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 مقدمة  .1
 

إن شراكة الحكومة المفتوحة هي شراكة عالم�ة تجمع مصلحین حكومیین وقادة من المجتمع المدني مًعا من أجل استحداث  
خطة العمل أن تبني على المساعي القائمة  لتزاماتتجعل الحكومات أكثر شمول�ًة واستجا�ًة ومساءلًة. و�مكن الخطط عمل 

وتحدد خطوات جدیدة إلكمال اإلصالحات الجار�ة أو إطالق مجال جدید �الكامل. وفي هذا الس�اق، تشرف آل�ة إعداد التقار�ر 
و�ستخدم قادة المجتمع .  �االلتزاماتخطط العمل لضمان التزام الحكومات    �افة  ىعل  المستقلة التا�عة لشراكة الحكومة المفتوحة

     المدني والحكومة التقی�مات من أجل عكس التقّدم الذي أحرزوه وتحدید ما إذا �ان لهذه المساعي أثر على ح�اة الناس. 

مستقبل�ة وتنفیذها. للحصول على وصف �امل    تزاماتالتهدف آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة إلى توج�ه الحوار القائم نحو إعداد  
 لمنهج�ة آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة، یرجى ز�ارة الموقع التالي:  

mechanism-reporting-https://www.opengovpartnership.org/about/independent 

    

، اعتمدت آل�ة إعداد التقار�ر  2021ففي العام    .2021-2018لعام   �غطي هذا التقر�ر تنفیذ خطة العمل األردن�ة الرا�عة
المستقلة نهًجا جدیًدا لعمل�ة ال�حث ونطاق إعداد التقار�ر �شأن خطط العمل، التي تّم اعتمادها �موجب تحدیث آل�ة إعداد  

لمواءمة العمل�ة    2021-2019و  2020- 2018  لعاَمي  عّدلت تقار�ر تنفیذ خطط العملقد  و�انت اآلل�ة    1.التقار�ر المستقلة
- االنتقال�ة مع منتجات آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة الجدیدة وتمكین اآلل�ة من تكی�ف سیر العمل على ضوء آثار جائحة �وفید

 على عمل�ات شراكة الحكومة المفتوحة في المملكة.  19

  

 
 :the-https://www.opengovpartnership.org/process/accountability/about-لمز�د من المعلومات، یرجى ز�ارة الموقع التالي:  1

refresh/-irm/irm 

https://www.opengovpartnership.org/about/independent-reporting-mechanism
https://www.opengovpartnership.org/process/accountability/about-the-irm/irm-refresh/
https://www.opengovpartnership.org/process/accountability/about-the-irm/irm-refresh/
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 تنفیذ خطة العمل . 2
 

الواردة في خطة العمل ونتائج    االلتزامات  وضع�قّ�م تقر�ر نتائج المرحلة االنتقال�ة الصادر عن آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة  
في نها�ة دورة خطة العمل. إن هذا التقر�ر ال �عید النظر في التقی�م ألغراض "قابل�ة المراجعة" أو "المالءمة" أو   ا تنفیذه

داد التقار�ر المستقلة تقّ�م هذه المؤشرات الثالثة في تقار�ر تصم�م آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة. عإ   "األثر المحتمل". فآل�ة
 من هذا التقر�ر.   1لمز�د من التفاصیل حول �ل مؤشر، یرجى النظر في الملحق 

 أبرز النقاط والنتائج  2.1
 

أعدتها شراكة الحكومة المفتوحة مستو�ات �بیرة من اإلنجاز ولكن ) التي  2021-2018حققت خطة العمل األردن�ة الرا�عة (
عدم إیالء اإلدارة الجدیدة األولو�ة   . وهذا �عكسخالل فترة التنفیذ  هدف الحكومة المفتوحة �ان محدوًدا  تحقیق  أثرها على

�وفید جائحة  التي طرحتها  التحد�ات  و�ذلك  المفتوحة  الحكومة    19- للحكومة  أولو�ات  القصور في تصم�م  و وتبّدل  أوجه 
إن معدل إنجاز خطة   ).لتزامات% من اال 60(إما جزئً�ا أو �لً�ا  تّم تنفیذ ثالثة  الخمسة،    لتزامات. ومن أصل االلتزاماتاال

