین المساءلة على ما یلي:  

 
لتصرف بناء على االنتقادات أو القوانین واألنظمة واآللیات التي تدعو الجھات الحكومیة لتبریر أفعالھا وا• 

المتطلبات واالعتراف بمسؤولیة الفشل في االداء بناء على القوانین أو االلتزامات.  
 

وتمشیا مع الھدف األساسي "للحكومة المفتوحة" وحتى تصنف ھذه االلتزامات على أنھا "ذات صلة واضحة"، 
ھا لیست مجرد أنظمة داخلیة للمساءلة. وقد تكون فإنھا یجب أن تشتمل على عنصر التوجھ العام، وھذا یعني أن

ھذه االلتزامات جدیرة بالثناء كما وقد تواجھ تحدي كبیر للشراكة الحكومیة المفتوحة، إال أنھا وكما وردت، التلبي 
اختبار "األھمیة الواضحة" نظرا لعدم انفتاحھا. حیث أن آلیات التوجھ الداخلي تشكل جزءا أساسیا من استراتیجیة 

الحكومة، فمن المستحسن أن تدخل الحكومات عنصر توجھ عام مثل:  
الكشف عن عدم وجود حساسیة للفوقیة على مستوى األنشطة المؤسسیة (وفق مبادئ اإلفصاح القصوى)؛•   
تدقیق المواطن على األداء؛•   
عملیات الطعون التي بدأھا المواطن في حالة عدم األداء أو سوء المعاملة.•   

             
تنسب التزامات قویة بشأن المساءلة للحقوق أو الواجبات أو عواقب أفعال یقوم بھا المسؤولون أو المؤسسات. 

وتشتمل االلتزامات الرسمیة للمساءلة على أسالیب التعبیر الرسمیة عن المظالم أو االبالغ عن المخالفات وعلى 
لى:تحقیق اإلنصاف. بعض االمثلة عن التزامات قویة تشتمل ع  

 
تحسین أو إنشاء أعمال الطعون بسبب الحرمان من الحصول على المعلومات؛•   
تحسین الوصول إلى العدالة من خالل جعل آلیات العدالة أرخص وأسرع وأسھل لالستخدام؛•   
تحسین الرقابة العامة آللیات العدالة؛•   
لحاالت التتبع للشرطة أو خطوط ساخنة لمكافحة إنشاء أنظمة تتبع عامة لعملیات الشكاوى العامة (مثل برامج • 

الفساد).  
 

إن االلتزام الذي یدعي تحسین المساءلة، ولكن یفترض أن مجرد تقدیم المعلومات أو البیانات دون توضیح آلیة أو 
   وسیلة التدخل التي تترجم تلك المعلومات إلى عواقب أو تغییر، لن یصنف على أنھ التزام مساءلة. انظر

http://bit.ly/1oWPXdl للحصول على مزید من المعلومات.  
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التكنولوجیا واالبتكار من أجل االنفتاح والمساءلة  

الشراكة الحكومیة المفتوحة الى تعزیز استخدام التكنولوجیا واالبتكار لتمكین إشراك الجمھور في  تھدف
تكنولوجیا واالبتكار أن تعزز االنفتاح الحكومة. وعلى وجھ التحدید، فإن على االلتزامات التي تستخدم ال

:والمساءلة عبر  

تشجیع التكنولوجیات الجدیدة التي توفر فرصا لتبادل المعلومات والمشاركة العامة والتعاون.•   
العمل على زیادة المعلومات العامة بحیث یتمكن الناس من فھم ما تقوم بھ حكوماتھم وأن یؤثروا في القرارات.•   
خفیض تكالیف استخدام ھذه التقنیات.العمل على ت•   

 
باإلضافة إلى ذلك، فإن االلتزامات التي ستصنف كتكنولوجیا وابتكار:  

 
قد تؤدي الى عملیة إشراك المجتمع المدني ومجتمع األعمال في تحدید الممارسات الفعالة واالسالیب المبتكرة • 

شفافیة في الحكومة؛لزیادة فعالیة تقنیات جدیدة لغایة تمكین الناس وتعزیز ال  
قد تدعم قدرة الحكومات والمواطنین على استخدام التكنولوجیا لغایات االنفتاح والمساءلة؛•   
قد تدعم استخدام التكنولوجیا من قبل موظفي الحكومة والمواطنین على حد سواء.•   

 
التزام من قبل الحكومة لیس من شأن كل إصالحات الحكومة اإللكترونیة تحسین انفتاح الحكومة. عندما یحصل 

اإللكترونیة، فإنھا تحتاج إلى توضیح كیف تعززعلى األقل واحدة من ھذه الثالثة: الحصول على المعلومات 
أوالمشاركة العامة أو المساءلة العامة.  

 
المتغیرات الرئیسیة  

 
عملیة تستدعي عدة وإذ تدرك الحكومات أن تحقیق التزامات بشأن الحكومة المفتوحة غالبا ما ینطوي على 

سنوات، یتعین على الحكومات أن ترفق أطر زمنیة ومقاییس اللتزاماتھا والتي تشیر إلى ما یجب أن یتحقق في 
كل عام، وكلما كان ذلك ممكنا. یفصل ھذا التقریر كل االلتزامات التي شملتھا الدولة في خطة عملھا ویحلل السنة 

األولى من تنفیذھا.  
 

الى الطریقة المستخدمة في بحث إعداد التقاریر المستقلة یمكن العثور علیھا في دلیل  كل المؤشرات إضافة
  إجراءات إعداد التقاریر المستقلة، وھي متاحة على

irm-http://www.opengovpartnership.org/about/about .  

جراءات یستحق مزیدا من التوضیح، نظرا ألھمیتھ الخاصة للقراء وفائدتھ في تشجیع حصول سباق أحد ھذه اال
إلى األعلى بین الدول المشاركة في الشراكة الحكومیة المفتوحة: "االلتزام الحاصل على نجمة." وتعتبر 

ل على نجمة، یجب على االلتزام االلتزامات الممیزة بنجمة التزامات الشراكة الحكومیة المفتوحة المثالیة. للحصو
تلبیة عدة معاییر:  

 
. یجب أن یكون محددا بما فیھ الكفایة بحیث یمكن الحكم بشأن تأثیره المحتمل. سوف یكون لاللتزامات الممیزة 1

بنجمة خصوصیة "متوسطة" أو "عالیة".  
أن ترتبط بواحد على األقل  . یجب أن توضح لغة االلتزام صلتھ بالحكومة المفتوحة. على وجھ التحدید، یجب2

من قیم الشراكة الحكومیة المفتوحة في الحصول على المعلومات أوالمشاركة المدنیة أو المساءلة العامة.  
. االلتزام سیكون لھ تأثیر محتمل "معتدل" أو "تحویلي"، إذا ما نفذ تماماً.3  
تنفیذ خطة العمل، وأن یحصل على ترتیب للتنفیذ . وأخیرا، یجب على االلتزام أن یشھد تقدما كبیرا خالل فترة 4

"كبیر" أو "كامل".  
 

وبناًء على ھذه المعاییر، لم تتضمن خطة العمل األردنیة أیة التزامات ممیزة بنجمة.  
 

لرفع سویة االلتزامات  2015الحظ أن معدي التقاریر المستقلة قد قاموا بتحدیث معاییر منح النجوم في أوائل عام 
شراكة الحكومیة المفتوحة. وفقاً للمعاییر القدیمة، یحصل االلتزام على نجمة أو إذا كان قابال للقیاس أو لنموذج ال

ذو صلة واضحة بقیم الشراكة الحكومیة المفتوحة كما ھو مكتوب أو ذو تأثیر معتدل أو تحولي أو نفذ إلى حد 
كبیر أو كلي.  
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ل األردنیة تكون قد تلقت التزامین ممیزین بنجمة:وبناًء على ھذه المعاییر القدیمة، فإن خطة العم  

 
: تطویر معاییر وأھداف تقدیم الخدمات 3االلتزام •   
: نشر معاییر تقدیم الخدمات4االلتزام •   

 
وأخیرا، فإن الجداول في ھذا القسم تظھر مقتطف من حجم البیانات التي تجمع عبر اعداد التقاریر المستقلة خالل 

التقدم المحرز فیھا. للحصول على بیانات كاملة عن االردن، راجع مستكشف الشراكة  عملیة اإلبالغ عن
.www.opengovpartnership.org/explorer الحكومیة المفتوحة في  

 
 

لمحة عامة عن االلتزامات  
 

األردن. یتم  تتعامل كلھا مع اإلصالحات الداخلیة في الھیئات العامة فيالتزاما  14تتضمن خطة العمل الثانیة 
) تحسین تقدیم 2) تعزیز الرقابة الداخلیة في الھیئات الحكومیة. (1تجمیع االلتزامات في خمس فئات ھي: (

) 5و () تعزیز الحكم الرشید في المؤسسات العامة؛ 4) تحسین نوعیة اإلدارة العامة؛ (3الخدمات الحكومیة (
تحسین نوعیة المؤسسات التي تشرف على وسائل االعالم. إن وزارة تطویر القطاع العام ھي المسؤولة عن تنفیذ 

.كل ھذه االلتزامات  
 

تعتبر االلتزامات الواردة في خطة العمل الثانیة متابعة لإلجراءات المتعلقة بثمانیة التزامات من خطة العمل 
). لم تتم معالجة 2.2.2، و 2.1.3، 2.1.2، 1.3.1، 1.2، 1.1.4، 1.1.2، 1.1.1األولى (االلتزامات # 

.في خطة العمل األولى 23موضوعات االلتزامات المتبقیة والتي یبلغ عددھا   
 

) 2) تحسین الخدمات العامة (1تتناول االلتزامات ثالثة من التحدیات الكبرى للشراكة الحكومیة المفتوحة: (
) وإدارة أكثر فعالیة للموارد العامة. غیر أن االلتزامات تتصدى لھذه التحدیات من خالل 3وزیادة النزاھة العامة (

اإلصالح الحكومي الداخلي الذي لیس دوما ذو صلة بقیم الشراكة الحكومیة المفتوحة ذلك أن التعھدات تفتقر 
بشكل كبیر لعناصر التوجھ العام.  

 
بعضھا البعض. وعادة ما تتعامل االلتزامات المختلفة مع نفس  ترتبط االلتزامات في كل فئة ارتباطا وثیقا مع

. وااللتزام 3.3الموضوعات، وفي بعض الحاالت، تتداخل. وجد تكرار في حالة واحدة من االلتزامات (االلتزام 
4.(  

 
أھداف كل االلتزامات لھا جداول زمنیة، على الرغم من أنھ في بعض الحاالت فإن الجداول الزمنیة ال تخلق 

أرفقت معھ مذكرة تشیر إلى أنھ قد تم تنفیذه بالفعل  2015واضحة محددة زمنیا. أدرج التزام واحد للتنفیذ في عام 
.2014في عام   

 
تم نسخ كل االلتزامات الواردة في الخطة التنفیذیة لتعزیز نظام النزاھة الوطني الذي سبق الشراكة الحكومیة 

عل عندما تم اإلعالن عن خطة عمل الشراكة الحكومیة المفتوحة. تضیف خطة المفتوحة وكان یجري تنفیذه بالف
العمل للشراكة الحكومیة المفتوحة عددا من المراحل المحددة لكل التزام، ولكن حین تجعل المراحل االلتزامات 

عالوة على أكثر ذكاء لالستخدام، فإنھا ال تضیف أیة إجراءات جدیدة لم تكن تنطوي علیھا الخطة األصلیة. و
ذلك، فإنھا ال توسع بشكل واضح ممارسة الحكومة لوراء ما كان یسمى بخطة منظومة النزاھة الوطنیة كما أن 

الغالبیة العظمى من االلتزامات ال تتضمن عنصر التوجھ العام. وھناك عدد من االلتزامات تدعو الحكومة لتنفیذ 
ذا حقیقة واجب دستوري یفرض على كل مؤسسة حكومیة القوانین التي ھي بالفعل معمول بھا في األردن. وھ

تنفیذ القوانین الساریة في البالد، لذلك ال یمكن أن یقال بأن ھذه األنواع من االلتزامات تغیر الوضع الراھن.  

ھناك نوعان من المیزات النھائیة یجب أن نالحظھما في خطة عمل الشراكة الحكومیة المفتوحة. أوال، النسختان 
االنجلیزیة والعربیة من الخطة تحتویان على اختالفات في الصیاغة (كما ھو موضح في مالحظات المحرر في 

وأحیانا بطرق حاسمة. ثانیا: وكما سبقت  بدایة كل االلتزام قابل للتطبیق)، وھي تؤثر على معنى االلتزامات
اإلشارة الیھ، تم تنقیح خطة العمل خالل دورة خطة العمل. تضمنت خطة العمل المنقحة عددا من التغییرات على 

المراحل، بعضھا أضیف وبعضھا إزیل وبعضھا نقح. ال یوجد ذكر في ھذه الوثیقة یشیر إلى أن الخطة قد تم 
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على  1یذ كما وال یوجد بیانات صحفیة أو إعالنات إلطالع الجمھور على ھذا التغییر.تحدیثھا خالل فترة التنف
الرغم من أن مواد الحاكمیة للشراكة الحكومیة المفتوحة "یمكن تحدیثھا حسب الحاجة بناء على المشاورات 

تطلع  الة، كما أنھا لمالجاریة مع المجتمع المدني،" إال أن الحكومة لم تتشاور مع المجتمع المدني بشأن ھذه الح
.الجمھور على ھذه التغییرات

																																																												 	
)، Wordمبادرة الحكومة الشفافة، األردن، "خطة العمل الوطنیة الثانیة" (تم تحمیل اإلصدار الثاني، ملف 1 

http://bit.ly/1pOY5v7.  
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: تعزیز دور وحدات الرقابة الداخلیة1لمادة ا  

 

االلتزام نص  

 
 االرتباط جھة ویحدد واإلداریة المالیة الرقابة یتضمن الداخلیة الرقابة لوحدات موحد تنظیمي ھیكل اعتماد

....)المجلس، رئیس أو الھیئة، رئیس او الوزیر،(  

:معالم  

.الداخلیة الرقابة لوحدات التنظیمي للھیكل تصور وضع. 1  

 الصادرة التعلیمات او/و الداخلیة الرقابة نظام في التصور ھذا لتضمین المالیة وزارة مع التنسیق. 2
 استحداث نظام(  المختلفة والتعلیمات واالنظمة اعاله التصور بین تعارض وجود عدم وضمان بموجبھ
....)عنھ، ستنبثق التي التعلیمات الحكومیة، الدوائر  

 
: وزارة تطویر القطاع العامالمؤسسة المسؤولة  

دعم مؤسسة: غیر محدد  
2014تاریخ االنتھاء: الربع الثاني من عام             2014تاریخ البدء: الربع األول من عام   

 
 

اإلطار الزمني لھذا االلتزام غیر واضح. یدعو نص االلتزام أن یستكمل في الربع الثاني من : مالحظة المحرر
، ولكن االطار الزمني المشمول في الخطة یدعو الى أن یستكمل المرحلة الثانیة في الربع الثاني من 2014عام 
لمزید من التفاصیل. http://bit.ly/1ZiHYER. یرجى التحقق من 2015عام   

 

ة االلتزام مراجع  

الخصوصیة قیمة صلة الشراكة الحكومیة  
المفتوحة  

االثر المحتمل  مستوى االنجاز   
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شامل    ✔ غیر واضح      ✔       ✔  

تطویر االطار  1.1
التنظیمي  

 ✔ غیر واضح      ✔       ✔  

التنسیق مع  1.2
وزارة المالیة لدمج 

الئحة الرقابة الداخلیة   
 ✔ غیر واضح      ✔       ✔  

 

ماذا حدث؟  

یھدف ھذا االلتزام لتوحید عمل وحدات الرقابة الداخلیة والتي ھي أقسام وجدت في كل مؤسسة من مؤسسات 
المؤسسات. یلزم االلتزام وزارة تطویر القطاع الحكومة األردنیة وھي مسؤولة عن الرقابة المالیة واإلداریة لتلك 

العام على العمل مع وزارة المالیة لتوضیح ھیكل وحدات الرقابة الداخلیة في القانون وتحدید السالسل 
.البیروقراطیة للسلطة في وحدات الرقابة ھذه  
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اولة لتعزیز الرقابة والتي أصدرھا مجلس الوزراء األردني في مح 2011،1أنشأت الئحة التحكم المالي لعام 
واستخدام األموال العامة في األردن، وحدات للرقابة العامة. كان النظام الداخلي فیھا ینص على أن وحدة الرقابة 

العامة ینبغي إنشائھا لكافة االطراف الحكومیة بما في ذلك الوزارات والھیئات والسلطات واللجان والشركات 
ات الرقابة ألداخلیة في كل ھیئة بالتحقیق بالسجالت وباستخدام األموال وقد وكلت  وحد 2المملوكة للحكومة.

وبحمایة األموال العامة واألصول من سوء االستعمال وبضمان االمتثال للقوانین واألنظمة القائمة والقیام بأعمال 
3،4قابة المالیة والتقنیة العامة.الر  

حول الكیفیة التي ینبغي لوحدات الرقابة الداخلیة أن تدمج  ومع ذلك، لم تحدد الالئحة بشكل واضح كامل التفاصیل
نفسھا في الھیكل التنظیمي لكل مؤسسة أو الكیفیة التي ینبغي أن تعمل فیھا. لقد حددت بأن على رئیس كل وحدة 
رقابة داخلیة أن یقدم تقریرا إلى الوزیر المختص أو الى رئیس مجلس المفوضین (مجلس االداریین) المسؤول 

كما وأوضحت ایضا بأن جمیع وحدات الرقابة الداخلیة یجب أن یشرف علیھا المجلس المركزي  5تلك الھیئة. عن
6لمعاییر الرقابة الداخلیة تحت إدارة وزارة المالیة.  

عن كثب وبالتعاون مع وزارة المالیة على  وزارة تطویر القطاع العام ، عملت2014وفقا لبیان آب  :1.1مرحلة 
بعد ھذا الجھد، أقر مرسوم ملكي معدل  7األخیرة على الھیكل التنظیمي لوحدات الرقابة الداخلیة. وضع اللمسات

كما   9وأعاد تسمیتھا لتصبح الئحة الرقابة الداخلیة، 2015،8الئحة الرقابة المالیة المعدلة التي ستطبق عام 
ا وأضافت أیضا الالئحة المعدلة مزید كم 10وإضاف بعض التفاصیل للمھمة التي أنیطت لوحدة الرقابة الداخلیة.

من الوضوح إلى سلسلة القیادة على وحدات الرقابة الداخلیة، موضحة بأنھ یجب على وحدة الرقابة الداخلیة في 
أیة مؤسسة حكومیة أن تقدم تقاریرھا مباشرة إلى وحدة الرقابة الداخلیة في الوزارة المشرفة على تلك 

رات لم تضف قدرا كبیرا من التفاصیل، لكنھا إضافت مزید من التوضیح تمشیا مع إال أن ھذه التغیی 11المؤسسة.
.معالم ھذا االلتزام  

وزارة تطویر القطاع العام على ضمان تطبیق ھذه التغییرات من خالل مراجعة ھیاكل عدد من المؤسسات  عملت
مراجعة خالل  37أنھا أنجزت  المستقلةفي اعداد التقاریر  الحكومیة. أعلمت وزارة تطویر القطاع العام الباحثین

12.، على الرغم من ھذه المعلومات لم یتم التحقق منھا بشكل مستقل2014عام   

بدال من اخذ خطوات  –ألن لغة االلتزام ال تلزم سوى الحكومة في تطویر ھیاكل جدیدة لوحدات الرقابة الداخلیة 
.اریر المستقلة بأن المرحلة قد اكتملتیعتبر الباحثون في إعداد التق –فعلیة لتحسین أدائھم   

 
وزارة تطویر القطاع العام ووزارة المالیة لتحدید تبعیة وحدة  :  دعت ھذا المرحلة إلى التنسیق بین1.2مرحلة 

الى وزارة المالیة،   2014التحكم بالتدقیق وقد اكتمل ھذا المرحلة. أرسلت وزارة تطویر القطاع العام في أیار 
بعد تعدیل القانون،  13القانون، مجموعة من اللوائح بشأن الھیكل التنظیمي لوحدات الرقابة الداخلیة.قبل تعدیل 

مجموعة أخرى من الوثائق إلى وزارة المالیة، والتي  2015أرسلت وزارة تطویر القطاع العام في نیسان 
 14رقابة الداخلیة المعدلة.تضمنت معلومات عن الھیكل التنظیمي للوحدات كما ھو منصوص علیھ في الئحة ال

متاحة للجمھور على موقعھا  PDF نشرت وزارة المالیة دلیال لعملیة إعادة الھیكلة في وثیقة على شكل
15.االلكتروني، وھي خطوة إیجابیة لخدمة شفافیة ھذه المبادرة  

 
ھل أحدث ذلك تغییرا؟  

 
العامة من خالل تعزیز التدقیق الداخلي. تدعو  شكلت الئحة الرقابة الداخلیة خطوة ھامة نحو الشفافیة والمساءلة

ھذه الالئحة أیضا إلى إقامة وحدة رقابة داخلیة مركزیة للتنسیق مع مؤسسات الرقابة الداخلیة الحكومیة المختلفة. 
وقد أدى عدم وجود ھیكل تنظیمي واضح لوحدات الرقابة الداخلیة ونقص المعلومات بشأن الرقابة اإلداریة 

.ھذه الالئحة إلى إعطاء ھذا االلتزام تأثیرا محتمال طفیفاوالفنیة في   

في إعداد التقاریر المستقلة المزید من المخاوف بشأن التأثیر المحتمل الذي یمكن أن یسببھ ھذا  ینتاب الباحثین
د المالیة في عن اإلبالغ عن استخدام الموار مسؤوالااللتزام. قبل تنفیذ ھذا االلتزام، كان دیوان المحاسبة األردني 

، تقاریر سنویة بشأن ما  توصل 2006إلى عام  2000المؤسسات األردنیة. وقد قدم الدیوان الى البرلمان منذ عام 
إلیھ. إال أن ھذه التقاریر لم یناقشھا البرلمان لسنوات، ونتیجة لذلك لم تقدم ھذه التقاریر سوى القلیل لحمایة 
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باإلضافة إلى ذلك، لم تقم األحزاب السیاسیة وال مراكز أالبحاث  16دام.األموال العامة واألصول من سوء االستخ
17وال وسائل اإلعالم بالكثیر من الجھد لمتابعة ھذه التقاریر.  

ونتیجة لھذا االلتزام بعدم زیادة فرص الحصول على المعلومات أو تحسین المشاركة المدنیة في عملیة المساءلة، 
االلتزام قد عالج أیة قیم للشراكة الحكومیة المفتوحة. وعالوة على ذلك، فإن االفتقار إلى ال یمكن أن یقال بأن ھذا 

جعل من الصعب تقییم ما إذا كان االلتزام یوفي بوظیفتھ المطلوبة. وباإلضافة إلى الشراكة الحكومیة المفتوحة  قیم
نخفض، ذلك أنھ ببساطة یعید ھیكلة وحدات ذلك، فقد أفاد المعنیون الذین تمت مقابلتھم بأن طموح ھذا االلتزام م

الرقابة الداخلیة ولیس لھ بالضرورة تأثیر على أدائھا. بالمقابل، لو كانت الحكومة ترید تحسین جھود مكافحة 
الفساد في األردن، فقد اقترحت االطراف المعنیة بأن تتخذ الحكومة إجراءات مصممة خصیصا لتحسین أداء ھذه 

18الوحدات المعنیة.  

! ا  قدما لمىص"  
 

على الرغم من حقیقة أن االلتزام ال یتعامل مع انفتاح الحكومة، إال أنھ یمكن للحكومة في المستقبل تشجیع المزید 
من الشفافیة والمساءلة في الطرق المرتبطة بھذا االلتزام. على سبیل المثال، یمكن للحكومة أن تعمل على ربط 

ساءلة العامة مثل دیوان المظالم أو الھیئات األخرى المسؤولة عن تقییم وحدات الرقابة الداخلیة بآلیات أخرى للم
.المساءلة واألداء الحكومي  

 
وباإلضافة إلى ذلك، یمكن للحكومة أیضا اتخاذ المزید من الخطوات البقاء الجمھور على درایة بالتغییرات 

تنخرط في جھود نشطة من خالل وسائل اإلعالم أو القنوات المتعلقة بوحدات الرقابة الداخلیة. یمكن للحكومة أن 
الشعبیة لتثقیف الجمھور حول الخطوات التي تتخذ للحد من الفساد داخلیا، مما من شأنھ المساعدة في إبقاء 

.الجمھور على علم بالذي یجري
																																																												 	

.2011آذار  1، 5081، الجریدة الرسمیة عدد 2011لعام  3المملكة األردنیة الھاشمیة، نظام الرقابة المالیة رقم  1  
ظام استحداث الدوائر الحكومیة وتطویر الھیاكل ، ھذا الشرط معاد في 4، المادة 2011لعام  3قانون رقم  2

أ. 7، المادة  2012لسنة (80) رقم التنظیمیة  
أ  8دة ، الما2011آذار  1، 5081، الجریدة الرسمیة 2011لعام  3المملكة األردنیة الھاشمیة، نظام الرقابة المالیة رقم  3

.3والمادة   
ب،  8، المادة 2011آذار  1، 5081، الجریدة الرسمیة 2011لعام  3المملكة األردنیة الھاشمیة، نظام الرقابة المالیة رقم  4

http://bit.ly/1pXQLRL.  
، 5، المادة 2011آذار  1، 5081، الجریدة الرسمیة 2011لعام  3المملكة األردنیة الھاشمیة، نظام الرقابة المالیة رقم  5

http://bit.ly/1pXQLRL.  
، المادة 2011آذار  1، 5081، الجریدة الرسمیة 2011لعام  3المملكة األردنیة الھاشمیة، نظام الرقابة المالیة رقم  6
.http://bit.ly/1pXQLRL، 6/جـ/6  
أ  8، المادة 2011آذار  1، 5081، الجریدة الرسمیة 2011لعام  3المملكة األردنیة الھاشمیة، نظام الرقابة المالیة رقم  7

.tp://bit.ly/1pXQLRLht، 3الفقرة   
.http://bit.ly/1pXQLRLب،  8، المادة 2011لعام  3المملكة األردنیة الھاشمیة، نظام الرقابة المالیة رقم 8   
، جریدة "قریبا یلغي مؤسسات ویدمج أخرى لتحقیق مزید من الوفر المالي» ھیكلة القطاع العام«الخوالدة : قانون معدل لـ  9

.http://bit.ly/1tbA7eG، 2014آب  17الدستور،   
شباط  16، 5327، الجریدة الرسمیة 2015لعام  11المملكة األردنیة الھاشمیة، النظام المعدل لنظام الرقابة المالیة رقم 10 

2015.  
.2015لعام  11الرقابة المالیة رقم المملكة األردنیة الھاشمیة، نظام معدل لنظام  11  

.3، المادة 2015لعام  11لیة رقم المملكة األردنیة الھاشمیة، نظام معدل لنظام الرقابة الما12   
.4، المادة 2015لعام  11المملكة األردنیة الھاشمیة، نظام معدل لنظام الرقابة المالیة رقم  13  

القطاع العام، وحدة الرقابة والتقییم، تواصل عبر اإلیمیل مع فیروز بني المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر 14 
.2015حزیران  24حمدان،   

المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العمل التراكمي لمباردة الحكومة الشفافة لحتى  15
الجزء األول. ،2015أیلول  9"، استلم من قبل الباحثین، 2015حزیران   

المرسل لوزارة المالیة، استلم من قبل  804/2/1المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، األمر التنفیذي 16 
.2015تشرین األول  20الباحثین عبر اإلیمیل،   

، 2015الدوائر الحكومیة"، آذار المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "الدلیل اإلرشادي إلعادة ھیكلة 17 
http://bit.ly/1GjJdR8.  
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.http://bit.ly/1QY9vwk، 2008حزیران  29"تقاریر دیوان المحاسبة والعنایة المطلوبة"، جریدة الدستور، 18   
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: ترقیة ونشر معاییر تقدیم الخدمات2القسم   
 

تحسین عملیة تقدیم الخدمات  
 

االلتزام نص  
 

:يىل!  ما خالل من تقديمها مستوى رفع عىل والعمل تقديمها وجهات الحكومية الخدمات حرص 	
!  والمتخصص المستمر لتدريب • !  للموظفںى" .الخدمة بتقديم المعنيںى" 	
امج تعزيز • وىى"!  والربط الرى$ .الخدمة لمتلقي الواحدة النافذة تفعيل يخدم بما االلكرى% 	
.وتبسيطها تطويرها عىل والعمل الخدمة عىل للحصول الالزمة الخطوات مراجعة • 	
•  ! .والمرافق اال%ماكن حيث من الخدمة بتقديم المحيطة الظروف تحسںى"  

	
:المعالم  

الحكومية بالخدمات الخاصة المعلومات عرض آلية توحيد. 1  
.ربع لكل دوائر) 6( وبمعدل سنوياً  دائرة) 25( بواقع الحكومية للدوائر الخدمات أدلة إعداد. 2  
!  برنامج وبواقع الخدمات تطوير مجال ىڡ"!  سنوياً  تدريبية برامج 4 عقد. 3 .ربع لكل تدريىى"  
حات واعداد خدماتها لتقديم المعلومات انظمة من الدوائر احتياجات تحديد. 4 وىى"!  الربط مقرى$  عملية لتسهيل االلكرى%

!  الخدمات تقديم ).ادىى!  كحد عام لكل دوائر 4 بواقع(  الحكومية الدوائر بںى"  
!  التقرير إعداد. 5 عادة الفىى" )سنوياً  خدمات 9( المختارة للخدمات العمليات هندسة ال%  

 

وزارة تطویر القطاع العام المؤسسة المسؤولة:  
المؤسسة الداعمة: غیر محددة  

2015تاریخ االنتھاء: الربع الرابع                                  2014تاریخ البدء: الربع األول   
 

المحرر:مالحظة   
، تحدد النسخة العربیة 2.2ھناك اختالفات بین اإلصدارات العربیة واإلنجلیزیة من خطة العمل. بالنسبة للمرحلة 

من النسخة االنكلیزیة "إعادة ھیكلة  2.3مؤسسة (ولیس دلیال) في السنة، ستة كل ربع سنة. تضیف المرحلة  25
والتي ال توجد في النسخة العربیة. وأخیرا، وتبسیط اإلجراءات وتحدید االحتیاجات وقیاس رضا العمالء" 

من النسخة العربیة تسرد أربع مؤسسات في السنة على األقل. یرجى مراجعة  2.4المرحلة 
http://bit.ly/1ZiHYER للمزید من التفاصیل.  

 

مراجعة االلتزام   

الخصوصیة قیمة صلة الشراكة الحكومیة  
المفتوحة  

االثر المحتمل  مستوى االنجاز   
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شامل    ✔ غیر واضح      ✔       ✔  

توحید "نموذج  2.1
معلومات"  

 ✔ غیر واضح      ✔       ✔  

تحضیر دلیل  2.2
الخدمات  

 ✔ غیر واضح      ✔       ✔  
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إقامة برامج  2.3
تدریب  

 ✔    
غیر واضح  

 ✔       ✔  

وضع قائمة  2.4
الدوائرباحتیاجات   

 ✔    
غیر واضح  

 ✔       ✔  

وضع التقاریر 2.5   ✔    
غیر واضح  

 ✔       ✔  

 

 
حدث؟ ماذا  

 
ھذا االلتزام یتعامل مع جھد مستمر تقوم بھ وزارة تطویر القطاع العام لتحسین توفیر تقدیم الخدمات العامة، مثل 

حادث مع مسؤولین أمنیین. وإجماال، تسجیل األعمال التجاریة وأخذ قرض زراعي أو تقدیم تقریر بشأن حصول 
اتبعت وزارة تطویر القطاع العام المبادئ التوجیھیة في المعالم واستكملت بشكل كبیر ھذا االلتزام.  

دعت ھذه الالئحة الھیئات الحكومیة  1، أصدرت الحكومة األردنیة الئحة تطویر الخدمات العامة.2012في عام 
) 4F) وبناء الوعي بین الموظفین حول آلیات تقدیم الخدمات (3Fمات" (المادة لنشر "ثقافة التمیز في تقدیم الخد

). تتم معالجة ھذه القضایا مباشرة في 3A) وإعداد خطط لتحسین تقدیم الخدمات (4Bوإنشاء االدلة اإللكترونیة (
ھذا االلتزام.  

2014تظھر تقدما كبیرا حصل في قدمت وزارة تطویر القطاع العام وثائق لباحثي إعداد التقاریر المستقلة  -
. ونتیجة ألن االلتزام یفتقر إلى عنصر التوجھ العام وكونھ معني في المقام األول بتحسین العملیات 2015

واالنظمة الحكومیة الداخلیة، قام الباحثون بتقییم إعداد التقاریر المستقلة على أنھ "غیر واضح" بناء على قیم 
الشراكة الحكومیة المفتوحة.  

: تھدف ھذه المرحلة التي اكتملت إلى إنشاء نموذج الدلة الخدمة. ووفقا لتوثیق وزارة تطویر القطاع 2.1مرحلة 
على إنشاء نموذج واحد الدلة الخدمة المقدمة للمواطنین. اشتمل النموذج  2014العام، عملت الوزارة في عام 

تم إثبات  2تقدم وشروط الحصول علیھا والمزید. على معلومات أساسیة بشأن كل خدمة، بما في ذلك نوعھا وأین
  .ذلك عبر حقیقة أن كل االدلة التي تم نشرھا (انظر أدناه) قد اتبعت نموذج واحد موحد

دلیل خدمة وفقا لوثائق وزارة تطویر القطاع العام التي  25: أنجزت ھذه المرحلة المتعلقة بإعداد  2.2مرحلة 
(ھذه األرقام تختلف عن تلك  3خدمة مختلفة. 1401ھیئة حكومیة تغطي  48لح تدعي أنھا أعدت أدلة الخدمة لصا

 1903دلیل تغطي  58الى إعداد  2015الموجودة على موقع الوزارة االلكتروني، التي اشارت في أیلول 
1كل واحد من ھذه األدلة ھو عبارة عن وثیقة قصیرة (عادة  4خدمة). صفحة) تحدد اسم الخدمة والفئات  2-
ستھدفة الستقبال كل خدمة واألماكن لتوفیر الخدمات والظروف لتمكین المواطنین من الحصول على الخدمات الم

والوثائق المطلوبة وخطوات تقدیم الخدمات والھیئات الشریكة في تقدیم الخدمات والتفسیرات المرئیة للخدمات 
تحتوي األدلة أیضا على بعض  5مات.(عند الحاجة) إضافة الى الجداول الزمنیة المناسبة الستكمال الخد

، نشرت الھیئات 2015اعتباراً من حزیران عام  6المعلومات بشأن الخطوات المطلوبة لتحسین نوعیة الخدمات.
، وھذه 2012الحكومیة المئات من ھذه األدلة على االنترنت. االلتزام یدعو فقط لتنفیذ جزء من الئحة عام 

ن بحیث یجب إنجازھا حتى من دون ھذا االلتزام.اإلجراءات تمت بتكلیف من القانو  

: تدعو ھذه المرحلة لتدریب موظفي القطاع العام من أجل تعزیز قدرتھم على تبسیط وترشید 2.3مرحلة 
الخدمات العامة. ھذا وقد تم االنتھاء من ھذه المرحلة. في وثیقة قدمت للباحثین في إعداد التقاریر المستقلة، قدمت 

لقطاع العام دلیال على أنھا نفذت عددا من الدورات التدریبیة للھیئات المدرجة أدناه. وتدعو وزارة تطویر ا
المرحلة الى إقامة أربع دورات تدریبیة سنویا. یظھر السجل الذي قدم للباحثین في إعداد التقاریر المستقلة ما 

على أن الوزارة قد حققت  ، مما یدل2015وثالث قبل حزیران  2014مجموعھ ست دورات تدریبیة في عام 
. وھذه الدورات التدریبیة ھي 2015وتسیر على الطریق الصحیح لتحقیق ھدفھا في عام  2014ھدفھا في عام 

كالتالي:  

ھیئة. 42موظف من  66لـ  2014آذار  25دورتین تدریبیتین على إعادة ھیكلة تقدیم الخدمات في •   

.2014نیسان  9سین تقدیم الخدمات في تدریب لصالح المجلس األعلى للشباب على تح•   
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ھیئة  52موظف من  55حزیران لصالح  24حزیران و 22دورتین تدریبیتین بشأن قیاس تقدیم الخدمات في • 
حكومیة.  

.2014كانون أول  22التدریب للعاملین في مدیریة الدفاع المدني على تبسیط إجراءات تقدیم الخدمات بتاریخ •   

 26و  24و  22ھیئة حكومیة في  90على إعادة بناء الخدمات ووضع معاییر لصالح  ثالث دورات تدریبیة• 
  7. 2015 آذار

: تھدف ھذه المرحلة  الى تحدیث تقدیم الخدمات الحكومیة عبر المساعدة في وضع قائمة وفرز 2.4مرحلة 
ر القطاع العام، فقد درست احتیاجات كل دائرة حكومیة. تم االنتھاء من ھذه المرحلة. ووفقا لموقع وزارة تطوی

الوزارة عددا من عملیات تقدیم الخدمات بشكل معمق وحددت اقتراحات فنیة للھیئات حتى تبسط وتسرع تقدیمھا 
شاركت وزارة تطویر القطاع العام ھذه االقتراحات مباشرة مع الھیئات لكن رفضت مشاركتھا  8لھذه الخدمات.

وقد اشتملت ھذه الھیئات على: دائرة قاضي القضاة ووزارة  9الجمھور. مع باحثي اعداد التقاریر المستقلة ومع
العدل ووزارة العمل وصندوق المعونة الوطنیة ووزارة الصحة ودائرة االراضي ووزارة التربیة والتعلیم 

راحات ھدفھا في إعداد اقت وزارة تطویر القطاع العام وبالتالي تجاوزت 10ووزارة التعلیم العالي ووزارة السیاحة.
للروابط اإللكترونیة وفقا لاللتزام. من المھم أن نأخذ في االعتبار بأن االلتزام ھو فقط حول إعداد اقتراحات 

.لروابط اإللكترونیة؛ أما التنفیذ الفعلي لھذه الروابط فلیس جزءا من عملیة خطة العمل  

یھ الھیئات الحكومیة في إعادة ھندسة خدماتھا. : تدعو المرحلة النھائیة العداد التقاریر الفنیة لغایة توج2.5مرحلة 
وقد نفذت ھذه المرحلة الى حد كبیر. ووفقا لتوثیق وزارة تطویر القطاع العام، فقد أعدت الوزارة تقاریر فنیة عن 
الخدمات في وزارة العدل وھیئة النقل وصندوق المعونة الوطنیة ووزارة التربیة والتعلیم ووزارة الصحة ووزارة 

.حةالسیا  

اعداد التقاریر المستقلة، تقریرا بشأن إعادة ھندسة إجراءات الخدمات   وزارة تطویر القطاع العام لباحثي قدمت
في ھیئة النقل على سبیل المثال وكذلك الرسالة التي رافقت ھذا التقریر إلى رئیس الوزراء إضافة الى البیان 

 في IRM الصحفي بشأن ھذا الموضوع. تم تحمیل ھذه المستندات إلى مكتبة المستندات
http://bit.ly/1ZiHYER.  

 

يهم؟ هل 	

 

یناقش ھذا االلتزام الحاجة إلى تحسین الخدمات التي تقدمھا الحكومة. إن تحسین نوعیة الخدمات یشكل أولویة 
مھمة لإلصالح لكل من الحكومة والمواطنین على حد سواء. وقد أكدت مشاورات باحثي اعداد التقاریر المستقلة 

جاء ھذا االلتزام استجابة  11مع المجتمع المدني والمواطنین ومع الجھات الفاعلة في القطاع الخاص ھذا االمر.
لمطالب المواطنین بعدم القدرة على الحصول على المعلومات بشأن تقدیم الخدمات فضال عن غیاب التواصل 

ین تمت مقابلتھم، فإن تحسین االتصال االلكتروني بین وكاالت تقدیم الخدمات. ووفقا لبعض المواطنین الذ
وینظر إلى غیاب التواصل االلكتروني  12اإللكتروني ھو التحسین الرئیسي المطلوب ادخالھ على الخدمات العامة.

بین ھیئات تقدیم الخدمات على أنھ السبب الرئیسي لتراجع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنین. وفقا لمقابالت 
عرب ھؤالء عن قلقھم بشأن مطالبھم المتكررة لتحسین نوعیة الخدمة المقدمة والتي ال أجریت مع المواطنین، أ

األثر المحتمل لھذا االلتزام عموما بأنھ بسیط.  یصنف باحثو اعداد التقاریر المستقلة 13،14تؤخذ بعین االعتبار.
ت جدیدة على أنھا نقاط انطالق یعتبر توزیع أدلة الخدمة وتنفیذ الدورات التدریبیة  وإصدار تقاریر فنیة وتوصیا

.لتحسین سویة تقدیم الخدمات في البالد، وینبغي النظر الیھا على أنھا قیمة بالنسبة لجھود اإلصالح  

ال تنص لغة االلتزام صراحة على أنھ سیتم نشر االدلة. لذلك، تم تصنیف االلتزام على أنھ بال صلة واضحة مع 
المعالم األخرى فھي داخل الحكومة وال تحتوي على توجھ عام، مما یجعل  قیم الشراكة الحكومیة المفتوحة. أما

.غیر واضحة بقیم الشراكة الحكومیة المفتوحة صلتھا  

اشتكى بعض أصحاب المصلحة الذین تمت مقابلتھم من أنھ ال یوجد ما یكفي من المعلومات بشأن تقدیم الخدمات 
وذكر آخرون أنھم  15(من خالل إعالنات / ملصقات أو أدلة)،على شبكة اإلنترنت أو في مواقع تقدیم الخدمات 

16.بالرغم من استخدامھم لھذه االدلة، إال أنھم یعتقدون أن بعضھا لم یتم تحدیثھ بشكل صحیح  

 

! ا قدما لمىص"  
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یوصي باحثو اعداد التقاریر المستقلة الوزارة بأن تعزز االنفتاح الشامل والشفاف لاللتزام عن طریق جعل 
على علم بالتقدم المحرز على االلتزام والحصول على تغذیة راجعة من المواطن. وباإلضافة إلى ذلك، الجمھور 

یمكن إعطاء المزید من الفرص للمواطنین حتى یشاركوا في المسار. یمكن للحكومة عقد مجموعات بؤریة بشأن 
.احتیاجاتھم تطویر أدلة ثم استخدام مساھمة ذلك المواطن في تصمیم أدلة أكثر تالؤما مع  

یذكر االلتزام أیضا وبعجالة مسألة قیاس "رضا العمالء". وھذا مجال ھام لبذل المزید من الجھود الحكومیة. 
یقترح باحثو اعداد التقاریر المستقلة بأنھ یمكن للحكومة أن تستكشف المزید من السبل لجلب المواطنین الى عملیة 

تقدیم الخدمات أمرا مسائال أمام المواطنین ھو وسیلة جیدة للتأكد من أن العملیات قیاس تقدیم الخدمات. إن جعل 
.ستلبي حاجات المواطنین بطریقة فعالة ومتسقة

																																																												 	
أیلول  9، 5178، الجریدة الرسمیة 2012لعام  64المملكة األردنیة الھاشمیة، نظام تطویر الخدمات الحكومیة رقم  1

2012.  
 21المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، وحدة المراقبة والتقییم، تواصل عیر اإلیمیل مع فایز النھار، 2 

.2015تشرین األول   

ل التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العم 3
، الجزء الثاني.2015أیلول  9"، استلم من قبل الباحثین، 2015حزیران   

المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، محور تطویر الخدمات الحكومیة وتبسیط االجراءات، 4 
y/1PPFddWhttp://bit.l .  

المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العمل التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى 5 
، الجزء الثاني.2015أیلول  9"، استلم من قبل الباحثین، 2015حزیران   

وثیقة مشابھة وعامة أكثر على الموقع اإللیكتروني الخاص بوزارة تطویر القطاع العام والذي یذكر إنجازات الوزارة بین 6 
.http://bit.ly/1RUBvk6، 2015إلى الربع الثالث من عام  2012الربع الثالث من عام   

زارة تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العمل التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى المملكة األردنیة الھاشمیة، و7 
-6، الصفحات 2015أیلول  9"، استلم من قبل الباحثین، 2015حزیران  7.  

المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، محور تطویر الخدمات الحكومیة وتبسیط االجراءات، 8 
http://bit.ly/1PPFddW .  

 21المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، وحدة المراقبة والتقییم، تواصل عیر اإلیمیل مع فایز النھار،  9
.2015تشرین األول   

سیر العمل التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى  المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم10 
-7، الصفحات 2015أیلول  9"، استلم من قبل الباحثین، 2015حزیران  8.  

.2015تشرین األول  1، الكرك 2015أیلول  30، عمان 2015تشرین األول  1لقاءات أصحاب المصلحة، اربد  11  
.2015أیار  12سماوي، محافظة عجلون،  عبر الھاتف مع المواطنة عال IRMلقاء فریق باحثي  12  

.2015أیار  12عبر الھاتف مع المواطن عبدالرزاق محاسب، محافظة معان،  IRMلقاء فریق باحثي 13   
.2015أیار  12عبر الھاتف مع المواطن سلیمان الخوالدة، محافظة المفرق،  IRMلقاء فریق باحثي 14   
.2015األول  تشرین 1لقاء أصحاب المصلحة، محافظة اربد، 15   
.2015أیلول  30لقاء أصحاب المصلحة، محافظة عمان، 16   
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4وااللتزام  3االلتزام   

.تطویر معاییر تقدیم الخدمة واألھداف3  

االلتزام نص  

 وتحاكي الخدمات تقدیم في التقدیریة السلطة من تقلل بحیث المستھدفة، ومستویاتھا الخدمات تقدیم معاییر تطویر
 الخدمة، متلقي صوت إلى االستماع خالل من إلیھا الوصول یتم والتي الخدمة متلقي وتوقعات ورغبات حاجات
.والتشریعیة المالیة المحددات وتراعي الفضلى الممارسات مع وتنسجم  

 الدوائر قبل من 2012 لسنة) 64( رقم الخدمات تطویر نظام متطلبات بتوفیر االلتزام متابعة. 1
.ونشرھا الخدمات تقدیم معاییر بتطویر الدوائر یلزم الذي الحكومیة  

ً  الخدمة متلقي الطالع واتاحتھا الحكومیة للدوائر الخدمات أدلة ونشر إعداد 2  مواقع وفي الكترونیا
.الخدمات تقدیم  

.الخدمة مواثیق إعداد خالل من بھا موااللتزا الخدمات معاییر بنشر الحكومیة الدوائر الزام. 3  

العام القطاع تطویر وزارة: المسؤولة المؤسسة  

محدد غیر: الداعمة المؤسسة  

2015 الرابع الربع: االنتھاء تاریخ                              2014 األول الربع: البدء تاریخ  

 مقارنة التفاصیل من المزید العمل ةخط من اإلنجلیزیة النسخة من 3.2 المرحلة تتضمن: المحرر مالحظة
 مراجعة نرجو .سنویا دلیل 25 ونشر إعداد وجوب تحدد أنھا حیث من العربیة بالنسخة

http://bit.ly/1ZiHYER  التفاصیل من لمزید.  

 

.نشر معاییر تقدیم الخدمات4  

 إجرائیة أدلة في وإصدارھا الخدمات تقدیم معاییر وتعمیم بنشر الخدمات تقدم التي والدوائر المؤسسات إلزام
 في النشر یكون بحیث المطلوبة، والوثائق) وجدت إن(والرسوم الالزم والوقت والمسؤولیات اإلجراءات تتضمن
....).الجمھور خدمة مكاتب اإللكتروني، الموقع(المتاحة الوسائل كافة  

:المرحلة  

.عام لكل دائرة) 25( وبواقع الحكومیة للدوائر خدمات أدلة نشر  

العام القطاع تطویر وزارة :المسؤولة لمؤسسةا  

محدد غیر: الداعمة المؤسسة  

2015 الرابع الربع: االنتھاء تاریخ                      2014 األول الربع: البدء تاریخ  

 

 الترجمة عن تختلف المفتوحة الحكومیة الشراكة إلى المقدمة العمل لخطة اإلنجلیزیة الترجمة :المحرر مالحظة
 یشیر االنكلیزیة، النسخة في. السنة في مؤسسة 25 ل خدمات أدلة نشر االلتزام یحدد العربیة، النسخة في. العربیة
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 من لمزید http://bit.ly/1ZiHYER من التحقق أرجو. عام كل ستنشر التي االدلة عدد إلى الواقع في العدد ھذا
.التفاصیل  

 

مراجعة االلتزام   

یةالخصوص قیمة صلة الشراكة الحكومیة  
المفتوحة  

االثر المحتمل  مستوى االنجاز   
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شامل     ✔   
✔                                        

   ✔  
  ✔     

✔  
 

تنفیذ الالئحة رقم  3.1
64  

 ✔    ✔   ✔      
✔  

 

نشر أدلة الخدمة 3.2    ✔   
✔                                        

    ✔  
  ✔     

✔  
 

نشر معاییر  3.3
الخدمة  

 ✔    ✔    ✔     
✔  

 

. نشرمعاییر تقدیم 4
الخدمة  

  ✔   ✔    ✔     
✔  

 

 

حدث؟ ماذا 	

یھدف ھذا االلتزام إلى تحسین مستویات تقدیم الخدمات العامة من خالل تنفیذ الالئحة الداخلیة وخدمة نشر أدلة 
.تقدیم الخدمة ومعاییرھا  

) لغایة 64(الالئحة رقم  2012من ھذا االلتزام بشكل مباشر لغة الالئحة للعام  3.2و  3.1تستخدم المرحلتان 
مع "مواثیق الخدمات"، والتي لم یتم تناولھا في النظام  3.3تطویر الخدمات العامة وتنفیذھا. تتعامل المرحلة 

.الداخلي  

حیث نفذ بشكل كبیر. ذكر وزیر  64لضمان تنفیذ التطبیق وفق الالئحة رقم  المرحلة  : تھدف ھذا3.1المرحلة 
 4أصدرت وزارتھ طلبات مكتوبة إلى الجھات الحكومیة لتتوافق مع المادة  2014أنھ خالل   تطویر القطاع العام

ة بھا وعلى البوابة من الالئحة، مجبرة بالتالي المؤسسات على نشر االدلة على المواقع االلكترونیة الخاص
في حین أن ھذا ال یتماشى مع لغة االلتزام، إال أنھا وسیلة شفافة لنشر أدلة  1اإللكترونیة للحكومة المركزیة.

 الخدمات التي تدعم القاعدة العامة لحكم القانون في البالد. لمتابعة التزام المؤسسات الحكومیة بالالئحة، تزعم
قدمت تقریرا إلى رئیس الوزراء حول تقدم ھذه المؤسسات بشأن كتابة تقریر آخر  أنھا وزارة تطویر القطاع العام

2015.2للعام   

: تم إنجاز ھذه المرحلة إلى حد كبیر. في وثیقة أعطیت للباحثین، ذكرت وزارة تطویر القطاع العام 3.2مرحلة 
النترنت. أما االدلة الخاصة من ھذه الھیئات على ا 23ـھیئة ونشرت أدلة ل48أنھا وضعت أدلة خدمات لصالح 
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بباقي المؤسسات، فقد ادعت أنھا كانت في طور التنفیذ. قام الباحثون بتادرس كل واحدة من ھذه المؤسسات ال 
.لتحدید ما إذا كانوا قد نشروا االدلة ووجدوا بأن معظم الوكاالت قد نشرتھا بالفعل على االنترنت 23  

دمة وتفصیل كیف یمكن للمواطنین الوصول إلى الخدمة وتوفیر معلومات تتبع كل األدلة صیغة قیاسیة: شرح الخ
حول الكیفیة التي ینبغي أن یتم تقدیم الخدمة فیھا. وبالتالي، فإن نشر ھذه األدلة، یمكن اعتباره وفاًء كبیرا 

ة االلتزام حتى من ھذا االلتزام على الرغم من أن العملیة ال تزال مستمرة و لن تنتھي فتر 3.2و  3.1للمرحلتین 
.2015الربع األخیر من   

ھناك، ومع ذلك، العدید من االختالفات بشأن الكیفیة التي نشرت فیھا الھیئات االدلة. نشرت بعض الھیئات االدلة 
أحد المواقع االلكترونیة وضع االدلة على صفحتھ االولى  –في أماكن یسھل الوصول الیھا  بینما آخرون   -

صفحات الفرعیة التي كان من الصعب العثور علیھا. وأوضحت بعض المواقع االلكترونیة وضعوا أدلتھم على ال
الغرض من األدلة، في حین أن البعض نشرھا ببساطة من دون معلومات مرافقة. نشرھا أحد المواقع على شكل 

."مسودات" على الرغم من عدم وجود أي سبب واضح لذلك  

التقاریر المستقلة أدلة خدمات نشرتھا عدة وكاالت حكومیة والتي لم تكن وباإلضافة إلى ذلك، وجد باحثو إعداد 
3.بما في ذلك أدلة نشرتھا ھیئة اإلعالم   وزارة تطویر القطاع العام مدرجة في التقریر الذي أعدتھ  

، 2015حزیران عام  1: تتعامل ھذا المرحلة مع "مواثیق الخدمات". نشر رئیس الوزراء، یوم 3.3مرحلة 
بین المؤسسات الحكومیة  4ثاق، وھي وثیقة من صفحة واحدة تشرح واجبات مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة،المی

 أعدت وزارة تطویر القطاع العام ھذا المیثاق ووجد باحثو اعداد التقاریر المستقلة 5للنشر على المواقع الحكومیة.
مواقع حكومیة أخرى، مثل موقع  وبالنظر الى نسخة من المیثاق على موقع وزارة تطویر القطاع العام. ومع ذلك،

وزارة التربیة والتعلیم ووزارة البیئة، لم یتمكن باحثو اعداد التقاریر المستقلة من إیجاد ھذا المیثاق، لذلك یفترض 
."أن عملیة نشر المیثاق ما زالت مستمرة. وھكذا، فإنھ یمكن اعتبار مستوى االنجاز "محدود  

شر أدلة الخدمة التي تصف المعلومات حول الخدمات الحكومیة وكیف یمكن للمواطنین الى ن 4یدعو االلتزام 
الحصول علیھا. ووفقا للنص األصلي لاللتزام والوثائق باللغة العربیة التي وردت من وزارة تطویر القطاع العام، 

.نفس األدلة. حیث أنھا تتناول نشر 3.3، مرحلة 3فإن ھذا االلتزام ھو نسخة مكررة من االلتزام   

يهم؟ هل 	

بغیاب معاییر واضحة لتوفیر الخدمات الحكومیة، مما أدى إلى أن یستخدم الموظفون سلطتھم  3تم وضع االلتزام 
التقدیریة عند اتخاذ القرارات. یشیر النص العربي لقوائم منظومة النزاھة الوطنیة الى "الحد من السلطات 

كمفتاح موضوعي. وفقا للمواطنین الذین شاركوا في المقابالت الشخصیة التقدیریة في مسألة تقدیم الخدمات" 
والھاتفیة التي عقدھا فریق بحث اعداد التقاریر المستقلة، فإن"السلطات التقدیریة" تؤثر بشكل ملحوظ على نوعیة 

الخدمات المقدمة.  

بالمقابل من شأنھا، جعل الحكومة یساعد ھذا االلتزام الحكومة على تحسین معاییر تقدیم الخدمات العامة، التي 
أكثر شموال وخضوعا للمساءلة تجاه مواطنیھا ویحد من استخدام السلطة التقدیریة.  