 اأو �ل�ً جزئً�ا ا إما التزامً  14من أصل  9) حیث تّم تنفیذ 2018-2016العمل هذه أدنى �المقارنة مع خطة العمل السا�قة (
في    أي نتائج أول�ة ملحوظة  لتزاماتوعلى الرغم من التقّدم اإل�جابي، لم ُتظهر أي من هذه اال  1).لتزامات% من اال28(

تقر�ر التصم�م الصادر عن  و�عود ذلك جزئً�ا إلى قلة الطموح في تصم�م االلتزامات، وفق ما أشار إل�ه . الفترة قید المراجعة
ال  إكتم)، فشهدا إنجاًزا محدوًدا وسط عدم 4و 1المصنفان جدیر�ن �المالحظة ( نلتزاما. أما اال2آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة

ولغا�ة   2018أیلول/سبتمبر    1أهم المراحل في نها�ة فترة التنفیذ. وقد تّم في بدا�ة األمر تحدید فترة تنفیذ خطة العمل من  
      . 2021حز�ران/یونیو  30ولكن تّم تمدیدها إلى  2020حز�ران/یونیو  30

 
هم، بتوج�ه من التزاماتة إلنجاز  ثیثوالمجتمع المدني الح وقد عكس التقّدم المحرز في إطار خطة العمل مساعي قادة الحكومة  

، واصل  2021التخط�ط والتعاون الدولي. وحتى �عد انتهاء فترة التنفیذ في حز�ران/یونیو    وزارةوحدة الحكومة المفتوحة في  
تنفیذ أهم لمنهج�ة  أصحاب المصلحة التزامهم بتنفیذ عناصر عالقة من خطة العمل. وتبنت وحدة الحكومة المفتوحة مقار�ة  

تضّم أصحاب مصلحة    لتزاماتالمراحل وفتحت قنوات تواصل مع منظمات المجتمع المدني. وواصلت قوات عمل معن�ة �اال
هذا االلتزام. وقد شهدت عمل�ة الحكومة المفتوحة تعاوًنا إ�جابً�ا بین    استمرار�العمل على  من الحكومة والمجتمع المدني  

  . ینوالحكومة في ظل مساحة مدن�ة متقلصة. �ذلك، حظیت خطة العمل بدعم من التمو�ل والخبرة الدولیالمجتمع المدني  
   .19-وجائحة �وفید 3ولكن على الرغم من الجهود المبذولة، تعرقلت عمل�ة التنفیذ �سبب تغّیر أولو�ات الحكومة

 
تقدًما مثمًرا نحو اعتماد آل�ات مالحظة و�تاحة مشار�ة المواطنین في العمل�ة    لتزاماتحققت االخطة العمل هذه،  و�موجب  

تنظ�م حوار وطني یتعلق �قانون اإلدارة الوطن�ة الصادر مؤخًرا. وعكست التغییرات    3عدد  لتزامالتشر�ع�ة. وتّم في إطار اال
وفي   4األول من ص�اغة وز�ر اإلدارة المحل�ة.  التي ُأدخلت إلى القانون �عض توص�ات المواطنین، ولكنها �انت في المقام

میزة سمحت �عرض الشكاوى المتعلقة �حقوق اإلنسان على منصة حكوم�ة    4عدد    لتزامأعقاب نها�ة فترة التنفیذ، قّدم اال
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) والفضاء  5و  2ان  لتزام(اال  أخرى أسس النفاذ إلى المعلومات  التزاماتأرست  للحصول على مالحظات المواطنین. وقد  
. �شكل عام، �انت آراء منظمات المجتمع المدني مراجعةفي الفترة قید ال  )، لكن أثرها �ان محدوًدا1عدد    لتزامالمدني (اال

إزاء اإلصالحات المنفذة �موجب خطة العمل. وفي استطالع جرى عام   ممثًال عن    184وشمل    2021المحل�ة مت�اینة 
   5ة الحكومة المفتوحة تساهم في تطّور الشفاف�ة والمساءلة والمشار�ة في األردن.المجتمع المدني، اعتبر نصفهم تقر�ً�ا أن عمل�

 
 لتزام تصم�م اال  العمل عن نتائج أول�ة، إذ لم یلبِّ الواردة في خطة  لتزاماتورغم مستوى اإلنجاز المرتفع، لم تسفر أي من اال

 6بیئة تقّید النفاذ إلى المعلومات  إلى�شكل �اف    تستِجبلم    لتزاماتأهداف الس�اسة. �ما أن التغییرات التدر�ج�ة التي ضمتها اال
  ضمن عمل�ة تلب�ة المعاییر الالزمة    األردن في  فشل،  2021على نحو متزاید. واعت�اًرا من حز�ران/یونیو    7والفضاء المدني

قمع منظمات المجتمع المدني والس�طرة على دخولها وخروجها    �سببالق�م التي تجر�ه شراكة الحكومة المفتوحة،  من  تحقق  ال
ومن شأن خطط العمل المستقبل�ة أن تستفید من استهداف الفرص �شكل استرات�جي لتطبیق س�اسات   8من الح�اة العامة.