باإلضافة إلى ذلك، فإن االلتزام یوضح دور وزارة تطویر القطاع العام في االستجابة الحتیاجات أصحاب العالقة 
ضوعة وتدریب الموظفین على أن تتبع الحكومة اإلجراءات والمواطنین، وقیاس تقدیم الخدمات مع المعاییر المو

المنصوص علیھا في القانون. بالنظر إلى القضایا التي یعاني منھا الشعب األردني في الحصول على الخدمات 
سیكون لھ على  4. وااللتزام رقم 3.3(مثل نقص المعلومات) ونشر االدلة على االنترنت كما وعدت في مرحلة 

ر كبیر على قدرة المواطنین في الحصول على الخدمات ویمكن اعتباره إصالحا مفیدا. سیبسط نشر األرجح تأثی
أدلة الخدمة اإلجراءات اإلداریة وسیوفر المعلومات الضروریة للمستفیدین من الخدمات، وكالھما سیعززان 

مستوى الخدمة المقدمة.  
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یزید المساءلة العامة ألن المواطنین سیكون لھم معیار وعالوة على ذلك، فإن نشر معاییر الخدمة من المحتمل أن 
بشأن ما ینبغي أن تكون علیھ نوعیة الخدمات. وشكا بعض أصحاب العالقة أنھ ال یوجد ما یكفي من المعلومات 

 6بشأن تقدیم الخدمات عبر اإلنترنت أو في مواقع تقدیم الخدمات (من خالل اإلعالنات أوالملصقات أو االدلة).
7.خرون أنھ في حین أنھم یستخدمون ھذه االدلة، إال أن بعضا منھا لم یتم تحدیثھ بشكل صحیحوذكر آ  

قبل نشر ھذه األدلة، لم یكن المواطنون یعرفون الموقع وال الوقت الالزم وال كلفة كل خدمة مطلوبة. ستساعد 
علقة بھذه الخدمات للجمھور. لذلك، معاییر تقدیم الخدمة في حل ھذه القضایا من خالل توفیر كافة المعلومات المت

فإن ھذا االلتزام طموح الن نشر معاییر توفیر الخدمة سیوفر الوقت والجھد والتكلفة للجمھور ویعطیھا التأثیر 
.المحتمل المعتدل  

 ! قدما المىص" 	

مع كافة الجھات الحكومیة في األشھر المقبلة، یقترح باحث اعداد التقاریر المستقلة أن تواصل الوزارة متابعتھا 
لضمان نشر االدلة المتبقیة على شكل ورقي وعلى االنترنت. من أجل تعزیز االستخدام المفتوح للمعلومات، 

بدال  DOC أو HTML یتوجب على الوزارة أن تشجع الھیئات على نشر ھذه الخطط في تنسیقات مفتوحة مثل
یئات لنشرھذه االدلة بشكل واضح وسھل الوصول الیھ على . كما أن على الوزارة أن تشجع الھ PDF من ملفات

 .مواقعھا االلكترونیة. إن من شأن جھود الدعایة الحكومیة رفع مستوى وعي المواطن بشأن وجود ھذه األدلة

																																																												 	
، 2014آب  9، وكالة أنباء بترا، تطویر القطاع العام" تُعد أدلة لتقدیم الخدمات في الدوائر حكومیة""" 1

http://bit.ly/1MCtGNc.  
تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العمل التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى  المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة2 

-9، صفحة 2015أیلول  9"، استلم من قبل الباحثین، 2015حزیران  10.  
.HReiVhttp://bit.ly/1Gالمملكة األردنیة الھاشمیة، ھیئة اإلعالم، "دلیل الخدمات"،  3  
المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "اإلطار العام لمیثاق تقدیم الخدمات الحكومیة، 4 

http://bit.ly/1GHQNj0.  
، 2015حزیران  1"رئیس الوزراء یعمم اإلطار العام لمیثاق تقدیم الخدمات الحكومیة"، وكالة أنباء بترا، 5 

http://bit.ly/28QUEDE.  
.2015تشرین األول  1لقاء أصحاب المصلحة، محافظة اربد، 6   
.2015 أیلول 30لقاء أصحاب المصلحة، محافظة عمان،  7  
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. ضمان االمتثال الكامل لمعاییر تقدیم الخدمات5  

االلتزام نص  

الخدمات تقدیم بمعاییر االلتزام على والمساءلة الرقابة إجراءات تشدید  

:مرحلة  

2012 لسنة) 64( رقم الخدمات تطویر نظام متطلبات بتوفیر الدوائر التزام لمدى الدوري المسح إجراء  

العام القطاع تطویر وزارة :المسؤولة المؤسسة  

محدد غیر: الداعمة المؤسسة  

مستمر: االنتھاء تاریخ                                   2014 األول الربع:  البدء تاریخ  

 

مراجعة االلتزام   

الخصوصیة قیمة صلة الشراكة الحكومیة  
المفتوحة  

االثر المحتمل  مستوى االنجاز   
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شامل    ✔ غیر واضح      ✔      ✔   

 
 

حدث؟ ماذا  

یدعو االلتزام وزارة تطویر القطاع العام للتأكد من أن الھیئات الحكومیة تمتثل مع الئحة تطویر الخدمات العامة 
.أساسا ھذا یرقى إلى تشدید إجراءات المراقبة والمساءلة في تقدیم الخدمات العامة 2012.1للعام   

ومع ذلك، فإن تحسین المساءلة الحكومیة یتطلب اجراءات محددة تتجاوز التقییمات الدوریة للمؤسسات فیما یتعلق 
على أن المساءلة الحكومة قد تم بتقدیم الخدمات العامة. لم یتمكن باحثو إعداد التقاریر المستقلة من إیجاد دلیل 

.تشدیدھا عبر ھذا االلتزام. وبالتالي، یرى الباحثون أن إالنجاز الكامل لھذا االلتزام سیكون محدودا  

یسرد االلتزام فترة التنفیذ بأنھا "مستمرة"، مما یعني أنھ مستمر وال یمكن أبدا اعتباره منتھي بحق.  

2014خالل  مع مجلس الوزراء بالمساعدة على ضمان أن الھیئات  طاع العام وزارة تطویر الق ، عملت2015-
لالئحة تطویر الخدمات العامة. لمزید من المعلومات حول ھذه المتطلبات،  2012الحكومیة قد نفذت متطلبات 

.3انظر االلتزام رقم   

لرئیس الوزراء حول تقریرا داخلیا  2014أنھا قدمت في عام  وزارة تطویر القطاع العام كما ذكر سابقا، تزعم
وردا على ذلك، وبتاریخ  2015.2التقدم المحرز في تنفیذ الھیئات لالئحة، وبأنھا في طور كتابة تقریر آخر للعام 

، داعیة فیھا كافة 83/11/1/39451، أصدرت رئاسة الوزراء الالئحة التنفیذیة رقم 2014تشرین ثاني  12
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أثیرت في تقریر وزارة تطویر القطاع العام على الئحة عام  الھیئات الحكومیة لمعالجة مواطن القلق التي
2012.3  

، تقریرا آخر لرئیس الوزراء بشأن شكاوى المواطنین حول 2015وجھت وزارة تطویر القطاع العام في آذار 
النظم الحكومیة. وأثیرت ھذه المخاوف من خالل وحدة إدارة الشكاوي المركزیة، وھو مكتب في وزارة تطویر 

وقد اشتمل ھذا التقریر على  4الحكومیة ویتابع مع تلك الھیئات.اع العام یقبل شكاوى المواطنین بحق الھیئات القط
على  5شكاوى المواطنین العالقة التي وردت في السنوات السابقة، مطالبا رئیس الوزراء للمساعدة بمعالجتھا.

الرغم من أن ھذا التقریر لم ینشر بالكامل، إال أنھ تم نشر معلومات بشأنھ في وسائل االعالم إثر مؤتمر صحفي 
وقد  6خطوة محدودة ولكن ایجابیة لصالح شفافیة مبادرة اإلصالح. یظھر لوزیر تطویر القطاع العام، الذي

الشكاوي المحلولة والشكاوي قید التنفیذ والشكاوي  اشتملت ھذه المعلومات على عدد الشكاوي في كل بلدیة ونسبة
7.بانتظار أن یتم التعامل معھا  

وزارة تطویر القطاع العام بإصدار تقاریر فصلیة بشأن شكاوي المواطنین التي أثیرت  وعالوة على ذلك، بدأت
كانون  20قییم، في من خالل الوحدة المركزیة إلدارة الشكاوي. ھذا وقد صدر تقریران فصلیان خالل فترة الت

على  2015والربع األول من عام  2014، غطیا الربع الرابع من عام 2015نیسان  21و 2015ثاني عام 
التوالي. أرسلت وزارة  تطویر القطاع العام ھذه التقاریر إلى رئاسة الوزراء من أجل إجبار الھیئات الحكومیة 

9.یر عالنیة، لكنھا نوقشت في وسائل اإلعالملم تقم الحكومة بنشر ھذه تقار 8بمتابعة توصیاتھا.  

وزارة تطویر القطاع العام تقوم بإجراء مراجعات دوریة لعملیات تقدیم الھیئات الحكومیة    حتى اآلن، یبدو بأن
. قامت وزارة تطویر القطاع العام بإرسال ھذه التقاریر إلى رئیس الوزراء 2012لخدماتھا وامتثالھا بالئحة عام 

الھیئات ذات العالقة لتطویر معاییر تقدیم الخدمات وإلصالح أي تقصیر. قامت وزارة تطویر القطاع العام والى 
زیارة مفاجئة إلى المؤسسات المختلفة. وفقا للجدول الزمني الوارد في خطة العمل، ستواصل  65 حتى اآلن، ب

.وزارة تطویر القطاع العام القیام بذلك على أساس مستمر  

يهم؟ هل  

مكن أن یحد ھذا االلتزام من استخدام الصالحیات التقدیریة من قبل موظفي الخدمة المدنیة الذین ال یمتثلون ی
امتثاال تاما بمعاییر تقدیم الخدمات. ولكن ألن األمر التنفیذي ال یشمل آلیات عقاب تفرض على الھیئات أو 

بأن ھذا االلتزام سیكون لھ  اعداد التقاریر المستقلة ثوالموظفین الحكومیین الذین ال یتبعون ھذه االوامر، یعتبر باح
.تأثیر محتمل طفیف  

على الخدمات التي تقدمھا البلدیات  وزارة تطویر القطاع العام تركز شكاوي المواطنین المشمولة في تقریر
ووزارة التربیة وقطاع المیاه ومؤسسة المعاییر والمقاییس االردنیة ومؤسسة الضمان االجتماعي ووزارة الصحة 

10.والتعلیم  

وفقا ألصحاب العالقة، فإن الطریقة التي صیغ بھا االلتزام ال تسمح باجراء مراقبة عامة للخطوات التي تتخذھا 
الحكومة في تقییم معاییر تقدیم الخدمات القائمة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن المواطنین ال یستطیعون الوصول الى 

لخطوات التي اتخذت لمعالجة أي قصور یتم تحدیده. لھذه األسباب، یعتبر االلتزام ذو أو ل نتائج خدمات المراجعة
.OGPصلة واضحة بقیم   

 ! قدما المىص"  

أظھرت مشاورات الباحثین مع المواطنین القاطنین في مخیم الوحدات، وھو مخیم دائم لالجئین في حي كبیر من 
من الشفافیة والمساءلة العامة بشأن ضمان االمتثال أحیاء عمان، عن وجود إجماع على أن ھناك حاجة لمزید 

الكامل مع معاییر تقدیم الخدمة. ولتعزیز الشفافیة في خطة العمل الوطنیة ھذه، اقترح المواطنون أن بإمكان 
.الحكومة أن تنشر ھذه التقاریر في الوقت المناسب وتسعى للحصول على ردود فعل المواطنین بشأنھا  
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عامة، اقترح أصحاب العالقة بأن بإمكان الحكومة أن تطور نظام تأدیبي للموظفین الذین ال لزیادة المساءلة ال
یلتزمون مع معیار تقدیم الخدمات. ومما یمكن أن یساعد أیضا، ھو السماح للجمھور في أن یلعب دورا أكبر في 

وعیة الخدمات. ویمكن أن یساعد عملیة التغذیة الراجعة ویكون أكثر انفتاحا بشأن التدابیر الرامیة إلى تحسین ن
11.أیضا على زیادة ثقة المواطنین في قدرة الحكومة على توفیر الخدمات العامة  

باإلضافة إلى ذلك، وفي خطة العمل المقبلة، یمكن للحكومة أن تدرج التزامات تمتد إلى ما بعد تنفیذ القوانین 
ئمة یجب أن یكون جزءا من العمل العادي للحكومة، دون الحاجة إلى أن المعتمدة. إن تنفیذ القوانین واألنظمة القا

.تكون محددة في خطة العمل

																																																												 	
أیلول  9، 5178یدة الرسمیة ، الجر2012لعام  64المملكة األردنیة الھاشمیة، نظام تطویر الخدمات الحكومیة رقم 1 

2012.  
المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العمل التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى  2

-9، صفحة 2015أیلول  9قبل الباحثین،  "، استلم من2015حزیران  10.  
المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العمل التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى  3

.13، صفحة 2015أیلول  9"، استلم من قبل الباحثین، 2015حزیران   
المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "نظام الشكاوي الحكومیة المركزي"،  4

http://bit.ly/1Rdm6rO.  
، 2015آذار  17مقدمة لرئاسة الوزراء بتاریخ  1/1/469المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، وثیقة  5

.2015تشرین األول  20استلمت من قبل الباحثین عبر اإلیمیل،   
، 2015آذار  22تطویر القطاع العام" ترفع تقریراً بالشكاوى العالقة على الخدمات الحكومیة"، وكالة أنباء بترا، "" 6

http://bit.ly/1No6aUo.  
، 2014تشرین الثاني  3ى المواطنین مطالب خدمیة"، جریدة الدستور، % من شكاو63تقریر حكومي: "7 

http://bit.ly/20Uu3FO.  
، 2015نیسان  21مقدمة لرئاسة الوزراء بتاریخ  1/1/497المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، وثیقة 8 

.2015تشرین األول  20ن عبر اإلیمیل، استلمت من قبل الباحثی  
، 2015نیسان  26، وكالة أنباء بترا، شكاوى على الخدمات الحكومیة بالربع األول" 308"9 

http://bit.ly/1M98muT.  
، 2014تشرین الثاني  3% من شكاوى المواطنین مطالب خدمیة"، جریدة الدستور، 63تقریر حكومي: "10 

http://bit.ly/20Uu3FO.  
.2015أیلول  30لقاء أصحاب المصلحة، محافظة عمان، 11   
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. تقییم عملیة تقدیم الخدمة6  

االلتزام نص  

 على والعمل المستمر التطویر ومجاالت فرص وتحدید الخدمات تقدیم لمستوى معلن غیر بشكل الدوري التقییم
.المعنیة الحكومیة الجھات مع بالتعاون تنفیذھا  

:معالم  

.المعنیة والجھات الوزراء رئیس لدولة ورفعھا التقییم تقاریر وإعداد المیدانیة الزیارات تنفیذ. 1  

.ربع لكل زیارات 9 بواقع المعلنة غیر المیدانیة بالزیارات القیام  

.المؤسسات طلب على وبناء وجدت إن الثغرات ومعالجة التطویر خطة متابعة. 2  

العام القطاع تطویر وزارة :المسؤولة المؤسسة  

محدد غیر: الداعمة المؤسسة  

مستمر: االنتھاء تاریخ                                         2014 األول الربع البدء تاریخ  

 

 ةالنسخ عن الشفافة الحكومیة الشراكة إلى المقدمة العمل لخطة اإلنكلیزیة النسخة تختلف :المحرر مالحظة
 في تحدیدا أكثر ھي 6.2 المرحلة. معلنة تكون لن الزیارات بأن 6.1 المرحلة تحدد العربیة، النسخة في. العربیة
 طلبات على بناء علیھا العثور یتم التي الثغرات ومعالجة التنمیة خطة متابعة" على وتنص العربیة النسخة
التفاصیل من لمزید  http://bit.ly/1ZiHYER من التحقق یرجى." الھیئات  

 

مراجعة االلتزام   

الخصوصیة قیمة صلة الشراكة الحكومیة  
المفتوحة  

االثر المحتمل  مستوى االنجاز   
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شامل     ✔ غیر واضح     ✔      ✔   

القیام بزیارات  6.1
میدانیة وتحضیر 
تقاریر تقییمیة  

  ✔ غیر واضح     ✔       ✔  

رصد وتقییم  6.2
خطة التطویر  

✔ غیر واضح       ✔    ✔     

 

حدث؟ ماذا  
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إلجراء زیارات مفاجئة إلى مؤسسات تقدیم الخدمات من أجل رصد   العامیدعو ھذا التزام وزارة تطویر القطاع 
وفقا للطلب  2012،1م في ھذه الزیارات منذ عام مستویات تقدیم الخدمة. وقد انخرطت وزارة تطویر القطاع العا

2012.2تشرین الثاني  14/ أ الصادر عن الوزارة في  270رقم   

إعداد  ا للمعلومات التي قدمتھا وزارة تطویر القطاع العام الى باحثي: استكملت ھذه المرحلة. ووفق6.1مرحلة 
عددا من المؤسسات دون إعالن مسبق.  وزارة تطویر القطاع العام التقاریر المستقلة، فقد زار فریق عمل من

ا خالل كل زیارة، یقوم عضو في الفریق بطلب خدمة معینة في المكتب ویراقب عملیة تقدیم الخدمة ثم یعطیھ
عالمة بناء على جودتھا. بعد ھذه الزیارات، كتب الفریق تقاریر إلى رئاسة الوزراء تتضمن تفاصیل عن 

ووفقا لتوثیق قدمتھ وزارة تطویر  3مستویات تقدیم الخدمة التي لوحظت إبان الزیارات والثغرات في جودتھا.
ثائق التي قدمتھا وزارة تطویر القطاع وأظھرت الو 4كانت تنجز بشكل أسبوعي.   القطاع العام، ھذه الزیارات

وزارة تطویر  ویبدو، بالتالي، بأن 2015.5زیارة لھیئات حكومیة بحلول حزیران عام  65العام بأنھ قد أنجزت 
قد تكون قد تجاوزت أھدافھا عبر التسع زیارات كل ثالثة أشھر، على الرغم من أن الوزارة لم توفر  القطاع العام 

.متى تمت كل زیارة تفاصیل محددة بشأن  

مجموعة متنوعة من الھیئات الحكومیة. وتقع جمیع الھیئات المدرجة في ثماني  زارت وزارة تطویر القطاع العام
محافظات من المناطق الشمالیة والوسطى في األردن. لم تتلق المحافظات االربع الموجودة في جنوب األردن أیة 

ویر القطاع العام.زیارة. ھذه فجوة خطیرة في رصد وزارة تط  

ادعت وزارة تطویر القطاع العام بأنھا أرسلت تقاریر عن ھذه الزیارات لرئاسة الوزراء كما وقامت بنشرھا في 
في الواقع، قام عدد من الصحف الشعبیة بنشر أخبار زیارات الوزارة، بما في ذلك صحیفة   6الصحف الیومیة.

في العدید من الحاالت، نشرت  9باء األخرى مثل عمان اكسشینج.فضال عن وكاالت األن 8و صحیفة الرأي، 7الغد
وقد اشتملت ھذه  10الوزارة ھذه المواد على موقعھا على االنترنت، مما یعتبر خطوة إیجابیة لصالح الشفافیة.

وزارة تطویر القطاع العام. ومع  المقاالت على معلومات عن الزیارات وتضمن بعضھا على ملخصات لتقاریر
إن الباحثین لم یجدوا أي تقریر نشر بالكامل في وسائل اإلعالم، كما أنھا لم تقم بنشر تقاریر كاملة في أي ذلك، ف

.مكان حتى یقرأھا الجمھور  

:  تدعو ھذا المرحلة لمتابعة توصیات تقاریر التقییم. رد مجلس الوزراء على تقاریر التقییم عبر 6.2مرحلة 
بر اعطائھم االوامر باالمتثال للتوصیات الواردة في تقاریر وزارة تطویر التعامل مع الوزارات ذات الصلة وع

وزارة  ٪ من الھیئات المحددة في تقریر30، ذكرت صحیفة `الدستور` بأن 2015في آب عام  11القطاع العام.
ة بالعام استجابت لتوصیات الوزارة، والتي ادعت الصحیفة انھا تشكل زیادة كبیرة مقارن تطویر القطاع  العام قد

ذكرتھا الوزارة  65زیارة قامت بھا الوزارة، وھو ما یتعارض مع  28السابق. غیر أن ھذه المقالة لم تحدد سوى 
نفسھا. وباإلضافة إلى ذلك، فإن المقالة ال تكشف إلى أي مدى "استجابت" الھیئات وعما إذا كانت قد نفذت 

كان باحثو إعداد التقاریر المستقلة غیر قادرین على التأكد وھكذا،  12اقتراحات وزارة تطویر القطاع العام أم ال.
."من مستوى إنجاز ھذه المرحلة، مما أدى إلى مستوى إنجاز "لم یبدأ بعد  

 
يهم؟ هل  

 
لقد تم تصمیم ھذا االلتزام الستحداث آلیة لتقییم ومراقبة جودة الخدمات الحكومیة. إن مستوى معاییر الخدمة غیر 

المحافظات المختلفة وفي الھیئات الحكومیة ویحتاج الى مراجعة دوریة للتعرف على مجاالت متكافئ في 
التحسین. وكان ھذا التفاوت مصدر قلق بالغ األھمیة ألصحاب العالقة الذین التقوا مع فریق إعداد التقاریر 

مشارك   13لمناطق النائیة.المستقلة. ذكر أحد المشاركین من الكرك بأن العاصمة عمان لدیھا موارد أفضل من ا
آخر من عجلون اتفق مع ھذا البیان والحظ بأنك كل ما ابتعدت عن عمان كلما كانت الخدمة التي تحصل علیھا 

أحد المشاركین من الطفیلة دعم ھذا الرأي، وادعى أن الحكومة في محافظات أخرى غیر عمان لدیھا  14أسوأ.
مشارك من المفرق  15، خاصة الطفیلة وأجزاء من محافظة الزرقاء.القلیل من المعرفة بمعاییر الخدمة الصحیحة
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اتفق مع ھذه االدعاءات وقال إن الجودة ومجموعة واسعة من الخدمات المقدمة في عمان نادرا ما تقدم في 
16.المحافظات األخرى  

 
  صحفیا عقب كل زیارةلیس لتأثیر ھذا االلتزام سوى أثر محتمل طفیف. على الرغم من أن الحكومة تصدر بیانا 

تقوم بھا وزارة تطویر القطاع العام، غیر أن نتائج الزیارات المیدانیة لیست متاحة للجمھور ولكن بدال من ذلك 
تقریرا عن زیارة غیر معلنة لعیادات مستشفى  وزارة تطویر القطاع العام یتم إرسالھا إلى رئاسة الوزراء. قدمت
درت بیانا صحفیا حول الزیارة والرسالة التي أرسلھا رئیس الوزراء إلى المفرق في بلدیة المفرق. كما واص

وزیر الصحة، مما اضطر الوزارة إلى العمل وفقا لتقریر الزیارة  وللرسالة التي كتبھا وزیر الصحة لوزارتھ. 
ات یمكن أن كما أنھ من غیر الواضح أیضا ما إذا كانت تقاریر التقییم تحدث تغییرات داخل الحكومة، وھي تغییر

.تجعل الخدمات أكثر فائدة للجمھور  

وال یبدو أنھ ذو صلة بجھد الشراكة الحكومیة  الشراكة الحكومیة المفتوحة ھذا االلتزام ال یتناول أي من قیم
ألنھ یفتقر إلى عنصر التوجھ العام. في حین أن مراقبة الخدمات المقدمة ھو جزء مھم من عملیة  المفتوحة

ھ ال یفعل الكثیر النفتاح الحكومة على المواطنین. االلتزام نفسھ ال یطلب من الحكومة أن تطلع اإلصالح، غیر أن
المواطنین على الجھد المبذول. مع أخذ ذلك بعین االعتبار، فإنھا خطوة إیجابیة أن تنشر الوزارة طوعا نتائج 

.زیاراتھا في وسائل اإلعالم مما یعزز الشفافیة الشاملة للجھد  

 ! قدما المىص" 	

وفقا لباحثي إعداد التقاریر المستقلة، فإن إبقاء الجمھور على درایة بالتقییمات ستكون وسیلة جیدة لتعزیز الشفافیة 
الشاملة لعملیة اإلصالح. بینما یعتبر نشر المعلومات في وسائل اإلعالم بدایة جیدة، سیكون أكثر فائدة للمواطنین 

حة للجمھور وكذلك تقاریر ھذه الزیارات بما في ذلك المنھجیة المستخدمة لو كانت نتائج الزیارات المیدانیة متا
لتحدید النتائج. كما ھو الحال مع االلتزام السابق، أشارت مشاورات باحثي اعداد التقاریر المستقلة مع أصحاب 

ور وأن تأخذ العالقة إلى أنھ من الضروري أن تتبادل الحكومة المزید من المعلومات حول ھذا الجھد مع الجمھ
تغذیة راجعة من المواطنین بطریقة مفتوحة. وأشار المواطنون إلى أن على الحكومة أن تعلن عن الخطوات التي 

أدائھم لمھام عملھم، بما في ذلك نشرنتائج اإلجراءات  تتخذھا لمساءلة الموظفین الحكومیین المخطئین لعدم
17.التأدیبیة على مستوى رفیع  

																																																												 	
 21المتابعة والتقییم، تواصل عبر اإلیمیل مع فایز النھار،  المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، وحدة1 

.2015تشرین األول   
كانون األول  2"، جریدة الدستور، «المتسـّوق الخفـي«نســبــة اسـتجـابــة المؤســســـات الحكـومـیـة لتقاریـر 30%"2 

2013 ،http://bit.ly/1ZELz3g.  
 21المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، وحدة المتابعة والتقییم، تواصل عبر اإلیمیل مع فایز النھار، 3 

.2015تشرین األول   
 21المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، وحدة المتابعة والتقییم، تواصل عبر اإلیمیل مع فایز النھار،  4

.2015ول تشرین األ  
المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العمل التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى 5 

.15، صفحة 2015أیلول  9"، استلمت من قبل الباحثین، 2015حزیران   
 21تقییم، تواصل عبر اإلیمیل مع فایز النھار، المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، وحدة المتابعة وال

.2015تشرین األول   
المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العمل التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى 6 

.15، صفحة 2015أیلول  9"، استلمت من قبل الباحثین، 2015حزیران   
، 2015آب  18، جریدة الغد، "قد غیاب التسھیالت لذوي االحتیاجات بـ"إدارة التأمین الصحي"تقریر حكومي ینت7 

http://bit.ly/1k6aPiz.  
، 2015آب  17تنفذ زیارات غیر معلنة لتقییم الخدمة واألداء الحكومي"، جریدة الرأي، » القطاع العام«" 8

http://bit.ly/1PutyjN.  
 Ammanالمتسوق الخفي... الطریقة األكثر حسما لنقل صورة الواقع في الدوائر الحكومیة سلبیة كانت أم إیجابیة"، " 9

Xchange ،22  2014تشرین الثاني ،http://bit.ly/1LlBZZs.  
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، 2015تشرین األول  14"تلف مطویات في (ضریبة دخل جنوب عمان) إثر تعرضھا للمیاه"، جریدة الدستور، 10 

http://bit.ly/1Mk7Wke ; "8، جریدة الغد، "تقریر ینتقد طول فترة انتظار المراجعین في "ضریبة وسط عمان 
.http://bit.ly/1O9k7XH، 2015تشرین األول   

المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العمل التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى 11 
.14، صفحة 2015أیلول  9"، استلمت من قبل الباحثین، 2015حزیران   

، 2015آب  2"، جریدة الدستور، ابــة المؤســســـات الحكـومـیـة لتقاریـر المتسـّوق الخفـينســبــة اسـتجـ30%"12 
http://bit.ly/1ZELz3g.  

.2015آذار  15الشخصیة مع المواطن عباس النوایسة، محافظة الكرك،  IRMمقابلة باحثي 13   
.2015أیار  12ف مع المواطنة عال سماوي، محافظة عجلون، عبر الھات IRMمقابلة باحثي 14   
.2015أیار  12عبر الھاتف مع المواطن ھاني الرفوع، محافظة الطفیلة،  IRMمقابلة باحثي  15  

.2015أیار  12عبر الھاتف مع المواطن سلیمان الخوالدة، محافظة المفرق،  IRMمقابلة باحثي 16   
تشرین  1، محافظة الكرك، 2015أیلول  30، محافظة عمان، 2015آب  1اربد، لقاءات أصحاب المصلحة، محافظة 17 

.2015األول   
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مستوى الخدمات في المناطق النائیة رفع . 7  

االلتزام نص  

 في الخدمات لمستوى العاصمة عن البعیدة والمناطق المحافظات في المقدمة الحكومیة بالخدمات الوصول
.المركز  

:معالم  

.المحافظات في ومدیریاتھا الحكومیة الدوائر تقدمھا التي الخدمات حصر وضع. 1  

 والربط الصالحیات، تفویض خالل من المحافظات في الخدمات تقدیم اجراءات تبسیط سبل دراسة. 2
.المحافظات في وامتداداتھا المركز في الدوائر بین االلكتروني  

.وتنفیذه الربط امكانیة لدراسة االلكترونیة الحكومة برنامج مع والتنسیق التعاون. 3  

العام القطاع تطویر وزارة :المسؤولة المؤسسة  

محدد غیر: الداعمة المؤسسة  

مستمر: االنتھاء تاریخ                                             2014 األول الربع البدء تاریخ  

مراجعة االلتزام   

الخصوصیة قیمة صلة الشراكة الحكومیة  
المفتوحة  

االثر المحتمل  مستوى االنجاز   
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شامل    ✔ غیر واضح      ✔     ✔    

ضع قائمة وقم  7.1
بفرز الخدمات   

 ✔ غیر واضح1      ✔     
✔   

 

ادرس امكانیة  7.2
التبسیط  

  ✔ غیر واضح      ✔    
✔   

 

تعاون ونسق مع  7.3
برنامج الحكومة 

االلكترونیة  
 ✔ غیر واضح      ✔     

✔   
 

 

حدث؟ ماذا  

یھدف ھذا االلتزام لضمان أن مستوى تقدیم الخدمات العامة في المناطق النائیة من البالد مساوي لمستوى الخدمة 
.المقدمة في العاصمة  

بأن االلتزام  في الوثائق المقدمة لباحثي إعداد التقاریر المستقلة، ادعت وزارة تطویر القطاع العام :7.1مرحلة 
إعداد التقاریر  كبیر. غیر ان ھؤالء الباحثین وجدوا بأن مستوى اإلنجاز محدود. كما وجد باحثو اكتمل إلى حد
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دلیال محدودا بشأن الجھد الحكومي لتحسین الخدمات في المحافظات. وشملت ھذه: وضع معاییر لتقدیم   المستقلة
.الخدمات ونشر دلیل الخدمات وزیارات وتقاریر التقییم الدوریة  

ھا عن تنفیذ االلتزام، أشارت الوزارة  الى إنشاء مشروع قانون الالمركزیة، الذي اعتمد في البرلمان في تقریر
). ووفقا للوزارة، فإن المقصود بإالصالح الالمركزي  ھو 2015كانون أول  ( االردني وقت كتابة ھذا التقریر

إصالح الالمركزیة سیكون خطوة  صحیح أن 1تعزیز تقدیم الخدمات في المحافظات عن طریق تفویض السلطة.
ھامة لتحسین تقدیم الخدمات. ومع ذلك، في سیاق اإلصالحات الالمركزیة، فإنھ ال تزال ھناك حاجة لبذل جھود 

ھادفة ومحددة لتحسین نوعیة الخدمات المقدمة.  

العام تشترك ھاتان المرحلتان بأھداف وخطوات مماثلة. قامت وزارة تطویر القطاع  :7.3و  7.2مرحلة 
:بخطوات ھامة عبر ربط مقدمي الخدمات إلكترونیا في المحافظات. وشملت ھذه الخطوات  

ربط أنظمة دائرة قاضي القضاة مع مكتب االحوال المدنیة ودائرة االراضي ودائرة الترخیص لتسھیل . 1
2تبادل الوثائق والمعلومات؛  

لربط وزارة العمل إلكترونیا مع عدد من  العمل مع وزارة العمل إلعداد التقریر الفني مع توصیات. 2
3الجھات الحكومیة األخرى؛  

العمل مع لجنة إدارة النقل إلعداد التقریر الفني مع توصیات لربط اللجنة إلكترونیا مع عدد من الجھات . 3
و 4الحكومیة األخرى؛  

جھة والوزارة وشركاءھا إعداد تقریر فني مع اقتراحات لربط وزارة الثقافة ومدیریاتھا المیدانیة من . 4
5.المحددون المسؤولون عن توفیر الخدمات من جھة أخرى  

 
والذي  2015كانون أول عام  16وبنفس الطریقة من الجدیر بالذكر أن األردن وافق على قانون الالمركزیة في 

یتناول تفویض السلطة وتمكین اإلدارة من اتخاذ القرارات التي من شأتھا تبسیط إجراءات الخدمات في المناطق 
النائیة.   

يهم؟ هل  

اإلصالح في األردن. یوسع االلتزام نطاق وصول الخدمات الحكومیة الى یتناول االلتزام جانبا ھاما من جوانب 
المحافظات والمناطق النائیة من البالد، مما یجعل ھذه الخدمات في متناول الناس في جمیع المناطق. إن تحدیث 

وال. شم النظام الحالي لتحسین الخدمات في مناطق خارج العاصمة سیؤدي الى إنشاء نظام أكثرفاعلیة وأكثر
ومع ذلك، فإن ھذا االلتزام یفتقر إلى أھمیة قیم الشراكة الحكومیة المفتوحة.  

أشار مواطنون اجریت معم مقابالت من أنھ في حین أن بعض الخدمات الحكومیة الرئیسیة تقدم في مواقع 
مدن الكبرى أو مركزیة قریبة من منازلھم، فإن بعض الخدمات المتاحة ال تقدمھا اال المؤسسات التي تقع في ال

ة.وھذا یتطلب االنتقال إلى عمان للوصول إلى الخدمة المطلوب 6في العاصمة.  

وجاء ھذا الطلب لرفع مستوى تقدیم الخدمات إثر تكرار الشكاوى من قبل المواطنین بشأن معاییر الخدمة المقدمة 
اد التقاریر المستقلة قلقھم بشأن في ھذه المناطق، كما أبدى المواطنون الذین شاركوا في مقابالت مع فریق إعد

.جودة معاییر الخدمات الحكومیة في محافظاتھم  

 ! قدما المىص"  

الشراكة الحكومیة المفتوحة. ھناك حاجة في األردن لمقدمي  ھذا االلتزام فیھ مجال كبیر للتحسین بشأن قیم
والمساءلة عن الخدمات التي یقدمونھا الخدمات الن یكونوا أكثر استجابة للشعب الذي یخدمونھ ولضمان الشفافیة 

.لھ  

بانشاء بوابة تفاعلیة حقیقیة یمكن أن تستخدم في جمع ردود فعل الرأي العام  إعداد التقاریر المستقلة یوصي باحثو
.لدعایة المتعلقة بالجھود الجاریةوالتعامل مع المواطنین. یمكن تحقیق ذلك من خالل تعمیق التواصل الحكومي وا  
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وعالوة على ذلك، فمن المستحسن أن تقوم الحكومة بتحسین االتصاالت اإللكترونیة بین المحافظات والعاصمة 
من أجل تعزیز الجودة الشاملة لتقدیم الخدمات في االردن.   

جھود إضافیة في مجال التدریب وبناء ویوصي الباحثون أیضا أن تتدارس وزارة تطویر القطاع العام عملیة بذل  
7.القدرات للھیئات الحكومیة في المناطق الریفیة كخطوة إضافیة لتحسین تقدیم الخدمات الحكومیة

																																																												 	
المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العمل التراكمي بمبادرة الحكومة الشفافة لحتى  1

.21، صفحة 2015أیلول  9"، استلم من قبل الباحثین، 2015حزیران   
، 2015آب  11"، وكالة أنباء بترا، توصیة بالربط االلكتروني بین دائرة قاضي القضاة وعدد من الدوائر الحكومیة"2 

http://bit.ly/1VKRBiy.  
، 2015تشرین األول  27"توجھ لتنفیذ ربط إلكتروني بین وزارة العمل ودوائر حكومیة"، جریدة الغد، 3 

http://bit.ly/1KW22oq.  
.http://bit.ly/1Q3AfKN، 2015أیلول  8"، فولت، ربط ھیئة تنظیم النقل البري الكترونیاً مع الدوائر الحكومیة" 4  
، 2015آب  10توصي بتوزیع الموظفین في وزارة الثقافة"، عمان نت، ” تطویر القطاع العام“"5 

http://bit.ly/1iAnE3a.  
تشرین  1، محافظة الكرك، 2015أیلول  30، محافظة عمان، 2015آب  1لقاءات أصحاب المصلحة، محافظة اربد، 6 

.2015األول   
تشرین  1، محافظة الكرك، 2015أیلول  30، محافظة عمان، 2015آب  1لقاءات أصحاب المصلحة، محافظة اربد، 7 

.2015األول   
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. وضع ھیئة لمراقبة الخدمات المقدمة8  

االلتزام نص  

.الخدمة متلقي رضا وقیاس الحكومیة الخدمات لتقییم تفاعلي مرصد تطویر  

:معالم  

  للمرصد الفعلي والتطویر الفنیة المواصفات إعداد 1
.علیھ واإلشراف استخدامھ على المرصد عن المسؤولین تدریب. 2  
.المرصد إطالق. 3  
  ومتابعتھا الخدمات تقدیم حول الخدمة متلقي ومقترحات آراء استقبال. 4
.ومتابعتھا المرصد عمل حول تقییمیة تقاریر إعداد. 5  

 
العام القطاع تطویر وزارة :المسؤولة المؤسسة  

محدد غیر: الداعمة المؤسسة  

2016 الرابع الربع: االنتھاء تاریخ                    2014 األول الربع: البدء تاریخ  

 الحكومیة الشراكة إلى المقدمة العمل لخطة اإلنجلیزیة الترجمة فإن الثالثة للمعالم بالنسبة :المحرر مالحظة
 المرصد لمسؤولي التدریب توفیر" 8.2 مرحلة تحدد العربیة، النسخة في. العربیة الترجمة عن ختلفت المفتوحة
 لتقییم ستكون وردت التي والمقترحات اآلراء بأن 8.4 المرحلة تنص." علیھ واالشراف بإدارتھ المعنیین
. بشأنھا والمتابعة المرصد حول التقییم تقاریر إعداد مسألة 8.5 مرحلة تحدد وأخیرا،. متابعتھا وستتم الخدمات
.التفاصیل من لمزید http://bit.ly/1ZiHYER من تحقق  

 

مراجعة االلتزام   

الخصوصیة قیمة صلة الشراكة الحكومیة  
المفتوحة  

االثر المحتمل  مستوى االنجاز   
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شامل    ✔    
                    ✔                    

    
 ✔     ✔  

 
 

وضع  8.1
المواصفات الفنیة  

 ✔ غیر واضحة      ✔      
 

✔  

ورشات عمل  8.2
تدریبیة  

 ✔ غیر واضحة      ✔    
✔  

 
 

 

إطالق المرصد 8.3   ✔ غیر واضحة      ✔    
✔  

 
 

 

استالم  8.4
االقتراحات  

✔                    ✔   ✔    
✔  

 
✔  
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رصد التقاریر 8.5  ✔ غیر واضحة       ✔    
✔  

 
 

 

 

حدث؟ ماذا  

إلى اتخاذ الخطوات الالزمة إلنشاء وحدة رصد لقیاس مستوى الخدمات  یدعو االلتزام وزارة تطویر القطاع العام
، والتي 2012وھذا یتماشى مع الئحة تطویر الخدمات الحكومیة للعام التي تقدمھا الھیئات الحكومیة المختلفة. 

وبسبب  1تكلف الوزارة بمھمة دراسة مستویات تقدیم الخدمات وتقدیم االقتراحات وتقدیم الدعم لمختلف الوكاالت.
.""غیر واضحة الشراكة الحكومیة المفتوحة انخفاض مستوى خصوصیة لغة االلتزامات، فإن أھمیة قیمة  

وفاء بااللتزام، تحتاج وزارة تطویر القطاع الحكومي إلى إنشاء مرصد تفاعلي لتقییم الخدمات المقدمة من لل
منظور مقدمي الخدمة والمستفیدین من المواطنین. یتوفر لھذا المرصد التفاعلي، والذي ھو وحدة الرصد 

لغایة تقییم الخدمات الحكومیة وتقدیم المذكورة في االلتزام، العدید من األدوات التي تخلق مساحة للمواطنین 
اقتراحات لتحسینھا وتبادل الخبرات. المرصد لھ مسوحات لتقییم الخدمات الحكومیة ونماذج  القتراحات تنمویة 

ونماذج بشأن الرأي العام  ونماذج لتبادل الخبرات. اعتمادا على ھذه النماذج والدراسات االستقصائیة، تضع 
.عام تقاریر تشترك معھا في المرصدوزارة تطویر القطاع ال  

ووفقا لتوثیق تقدمھ الوزارة لباحثي اعداد التقاریر المستقلة، نفذت الوزارة عددا من الخطوات للبدء في إعداد 
:وحدة الرصد. وشملت ھذه الخطوات على  

.إعداد اإلطار العام للمرصد •  
اریر؛ وتطویر نماذج وقوالب لوحدة المراقبة والتقییم وإعداد التق •  
2.إعداد مسودة التفاصیل الفنیة للوحدة وعملھا •  

وذكرت الوزارة أن إسس إنشاء المرصد كانت مكتملة. ومع ذلك، فإن عملیة إطالق المرصد ال تزال جاریة، 
والوزارة سوف تتعاون مع االتحاد األوروبي إلنجاز ذلك. وسیتم ھذا التعاون كجزء من مشروع االتحاد 

3.المالیة العامة وإصالحات اإلدارة العامة"، الذي ھو حالیا في مراحلھ االولىاالوروبي "لدعم   

اعداد التقاریر المستقلة غیر قادرین على التحقق بشكل مستقل من ھذه الخطوات، مما أدى إلى   كان باحثو
."مستوى إنجاز مصنف تحت "لم یبدأ بعد  

ھل یھم؟  

الخدمات الحكومیة. حالیا، ال توجد آلیة واضحة لقیاس رضا یحاول ھذا االلتزام تطویر مرصد لتقییم أداء 
المواطنین فیما یتعلق بالخدمات الحكومیة المتوفرة. یمثل االلتزام عنصرا ھاما في عملیة اإلصالح في األردن، 

، والتي 8.4ولكن كما ھو مكتوب، فإن أھمیتھ بالنسبة لمبادئ الحكومة المفتوحة غیر واضحة، باستثناء مرحلة 
.شجع المشاركة المدنیة. تعتبر ردود فعل المواطن جزءا ال یتجزأ من عملیة تشجیع المشاركة الشعبیة الفعالةت  

وباإلضافة إلى ذلك، یمكن أن تلعب ردود فعل المواطن دورا ھاما من خالل مساعدة مقدمي الخدمة لتحسین 
مات مما یساعد واضعي السیاسات على تحدید كفاءتھم وفعالیتھم، لكونھا مصدرا لألفكار المبتكرة في تحسین الخد

القضایا المتعلقة بالسیاسة وبتقدیم الخدمات وبكشف حاالت الفساد. ومع ذلك، فإن غموض وعدم وجود تفاصیل 
.عن الكیفیة التي سیتم بھا تنفیذ كل مرحلة قد خفضت التأثیر المحتمل للحد االدنى  

مجموعات من المواطنین في عمان وإربد أن ھناك مصلحة كبیرة  أظھر تشاور باحثي اعداد التقاریر المستقلة مع
للمواطن في وجود مرصد، ألنھم كانوا یتوقعون أن ھذا من شأنھ أن یوفر وسیلة فعالة البراز ردود فعل 

.المواطن  
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المضي قدما  
 

تحسین نوعیة من خالل العمل على االنتھاء من المراحل األربع المتبقیة من ھذا االلتزام، بإمكان الوزارة 
الخدمات المقدمة في األردن. لتعزیز شفافیة الجھد، یتوجب على الوزارة أن تنظر باالنخراط في مزید من جھود 

.التوعیة والدعایة إلطالع الجمھور على ھذه الجھود  
 

التالیة فیما لقد أدت مشاركة المواطنین في المناقشات التي أجراھا باحثو اعداد التقاریر المستقلة الى االقتراحات 
:یتعلق بتنفیذ ھذا االلتزام  

 

− یجب على الوزارة عقد مشاورات عامة بشأن المرصد نفسھ من أجل الحصول على أفكار الناس حول كیفیة  
تفاعل المرصد بشكل أفضل مع الجمھور وخدمة احتیاجاتھم.  

یجب على الحكومة أن تتشاور مع منظمات المجتمع المدني في إنشاء مثل ھذا المرصد بسبب تجربة  
4.منظمات المجتمع المدني في العمل مع المواطنین المحلیین وأخذ التغذیة الراجعة منھم  

−  یجب تجھیز المرصد بواجھة على االنترنت وبواجھة اداریة  وذلك للتأكد من أن المواطنین الذین ال 
 یستخدمون اإلنترنت سیظلون قادرین من الوصول إلیھ، مع توفیر اتصال ألولئك الذین یرغبون في استخدام

یجب أن تبحث الوزارة في منح الجمھور دورا ما في جھود رصد الخدمة. إن ربط وحدة  خدمة االنترنت. 
الرصد بمبادرات   

تساعد في جعل عملیة التقییم أكثر تمثیال  المسؤولیة االجتماعیة، مثل نماذج اداء المواطن، یمكن أن
.لالحتیاجات ولھموم المواطنین وبالتالي أكثر فعالیة في نھایة المطاف  

− إن أیة آلیة لجمع ردود الفعل ینبغي أن تتم بطریقة تجعل من السھل على المواطنین التعبیر عن مخاوفھم.   
یطة وسھلة االستعمال وال تحتاج الى وقت كثیر. یجب أن تكون إجراءات تقدیم التغذیة الراجعة والشكاوي بس

وباإلضافة إلى ذلك، ینبغي لعملیة التغذیة الراجعة أال تكون مجرد عملیة تواصل باتجاه واحد من جھة 
المواطنین نحو الحكومة. یجب على الحكومة أیضا أن تنشر ردود الفعل التي تتلقاھا، وتثبت للجمھور أنھا 

5ة ھذه القضایا.بصدد اتخاذ خطوات لمعالج  
																																																												 	

المادة ، 2012أیلول  9، 5178، الجریدة الرسمیة 2012المملكة األردنیة الھاشمیة، نظام تطویر الخدمات الحكومیة لعام  1
3.  
المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العمل التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى 2 

-21، صفحة 2015أیلول  9"، استلم من قبل الباحثین، 2015حزیران  22.  
أیلول  21مرسلة لرئاسة الوزراء بتاریخ  8910/42/2/5المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، وثیقة 3 

.2015تشرین األول  29، استلمت من قبل الباحثین عبر اإلیمیل، 2015  
تشرین  1، محافظة الكرك، 2015أیلول  30، محافظة عمان، 2015آب  1لقاءات أصحاب المصلحة، محافظة اربد،  4

.2015األول   
تشرین  1، محافظة الكرك، 2015أیلول  30، محافظة عمان، 2015 آب 1لقاءات أصحاب المصلحة، محافظة اربد، 5 

.2015األول   
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: تطویر االدارة العامة 3القسم   

.. اعادة ھیكلة القطاع العام 9  

االلتزام نص  

إعادة ھیكلة الجھاز الحكومي:  

مراجعة مكونات الجھاز الحكومي(مؤسسات مستقلة، دوائر حكومیة، وزارات). •  

تعدیل التشریعات ذات العالقة. •  

الجھاز الحكومي.تنفیذ عملیات إعادة ھیكلة  •  

تطویر الھیاكل التنظیمیة لمؤسسات الجھاز الحكومي ومراجعة أنظمة تنظیمھا اإلداري لضمان عدم تعارضھا مع 
نظام الخدمة المدنیة.  

:معالم  

1. تنفیذ قانون إعادة ھیكلة مؤسسات ودوائر حكومیة (الذي یشمل دمج وإلغاء وتغییر ارتباط ونقل مھام  
:مؤسسات الجھاز الحكومي)وتغییر مسمى لعدد من   

مقترح تشریعات وھیاكل تنظیمیة وخطط توزیع موظفین -  

ھیاكل تنظیمیة وخطط توزیع موظفین معتمدة -  

تشریعات مقرة من الحكومة -  

2. اجراء دراسات جدیدة:   

دراسة جدوى وإمكانیة إعادة ھیكلة المؤسسات الواردة في قانون موازنات الوحدات الحكومیة   -
2014ودراسة إعادة ھیكلة القطاعات المحددة لسنة   

رفع توصیات الدراسات وصدور قرارات من مجلس الوزراء تتضمن المؤسسات التي سیتم  -
ھیكلتھا.  

من الحكومة وتحویلھا لمجلس النواب.إعداد أو تعدیل التشریعات الالزمة وإقرارھا  -  

).1تبدأ مرحلة التنفیذ بعد إقرار التشریعات من قبل مجلس األمة حسب البند( -  

. ھیكلة المؤسسات الحكومیة بشكل فردي. متابعة تطویر ومراجعة الھیاكل التنظیمیة لمؤسسات الجھاز 3
مؤسسة سنویاً). 16لحكومي (بمعدل ا  

ویر القطاع العام: وزارة تطالمؤسسة المسؤولة  

المؤسسة الداعمة: غیر محدد  

2016تاریخ االنتھاء: الربع الرابع                      2014تاریخ البدء: الربع األول   

، فإن الترجمة اإلنجلیزیة لخطة العمل المقدمة إلى الشراكة الحكومیة 2: بالنسبة للمرحلة مالحظة المحرر
عددا من القطاعات إلعادة ھیكلتھا. بالنسبة للمرحلة  2.1. تحدد المرحلة تختلف عن النسخة العربیة المفتوحة

، تشیر النسخة العربیة أن التوصیة المقدمة إلى مجلس الوزراء من الدراسة ستكون خاضعة لقرار مجلس 2.2
، ، وھي عبارة عن تعدیالت تشریعیة2.3الوزراء بشأن المؤسسات التي سیتم إعادة ھیكلتھا. تحدد المرحلة 

"تنقیح أو تعدیل التشریعات الالزمة والموافقة علیھا من قبل الحكومة من أجل تمریرھا على مجلس النواب." 
 1تنص على التالي: "تبدأ فترة التنفیذ بعد أن یتم تمریر التشریعات الى مجلس االعیان وفقا للمادة  2.4المرحلة 

.اصیللمزید من التف  http://bit.ly/1ZiHYER "أرجوالتحقق من  
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مراجعة االلتزام   

الخصوصیة قیمة صلة الشراكة الحكومیة  
المفتوحة  

االثر المحتمل  مستوى االنجاز   
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شامل     ✔ غیر واضحة      ✔     ✔   

تنفیذ قانون   9.1
إعادة الھیكلة  

  ✔   
غیر واضحة  

  ✔     
 ✔  

القیام بدراسات  9.2
اعادة ھیكلة جدیدة  

  ✔   
غیر واضحة  

 ✔      
✔  

 

تطویر ھیاكل  9.3
تنظیمیة  

 ✔    
غیر واضحة  

 ✔      
 

✔  

 

حدث؟ ماذا  

یلزم ھذا االلتزام األردن بتنفیذ قانون یدعو إلى إعادة ھیكلة أجزاء من القطاع العام. ویشیر االلتزام الى عملیة 
 17قانون رقم  إعادة ھیكلة القطاع العام التي تم وضعھا عن طریق مؤسسات إعادة الھیكلة والدوائر الحكومیة

على توجیھات لدمج  2013،2یحتوي ھذا القانون، الذي تم إعداده ألول مرة كمشروع في عام  2014.1للعام 
وإلغاء وإعادة ترتیب عدد من الھیئات الحكومیة. ھذا االلتزام ھو جزء من خطة تنفیذیة وافق علیھا مجلس 

البلد، لذلك كان سیتم  قوانین بصفتھا ھیئة حكومیة، تطبق وزارة تطویر القطاع العام 2013.3الوزراء في عام 
الشراكة الحكومیة المفتوحة أم ال.   تنفیذ ھذا االلتزام سواء أدرج في خطة عمل  

والذي لم  2014تم انجاز ھذه المرحلة. لقد ألزم الحكومة بالبدء بتنفیذ قانون  في الربع األول من : 9.1المرحلة 
لقطاع العام دلیال لباحثي اعداد التقاریر المستقلة أنھا قدمت وزارة تطویر ا  .2014ینفذ إال بعد الربع الثاني من 

نفذت بعض أحكام القانون. وھذا یشمل االشراف على عدد من أعمال دمج واغالق وتغییرات على مستوى 
2014االنتماء والتخصیص في  . وكان ھذا القانون بالفعل منفذا وكانت مسؤولیة تنفیذه تقع على الوزارة 2015-

4.طة العمل ھذهبغض النظر عن خ  

تلزم ھذا المرحلة الوزارة بإجراء الدراسات وتقدیم التوصیات لرئیس الوزراء عبر اقتراح عملیة : 9.2المرحلة 
اعادة ھیكلة للمؤسسات والشركات المشمولة في الموازنة. صرحت وزارة تطویر القطاع العام بأنھا أجرت فعال 

، وزیر تطویر القطاع العام في مؤتمر صحافي ان 2014نیسان وزارة ومؤسسة حكومیة. أعلن في  57مراجعة ل
5.الدراسة كانت جاریة، وأنھا تجري تحلیال أولیا لھذه المؤسسات  

في الوثائق المقدمة لباحثي إعداد التقاریر المستقلة، ذكرت الوزارة أنھا قدمت لرئیس الوزراء توصیات إلعادة 
ورفضت الوزارة نشر ھذا التقریر معبرة عن مخاوفھا من أن  2014.6 أیلول عام 2ھیكلة الموازنة العامة بتاریخ 

مع ذلك، وفقا  7یؤثر سلبا على ھذه اإلصالحات. توفیر المعلومات حول اإلصالحات الداخلیة الجاریة من شأنھ أن
متابعة التوصیات الواردة في التقریر بنقل  2015أیلول  28لوزارة تطویر القطاع العام، قرر مجلس الوزراء في 

صندوقین منفصلین (ضریبة التربیة والتعلیم وصندوق عالج أمراض الكلى) من حساب الوحدات الحكومیة الى 
المتخصصة إلى حسابین: الوحدات الحكومیة والوزارات حساب الوزارات المتخصصة. تنقسم الموازنة األردنیة 
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إعادة ھیكلة الحكومة مالیا وإداریا. تشیر ھذه الخطوة إلى إعادة  أدى الى المتخصصة، وإزالة ھذین الصندوقین
8.ھیكلة بعض الجھات الحكومیة، والتي یمكن أن تفسر على أنھا تحقیق جزئي للمرحلة الثانیة  

تطویر القطاع العام، فقد تم تنفیذ ھذه المرحلة بالكامل. وتھدف ھذه المرحلة إلى تطویر وفقا لوزارة  :9.3مرحلة 
وزارة تطویر القطاع الحكومي  مؤسسة في السنة). ذكرت 16الھیاكل التنظیمیة للوزارات والمؤسسات والدوائر (

وضحت بأنھا  عن تقدم محرز على مستوى ھذه المرحلة في تقریر التقییم الذاتي الذي أصدرتھ، حیث
وزارة تطویر القطاع  قدمت 9ھیئة حكومیة. 57"استعرضت كما سبق وذكرت واعتمدت" الھیاكل التنظیمیة لل

دلیال بشأن االنتھاء من ھذا اإلنجاز لباحثي اعداد التقاریر المستقلة، فضال عن أسماء المؤسسات الحكومیة  العام
.ة حتى اآلنالتي تم تضمینھا في إعادة الھیكلة التنظیمی 57ال  

إعادة الھیكلة التنظیمیة لمؤسسة المواصفات والمقاییس األردنیة لباحثي اعداد  وزارة تطویر القطاع العام قدمت
أیضا رسالة من رئیس دیوان  وزارة تطویر القطاع العام التقاریر المستقلة كمثال لعملیة إعادة الھیكلة. كما وقدمت

طلب رئیس الدیوان في ھذه الرسالة استكمال اإلجراءات المطلوبة  العام.التشریع والرأي لوزیر تطویرالقطاع 
للموافقة على الئحة الھیكلة اإلداریة لمؤسسة المواصفات والمقاییس األردنیة. أدرجت وزارة تطویر القطاع العام 

وزارة تطویر  متأیضا رد الوزیر مع التعدیالت التي ترغب الوزارة بأن تراھا مشمولة في ھذه الالئحة. كما وقد
أیضا رسالة وزیر التنمیة االجتماعیة إلى وزیر تطویر القطاع العام والتي كانت تشیر إلى الھیكل  القطاع العام

التنظیمي لمدیریات التنمیة االجتماعیة.  تعتبر ھذه الوثائق أمثلة على اإلجراءات التي تتم في ضوء عملیة إعادة 
.10 تبة المستنداتالھیكلة التنظیمیة والمتوفرة في مك  

يهم؟ هل 	

كانت إعادة ھیكلة القطاع العام في األردن ضروریة بسبب ازدواجیة األدوار والمسؤولیات بین الھیئات 
الحكومیة. وقد أدت إزدواجیة األدوار ھذه الى ھدر في الموارد العامة والى إزدواجیة الدوار العاملین في ھذه 

والى ضعف المساءلة. ھناك مثال عن ھدر الموارد في أمانة عمان الكبرى. الھیئات. وھذا بدوره أدى إلى الفساد 
مدیرا  67، حصل تسریب للوثائق الرسمیة التي تثبت عدم الكفاءة والھدر في االمانة، بوجود 2013في عام 

آثار ومن المتوقع أن یوضح ھذا االلتزام دورالھیئات الحكومیة، مما قد یؤدي إلى  11مدیر مكتب. 12تنفیذیا و 
.إیجابیة تدریجیة في جعل اإلدارة العامة أكثر كفاءة  

ومع ذلك، فإنھ من غیر الواضح كیف أن إعادة الھیكلة سوف یؤثر على میزانیة كل من ھذه الھیئات. ال یحدد 
 االلتزام ما إذا كان سیتم دمج المیزانیات أو إذا كانت كل ھیئة ستظل تشرف على المیزانیة الخاصة بھا. ھذا یمكن
أن یؤدي إلى استمرار إھدار المال العام. ولذلك، یرى فریق بحث إعداد التقاریر المستقلة بأن االثر المحتمل لھذا 

.االلتزام سیكون معتدال  

وفیما یتعلق بقیم الشراكة الحكومیة المفتوحة، فإن االلتزام یتناول فقط إعادة ھیكلة األجھزة الحكومیة وال یتناول 
الحكومیة المفتوحة. لم یعلق أصحاب العالقة الذین تمت مقابلتھم كثیرا على ھذا االلتزام، أي من قیم الشراكة 

حیث ال یتوفر عنصر التوجھ العام. وأشاروا إلى أنھم على درایة فقط بالمعلومات التي تعطیھا الحكومة لوسائل 
.اإلعالم لغایة نشرھا  

 ! قدما المىص" 	

في ظل خطط العمل المستقبلیة، فقد أوصى باحثو اعداد التقاریر المستقلة بأن توضح إذا كان ھذا االلتزام سیرحل 
سبیل المثال، أثناء تنفیذ خطة العمل،  الحكومة بشكل أكبر صلة االلتزام بقیم الشراكة الحكومیة المفتوحة. فعلى

حول ھذه اإلصالحات  بإمكان الحكومة أن تعزز الشفافیة والمساءلة من خالل إعطاء الجمھور معلومات أكثر
.الداخلیة وأن تتشاور مع المواطنین بشأن ھذه اإلصالحات
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، 5283، الجریدة الرسمیة 2014لعام  17المملكة األردنیة الھاشمیة، قانون إعادة ھیكلة مؤسسات ودوائر حكومیة رقم 1 

.2014نیسان  30  
عادة ھیكلة وزارات ومؤسسات ودوائر حكومیة، المملكة األردنیة الھاشمیة، دیوان التشریع والرأي، مشروع قانون إ2 

http://bit.ly/1jQXCtf.  
كانون األول،  5وكالة أنباء بترا، مجلس الوزراء یقر الخطة التنفیذیة لتطویر اداء الجھاز الحكومي"، " 3

f5phttp://bit.ly/1Nl5.  
.11، المادة 2014لعام  17قانون رقم 4   
، 2014نیسان  22"، جریدة الغد، القطاع العام" تعرض عمل برنامج أداء الجھاز الحكومي""5 

http://bit.ly/1klvQ94.  
أیلول  2المرسلة لرئاسة الوزراء بتاریخ  1442/1/1المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، وثیقة  6

.2015تشرین األول  27، استلمت من قبل الباحثین عبر اإلیمیل، 2014  
 27المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، وحدة المتابعة والتقییم، تواصل عبر اإلیمیل مع فایز النھار، 7 

.2015تشرین األول   
ھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "محور إعادة ھیكلة الجھاز الحكومي"، المملكة األردنیة ال 8

http://bit.ly/1klwK5l.  
المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العمل التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى 9 

-26، صفحة 2015أیلول  9"، استلم من قبل الباحثین، 2015حزیران  29.  
.http://bit.ly/1ZiHYERإعادة ھیكلة القطاع العام"،  9.3المجلد " 10  
.http://bit.ly/1R0GudW، 2013تموز  31"، جریدة المقر، ترھل إداري من العیار الثقیل في أمانة عمان" 11  



ستشھاد أو االقتباس النسخة للتعلیقات: لیست لال  

	 53	

. تحدیث الالئحة الداخلیة للخدمة المدنیة 10  

االلتزام نص  

:المدنیة الخدمة منظومة تحدیث  

 الوظیفة على تطرأ التي والتغییرات التطورات لیواكب شاملة بصورة المدنیة الخدمة نظام مراجعة •
.العامة  

ً  المدنیة الخدمة نظام تضمین •  بالموظف العالقة ذات الوطنیة النزاھة بمنظومة مرتبطة ومواد أحكاما
.ومعلنة واضحة إجراءات على ویعتمد للموظف التقدیریة السلطة من یقلل بحیث العامة والوظیفة  

.المدنیة الخدمة لدیوان المؤسسیة القدرات بناء •  

:مرحلة  

. المدنیة الخدمة نظام بموجب إصدارھا الواجب التعلیمات إقرار  استكمال  

العام القطاع تطویر وزارة: المسؤولة المؤسسة  

محدد غیر: الداعمة المؤسسة  

2014 الثالث الربع: االنتھاء تاریخ                          2014 األول الربع: البدء تاریخ  

 مواصلة: "التالي النحو على وتقرأ اإلنجلیزیة النسخة مرحلة عن العربیة النسخة مرحلة یختلف :المحرر مالحظة
 من التحقق یرجى". المدنیة الخدمة لالئحة وفقا تصدر أن ینبغي التي الضروریة القواعد ھذه اعتماد

http://bit.ly/1ZiHYER  التفاصیل من للمزید.  

مستمر: االنتھاء تاریخ                                             2014 األول الربع البدء تاریخ  

مراجعة االلتزام   

الخصوصیة قیمة صلة الشراكة الحكومیة  
المفتوحة  

االثر المحتمل  مستوى االنجاز   
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استكمال  إقرار 
التعلیمات الواجب 
إصدارھا بموجب 

نظام الخدمة المدنیة   
 

 ✔ غیر واضح      ✔     

  

✔  

 

حدث؟ ماذا 	

الخدمة یشیر االلتزام الى تعدیل الئحة الخدمة المدنیة واللوائح ذات الصلة، باإلضافة إلى بناء قدرات لجنة 
، وافق مجلس الوزراء على خطة تنفیذیة لتحسین أداء 2013المدنیة. تم تنفیذ ھذا االلتزام بالكامل. في عام 

أدرج ھذا  1الحكومة التي اشتملت على االلتزام بمراجعة اللوائح الداخلیة للخدمة المدنیة واللوائح واإلجراءات.
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لصالح الخطة االستراتیجیة لتطویر القطاع العام  قطاع العامتطویر ال العمل مع الخدمة المدنیة أیضا مع وزارة
2014وتطویر برامج اداء القطاع العام ،  -2016.2  

خدمة المدنیة السابقة لعام لتحل محل الئحة ال 2014،3صدرت الئحة الخدمة المدنیة الحالیة في األردن في عام 
وضعت الالئحة الجدیدة موضع التنفیذ للتعامل مع عدد من الھیئات الحكومیة الجدیدة وتعزیز   2007.4

الممارسات اإلداریة والمالیة. تلغي الالئحة الجدیدة ممارسة التعیینات الحكومیة الدائمة  وتضع أنظمة لتقییم أداء 
5.ظفین من استخدام السلطة التقدیریةالموظفین وتعزز تكافؤ الفرص للمناصب القیادیة وتسعى إلى منع المو  

ودیوان الخدمة المدنیة معا لتعدیل الئحة الخدمة  ھذه الوزارة ووفقا لوثائق وزارة تطویر القطاع العام، عملت
تغیر التعدیالت التي أدخلت على القانون كیفیة تعامل  2014.6تشرین أول  16بتاریخ  2007المدنیة لسنة 

7.یة والكفاءات للمدیرین واستخدام السلطة التقدیریة من قبل الموظفینالوزارة مع الموارد البشر  

2014خالل  أنھا عملت مع دیوان الخدمة المدنیة لتغییر عدد من  وزارة تطویر القطاع العام ، أفادت2015-
توظیف قوانین الخدمة المدنیة لتتوافق مع الئحة الخدمة المدنیة المعدلة. تضمنت ھذه اللوائح تعلیمات بشأن 

واختیار الموظفین وإدارة األداء للموظفین وأدوار الموظف والمكافآت للموظف المتمیز األداء والمكافآت 
والزیادات على الرواتب والمغادرات واإلجازات والزیادات السنویة والمتطلبات التعلیمیة وتخطیط الموارد 

في ذلك تلك التي تحظر أنواع معینة من المكافآت  كما عملت الھیئتان معا إلعداد مشاریع اللوائح بما 8البشریة.
.9والحوافز  

استعرضت وزارة تطویر القطاع العام ودیوان الخدمة المدنیة أیضا عددا من اللوائح، بما في ذلك التعامل مع 
10.الزیادات والعالوات وصنادیق اإلسكان وحسابات التوفیر، وقررت أنھ ال توجد حاجة لتغییرھا  

زارة تطویر القطاع العام ودیوان الخدمة المدنیة أنشأتا ووضعتا اللمسات النھائیة الدلة موحدة و  وأخیرا، فإن
قامت الوزارة بنشر دعایة لھذه  11لتعیین موظفین جدد ولتسجیل العالوات والمدفوعات وغیرھا من القضایا.

12.مبادرة اإلصالح األدلة على موقعھا على شبكة االنترنت، وھي خطوة إیجابیة لتحقیق الشفافیة في  

أجرت وزارة تطویر القطاع العام عددا من حلقات العمل التدریبیة مع دیوان الخدمة المدنیة لمساعدة الھیئات على 
لم یتمكن  13التعرف على نظام الخدمة المدنیة الجدید؛ وقد تم نشر بعض من ھذه التدریبات في وسائل اإلعالم.

باحثو اعداد التقاریر المستقلة من التحقق بشكل مستقل من عدد ھذه التدریبات التي حصلت.  

يهم؟ هل 	

إن الصیاغة الغامضة لھذا االلتزام جعلت من الصعب تقییم تأثیرھا المحتمل. ویھدف ھذا االلتزام للحد من 
طریق وضع إجراءات واضحة لعملیة  استخدام الصالحیات التقدیریة من قبل موظفي الخدمة المدنیة عن

التوظیف. یدعي االلتزام أیضا بإنھ سیبني قدرات دیوان الخدمة المدنیة. ومع ذلك، فإنھ من غیر الواضح تأثیر 
.بناء دیوان الخدمة المدنیة على تحسین تقدیم الخدمات العامة  

األردنیة بشكل أكثر فعالیة (األمر الذي في حین أن إصالح مكتب الخدمة المدنیة مھم لضمان أن تعمل الحكومة 
  للشراكة الحكومیة المفتوحة. سیكون لھ العدید من الفوائد للمواطن األردني)، غیر أن االلتزام ال یعالج أي قیم

وھي ال تشرك الجمھور بأي شكل من األشكال وال تزید من قدر الشفافیة الحكومیة أو االنفتاح. ونتیجة لذلك، لم 
اعداد التقاریر المستقلة مع الجھات المعنیة عن الكثیر من المعرفة أو المصلحة في ضوء  ت باحثيتكشف مناقشا
.ھذا االلتزام  

 ! قدما المىص" 	

إذا كان یجب تضمین ھذا االلتزام في خطط العمل المستقبلیة، فإن الحكومة تحتاج إلى توضیح أھمیة صلة 
یجب على الحكومة أن تنظر في االنخراط في مزید من جھود التوعیة   الشراكة الحكومیة المفتوحة. االلتزام بقیم
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إلطالع المواطنین بشأن التغییرات التي تبذل لصالح الخدمة المدنیة، الذي من شأنھ أن یكون ذو غرض مزدوج 
.لجعل ھذه المبادرة أكثر شفافیة ولزیادة ثقة المواطنین بھذه المؤسسة الوطنیة الھامة  

ضافة إلى ذلك، یجب على الحكومة أن تسعى للحصول على التقییم العام وعلى ردود الفعل على الالئحة وباإل
.التوصیات لتحسین التعدیل المقترح  الحالیة وعلى استخدام تلك

																																																												 	
، 2013كانون األول  5مجلس الوزراء یقر الخطة التنفیذیة لتطویر اداء الجھاز الحكومي"، وكالة أنباء بترا، "1 

http://bit.ly/1Nl5f5p .  
"محور سیاسات إدارة وتنمیة الموارد البشریة"، رة تطویر القطاع العام، المملكة األردنیة الھاشمیة، وزا 2

http://bit.ly/1RTquwK.  
.http://bit.ly/1XgDn7d"، 2014المملكة األردنیة الھاشمیة، دیوان الخدمة المدنیة، "نظام الخدمة المدنیة لسنة  3  
.2007نیسان  1، 4818، الجریدة الرسمیة 2007لسنة  30المملكة األردنیة الھاشمیة، نظام الخدمة المدنیة رقم  4  
، 2013كانون األول  31نظام الخدمة المدنیة الجدید یلغي التعیینات الدائمة ویستبدلھا بالعقود"، وكالة أنباء بترا، "5 

http://bit.ly/1OPrAJX.  
المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، تقریر تقدم سیر العمل التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى  6

.30، صفحة 2015أیلول  9"، استلم من قبل الباحثین، 2015حزیران   
أیلول  24، 5308، الجریدة الرسمیة 2014لعام  96عدل لنظام الخدمة المدنیة رقم المملكة األردنیة الھاشمیة، النظام الم 7

2014.  
المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العمل التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى 8 

-30، صفحة 2015أیلول  9"، استلم من قبل الباحثین، 2015حزیران  34.  
المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العمل التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى 9 

.34، صفحة 2015أیلول  9"، استلم من قبل الباحثین، 2015حزیران   
التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العمل 10 

.34، صفحة 2015أیلول  9"، استلم من قبل الباحثین، 2015حزیران   
المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العمل التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى 11 

.34، صفحة 2015ل أیلو 9"، استلم من قبل الباحثین، 2015حزیران   
.http://bit.ly/1Wp1T99المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "أدلة"،  12  

المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العمل التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى 13 
» الخدمة المدنیة«و» تطویر القطاع العام"« ;34، صفحة 2015أیلول  9"، استلم من قبل الباحثین، 2015حزیران 

، 2014تشرین األول  2یطلقان الدلیل التنظیمي لوحدات الموارد البشـریة"، جریدة الدستور، 
http://bit.ly/1Wp1IL9.  
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. مدونة لقواعد السلوك في الخدمة المدنیة11  

االلتزام نص  

عقد حزمة من البرامج التدریبیة والتوعویة وورش تفعیل تطبیقات مدونة السلوك الوظیفي والمھني من خالل 
العمل ذات العالقة.  

:معالم  

. عقد ورشة توعویة حول مدونة السلوك الوظیفي لمدراء  الموارد البشریة في الجھاز الحكومي. 1  
  .. عقد ورش توعویة لعدد من رؤساء األقسام في الجھاز الحكومي بالتنسیق مع معھد اإلدارة العامة2
متابعة معھد اإلدارة العامة لتضمین محور مدونة السلوك الوظیفي كأحد محاور البرامج التدریبیة . 3

كبرنامج الموظف الجدید واإلدارة الوسطى والقیادات.  

وزارة تطویر القطاع العام المؤسسة المسؤولة:  

المؤسسة الداعمة: غیر محدد  

2014تاریخ االنتھاء: الربع الثالث                  2014تاریخ البدء: الربع األول   

إجراء ورش عمل للتوعیة حول  11.1تحدد النسخة العربیة من خطة العمل المعالم التالیة:  مالحظة المحرر:
إقامة ورش عمل للتوعیة بالسلوك  11.2في الھیئات الحكومیة؛  مدونة سلوك الموظف لمدیري الموارد البشریة

التنسیق مع معھد اإلدارة  11.3یئات الحكومیة بالتعاون مع معھد اإلدارة العامة؛ لعدد من رؤساء اإلدارات في الھ
العامة لشمل مواضیع مدونة سلوك الموظف كأحد المواضیع لبرامج تدریب الموظفین الجدد واإلدارة الوسطى 

.لمزید من التفاصیل http://bit.ly/1ZiHYER والقادة. الرجاء التحقق من  

مراجعة االلتزام   

لخصوصیةا قیمة صلة الشراكة الحكومیة  
المفتوحة  

االثر المحتمل  مستوى االنجاز   
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شامل    ✔ غیر واضح     ✔        ✔  

ورشة عمل  11.1
بشأن الموارد البشریة  

 ✔ غیر واضح     ✔        ✔  

دمج مدونة  11.2
السلوك في الدورات 

التدریبیة  
  ✔ واضحغیر     ✔        ✔  

التنسیق مع  11.3
االدارة العامة لدمج 

المدونة في الدورات 
التدریبیة  

  ✔   

غیر واضح  

✔        ✔  

 

حدث؟ ماذا  
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یھدف ھذا االلتزام الى زیادة التدریب ورفع الوعي بشأن مدونة األخالق والسلوك المھني في الخدمة العامة 
تعتبر مبادرة سابقة الوجود وقد استكملت بعد إطالق خطة العمل. قام (المسمى فیما یلي: بمدونة السلوك). فھي 

بتعدیل مدونة السلوك حین دمج التغییرات التي كانت قد اقترحت من قبل  2014آذار  2مجلس الوزراء بتاریخ 
ھا من وتتعامل ھذه التغییرات على مدونة السلوك مع مختلف القضایا مثل منع موظفی  وزارة تطویر القطاع العام.

استخدام وقت العمل ألغراض شخصیة واحترام زمالء العمل ومنع التمییز على أي أساس كان  وحمایة األموال 
، قام مجلس الوزراء بطباعة وتوزیع 2014في تشرین أول  1العامة والموارد والتعامل مع تضارب المصالح.

لتزام ال یشتمل على عنصر التوجھ العام ، ونتیجة لكون اال 2نسخة من مدونة السلوك الحكومیة المنقحة. 2000
.غیر واضحة فإن قیمة الصلة بالشراكة الحكومیة المفتوحة  

. 2014: یشیر ھذا اإلنجاز إلى حلقات عمل تدریبیة لمدیري الموارد البشریة أقامتھا الوزارة عام 11.1مرحلة 
برامج لبناء القدرات القیادیة وبرامج توجیھیة وفقا للوثائق التي قدمتھا وزارة تطویر القطاع العام، فقد تم إطالق 

 110. وكجزء من ھذا البرنامج،  أقامت وزارة تطویر القطاع العام ورشة عمل لقرابة 2014للموظفین عام 
مدیر في إدارة الموارد البشریة من مختلف الوزارات والھیئات الحكومیة. وقد اشتملت ورشة العمل على عرض 

حول كیف یمكن لمدراء وحدة الموارد البشریة أن یعملوا على جعل  وعلى نقاشات لمدونة السلوك المعدلة
ویعتبر ھذا تطبیقا للمرحلتین األولى والثانیة من ھذا االلتزام.  3موظفیھم على بینة من تعلیمات مدونة السلوك.  

قدمت وزارة تطویر القطاع العام الى فریق باحثي اعداد التقاریر المستقلة الدلیل على أنھا حضرت مدونة  
السلوك ودمجتھا في نشاطات التدریب لصالح الموظفین الجدد واالدارات. أشارت مواقع صحف الكترونیة عدیدة 

مزودة لباحثي اعداد التقاریر المستقلة ، فقد وفقا لوثائق وزارة تطویر القطاع العام ال 4بشأن ورشات العمل ھذه.
كما  2014تشرین أول  13أرسلت الوزارة رسائل تحتوي على المدونة الى كافة الھیئات الحكومیة وذلك بتاریخ 

. طلبت 2014تشرین أول  16وأرسلت الوزارة رسالة تحتوي على مدونة السلوك الى رئیس الوزراء بتاریخ 
م من كافة الھیئات الحكومیة نشر المدونة على مواقعھا االلكترونیة وفقا لرسالة بتاریخ وزارة تطویر القطاع العا

5. وبالتالي، فإن باحثي اعداد التقاریر المستقلة  یعتبرون بأن ھذه المرحلة قد استكمل.2014حزیران  11  

دت ورش العمل ھذه تشیر ھذا المرحلة إلى ورش عمل للتوعیة على مدونة السلوك. الوزارة عق :11.2مرحلة 
لمدیري الموارد البشریة في المؤسسات الحكومیة. وقد استكمل ھذا اإلنجاز قبل تقدیم خطة العمل رسمیا للشراكة 

تدعو فیھا مدیري الموارد البشریة لحضور   الحكومیة المفتوحة حیث أرسلت وزارة تطویر القطاع العام رسائل
6.، وتمثل ھذه الرسائل وفاء لھذا اإلنجاز2014نیسان عام  23ورشة العمل التي عقدت في   

وزارة  تھدف ھذا المرحلة الى شمول مدونة السلوك في تدریب الموظفین واإلدارة الجدیدة. اتخذت: 11.3مرحلة 
 الخطوات الالزمة لتنفیذ االلتزام من خالل دمج مدونة السلوك في البرامج التدریبیة لمعھد تطویر القطاع العام

مة والذي یدرب جمیع الموظفین الجدد الذین تعینھم الحكومة. حصل فریق البحث على خطط تدریب اإلدارة العا
وزارة تطویر القطاع العام للموظفین الجدد، والحظ بأنھا استھدفت مجموعات مختلفة في جمیع أنحاء البالد. 

وھذا یمثل وفاء للمرحلة  7طبقت وزارة تطویر القطاع العام جدول توجیھ الموظف والذي یتضمن مدونة السلوك.
اعداد التقاریر المستقلة بأن ھذا  وحیث أنھ تم االنتھاء من جمیع المراحل من ھذا االلتزام، یعتبر باحثو 8الثالثة.

االلتزام قد "استكمل". غیر أن ھذا االلتزام قد اسكتمل قبل االفراج عن خطة العمل الوطنیة األردنیة في تشرین 
.یعتبرون بأن ھذا االلتزام لیس لھ تأثیر محتمل فإن باحثي إعداد التقاریر المستقلة . ولذلك،2014أول عام   

يهم؟ هل 	

وھو یسعى إلى بناء القدرة التنظیمیة   9،10تم إنشاء ھذا االلتزام ردا على عدم ثقة المواطنین بالجھات الحكومیة.
لوحدات الموارد البشریة في القطاع العام من خالل تدریب مدیري تلك اإلدارات على الممارسات واألسالیب 

الحدیثة. باإلضافة إلى ذلك، فإن ھذا االلتزام سیزود الموظفین في تلك الوحدات بالمھارات والمعارف المرتبطة 
.ةبمفاھیم الوحدة الوطنی  
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أعرب المواطنون في مشاورات مع أصحاب العالقة عن اتفاق واسع النطاق بشأن الحاجة إلى تحسین السلوك 
األخالقي للعاملین في الھیئات الحكومیة، كما أنھم الحظوا بأن ممارسات مثل انعدام الشفافیة والفساد واستخدام 

ي إلى زیادة الوقت والجھد الالزمین للحصول على السلطات التقدیریة ھي واسعة االنتشار في القطاع العام وتؤد
الخدمات الحكومیة. ومع ذلك، فقد اقترح المواطنون بأن مجرد تعزیزمدونة السلوك ال یكفي. بدال من ذلك، جادل 

ھؤالء المواطنون بأنھ یجب أن تكون ھناك عواقب وعقوبات واضحة للموظفین الذین یخرقون المدونة أو 
ام ال یذھب بعیدا بما فیھ الكفایة في تنظیم تنفیذ مدونة السلوك، ینبغي أن یكون لھذا االلتزام القانون. ألن االلتز

تأثیر محتمل طفیف. لكن، وكما ذكر سابقا، منذ أن تم االنتھاء من ھذا االلتزام قبل االفراج عن خطة العمل في 
نیف أثرھا المحتمل ب "ال شيء".تص إعداد التقاریر المستقلة ، فإن على باحثي2014شھر تشرین أول عام   

إن تحسین األخالق في الخدمة المدنیة ھو خطوة ھامة لضمان سالمة الحكومة. ومع ذلك، فإن ھذا االلتزام ال 
یتضمن أي عنصر من عناصر الوصول إلى المعلومات والمشاركة المدنیة والمساءلة العامة أو باستخدام 

.امةالتكنولوجیا واالبتكار في الشفافیة الع  

 ! قدما المىص" 	

ینبغي إدراج ھذا االلتزام فقط في خطة العمل المقبلة إذا تمكنت وزارة تطویر القطاع العام من إثبات أھمیتھ 
اقترحت االطراف المعنیة ضمن   الشراكة الحكومیة المفتوحة. واحدة من طرق تحقیق ذلك، كما  بالنسبة لقیم

المستقلة، ھي إرفاق مدونة السلوك الجدیدة بإجراءات رصد أقوى لضمان اعداد التقاریر  مشاورات باحثي 
االمتثال مع المدونة وتطبیق الحوافز المناسبة والتدابیر التأدیبیة التي تضمن بأن یفي الموظفون بمسؤولیاتھم. 

یمكن  على سبیل المثال، 11وینبغي أن تشمل أیضا على عنصر التوجھ العام إلشراك المواطنین في العملیة.
وزارة تطویر القطاع العام.  للحكومة أن تجعل المعلومات المتعلقة باالمتثال متوفرة على موقع

																																																												 	
مجلس الوزراء یقر تعدیل مدونة قواعد السلوك الوظیفي تطویر القطاع العام، "المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة  1

.http://bit.ly/1jy9C3u، 2015آذار  2وأخالقیات الوظیفة العامة"،   
ام، "تقریر تقدم سیر العمل التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع الع2 

.35، صفحة 2015أیلول  9"، استلم من قبل الباحثین، 2015حزیران   
المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العمل التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى 3 

-35، صفحة 2015أیلول  9لم من قبل الباحثین، "، است2015حزیران  36.  
، 2015كانون األول  6وكالة أنباء بترا، ورشة عمل حول مدونة قواعد السلوك الوظیفي واخالقیات الوظیفة العامة"، "4 

http://bit.ly/1Q4wG6F.  
.http://bit.ly/1ZiHYERمدونة السلوك"،  – 11.1" 5  
.http://bit.ly/1ZiHYERمدونة السلوك"،  – 11.1" 6  
.http://bit.ly/1ZiHYERمدونة السلوك"،  – 11.1" 7  
المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، وحدة المتابعة والتقییم، تواصل عبر اإلیمیل مع فیروز بني  8

.2015حزیران  24حمدان،   
.http://bit.ly/1OKzDbI، 2015تشرین الثاني  25"أزمة ثقة بین المواطن والحكومة"، الشاھد،  9  

، 2015كانون األول  3"، جریدة الرأي، المومني:الحكومة تدرك اھمیة االستمرار في بناء الثقة مع المواطنین" 10
http://bit.ly/1UJaSgg.  

تشرین  1، محافظة الكرك، 2015أیلول  30، محافظة عمان، 2015آب  1د، لقاءات أصحاب المصلحة، محافظة ارب11 
.2015األول   
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. بناء القدرات المؤسسیة12  

االلتزام نص  

بناء القدرات المؤسسیة لوحدات الموارد البشریة في القطاع العام والتركیز على المحاور التالیة:  
السیاسات واإلجراءات التي تحكم عمل وحدات إدارة الموارد إعداد واعتماد دلیل إجرائي لمختلف  •

البشریة وبما یضمن شفافیة وعدالة تطبیق ھذه اإلجراءات.  

تدریب القائمین على ھذه الوحدات على األسالیب والممارسات الحدیثة في مجال إدارة وتنمیة   •
الموارد البشریة.  

.ترتبط بمفاھیم ومضامین النزاھةإكساب العاملین في تلك الوحدات مھارات ومعارف  •  

:المعالم  

. اعتماد دلیل تقییم وحدات الموارد البشریة ودلیل إجراءات وحدات الموارد البشریة، وإقراره من قبل 1
مجلس الخدمة المدنیة ومجلس الوزراء.  

.. تنفیذ المشروع في خمس دوائر ریادیة بالتنسیق مع دیوان الخدمة المدنیة2  
  التقاریر وتحدیث األدلة. . مراجعة3

 
وزارة تطویر القطاع العام المؤسسة المسؤولة:  

المؤسسة الداعمة: غیر محدد  

2016تاریخ االنتھاء: الربع الرابع                   2014تاریخ البدء: الربع األول   

بالنسبة لثالثة من معالم االلتزام، فإن الترجمة اإلنجلیزیة لخطة العمل المقدمة للشراكة  مالحظة المحرر:
دلیل إرشادي لتقییم وحدات  إعداد  12.1الحكومیة المفتوحة تختلف عن الترجمة العربیة. المعالم ھي كما یلي: 

قد وافق علیھا مجلس الخدمة المدنیة الموارد البشریة ودلیل إجراءات وحدات الموارد البشریة كما أن ھذه االدلة 
مراجعة  12.3تنفیذ المشروع في خمس ھیئات رائدة بالتنسیق مع دیوان الخدمة المدنیة،  12.2ومجلس الوزراء، 

ومتابعة تقاریر تقییم حالة إدارات الموارد البشریة في ھیئات تتعامل مع احتیاجاتھم ومع التنمیة ومع مجاالت 
:[تلك الھیئات] وسیاساتھا وفقا لنتائج الجھود التالیة التحسین ومراجعة لوائح  

.دیوان الخدمة المدنیة: التأكد من أن إدارات الموارد البشریة في الھیئات الحكومیة تستخدم منھجیة التقییم •  

معھد اإلدارة العامة: مسؤول عن إجراء دورات تدریبیة للمدیرین على استخدام دلیل ومنھجیات التقییم (مع  •
لتركیز على إدارات الموارد البشریة).ا  

.تحدیث االدلة (دلیل لتقییم وحدات الموارد البشریة ودلیل إجراءات بشأن وحدات الموارد البشریة) عند الحاجة •  

.لمزید من التفاصیل http://bit.ly/1ZiHYER یرجى مراجعة  

 

مراجعة االلتزام   
الخصوصیة قیمة صلة الشراكة الحكومیة  

المفتوحة  
االثر المحتمل  مستوى االنجاز   
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شامل     ✔ غیر واضح     ✔      ✔   

إصدار أدلة  12.1
تشغیلیة  

  ✔ غیر واضح    ✔        ✔  

خمسة مشاریع  12.2
ریادیة  

 ✔ غیر واضح      ✔       ✔  

تقاریر رصد 12.3   ✔    
غیر واضح  

 ✔    ✔     
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حدث؟ ماذا  

یتناول ھذا االلتزام تجریب برنامج لتحسین قدرات الموارد البشریة في عدد معین من الھیئات الحكومیة في ضوء 
، فإن 11و  10. كما ھو الحال مع االلتزامین 10اإلصالحات لخدمة الالئحة المدنیة كما ھو موضح في التزام 

لتحسین  2013یذیة التي اتخذھا مجلس الوزراء في عام ھذا االلتزام یتناول المواضیع الواردة في الخطة  التنف
1.األداء الحكومي  

: وفقا لتوثیق من وزارة تطویر القطاع العام، نشرت ووزعت ھذه الوزارة مع دیوان الخدمة المدنیة 12.1مرحلة 
تم  4ودلیل لتقییم وحدات الموارد البشریة. 3الموارد البشریة الدلیل التنظیمي لھیئات 2دلیلین في تنفیذ ھذا االلتزام:

نشرت ھذه االدلة تحت  5تصمیم الدلیلین لبناء قدرات وحدات الموارد البشریة في الھیئات الحكومیة األردنیة.
وزارة  على الموقع اإللكتروني لدیوان الخدمة المدنیة، وھي خطوة إیجابیة لشفافیة المبادرة. ذكرت DOC. شكل

ھذا وقد  6نسخة من ھذه االدلة وبأنھا وزعتھا على الھیئات الحكومیة. 500أیضا بأنھا طبعت  عامتطویر القطاع ال
أطلقت ھذه الكتیبات خالل ورشة عمل للتوعیة تنظم لغرض تقدیم الدلیل لمدیري الموارد البشریة في الھیئات 

.7الحكومیة المختلفة  

، 2014تشرین أول  16اإلنجاز، بما في ذلك رسالة مؤرخة في قدمت الحكومة األدلة لتقییم االنتھاء من ھذا 
تشرین أول  13أرسلت إلى مكتب رئیس الوزراء تبلغھ باالنتھاء من اعداد ھذه االدلة؛ ورسائل مؤرخة في 

وعالوة على  8، أرسلت إلى جمیع الھیئات الحكومیة لنشر ھذه االدلة؛ ونسخا من التقییم وأدلة التشغیل.2014
تم إجراء تقییم إلدارات الموارد البشریة في وزارة النقل ووزارة السیاحة واآلثار ووزارة البیئة ووزارة ذلك، فقد 

بأن ھذا اإلنجاز قد اكتمل.  إعداد التقاریر المستقلة تطویر القطاع العام ودائرة اآلثار العامة. ومن ھنا، یرى باحثو
العمل الوطنیة والتي أدت إلى ترمیز االثر المحتمل  غیر أن الحكومة  أكملت المرحلة قبل االفراج عن خطة

."بصفة "ال شيء  

تدعو ھذا المرحلة وزارة تطویر القطاع العام الى إجراء دراسات تجریبیة وتدریبیة في خمس  :12.2مرحلة 
الجراء تقاریر الرصد. وتنفیذا لھاتین المرحلتین، أجرت وزارة  12.3ھیئات حكومیة، كما وتدعو المرحلة 

ویر القطاع العام ودیوان الخدمة المدنیة دراسات عن الحالة الراھنة إلدارات الموارد البشریة في خمس ھیئات تط
حكومیة: وزارة تطویر القطاع العام ووزارة النقل ووزارة السیاحة واآلثار ودائرة اآلثار العامة ووزارة البیئة. 

إلى إجراء التغییرات المناسبة كما أفادت وزارة تطویر  وقد أرسلت ھذه التقاریر إلى كل الھیئات من أجل دفعھم
كما وفرت الحكومة  2015.9أیلول  9ر المستقلة بتاریخ القطاع العام في رسالة بعثت بھا لباحثي اعداد التقاری

عینة عن تقریر التقییم لصالح وزارة البیئة والخطة التنفیذیة لبناء القدرات  لباحثي اعداد التقاریر المستقلة
المؤسسیة للوزارة. أرفقت وزارة تطویر القطاع العام رسالة تحتوي على التقییم والخطة المرسلة الى وزیر البیئة 

2015.10كانون ثاني  13بتاریخ   

كما عملت وزارة تطویر القطاع العام عن كثب على البرامج التدریبیة مع ثماني ھیئات مختلفة، بما في ذلك 
الطاقة ووزارة المیاه ووزارة الشؤون البلدیة ووزارة االتصاالت وتكنولوجیا  وزارة التعلیم العالي ووزارة

المعلومات ووزارة العمل ووزارة الثقافة ووزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف واألماكن المقدسة. أجرت وزارة 
عم الفني الستخدام تطویر القطاع العام لكل واحدة من ھذه الھیئات أربع زیارات میدانیة، حیث عرضت خاللھا الد

آذار  18الدلیلین المشار إلیھما أعاله. ثم عقدت الوزارة  ورشتي عمل لبناء الوعي لھذه الھیئات الثمانیة في 
بھدف بناء قدراتھا على إدارة الموارد البشریة. ونظرا لھذه البینة، فقد اعتبر باحثو  2015حزیران  10و  2015

11.نجاز قد اكتملھذا اإل اعداد التقاریر المستقلة بأن  
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مرحلة صعب التقییم ألنھ لیس محددا ویشیر إلى اإلجراءات المتخذة على أساس مستمر. لیس  ھذا :12.3مرحلة 
ھناك جدول زمني واضح الستكمال االدلة وال توجد مبادئ توجیھیة واضحة حول متى ینبغي أن یتم ھذا. وفیما 

ینبغي نشر ھذه أم ماذا ینبغي أن ترصد بالضبط. لم تعط یتعلق بتقاریر الرصد، فمن غیر الواضح أیضا متى 
بشأن ھذا المرحلة لباحثي إعداد التقاریر المستقلة، وضوحا كافیا إلصدار  وزارة تطویر القطاع العام المتابعة مع

ھ "لم ھذا اإلنجاز كأن حكم، حول التقدم الحاصل بھذا المرحلة. ومن ھنا، یعتبر باحثو اعداد التقاریر المستقلة أن
یبدأ" وفقا للبینة المتوفرة.  

 
يهم؟ هل  

إن من شأن تحسین األداء الفردي لموظفي الحكومة وبالتالي تحسین نوعیة اإلدارة العامة أن یفید المواطنین من 
.خالل تحسین نوعیة الخدمات العامة التي یتلقونھا. وبالتالي، تم تقییم ھذا االلتزام على أن لھ تأثیر محتمل طفیف  

 
بإعادة ھیكلة القطاع  9بالكامل. یتعامل االلتزام  9االلتزام یمكن أن یكون أكثر فعالیة عندما ینفذ االلتزام  ھذا

العام. عندما تنتھي الحكومة من  توضیح أدوار ومسؤولیات موظفي الخدمة المدنیة، فسیكون من األسھل جعلھم 
مھمة لجھود اإلصالح الوطني، فھي لیست ذات صلة في حین أن ھذه اإلصالحات قد تكون  .مساءلین عن أفعالھم

.بقیم الشراكة الحكومیة المفتوحة للحصول على المعلومات والمشاركة المدنیة والمساءلة العامة  
 

 ! قدما المىص" 	
 وبما أن ھذه المرحلة ال تتعامل مباشرة مع قیم الشراكة الحكومیة المفتوحة، فال ینبغي أن تشمل الحكومة ھذا

االلتزام في خطة العمل القادمة.
																																																												 	

، 2013كانون األول  5وكالة أنباء بترا،  مجلس الوزراء یقر الخطة التنفیذیة لتطویر اداء الجھاز الحكومي"،"1 
http://bit.ly/1Nl5f5p.  

األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العمل التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى المملكة 2 
.36، صفحة 2015أیلول  9"، استلم من قبل الباحثین، 2015حزیران   

، المملكة األردنیة الھاشمیة، دیوان الخدمة المدنیة، "الدلیل التنظیمي لوحدات الموارد البشریة"3 
http://bit.ly/1Lmc8CW.  

.http://bit.ly/1OQedtdالمملكة األردنیة الھاشمیة، دیوان الخدمة المدنیة، "دلیل تقییم وحدات الموارد البشریة"،  4  
، 2014تشرین األول  Amman XChange ،2لموارد البشریة"، إطالق الدلیلین التنظیمي والتقییمي لوحدات ا"5 

http://bit.ly/1M4zNVs.  
المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العمل التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى 6 

.36، صفحة 2015أیلول  9الباحثین، "، استلم من قبل 2015حزیران   
، 2014تشرین األول  Amman XChange ،2إطالق الدلیلین التنظیمي والتقییمي لوحدات الموارد البشریة"، "7 

http://bit.ly/1M4zNVs.  
.http://bit.ly/1ZiHYERأدلة تقییم واجراءات إدارة الموارد البشریة"،  – 12.1" 8  
المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العمل التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى 9 

-36، صفحة 2015أیلول  9"، استلم من قبل الباحثین، 2015حزیران  37.  
  .http://bit.ly/1ZiHYERأدلة تقییم واجراءات إدارة الموارد البشریة"،  – 12.1" 10

المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العمل التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى 11 
.37، صفحة 2015أیلول  9استلم من قبل الباحثین، "، 2015حزیران   
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: تعزیز مبادئ الحكم الرشید4المادة   
. تطبیق مبادئ الحكم الرشید13  

التزام نص  

 وتبني وضع. المدني المجتمع ومنظمات الخاص القطاع الى إضافة العام القطاع في الحوكمة مبادئ تطبیق
 نشر .المجال ھذا في الفجوات لتجسیر العالقة ذات التشریعات في وتضمینھا الرشیدة للحوكمة وبرامج سیاسات
 المجتمع مع للتواصل الممكنة الوسائل كافة باستخدام الحوكمة سیاسات لتبني ومؤسسیة مجتمعیة ثقافة

.والمؤسسات  
 

:المعالم  

.العام للقطاع للحوكمة دلیل إعداد. 1  
.والتدریب التوعیة. 2  
.الحكومي الجھاز في الحوكمة تطبیقات حول سنوي تقریر. 3  

 
العام القطاع تطویر وزارة :المسؤولة المؤسسة  
محدد غیر: الداعمة المؤسسة  

2016 الرابع الربع: االنتھاء تاریخ                         2014 األول الربع: البدء تاریخ  

 مقارنة لالتفاصی من المزید العمل خطة من العربیة النسخة في البارزة المعالم بعض تتضمن :المحرر مالحظة
 13.3 و العام للقطاع الحوكمة دلیل إعداد 13.1: ھي العربیة النسخة في المعالم. اإلنجلیزیة باللغة نظیرتھا  مع

 من لمزید http://bit.ly/1ZiHYER  من التحقق نرجو. الحكومة ھیئات في الحوكمة تنفیذ بشأن  سنوي تقریر
.التفاصیل  

مراجعة االلتزام   

الخصوصیة الشراكة الحكومیة قیمة صلة  
المفتوحة  

االثر المحتمل  مستوى االنجاز   
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إجمالي   ✔ غیر واضح       ✔     ✔   

دلیل ممارسات  13.1
الحوكمة  

 ✔    
غیر واضح  

✔      
  

✔  

إقامة ورشات  13.2
عمل تدریبیة  

 ✔    
غیر واضح  

 ✔     
  

✔  

تقاریر تحضیر  13.3
رصد  

 ✔    
غیر واضح  

 ✔    ✔  
  

 

 
حدث؟ ماذا  
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یسعى ھذا االلتزام لوضع دلیل الحكم الرشید وإجراء ورش عمل تدریبیة وإعداد تقاریر الرصد. وقد صیغ ھذا 
االلتزام بشكل غامض نظرا العتماده على مصطلح مطاط ھو "الحكم الرشید" من دون تفسیر واضح لما ھو 

لھذه المرحلة أن تحسن الحكم الرشید في األردن. القصد من ھذا االلتزام غیر واضح، مقصود بھ أو كیف یمكن 
2014في  .وعلى الرغم من أنھ قد یكون لصالح الحكومة المفتوحة، إال أنھ لیس ھناك أدلة تشیر إلى ذلك -2015 ،

.عدة خطوات لتنفیذ بعض معالم االلتزام  اتخذت وزارة تطویر القطاع العام  

، دلیل الحكم الرشید في القطاع العام، 2014تم تنفیذ ھذه المرحلة بالكامل. نشرت الوزارة، في آب  :13.1مرحلة 
وھو دلیل لموظفي القطاع العام. ووفقا للوزارة، یؤكد الدلیل على أھمیة النزاھة والشفافیة والقیم األخالقیة 

ومع ذلك، أكد عدد من  1تحت تصرف الجمھور.تم وضع الدلیل والشراكة من أجل بناء القدرات والقیادة. لم ی
.المسؤولین في الوزارات المختلفة بأن معظمھم تلقى وشاھد ھذا الدلیل  

یھدف ھذه المرحلة الى توفیر التدریب لموظفي الخدمة المدنیة بشأن وجود واستخدام دلیل الحكم  :13.2مرحلة 
عبر تقدیم نسختین من  2تم عقد ورشات عمل توعویة وزارة تطویر القطاع العام البینة على أنھ الرشید، وقدمت

وقد  3لحضور ورشة عمل التوعیة. 2015كانون ثاني  5و 2014تشرین ثاني  3خطابات دعوة مؤرخة في 
4نشرت الصحف المحلیة أیضا عن ورشات عمل التوعیة ھذه.  

تھدف ھذا المرحلة إلى إعداد تقاریر الرصد بشأن تنفیذ "الحكم الرشید". ووفقا للوثائق المعطاة  :13.3مرحلة 
لباحثي إعداد التقاریر المستقلة، فقد أعدت وزارة تطویر القطاع  العام منھجیة لتقییم أداء الحكم الرشید في مختلف 

المیاه وسلطة المیاه وسلطة وادي األردن)  القطاعات وبدأت تقییم قطاعین: قطاع المیاه (بما في ذلك وزارة
نسخة من المنھجیة. ونتیجة  إعداد التقاریر المستقلة لباحثي تعط وزارة تطویر القطاع العام   لم 5وقطاع العمل.

."لذلك، تم تقییم مستوى اإلنجاز على أنھ "لم یبدأ  

 

يهم؟ هل  

التقییم. أوال وقبل كل شيء، یتوجب على الحكومة أن إن لغة االلتزام غامضة، مما یجعل تأثیرھا المحتمل صعب 
"الحكم الرشید". في حین ترتبط مبادئ الحكم الرشید بتحسین العملیات وأداء الحكومة، والتي ینبغي ـتقدم تعریفا لل

أن تؤدي إلى زیادة إشراك المواطنین والمساءلة العامة، فمن غیر الواضح كیف یمكن لنشر دلیل أن یحقق ھذا 
، وذلك قبل إطالق خطة العمل 2014ف. وبنفس الوقت، فإن أول مرحلة في ھذا االلتزام استكملت في آب الھد

إعداد التقاریر المستقلة  الوطنیة، مما یعطي ھذه المرحلة تأثیر محتمل تصنیفھ ھو "ال شيء". لذلك، أعطى باحثو
االلتزام الشامل تصنیف "بسیط" بالنسبة الثره المحتمل.   

ت الباحثین مع أصحاب العالقة، ادعى المواطنون بأنھم لم یجدوا وضوح في غرض ھذا االلتزام. لم في مشاورا
یجد معظم المواطنین صلة بین المصطلح الغامض "الحكم الرشید" وأیة إجراءات عملیة من شأنھا أن تؤثر في 

حول معنى "الحكم الرشید"  ولذلك، كان یمكن أن یكون مفیدا للحكومة العمل على رفع مستوى الوعي 6حیاتھم.
.مع أیضا تحدید إجراءات بعینھا لإلصالح والتي تندرج تحت ھذا العنوان العام  

إن المعالم المدرجة لتحقیق االلتزام مركزة داخلیا وال تحتوي على أي عنصر للوصول إلى المعلومات أو 
لذلك، اعتبرت أھمیة االلتزام بقیم الشراكة للمشاركة المدنیة أو أي جانب من جوانب ملموسة من المساءلة العامة. 

الحكومیة المفتوحة "غیر واضحة".  

 
 ! قدما المىص"  

یمكن أن یكون مصطلح "الحكم الرشید" نقطة اتصال مفیدة للجمع بین الحكومة والمواطنین في جھد مشترك. 
تاح والشفافیة ومشاركة المواطنین وحیث أن العدید من التعریفات لل"الحكم الرشید" تشتمل على أفكار االنف



ستشھاد أو االقتباس النسخة للتعلیقات: لیست لال  

	 65	

إذا كانت  الشراكة الحكومیة المفتوحة  والجھود الرامیة إلى تعزیز الحكم الرشید بحیث یمكنھا أن تعزز قیم
.موجھة عمدا على ھذا النحو

																																																												 	
 ،2014 آب 11 بترا، أنباء وكالة ،"الحكومیة الدوائر على العام القطاع في الحوكمة ممارسة دلیل تعمیم"1 

http://bit.ly/1GgKNTP.  
-4 البلدیة، الشؤون ووزارة الكبرى عمان أمانة االجتماعي، األمن إدارة في الحكومة مسؤولي مع الباحثین استشارات2  5 

.2015 نیسان  
المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العمل التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى 3 

.38، صفحة 2015أیلول  9"، استلم من قبل الباحثین، 2015حزیران   
-IRM 2014ثائق تقریر آلیة إعداد التقاریر المستقلة مكتبة و ، رسالة دعوة لحضور الورشة التوعویة، 13، االلتزام 2015

http://bit.ly/1ZiHYER.  
، 2014أیلول  10ورشتا عمل للتوعیة بدلیلي الحوكمة وتطویر األداء المؤسسي"، وكالة أنباء بترا، "4 

http://bit.ly/1TUjDDX.  
 21النھار، المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، وحدة المتابعة والتقییم، تواصل عبر اإلیمیل مع فایز 5 

األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العمل التراكمي لمبادرة الحكومة  ;2015تشرین األول 
.38، صفحة 2015أیلول  9"، استلم من قبل الباحثین، 2015الشفافة لحتى حزیران   

تشرین  1، محافظة الكرك، 2015أیلول  30، محافظة عمان، 2015آب  1لقاءات أصحاب المصلحة، محافظة اربد، 6 
.2015األول   
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: النزاھة المدنیة ومؤسسات الرقابة5المادة   

  . وسائل إعادة ھیكلة قطاع االعالم14

االلتزام نص  

.أدائھا مستوى رفع بھدف اإلعالم قطاع مؤسسات ھیكلة إعادة  

:معالم  

 التي المؤسسات دیدوتح القطاع في العاملة والمؤسسات للدوائر الحالیة المھام وتحلیل حصر. 1
).إنجازه تم(  ...)نمط، تغییر ارتباط، تغییر اإللغاء، ،للدمج( ستتعرض  

).إنجازه تم( موظفین توزیع وخطط لمؤسساتھ تنظیمیة وھیاكل للقطاع تنظیمي ھیكل تطویر. 2  
).إنجازه تم( الحكومة من مقرة معدلة تشریعات. 3   

.حكومیة ودوائر مؤسسات ھیكلة إعادة قانون صدور بعد التنفیذ إجراءات متابعة. 4  
 

العام القطاع تطویر وزارة :المسؤولة المؤسسة  
محدد غیر: الداعمة المؤسسة  

2015 الرابع الربع: االنتھاء تاریخ                          2015 األول الربع: البدء تاریخ  

 الشراكة  إلى المقدمة العمل لخطة اإلنجلیزیة الترجمة فإن االلتزام، معالم من لثالثة بالنسبة :المحرر مالحظة
 األدوار وتحلیل قائمة وضع 14.1: یلي كما ھي العربیة المعالم. العربیة الترجمة عن تختلف المفتوحة الحكومیة
 وتغییر وحل دمج( ھیكلة إعادة إلى تتعرض سوف التي الھیئات وتحدید القطاع ھذا في العاملة للمؤسسات الحالیة
 وخطة لھیئاتھا التنظیمیة والھیاكل للقطاع التنظیمي الھیكل تطویر 14.2 ؛)مكتملة...) ( التسمیة وتغییر االنتماء
 متابعة 14.4 و ؛)مكتملة( الحكومة علیھ وافقت معدل تشریع 14.3 ؛)مكتملة( البشریة للموارد تخصیص
  راجع علیھ الموافقة بعد الحكومیة الھیئات ھیكلة إعادة قانون لتنفیذ المتخذة للخطوات

http://bit.ly/1ZiHYER  التفاصیل من لمزید.  

 

مراجعة االلتزام   

الخصوصیة قیمة صلة الشراكة الحكومیة  
المفتوحة  

االثر المحتمل  مستوى االنجاز   
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إجمالي   ✔ غیر واضح     ✔       ✔  ✔  

تحلیل أدوار  14.1
المؤسسات االعالمیة  

 ✔    
غیر واضح  ✔      

  
✔  

تحدید  14.2
المؤسسات المعاد 

ھیكلتھا  
 

✔  
  

غیر واضح  ✔   
   

  
✔  
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التعدیالت  14.3
التشریعیة  

✔   
  

غیر واضح  ✔   
   

  ✔  

التنفیذ 14.4  ✔      ✔        ✔  

 
حدث؟ ماذا  

".یسعى ھذا االلتزام إلعادة ھیكلة قطاع اإلعالم "لرفع مستوى أدائھ  

قطاع اإلعالم في األردن مملوك جزئیا للدولة، والمؤسسات اإلعالمیة الخاصة كلھا تخضع إلشراف وتنظیم 
الھیئات الحكومیة المعنیة. تاریخیا، كانت وسائل الحكومة، باإلضافة إلى كونھا مرخصة ومسجلة مسبقا من قبل 

اإلعالم في األردن تنظم من قبل ثالث مجموعات من المؤسسات: تلك التي تحكم المطبوعات والمنشورات وتلك 
التي تحكم وسائل اإلعالم المرئیة والمسموعة وتلك التي تحكم االتصاالت واإلنترنت. منح الدستور االردني للعام 

.1تعبیر محدودة للمواطنین وللصحافةحریة  1952  

تشیر الوثائق التي قدمتھا وزارة تطویر القطاع العام إلى أن المؤسسات الحكومیة وأنظمة قطاع اإلعالم سیتم 
17.2إصالحھا من خالل قانون إعادة ھیكلة المؤسسات الحكومیة رقم   

 –األردني. إن التعدیالت األخیرة على التشریع ولكن یجب التعامل بحذر مع مسألة إصالح اإلعالم في السیاق 
على قانون الصحافة والمطبوعات، والتي توسع الرقابة لتشمل شبكة  2012مثل التعدیالت التي أدخلت عام 

، والذي قمع المعارضة 2014اإلنترنت والتعدیالت على قانون مكافحة اإلرھاب في نیسان  قد تعرضت   -
جتمع المدني ومنظمات حریة الصحافة المنظمات التي اتھمتھا بأنھا تحد بشكل كبیر النتقادات من قبل منظمات الم
3.من حریة اإلعالم في األردن  

یحتاج الصحفیون في األردن أن یكونوا أعضاء في نقابة الصحفیین األردنیین لیكونوا قانونیین. تطلب نقابة 
والعمل في مجال الصحافة.  إال إن النقابة ال الصحفیین األردنیین من الصحفیین امتالك درجة البكالوریوس 

توافق على عضویة الصحفیین المستقلین، حیث أنھا تطلب من األعضاء أن یتكرسوا للصحافة مع عدم ممارسة 
.أیة وظائف أخرى بدوام كامل  

یعارض بعض المدافعین عن حریة الصحافة في األردن إجراءات العضویة في النقابة. ووفقا لمركز حریة 
) العاملین في األردن لیسوا 500حمایة الصحفیین الموجود في عمان، فإن  ثلث الصحفیین (ما یقرب من و

وكذلك خطر التھدید  4أعضاء في النقابة، مما یجعلھم عرضة لخطر المحاكمة بتھمة "انتحال صفة صحفي."
$ بتھمة التشھیر ضد الدولة أو الدین فضال  40000بفرض عقوبات كبیرة علیھم والتي تتضمن غرامة قیمتھا 

٪ من الصحفیین 95على أنھم بحاجة للتدقیق، فیما ینشرونھ، بشأن السیاسة الخارجیة والتغطیة العسكریة مما دفع 
مع الصحفیین أجراھا مركز حریة  الذاتیة، وذلك وفقا لمقابالتالذین یغطون االحداث على  اعتماد الرقابة 

2014.5وحمایة الصحفیین في   

، وذلك قبل بدایة تنفیذ خطة العمل ھذه. 2014تم االنتھاء من ھذه المرحلة بالكامل في نیسان  :14.1مرحلة 
المؤسسات الحكومیة االساسیة   العادة ھیكلة 17ولذلك، فھو یعتبر بال أي تأثیر محتمل. أقر البرلمان قانون رقم 

 6المؤسسات في منظمة واحدة جامعة. بما في ذلك تلك المسؤولة عن تنظیم وسائل اإلعالم، من خالل دمج ھذه
یحول القانون الجدید لجنة االتصاالت السمعیة والبصریة الى ھیئة اإلعالم كما وینقل اختصاصات مكتب الطباعة 

خضع الھیئة الجدیدة الى إشراف رئیس الوزراء المباشر أو أي وزیر یعینھ رئیس والنشر الى اللجنة اإلعالمیة. ت
الوزراء. یحدد القانون أن ھیئة تنظیم قطاع االتصاالت ینبغي أن تظل مسؤولة عن تنظیم البنیة التحتیة 

یمثل إعادة ھیكلة المؤسسات اإلعالمیة  2014وفقا لوزارة تطویر القطاع  العام، فإن إقرار قانون  7لالتصاالت.
.بما یتماشى مع االلتزام  
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: تم االنتھاء من ھذه المرحلة بشكل كامل قبل بدء خطة العمل. وبالتالي، فإن لیس لھ أي تأثیر 14.2مرحلة 
وفیما  8إعادة النظر في عدد من اللوائح بموجب القانون الجدید.محتمل. قامت الوزارة بإعادة توزیع الموظفین و

من قانون اعادة ھیكلة المؤسسات  7یتعلق بإعادة توزیع الموظفین، فقد تم بالفعل إعادة الھیكلة من خالل المادة 
  2014.9لسنة  17الحكومیة رقم 

 
أدت التعدیالت والتشریعات الى إعادة ھیكلة المؤسسات الحكومیة المذكورة سابقا في  :14.4و  14.3المرحلتین 

، ھو حصیلة أخرى 2015للسمعي والبصري، الذي اعتمد في نیسان عام  26. القانون الجدید رقم 17القانون رقم 
تابعت وزارة تطویر  ھذا وقد 10فاصیل حول والیة اللجنة والعمل.لتعدیالت التشریعات، وھذا القانون یحدد الت

القطاع العام عملیة تطبیق ھذه القوانین وإنشاء لجنة االعالم الجدید، التي تعمل بمثابة المظلة المنظمة لدمج ھیئة 
السمعي والبصري والطباعة والنشر. یعتبر باحثو إعداد التقاریر المستقلة بأن كال المرحلتین قد "استكملتا" ضمن 

لى الرغم من أن تنفیذ المراحل الثالثة والرابعة جاء بعد االعالن عن خطة العمل، إال اإلطار الزمني لاللتزام. ع
."أن االثر المحتمل للمرحلة یعتبر "ال شيء" ألن خصوصیة لغة المرحلة ھي "ال شيء  

 

يهم؟ هل  

العمل، ومن لم یسجل ھذا االلتزام أي تأثیر محتمل. تم االنتھاء من المرحلتین األولى والثانیة قبل نشر خطة 
.المستحیل التأكد من األثر المحتمل الثنین من المعالم المتبقیة بسبب عدم وجود خصوصیة  

أدى وجود العدید من الھیئات التي تنظم قطاع اإلعالم الى تداخل األدوار والمسؤولیات. ووفقا للحكومة، فإن 
شأنھ أن یحسن أداء القطاع وأن یحد من  توضیح أدوار ومسؤولیات الھیئات الحكومیة في تنظیم قطاع اإلعالم من

وزارة تطویر القطاع العام بأن إعادة ھیكلة ھیئة  تنظیم وسائل اإلعالم كانت واحدة من  االرتباك. ذكرت
  11.اإلجراءات المتخذة من أجل تحقیق ھذا الھدف

وذكر بعض المھنیین كشفت مشاورات باحثي إعداد التقاریر المستقلة مع اإلعالمیین شكوكا بشأن اإلصالحات. 
أنھم یعتقدون بأن التغییرات المؤسسیة قد صممت لبذل المزید من السیطرة على وسائل اإلعالم في األردن عبر 
جعل السیطرة تقوم على وسائل اإلعالم مركزیة. وذكر آخرون أنھ بعد دمج المؤسسات القدیمة في ھیئة اإلعالم 

للحصول على تراخیص. وأشار بعض الصحفیین أیضا إلى أن  فإن االمر سیستغرق المزید من الوقت والجھد
معھد اإلعالم األردني ال یزال یتدخل في عملیة الحصول على تراخیص البث والنشر. جادل صحفیون آخرون 

بأن لجنة اإلعالم تصدر تقریرا دوریا ینتقد الصحف ووسائل اإلعالم في األردن بسبب ما تنشره من أخبار غیر 
1213،.كومةمؤاتیة عن الح  

ولیس من الواضح كیف یتدخل معھد اإلعالم األردني مع ھذه العملیة. في لقاء  نظمھ باحثو إعداد التقاریر 
المستقلة مع ھیئة اإلعالم ، ذكر المدیر العام ورئیس الدائرة القانونیة في الھیئة بأن دور معھد اإلعالم األردني 

ھ لم یتدخل أبدا في مسألة الترخیص. وذكرا أیضا بأن ھیئة یقتصر على االغراض التعلیمیة والتدریبیة، وأن
بأن  االعالم تصدر تقاریر تتدارس فیھا المسائل االقلیمیة وتقدم ھذه التقاریر إلى رئیس الوزراء وحكومتھ. وأكدوا

 وبأن الھدف منھا ھو لیس انتقاد وسائل اإلعالم أو الصحف التقاریر ھي ألغراض داخلیة وال تنشر أبدا ھذه
  14.المحلیة في االردن

إنتقدت بعض منظمات الرقابة الدولیة، مثل منظمة فریدوم ھاوس، قدرة ھیئة اإلعالم على إصدار أوامر من دون 
حكم قضائي لحجب المواقع األجنبیة والمحلیة التي ال تمتثل للقانون، رغم أن القانون األردني یمنع ھیئة اإلعالم 

15المحكمة.اذ إجراءات دون موافقة من اتخ  

وقد عدل قانون المرئي والمسموع الجدید بعض المواد التي تمنح المزید من الحریة للصحافة في االردن. ألغى 
، أعطى القانون 31القانون عقوبات السجن بحق الصحفیین واقتصرت العقوبات على الغرامات المالیة. في المادة 

یین الذین یواجھون حاالت قضائیة، وبالتالي حل القضایا لھیئة اإلعالم سلطة اقتراح تسویات توفیق مع الصحف
/ من نفس القانون لجنة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بمحتوى وسائل  4دون اللجوء إلى المحاكم. أنشأت المادة 

  16.اإلعالم المسجلة
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واقع ال تزال حریة الصحافة في األردن تواجھ تحدیات ضخمة. یشترط القانون أن یحصل رئیس تحریر الم
االخباریة االلكترونیة، الذي ھو باالساس عضو في نقابة الصحفیین األردنیین، على ترخیص من ھیئة اإلعالم 
وأن یتحمل المسؤولیة عن تعلیقات القراء على الموقع اإللكتروني. ھناك مجال كبیر الدخال تحسینات على ھذه 

.العمل الوطنیة الثالثة القوانین والتي یجب أن تؤخذ بعین االعتبار عند إعداد خطة  

أما بشأن قیم الحكومة المفتوحة، فإن إعادة تنظیم ھیكل ھیئات تنظیم وسائل اإلعالم ال یشجع، في حد ذاتھ، أي 
الشراكة الحكومیة المفتوحة ولكن یھدف بالمقابل إلى الحد من التكرار ذلك أن كال الھیئتان تقدمان  من قیم

.تلفزیون والصحف والمواقع اإلخباریة االكترونیةتراخیص لمحطات الرادیو ومحطات ال  

 ! قدما المىص" 	

. أوصى باحثو إعداد التقاریر المستقلة  الصحافة الحرة ھي حق أساسي وھي في قلب مجتمع منفتح ودیمقراطي
كما وأشاروا الى  .بأن تتخلص الحكومة من كافة التشریعات القاسیة والتي لھا تأثیرات سلبیة على حریة الصحافة

أنھ یجب أیضا على الحكومة أن تتعھد بالتزام یحسن الشفافیة بشأن معاییر العضویة في نقابة الصحفیین 
.األردنیین  

كشفت المشاورات مع أصحاب العالقة وجود إجماع على أن معالجة القوانین التي تحد من عمل وسائل اإلعالم 
وھناك طلب كبیر من اإلعالمیین  17دال من تغییر الھیاكل الحكومیة.ھي الطریقة أالفضل لتحسین أداء القطاع ب

للحكومة بتخفیف القیود المفروضة على االعالم. على وجھ التحدید، حددت االطراف المعنیة ضرورة تنقیح 
القانون االردني بشأن الوصول إلى المعلومات من أجل تحسین حریة الصحافة. یجب إعطاء ھذا القانون األولویة 

.ي حالة النزاع مع القوانین األخرىف  

وباإلضافة إلى ذلك، تحتاج المؤسسات الحكومیة لتصنیف جمیع المعلومات بطریقة منھجیة لتبسیط الوصول 
الیھا. یجب على الحكومة تدریب موظفیھا على آلیة الحصول على المعلومات، وینبغي أن تكون ھناك عقوبات 

طلبات الحصول على المعلومات. وباإلضافة إلى ذلك، اقترح مھنیو  رادعة لموظفي الحكومة الذین یعرقلون
وسائل اإلعالم تعدیل قانون أسرار الدولة، والذي غالبا ما یستخدم لمنع كشف المعلومات بالتزامن مع قانون 

.الحصول على المعلومات  

فسیكون من شأنھ تعزیز الشفافیة الشاملة لو وبالنظر إلى أن ھذا االلتزام قد اكتمل قبل االعالن عن خطة عمل، 
قدمت الحكومة المزید من الدعایة حول تنفیذ ھذا االلتزام أو غیره من االلتزامات للسماح للمواطنین بمعرفة ما 

بأن تركز  إعداد التقاریر المستقلة اتخذ في مجال إعادة الھیكلة ولشرح ما یعنیھ ذلك لھم عملیا. یوصي باحثو
تعدیل اللوائح التي تحد من حریة التعبیر في األردن وتقدیم التزامات متعلقة بقیم الشراكة الحكومیة  الحكومة على

المفتوحة.

																																																												 	
.3و  1، القسم 15، المادة 1952المملكة األردنیة الھاشمیة، الدستور األردني 1   
، 5283، الجریدة الرسمیة 2014لعام  17المملكة األردنیة الھاشمیة، قانون إعادة ھیكلة مؤسسات ودوائر حكومیة رقم  2

.2014نیسان  30  
.http://bit.ly/28XKZtO: األردن، 2015ریدوم ھاوس تقریر ف 3  
.http://bit.ly/28UHpzn"حریة اإلعالم اإللیكتروني على حافة الخطر"، معھد اإلعالم العالمي، 4   
.http://bit.ly/1SeTb7Q"وضع حریة الصحافة األردنیة أكثر ازعاجاً من أي وقت مضى"، الجزیرة،  5  
 30، 5283، الجریدة الرسمیة 2014لعام  17المملكة األردنیة الھاشمیة، قانون إعادة ھیكلة المؤسسات الحكومیة رقم 6 

.2014نیسان   
.5، المادة 2014لعام  17قانون رقم 7   
القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العمل التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر 8 

-39، صفحة 2015أیلول  9"، استلم من قبل الباحثین، 2015حزیران  40.  
.7، المادة 2014لعام  17قانون رقم 9   

، 5714الجریدة الرسمیة ، 2015لعام  26المملكة األردنیة الھاشمیة، ھیئة اإلعالم، قانون المرئي والمسموع رقم 10 
http://bit.ly/1M4q8PL.  
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المملكة األردنیة الھاشمیة، وزارة تطویر القطاع العام، "تقریر تقدم سیر العمل التراكمي لمبادرة الحكومة الشفافة لحتى 11 

.25، صفحة 2015أیلول  9"، استلم من قبل الباحثین، 2015حزیران   
.2015تشرین األول  1لقاء أصحاب المصلحة، محافظة عمان، 12   
.2015تشرین األول  1لقاء أصحاب المصلحة، محافظة عمان، 13   
.2016آذار  29الشخصي، ھیئة اإلعالم، محافظة عمان،  IRMلقاء باحثي 14   
.http://bit.ly/1pIEcd1، 1998لعام  8المملكة األردنیة الھاشمیة، قانون المطبوعات والنشر رقم  15  
، 5714، الجریدة الرسمیة 2015لعام  26المملكة األردنیة الھاشمیة، ھیئة اإلعالم، قانون المرئي والمسموع رقم  16

http://bit.ly/1M4q8PL.  
.2015تشرین األول  1اإلعالم)، محافظة عمان، لقاء أصحاب المصلحة (قطاع 17   
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خامسا : عملیة التقییم الذاتي  

، أطلقت الحكومة تقریر التقییم الذاتي قبل الموعد المحدد على الموقع االلكتروني للشراكة 2015في آب 
شھرا من مدة الخطة. إال أن التقریر لم یتوفر على أي من المواقع  18ة تغطي الحكومیة المفتوحة وذلك لفتر

الشراكة الحكومیة   الحكومیة األردنیة االخرى، مما جعل من الصعب على أصحاب العالقة غیر  المعتادین على
.المفتوحة من العثور علیھ  

 

الذاىى"!  التحقق قائمة  

نعم ھل تم نشر التقریر المرحلي السنوي؟    
نعم ھل تم النشر وفقا للجدول الزمني المحدد؟    
نعم ھل التقریر متوفر باللغة اإلداریة ؟   
نعم ھل یتوفر ھذا التقریر باللغة اإلنجلیزیة؟    
ال ھل وفرت الحكومة فترة للتعلیق العام مدتھا أسبوعان على مسودة تقاریر التقییم  

الذاتي؟   
غیر متوفر عامة ؟ھل تم استالم ایة تعلیقات    

نعم ھل أودع التقریرعلى بوابة الشراكة الحكومیة المفتوحة؟    
نعم ھل تضمن تقریر التقییم الذاتي استعراضا لجھود التشاور أثناء وضع خطة العمل؟    
نعم ھل تضمن تقریر التقییم الذاتي استعراضا لجھود التشاور خالل تنفیذ خطة العمل؟    
نعم تي وصفا لفترة التعلیق العامة خالل تطویر التقییم الذاتي؟ لم یتضمن تقریر التقییم الذا   
نعم ھل غطى التقریر كل االلتزامات؟   
ال ھل قیم التقریر استكمال كل التزام وفقا للبرنامج الزمني وللمعالم الموضوعة في خطة  

العمل؟  
ال +  2015ھل استجاب التقریر إلى التوصیات الرئیسیة لعملیة إعداد التقاریر المستقلة ( 

فقط)   
 

 

ملخص لمعلومات إضافیة   

على موقع الشراكة الحكومیة المفتوحة تقریرالتقییم الذاتي وذلك قبل الموعد  2015نشرت الحكومة في آب 
تقدم األردن في خطة عمل الشراكة الحكومیة المفتوحة. كما المحدد. یغطي ھذا التقریر الذي ھو باللغة العربیة، 

. لم تمنح الحكومة المجتمع المدني فترة 2015إلى حزیران  2014ویغطي التقریر فترة التنفیذ من كانون ثاني 
.االسبوعین المقررة للتعلیق على تقریر التقییم الذاتي  

تفاصیل عن التقدم لكل واحد من االلتزامات. ومع ذلك،  وتضمن تقریر التقییم الذاتي ملخصا لإلنجازات، تلى ذلك
فإن معظم االلتزامات، لم تتضمن إال قائمة بما أنجز، مع عدم وجود تفاصیل بشأن المواعید والجھات الفاعلة 

.المسؤولة أو مراجع للتحقق من صحة المعلومات  

 

+) 2015السابقة ( إعداد التقاریر المستقلة متابعة بشأن توصیات  

آخر تقریر مرحلي لمعدي التقاریر المستقلة، قدم الباحثون عددا من التوصیات للحكومة األردنیة لتحسین  في
كان الھدف من  في البالد وجعلھا تتماشى مع قیم الشراكة الحكومیة المفتوحة. الشراكة الحكومیة المفتوحة عملیة

المشاركة وأكثر خضوعا للمساءلة بشأن  ھذه التوصیات ھو جعل العملیة أكثر شفافیة وأكثر انفتاحا على
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احتیاجات المواطنین وذات صلة باالنفتاح. ومع ذلك، لم تدمج الحكومة في معظم الحاالت، التوصیات التي قدمھا 
.العداد التقاریر المستقلة في خطة العمل الثانیة االول التقریر المرحلي  

:المستقلة ونتائج ذلك أو عدمھ وفیما یلي التوصیات التي قدمھا باحثو إعداد التقاریر  

الشفافیة في عملیات الحكومة توصیة:  

النتیجة: إن عملیة وضع خطة العمل الثانیة لیست شفافة. لم تعلن الحكومة على المأل أنھا ستواصل عملھا مع 
(باستثناء شرط الشراكة الحكومیة المفتوحة كما وأنھا لم تفرج عن أیة معلومات عن إعداد أو تنفیذ خطة العمل 

المشار إلیھا في القسم السابق). لم یتمكن باحثو اعداد  وحید على موقع وزارة تطویر القطاع العام االلكتروني
من معرفة أیة ھیئة حكومیة كانت مسؤولة عن الشراكة الحكومیة المفتوحة بعد العمل مباشرة  التقاریر المستقلة

الحكومیة بالنسبة لخطة العمل ھذه كانت أقل من سابقتھا، فقد مع المسؤولین الحكومیین. حیث أن التوعیة 
انخفضت الشفافیة بشأن العملیات الحكومیة المتصلة بالشراكة الحكومیة المفتوحة.  

أنشطة لرفع الوعي توصیة:  

النتیجة: الحكومة لم تشارك في أیة أنشطة توعیة متعلقة بالشراكة الحكومیة المفتوحة. لم تنشر أیة 
تتعلق بمشاركتھا في الشراكة الحكومیة المفتوحة.معلومات   

تعزیز المشاورات العامة مع الجامعات والكلیات ومراكز البحوث توصیة:  

النتیجة: لم تعقد الحكومة أیة مشاورات في إعداد خطة العمل الثانیة للشراكة الحكومیة المفتوحة.  

يتعزیز الشراكة بین الحكومة ومنظمات المجتمع المدن توصیة:  

النتیجة: لم تشرك الحكومة أیة منظمات لمجتمع مدني كجزء من عملیة الشراكة الحكومیة المفتوحة.  

النھوض بعمل المنظمات المجتمعیة  توصیة:  

النتیجة: لم تشرك الحكومة أیة منظمة من منظمات المجتمع المحلي كجزء من  الشراكة الحكومیة 
المفتوحة.  

یا ألغراض االنفتاح والمساءلةتعزیز استخدام التكنولوج توصیة:  

النتیجة: الحكومة لم تستخدم التكنولوجیا كجزء من عملیة الشراكة الحكومیة المفتوحة.  

إنفاذ التشریعات التي تفرض على الحكومة نھج بذل المزید من الجھود التشاوریة توصیة:  

النتیجة : لم یكن ھناك أي جھد في ھذا االتجاه. 
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سیاق البالد :سادسا  

یضع ھذا القسم التزامات خطة العمل في سیاق وطني أوسع ویناقش الخطوات الملموسة التالیة لخطة العمل 
.القادمة  

مع إنشاء األجندة الوطنیة األردنیة، التي حددت خارطة  2005إنطلقت جھود اإلصالح الوطني األردني عام 
واالجتماعي. وقد وضعت ھذه الوثیقة بالتشاور مع مجموعة  طریق للبالد إلرساء اإلصالح السیاسي واالقتصادي

متنوعة من الجھات الفاعلة لتشمل أعضاء من الحكومة وأعضاء المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل 
ومنذ  1ي على جدول زمني ومعالم لإلصالح.اإلعالم وغیرھا. خلقت ھذه المجموعة خطة محددة ومفصلة تحتو

.ذلك الحین، عرقلت عدة عوامل عملیة اإلصالح ھذه  

شھد االردن خالل السنوات الخمس الماضیة، فترة من التوتر االجتماعي والسیاسي واالقتصادي بسبب تدفق 
الالجئین نتیجة لألزمة السوریة. باإلضافة إلى الضغوطات التي تسببت بھا أزمة الالجئین، تعاني البالد من نقص 

األردن بأنھ  2015افیة والمساءلة والوصول على المعلومات.  صنف التقریر السنوي لفریدوم ھاوس عام في الشف
بلد "غیر حر" وذلك بناء على تصنیفھم للحریة وتقییم الحریات المدنیة والحقوق السیاسیة. شھدت المملكة، منذ 

، احتجاجات روتینیة تطالب 2011نطلق عام بدایة اندالع الصراع العربي اإلسرائیلي، بعد الربیع العربي الذي ا
وتؤشر الى زیادة الضغط لبذل  2"باإلغاثة االقتصادیة وبمزید من الدعم والتحرر السیاسي ووضع حد للفساد"،

.جھود إصالحیة  

وعالوة على ذلك، فإن الحكومة تحاول الحد من نطاق عمل منظمات المجتمع المدني عبر تمریر قانون المنظمات 
المجتمع المدني. یتطلب ھذا القانون الحصول على موافقة مسبقة لتقدیم التمویل األجنبي لمنظمات ومنظمات 

المجتمع المدني المحلیة، األمر الذي یحد من حریة ھذه المنظمات في الحصول على أموال ومن مواصلة 
.أنشطتھا  

و جھد اصالحي حكومي ھام یطبق تعثرت جھود اإلصالح إلى حد كبیر حتى إنشاء منظومة النزاھة الوطنیة، وھ
ھناك شرح إضافي عن خطة منظومة النزاھة الوطنیة  الشراكة الحكومیة المفتوحة.  في نفس وقت تطبیق جھود

".في "القسم الثاني: تطویر خطة العمل  

التزاما تتعامل مع الجوانب الھامة من جھد االصالح الوطني  134تحتوي خطة منظومة النزاھة الوطنیة على 
ما وتتعامل بعض االلتزامات مع قضایا الشفافیة والمساءلة والوصول إلى المعلومات. انتزعت االلتزامات من ك

.األولى خطة منظومة النزاھة األصلیة كأساس لخطة عمل الشراكة الحكومیة المفتوحة  

األولى ولكن لم  مفتوحةالشراكة الحكومیة ال ومن بین القضایا األكثر أھمیة ھي تلك التي تم تناولھا في خطة عمل
تتم متابعتھا في الخطة الثانیة، والتي تشمل على تحسین ردود فعل المواطن وآلیات الشكوى (مثل دیوان المظالم)؛ 
تعزیز استقاللیة المركز الوطني لحقوق اإلنسان؛ تعزیز مشاركة المواطنین في عملیة صنع القرار؛ تعدیل قانون 

ء من تنفیذ نظام إدارة المعلومات األردني عن المعونة؛ نشر تقاریر لجنة دیوان الوصول إلى المعلومات؛ االنتھا
المحاسبة ومكافحة الفساد؛ الشفافیة في اإلنفاق العام؛ تعزیز الشفافیة في عملیة إعداد الموازنة؛ زیادة الشفافیة 

الشفافیة في الصناعات والمساءلة في استخدام األموال العامة والشروع في مفاوضات لالنضمام إلى مبادرة 
.االستخراجیة  

لم یتم إدراج كل ھذه االلتزامات ذات الصلة في خطة العمل الثانیة، ومع ذلك یجري حالیا تنفیذھا في جمیع أنحاء 
البالد. تؤدي ھذه اإلصالحات الى إجراء تغییرات كبیرة في المجاالت الرئیسیة وتخلق فرصا كبیرة لزیادة 

عامل اإلصالحات في صفقة خطة منظومة الشفافیة الوطنیة بزیادة نوعیة الحكم الرشید في الشفافیة والمساءلة. تت
تنظیم القطاع الخاص وتعزیز الشفافیة في العقود والمناقصات وإصالح النظام القضائي وإصالح نظام التعلیم 

ح النظام االنتخابي، وھو وتعزیز دور البرلمان. وباإلضافة إلى ذلك، تتناول خطة منظومة النزاھة الوطنیة إصال
مجال مھم یمكن المواطنین والحكومة من االستفادة من المزید من الشفافیة والمشاركة المدنیة. النظام االنتخابي 
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صوت واحد لشخص واحد، والذي یستخدم حالیا في األردن، یمكن أن یؤدي إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب 
 تنقصھم الخبرة الالزمة للتعامل مع قضایا ذات بعد  ھم أفراد غالبا ماعلى أساس العالقات الشخصیة والقبلیة و

وطني. وھذا بدوره یضعف أداء مجلس النواب ویعیق قدرتھ على اجراء مناقشات فعالة وكذلك على قدرتھ على 
.جذب االستثمارات  

تم تخصیص جزء من مقاعد وباإلضافة إلى ذلك، ال توجد آلیة لتعزیز مشاركة المرأة في البرلمان. في األردن، ی
البرلمان، وفقا للقانون، لالنتخاب بناء على نظام القائمة. إال أنھ حصلت العادة أن تحتل النساء آخر المناصب في 
القوائم الوطنیة، مما یصعب االمر علیھن ویقلل من قدراتھن على الوصول الى قبة البرلمان. جنبا إلى جنب مع 

تي یجري تنفیذھا في األردن، تغطي ھذه الجھود مجاالت ومواضیع سیاسیة عدد من خطط اإلصالح األخرى ال
عدیدة. نطاق ھذه التغییرات یعني أن ھناك فرصة كبیرة لمزید من الجھود للترویج لالعتبارات السائدة من انفتاح 

.وشفافیة عمل الحكومة في المستقبل  

لعمل على الوصول إلى قانون اإلعالم، وھي كانت العملیة السیاسیة الرئیسیة االخرى القائمة في البالد ھي ا
ال یزال المواطنون یواجھون أوقات االنتظار الطویلة   3إحدى القضایا التي أثیرت في أول خطة عمل وطنیة.

كما أن االمتثال مع القانون لیس موحدا بین جمیع الجھات   واإلجراءات الصعبة للحصول على المعلومات
ریر اإلخباریة إلى أن القانون یفرض حواجز جدیدة من السریة ویخلق المزید من العوائق وتشیر التقا 4الحكومیة.

وباإلضافة إلى ذلك، ذكرت الجھات المعنیة أن قانون حمایة أسرار الدولة یثار  5لومات.في الحصول على المع
كثیرا لمنع الوصول إلى المعلومات، حتى في الحاالت التي ال تعتبر عادة أنھا قابلة للتطبیق. دعت أول خطة عمل 

وأظھر اول تقریر في  وطنیة إلدخال تعدیالت على القانون لتحسینھ وجعلھ یتماشى مع أفضل الممارسات الدولیة.
، إال أنھ وبعد ذلك لم 2012إعداد التقاریر المستقلة بأن مجلس الوزراء صاغ تعدیالت على ھذا القانون في عام 

یحرز القانون أي تقدم إضافي من خالل السلطة التشریعیة. ومنذ ذلك الحین، لم یكن ھناك أي تقدم على القانون، 
كشفت أن مراجعة القانون ھو أولویة رئیسیة لكل من اإلعالمیین  على الرغم من أن مشاورات الباحثین
.ولمجموعة واسعة من المواطنین  

 

أولویات الجھات المعنیة  

كشفت المشاورات مع أصحاب العالقة بشأن إعداد التقاریر المستقلة بأن تحسین تقدیم الخدمات، وھو االمر الذي 
مصلحة كبیرة للمواطنین في جمیع أنحاء البالد. أعرب  تركز علیھ بشكل كبیر خطة العمل الوطنیة، یشكل

المواطنون عن الحاجة الملحة لرؤیة تحسینات في مجال تقدیم الخدمات وخاصة في المناطق الریفیة. كان 
المواطنون مھتمون في التدابیر التي یمكن أن تحسن المساءلة والفعالیة لدى موظفي الحكومة عن طریق وضع 

.مساءلین بشأن واجباتھم وردع أیة انتھاكات للقانون أو لمدونة السلوكآلیات ضبط لجعلھم   

من حیث االنفتاح والشفافیة، أراد المواطنون أن تكون الحكومة أكثر شفافیة بشأن أنشطتھا والمشاركة في المزید 
الحكومة بشأن  من أنشطة التوعیة. وباإلضافة إلى ذلك، فإنھم أرادوا أن یروا المزید من الحاالت حیث تشاورھم

أفعالھا، وال سیما تلك المتعلقة بتحسین الخدمات. بشكل عام، فإن المواطنین الذین تمت استشارتھم لم یشعروا بأن 
.الحكومة تتخذ خطوات إلشراكھم، مما یؤدي إلى الشعور بالعزلة وخیبة األمل  

ات عن رغبتھم في رؤیة المزید من وفیما یتعلق بخطة العمل المقبلة، أعرب المواطنون المشاركون في المشاور
التركیز على الشفافیة واالنفتاح والمساءلة العامة. كان المواطنون متحمسون لفكرة الشراكة الحكومیة المفتوحة، 

الرئیسیة للشراكة الحكومیة  وأعرب كثیرون عن خیبة أملھم من أن خطة العمل الحالیة ال تتناول االھداف
بأن ھناك قدرا كبیرا من العمل یتوجب القیام بھ بشأن قضایا مثل الوصول إلى المفتوحة. اقترح المواطنون 

.المعلومات والمساءلة العامة وزیادة الشفافیة للحد من الفساد  
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نطاق خطة العمل بشأن السیاق الوطني  

الموجودة في كما لوحظ في باب االستعراض العام لاللتزامات أعاله، ثالثة فقط من االلتزامات أالربعة عشر 
خطة العمل الثانیة تتعامل مع قیم الشراكة الحكومیة المفتوحة. باقي االلتزامات معني باإلصالحات الحكومیة 

الداخلیة التي قد تكون مھمة لتحسین نوعیة الحكم الرشید في األردن، ولكنھا لیست ذات صلة بالشراكة الحكومیة 
ن ھذه اإلصالحات. وبالتطلع إلى األمام، فإن الحكومة یمكنھا أن المفتوحة، مما ترك الجمھور بعیدا كل البعد ع

تحسن صنعا عبر التعامل مع منظمات المجتمع المدني في تطویر خطط العمل وتعزیز برامجھا لدعم الحیاة 
المدنیة في األردن.  

حدودة بشأن لقد كانت خطة العمل األولى أشمل لمختلف جوانب اإلصالح، في حین كانت خطة العمل الثانیة م
صلتھا بالشراكة الحكومیة المفتوحة. أنتجت المشاورات الحكومیة التي عقدت مع الجھات المعنیة، بشأن خطة 

عمل منظومة النزاھة الوطنیة، التزامات أكثر شموال.  

من جھود اإلصالح القانونیة  یمكن للحكومة األردنیة أن تعمل أیضا على تعزیز الشفافیة والمساءلة من خالل عدد
الجاریة األخرى. تقدمت مؤخرا الجھود الرامیة إلى تعزیز الالمركزیة وتعزیز العمل على مستوى البلدیات، إثر 

. ویمكن لھذا الجھد أن یستفید أیضا  من زیادة 2015صدور قانون الالمركزیة وقانون البلدیات في ایلول عام 
نین وعلى شفافیة المعلومات، خاصة أن الحكومة تحضر لوائح وأنظمة لتنفیذ التركیز على طرق مشاركة المواط

 2015ھذه القوانین في المستقبل القریب. وبالمثل، فإن الجھود المبذولة لتمریر قانون االنتخابات الجدید عام 
تستفید من تركیز الحكومة المتزاید على سبل تعزیز مشاركة المواطنین.

																																																												 	
، 2011"عقد من صراع جھود اإلصالح في األردن: مرونة النظام الریعي"، منحة كارنیجي للسالم العالمي، أیار 1 

http://ceip.org/1Ox2M5j.  
، 2013كانون الثاني  8ة المحیطاألطلسي األمریكیة، "ھل ستكون األردن أول ملكیة عربیة تسقط؟"، جرید2 

http://theatln.tc/1ZiRR7p.  
.http://bit.ly/1RDlKfl، 2012"حریة االنترنت: األردن"، تقریر فریدوم ھاوس،  3  
، 2015آب  20حق الحصول على المعلومة" لم یحرك ساكنا في تطویر حریة اإلعالم"، جریدة الغد، ""4 

http://bit.ly/1oM9oaW.  
كانون الثاني. 15"اعفاء منظمات من حق الحصول على المعلومات"، خبرني، 5   
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مةسابعا : التوصیات العا  

.یوصي ھذا القسم بالخطوات المقبلة العامة للشراكة الحكومیة المفتوحة، ولیس اللتزامات محددة  

 

التوصیات الشاملة  

في األردن أكثر شفافیة. ویستتبع ذلك إعالم  الشراكة الحكومیة المفتوحة یجب على الحكومة أن تجعل عملیة
 الشراكة الحكومیة المفتوحة الفاعلة المعنیة بشأن عملیةالجمھور ومنظمات المجتمع المدني وغیرھا من الجھات 

من خالل جھود التوعیة والدعایة. ان تعزیز قدر أكبر من الشفافیة والوعي بشأن الشراكة الحكومیة المفتوحة 
.سیكون مفیدا على حد سواء خالل الفترة الحالیة من التنفیذ وأثناء بذل الجھود لصیاغة خطط العمل المستقبلیة  

كما سیكون من المفید لو دخلت الحكومة في مشاورات مع المواطنین ومع ممثلي منظمات المجتمع المدني 
ومنظمات المجتمع المحلي خالل دورة خطة العمل الحالیة. یمكن للحكومة، عن طریق إجراء مشاورات  إما  -

بشكل شخصي أو من خالل نظام التعلیق العام، أو من خالل نقطة اتصال  تسب رؤى قیمة بشأن عملیة أن تك -
.خطة العمل الثانیة كما ویمكنھا تطبیق تلك المعرفة في جھود اإلصالح مستقبال  

عند  الشراكة الحكومیة المفتوحة وأخیرا، یجب على الحكومة أن تسعى إلى اتباع المبادئ التوجیھیة ومعاییر
ومیة المفتوحة بشأن عقد مشاورات عامة تصمیم خطة العمل القادمة. ویشمل ذلك اتباع متطلبات الشراكة الحك

خالل إعداد وتنفیذ خطط الشراكة ھذه وتطبیق قیمھا وخلق التزامات طموحة ونشر عملیات التقییم الذاتي وفقا 
.لجدول زمني متفق علیھ  

 

أعلى توصیات سمارت  	

مة األردنیة أن تفعل الكثیر للشراكة الحكومیة المفتوحة، یمكن للحكو  لغایة تطبیق خطط العمل الوطنیة المستقبلیة
لتعزیز انفتاح العملیة عن طریق اتباع المبادئ التوجیھیة للشراكة الحكومیة المفتوحة.  

 

"التوصیات الخمسة االولى "سمارت  
1. البدء بعملیة تشاورمفتوحة بشأن الشراكة الحكومیة المفتوحة عبر إشراك المواطنین والمجتمع  

وینبغي أن تتضمن ھذه العملیة فرص واضحة لمدخالت الجمھور المدني وأیة جھات أخرى معنیة. 
كي تساعد في تحدید ما ھو مدرج في خطة العمل الثالثة، وكذلك لإلشراف على تنفیذ االلتزامات. 

    .وینبغي أیضا تطبیق جھود التوعیة للسماح بالمشاركة العامة النشطة
2. خطة العمل الثالثة وبشكل واضح مع واحدة  یجب أن یتعامل كل التزام من االلتزامات الواردة في 

على االقل من قیم الشراكة الحكومیة المفتوحة بدال من التركیز على إجراءات حكومیة داخلیة ال 
عالقة لھا بالحكومة المفتوحة. خالف ذلك، فمن غیر الواضح ما ھي الفوائد التي یمكن أن یحصلھا 

لمفتوحة.األردن من كونھ عضوا في الشراكة الحكومیة ا  
تحسین قدرة منظمات المجتمع المدني في الحصول على أموال ومواصلة أنشطتھا، یجب على  .3

الحكومة أن تزیل القیود المفروضة على الموافقة المسبقة للحصول على التمویل األجنبي لمنظمات 
كانت نافذة المجتمع المدني في إطار قانون المنظمات ومنظمات المجتمع المدني، وخاصة تلك التي 

.2015عام   
. إن زیادة حصول المواطنین على المعلومات ھو المفتاح لتحسین الشفافیة الحكومیة في األردن. 4

حتى تحقق ھذا االمر، یتوجب على الحكومة أن تدرس إعادة النظر في قانون الحصول على 
إلى النظر في تحسین تنفیذ المعلومات وقانون حمایة أسرار الدولة. وباإلضافة إلى ذلك، فإنھا تحتاج 

القوانین على أرض الواقع لضمان تمكین جمیع المواطنین من الوصول السریع والموثوق 
.للمعلومات، سواء من خالل الوسائل اإللكترونیة وغیر اإللكترونیة  



ستشھاد أو االقتباس النسخة للتعلیقات: لیست لال  

	 77	

یجب أن یحظى الوصول إلى قانون اإلعالم على أولویة التنفیذ فوق القوانین االخرى. یجب أن 
.یحجب المعلومات أو یقدم معلومات خاطئة قانون على آثار أو عقوبات بشأن أي شخصیتضمن ال  

. لغایة تحسین المساءلة العامة والشفافیة في تقدیم الخدمات العامة، یوصي باحث اعداد التقاریر 5
 المستقلة بأن تحسن الحكومة من إمكانیة الوصول الى المعلومات ونوعیة المواقع الحكومیة. من أجل

تحقیق ھذا االمر، فمن المستحسن أن یشارك المجتمع المدني في تطویر وتصمیم معاییر وصول 
الجمھور للمعلومات كجزء من استراتیجیة االصالح الحكومیة االلكترونیة.  
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المنھجیة والمصادر :ثامنا  

استكماال لعملیة التقییم الذاتي للحكومة، تتم كتابة تقریر تقییم اعداد التقاریر المستقلة من قبل باحثین یحظوا 
باحترام كبیر في مجال الحاكمیة، ویفضل أن یكونوا من كل بلد من البلدان المشاركة في الشراكة الحكومیة 

المفتوحة.   

تقوم  1بشأن الشراكة الحكومیة المفتوحة وكذلك مبادئ توجیھیةیستخدم ھؤالء الخبراء إستبیان مشترك ومستقل 
على أساس مجموعة من المقابالت مع أصحاب العالقة المحلیین في مجال الشراكة الحكومیة المفتوحة، فضال 

عن تحلیل قائم على العمل المكتبي. ویتشارك في وضع ھذا التقریر فریق صغیر من الخبراء الدولیین (معین من 
تعراض بین األقران لغایة ضمان بأن أعلى مستوى الس للشراكة الحكومیة المفتوحة) وذلك قبل اللجنة التوجیھیة

.من البحث والعنایة الواجبة قد تم تطبیقھما  

ھو مزیج من المقابالت والبحوث المكتبیة  الشراكة الحكومیة المفتوحة إن تحلیل التقدم الحاصل على خطط عمل
باحثي اعداد التقاریر  د تقریرإضافة الى التغذیة الراجعة من اجتماعات أصحاب العالقة غیر الحكومیین. یستن

على نتائج تقریر التقییم الذاتي للحكومة وأیة تقییمات أخرى یضعھا المجتمع المدني أوالقطاع الخاص أو  المستقلة
.المنظمات الدولیة  

یتولى كل باحث محلي عقد اجتماعات مع أصحاب العالقة لضمان توصیف دقیق لألحداث. نظرا لضیق المیزانیة 
 لزمني، ال یمكن لمعدي التقاریر المستقلة استشارة جمیع األطراف المعنیة أو المتضررة. وبالتالي، فإنوالجدول ا

لتحقیق الشفافیة المنھجیة، وبالتالي كلما كان ذلك ممكنا، نشر عملیة إشراك  معدي التقاریر المستقلة یسعون
معدو التقاریر المستقلة في ھذه السیاقات  أصحاب العالقة في مجال البحوث (مفصل الحقا في ھذا القسم). یحتفظ

الوطنیة، الحكومیة وغیر الحكومیة،  حیث یطلب عدم الكشف عن ھویة المخبرین، بالقدرة على حمایة ھویة 
بقوة التعلیق على  معدو التقاریر المستقلة المخبرین. باإلضافة إلى ذلك، بسبب القیود الالزمة لھذا األسلوب، یشجع

لكل وثیقة وطنیة. المسودات العامة  

 

التركیز ومجموعات المقابالت  

سیتولى كل باحث وطني تنفیذ فعالیة واحدة على األقل لجمع المعلومات العامة. ینبغي توخي الحذر في دعوة 
أصحاب العالقة خارج قائمة "المشتبھ بھم المعتادین" من المشاركین بالفعل في العملیات القائمة. قد تكون ھناك 

وسائل إضافیة لجمع المساھمات من أصحاب العالقة بطریقة ذات معنى (مثال : استطالعات على حاجة إلى 
االنترنت وردود كتابیة ومقابالت متابعة). باإلضافة إلى ذلك، یجري الباحثون مقابالت خاصة مع الھیئات 

تقییم الذاتي أو في الوصول المسؤولة عندما تتطلب االلتزامات المزید من المعلومات مقارنة بتلك المقدمة في ال
.إلیھا عبر اإلنترنت  

لغایة اعداد ھذا التقریر، أجرى باحثو إعداد التقاریر المستقلة أربع طاوالت مستدیرة من المناقشات مع المواطنین 
المحلیین لمعرفة المزید حول أولویاتھم واھتماماتھم المتعلقة بالشراكة الحكومیة المفتوحة. قام باحثو اعداد 

تقاریر المستقلة بتجمیع مجموعات من المواطنین المحلیین الذین كانوا مھتمین بقضایا الحكومة المفتوحة ولكنھم ال
لم  یكونوا متخصصین یعملون في ھذا المجال. وجاء ھذا الجھد كمحاولة للحصول على نظرة أكثر واقعیة بشأن 

  بتقدیم الخدمة.ھموم المواطنین الیومیة، وخاصة أن معظم االلتزامات متعلقة 

وباإلضافة إلى ذلك، تضمنت االجتماعات أیضا، منظمات المجتمع المدني النشطة على المستوى المحلي 
والمنظمات المجتمعیة االخرى للحصول على آرائھم وتوصیاتھم بشأن خطة الشراكة الحكومیة المفتوحة. عقدت 

كرك وھما أكبر مدینتین في شمال وجنوب األردن الجلسات في مدینتین في مناطق بعیدة عن العاصمة: اربد وال
على التوالي. وقد أجریت دورة واحدة في جبل النصر /عمان، وھو حي یسكنھ ذوو الدخل المنخفض (شرق 

عمان في مخیم الوحدات لالجئین الفلسطینیین). حدد باحثو اعداد التقاریرالمستقلة عن عمد عدد المشاركین في 
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مشاركا من أجل إعطائھم مزیدا من الوقت لتبادل وجھات النظر واستكشاف  20الجلسات الى ما دون ال 
.المواضیع بالعمق  

وكانت الجلسة الختامیة عبارة عن مناقشة مع أعضاء من قطاع اإلعالم. وكان الھدف من ھذه الجلسة التدریبیة 
شأن إعادة ھیكلة قطاع اإلعالم) ب 14ھو جمع آراء قطاع االعالم بشأن االلتزامات (على وجھ التحدید التزام رقم 

وغیرھا من المسائل ذات الصلة بخطة العمل، على اعتبار أنھم من المھنیین الذین یتأثرون بالمیدان. وفیما یلي 
.تفاصیل عن المشاركین في كل اجتماع  

وا مقابالت للتحقق من الخطة وشرح محتواھا، تواصل باحثو إعداد التقاریر المستقلة مع الھیئات الحكومیة واجر
مع مسؤولیھا بشأن الخطة (وزارة تطویر القطاع العام) وحصلوا على الوثائق الالزمة للتحقق من بعض 

المعلومات عن إنجازات الخطة. تتم االتصاالت مع وزارة تطویر القطاع العام من خالل رسائل البرید 
تلقتھا وزارة تطویر القطاع العام  لوثائق التياإللكتروني والمكالمات الھاتفیة واللقاءات الشخصیة. كما أن كافة ا

2014واردة في "مكتبة المستندات /تقریر بشأن اعداد التقاریر المستقلة  في االردن  " وھي مدرجة وفقا 2015-
لمزید من التفاصیل http: //bit.ly/1ZiHYER لكل التزام. یرجى مراجعة  

 

������	  ����� �������� �����30  �����2015  

غادة النجار، المرصد الوطني لحقوق اإلنسان .1  

زھیر أحمد، المرصد الوطني لحقوق اإلنسان .2  

. بدیعة إبراھیم، المرصد الوطني لحقوق اإلنسان3  

. میسر الصباح، المجلس البلدي اربد، عضو المرصد الوطني لحقوق اإلنسان4  

. نزیھ عثمان، المرصد الوطني لحقوق اإلنسان5  

مؤسسة األردن الخیریة. حمزة العزام، 6  

. یاسمین الزعبي، مؤسسة األردن الخیریة7  

 

2015تشرین أول  1اجتماع أصحاب العالقة، عمان،   

. یوسف شریم، عضو في المجتمع وناشط1  

. أحمد شلبایة، عضو في المجتمع وناشط2  

. عبد العظیم كرز، عضو في المجتمع وناشط3  

المجتمع وناشط. عادل عبد السالم عیسى، عضو في 4  

. وردة علوش، عضوة في المجتمع وناشطة5  

. منال عطیة، عضوة في المجتمع وناشطة6  

. أمیمة القطان، عضوة في المجتمع وناشطة7  
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. سعاد إبراھیم، عضوة في المجتمع وناشطة8  

قطوط، عضوة في المجتمع وناشطة  . عائشة9  

. ندى أبوخضیر، عضوة في المجتمع وناشطة10  

ریشة، عضو في المجتمع وناشط. رعد خ11  

. أنور عطیة، رئیس منظمة الساقیة الخیریة12  

 

2015تشرین أول  1اجتماع أصحاب العالقة، الكرك،   

. حصین محادین،  عضو وناشط مجتمعي1  

. علي الشامات، عضو وناشط مجتمعي2  

جھاد الحباشنة، عضو وناشط مجتمعي .3  

. عبد هللا رقاقة، عضو وناشط مجتمعي4  

محمد النمور، عضو وناشط مجتمعي .5  

أصاصلة، عضو وناشط مجتمعي . رامي6  

عودة الجعافرة، عضو وناشط مجتمعي .7  

. محمد المعایطة، عضو وناشط مجتمعي8  

سھیل برادع، عضو وناشط مجتمعي .9  

. نیاز المجالي، عضو وناشط مجتمعي10  

. محمود الحباشنة، عضو وناشط مجتمعي11  

بات، عضو وناشط مجتمعي. عبد المجید ذنی12  

. عبد هللا الحباشنة، عضو وناشط مجتمعي13  

جاد هللا المعایطة، عضو وناشط مجتمعي . 14  

. أكرم معاسفة، عضو وناشط مجتمعي15  

 
 

2015تشرین أول  1اجتماع أصحاب العالقة، قطاع االعالم، عمان،   

(وكالة انباء مستقلة). . مصطفى الریاالت، صحیفة الدستور1  

(وكالة انباء مستقلة). حمزة وكیلة،  صحیفة الدستور. 2  
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محمد الزیود، صحیفة الرأي، (وكالة انباء مستقلة). .3  

. ماھر الشریدة، صحفي، (وكالة انباء مستقلة).4  

. جھاد المصري، جریدة الغد، (وكالة انباء مستقلة).5  

العوایدة، التلفزیون األردني، (وكالة انباء مستقلة).  . غازي6  

. حكمت المومني، وكالة األنباء األردنیة بترا (وكالة انباء مملوكة للدولة).7  

. ماجد االمیر، جریدة الرأي، (وكالة انباء مستقلة).8  

 
مكتبة المستندات  

 
المكتبات المتاحة للجمھور عبراإلنترنت كمستودع للمعلومات التي تم جمعھا  معدو التقاریر المستقلة یستخدم

البحث. جمیع الوثائق األصلیة، فضال عن العدید من الوثائق المذكورة في ھذا التقریر، متاحة طوال عملیة 
.http://bit.ly/1ZiHYER :اعداد التقاریر المستقلة االلكترونیة   للعرض والتعلیق على مكتبة  

 
2014األردن  اعداد التقاریر المستقلة عن تقریر / مكتبة المستندات 2015-  

 
2االلتزام  .1 :تحسین خدمات التسلیم -  

1. تقریر العادة ھندسة اإلجراءات في لجنة النقل   
2. الرسالة التي أرسلت لرئیس الوزراء لالفراج عن التقریر   
3. بیان صحفي بشأن ھذه المسألة   

 
6. االلتزام 2 :خدمة تقییم عملیة التسلیم -  

1. تقریر زیارة لم یعلن عنھا مسبقا   
2. رسالة رئیس الوزراء إلى وزیر الصحة   
3. رسالة وزیر الصحة إلى وزارتھ   
4. بیان صحفي حول الزیارة   

 
 

8. االلتزام 3 :تطویر ھیئة لرصد الخدمات -  
1. منصة الرصد مواصفات   

 
إعادة ھیكلة القطاع العام - 9.3المرحلة  .4  

1. ھیكل تنظیمي لمدیریات التنمیة االجتماعیة   
2. رسالة رئیس دیوان التشریع والرأي لوزیر تطویر القطاع العام   
3. وزیر تطویر القطاع العام على الرسالةرد    

 
11.1المرحلة  .5 مدونة قواعد السلوك -  

1. دلیل إدراج الرمز إبان عملیة توجیھ الموظف   
2.   2/4/2014دعوة مدیري الموارد البشریة لحضور ورشة عمل للتوعیة بشأن مدونة السلوك، في  
3. 13/10/2014الحكومیة، جمیع المؤسسات الرسالة التي تم بموجبھا إرسال مدونة السلوك الى   
4. 16رئیس الوزراء،  الرسالة التي تم بموجبھا إرسال مدونة السلوك الى  -10 -2014  
5. 11/6/2014طلب لتحدیث مدونة السلوك الكترونیا،    

 
أدلة تشغیلیة وتقییمیة الدارة الموارد البشریة   12.1. المرحلة 6  

1. 16یل مرسل لرئیس الوزراء، دلیل على إصدار أدلة تقییم إدارة الموارد البشریة والتشغ  -10 -2014  
2. الرسالة التي بموجبھا أرسلت أدلة تقییم إدارة الموارد البشریة والتشغیل لجمیع األجھزة الحكومیة   
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3. دلیل تقییم إدارة الموارد البشریة   
4. الدلیل التشغیلي   

 
أدلة تقییم وتشغیل إدارة الموارد البشریة  12.2المرحلة  .7  

1. 13رئیس الوزراء بشأن تقریر وزارة البیئة عن تقییم بناء القدرات ، یوم الرسالة الموجھة إلى   -1 -
2015  

2. تقریر وزارة البیئة بشأن تقییم بناء القدرات   
 

الحاكمیة الرشیدة  – 13. االلتزام 8  
1. 25بیان صحفي بشأن دعوة لحضور ورشة عمل حول الحكم الرشید في القطاع العام،   -1 -2015  
2. 3/11/2014عمل للتوعیة رسالة دعوة لحضور ورشة    
3. 25رسالة دعوة لحضور ورشة عمل  للتوعیة،   -1 -2015  

 

عن آلیة إعداد التقاریر المستقلة .9  

إن إعداد التقاریر المستقلة ھو الوسیلة الرئیسیة التي عبرھا یمكن للحكومة وللمجتمع المدني والقطاع الخاص تتبع 
على أساس نصف سنوي. ویتم تصمیم البحوث  المفتوحةالشراكة الحكومیة  تطور الحكومة وتنفیذ خطط عمل

ومراقبة جودة ھذه التقاریر من قبل فریق الخبراء الدولي المتألف من خبراء في الشفافیة والمشاركة والمساءلة 
.ومناھج البحث في العلوم االجتماعیة  

:االعضاء الحالیون في فریق الخبراء الدولي ھم  

أنورادھا جوشي •  

دیبي بودلندر •  

ارنستو فیالسكو • سانشیز -  

جیراردو مونك •  
ھازل فیجنبالت •  

ھیلي ھینسبرغ •  

جوناثان فوكس •  
لیلیان كوریھ دي أولیفیرا كالوس •  

روزماري ماغي •  

یامیني ایار •  

 

اعداد   إنھا جمعیة عدد موظفیھا قلیل ومقرھا في واشنطن العاصمة، ترعى التقاریر من خالل عملیة
مستقلة بتنسیق وثیق مع الباحث. باالمكان توجیھ االسئلة والتعلیقات بشأن ھذا التقریر الى الموظفین على التقاریرال

irm@opengovpartnership.org.

																																																												 	
، متاح على: IRMدلیل البحث الشامل یمكن إیجاده في دلیل اجراءات 1 

irm-http://www.opengovpartnership.org/about/about.  
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ملحق متطلبات األھلیة  :تاسعا  

اكة قررت !  عىل المشاركة الحكومات بتشجيع بقوة تبدأ أن ،2012 أيلول ىڡ"!  المفتوحة الحكومية الرس$ %امات تبىى"  طموحة الرى&

اال%هلية بالنسبة بأدائها يتعلق فيما .لمعايرى) 	

معاییر األھلیة على أساس سنوي. تجدون أدناه المعدالت التي  الشراكة الحكومیة المفتوحة  تجمع وحدة دعم
عند االقتضاء، فإن تقاریر اعداد التقاریر المستقلة ستناقش السیاق المحیط بتقدم أو بتراجع معاییر  1توصلوا الیھا.

.محددة في القسم الخاص بسیاق البلد  

 

المعیار  2011  
الوضع 
الحالي التغییر  الشرح   

= نشراقتراح المیزانیة التنفیذیة  4
وتقریر مراجع الحسابات   

= واحد من اثنین منشور 2  
ال شيء منشور=  0  

4  4 ال تغییر  2شفافیة الموازنة   

) قانون ATI= الوصول إلى ( 4
المعلومات  

الدستوریة  ATI= نصوص  3  
ATI= مشروع قانون  1  
ATI= ال یوجد قانون  0  

4  4 ال تغییر  3الوصول الى المعلومات   

= قانون اإلفصاح عن الذمة  4
المالیة، البیانات العامة  

الذمة = قانون االفصاح عن  2
المالیة، ال توجد بیانات عامة  

= ال یوجد قانون 0  

2  2 ال تغییر  4االفصاح عن الذمة المالیة   

للمواطن  EIUمؤشر المشاركة 
النتیجة األولیة:  

1 <0  
2 <2.5  
3 <5  
4 <7.5  

2  
)3.82(5  

2  
)3.53(6  

ال تغییر مشاركة المواطنین (معدل أولي)   

٪ من النقاط الممكنة لیصبح 75
مؤھال  

االجمالي / الممكن (بالنسبة المؤیة)     
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.criteria-works/eligibility-it-http://www.opengovpartnership.org/howلمزید من المعلومات، یرجى االطالع على  1  
budget-do/open-we-http://internationalbudget.org/what-على  1لمزید من المعلومات، یرجى االطالع على جدول  2

survey/ للتقییمات المحدثة، یرجى االطالع على .http://www.obstracker.org/.  
و القوانین  protections-http://www.right2info.org/constitutionalقاعدتي البیانات المستخدمتین ھما أحكام الدستور على  3

.laws-information-to-http://www.right2info.org/accessومشاریع القوانین على   
-سایمون دجانكوف، رفاییل ال بورتا، فلورنسیو لوبیز4  -دي سیالنیس، و أندري شالیفر، "إفشاء نت قبل سیاسیین"، (ورقة عمل كلیة تك 

-2009لألعمال  60 ،2009// :(bit.ly/19nDEfK ;  منظمة التعاون االقتصادي والتنمیةOECD ، أنواع المعلومات المطلوب من"
ریكارد میسیك، "افشاء  ; OECD, 2009 ،(://bit.ly/13vGtqS، (2009 الحكومة عن لمحةصناع القرار افشائھا، ودرجة الشفافیة"، في 

لمزید من المعلومات  ; bit.ly/1cIokyf//:)، 2009الدخل والممتلكات من دول عمالء البنك الدولي" (واشنطن، دي سي: البنك الدولي، 
 OGPقامت لجنة ، 2014. في عام http://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.orgالحدیثة، یرجى االطالع على 

التوجیھیة باعتماد تغییر في اجراءات افشاء الممتلكات. وجود قانون وإمكانیة وصول فعلي من قبل العامة للمعلومات المنشورة استبدل 
علقة بالسیاسیین وموظفي الدرجة العلیا. لمزید من المعلومات، یرجى االطالع على المذكرة التوجیھیة في اجراءات االفشاء القدیمة المت

.http://bit.ly/1EjLJ4Yمتطلبات األھلیة على   
). متاح على الرابط 2010لندن: االقتصادي، : الدیمقراطیة في تراجع"، (2010وحدة االستخبارات االقتصادیة، "فھرس الدیمقراطیة  5

://bit.ly/eLC1rE.  
). متاح على 2010: الدیمقراطیة واالستیاء منھا"، (لندن: االقتصادي، 2014وحدة االستخبارات االقتصادیة، "فھرس الدیمقراطیة 6 

.http://bit.ly/18kEzCtالرابط   