جهود المتواصلة التي تبذلها األطراف الملتزمة �عد فترة التنفیذ تساهم والنقطة اإل�جاب�ة هي أن ال حكومة مفتوحة أكثر أهم�ة.  
 في تأس�س قاعدة أقوى تُبنى علیها خطة العمل الخامسة.

 

 على التنفیذ   19-أثر جائحة �وفید 2.2
 

. وقد  االجتماعات عبر اإلنترنتبت�اطؤ وتیرة التنفیذ و�نقص في الموظفین وأدت إلى االنتقال إلى   19-تسببت جائحة �وفید 
الضغوط  على تجمعات األفراد   أثر ذلك على جلسات التخط�ط للتنفیذ والنقاشات والتدر�ب. �ما وضعت القیود المفروضة

. هذا وساهمت  المخطط لها ضمن المهل الزمن�ة المرجوةفي تحقیق النتائج    ، ما أدى إلى تقصیرٍ لتزاماتعلى �عض أنشطة اال
  لتزام حو�مة الجمع�ات واسترات�ج�ة المجتمع المدني التطوع�ة المحددة في اال ساعات العمل المحدودة بتأخیر إنجاز دلیل  

یتعلق �اال  1.9عدد   بتأخیر إطالق آل�ة الشكاوى المتعلقة �حقوق    19-، فقد تسببت جائحة �وفید4  عدد  لتزامأما في ما 
ر إجراء التدر�ب العملي المیداني على  تعذّ تقدًما ملحوًظا، ولكن    5عدد    لتزاماالوقد أحرز  لتنفیذ.  اإلنسان إلى ما �عد فترة ا

، ما حّد �التالي من است�عاب أسالیب نفاذ جدیدة إلى بروتو�والت  19-�سبب جائحة �وفید  فهرسة و�دارة السجالت العامة
 المعلومات. 

و�دعم الفضاء المدني التنفیذ الفعال، لكن التحد�ات الناتجة خطة العمل.  أمام  أسفرت الجائحة عن ظهور عوائق أكبر  كذلك،  
المجتمع المدني   وفي استجا�ة لكوفیدغالتشعن الجائحة زادت القیود األساس�ة المفروضة على بیئة  ومن دون    19-یل�ة. 

ومّذاك،    .2020في آذار/مارس    1992مشاورات مهمة مع المجتمع المدني، طّ�قت المملكة الهاشم�ة قانون الدفاع لعام  
، وعلى صعید اإلرادة الس�اس�ة 10تعّرضت حر�ة التجمع وحر�ة التعبیر للقیود، �ما في ذلك حر�ة نشر التقار�ر عن الجائحة.

لكوفید الحكومة  انتقلت منولو� األ  19- بدلت استجا�ة  التي  المفتوحة    ات  الحكومة  التي    إلىعمل�ة  على  تالس�اسات  ر�ز 
 11الصحة واالقتصاد والدفاع.

 
حز�ران/یونیو   15(  آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة التا�عة لشراكة الحكومة المفتوحة"،  2016-2014تقر�ر نها�ة المدة    -مي عل�مات وعامر بني عامر، "األردن     1

2017،(  2016/-2014-report-term-of-end-www.opengovpartnership.org/documents/jordan/https:/    في إل�ه  النفاذ  تشر�ن   9(تم 
   ). 2021الثاني/نوفمبر 

).  2021أیلول/سبتمبر  19". شراكة الحكومة المفتوحة (2020- 2018 تقر�ر تصم�م خطة العمل لألردنإعداد التقار�ر المستقلة/  آل�ة"   2
https://www.opengovpartnership.org/documents/jordan-design-report-2018-2020 / 

https://www.opengovpartnership.org/documents/jordan-end-of-term-report-2014-2016/
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  ، 10)، 2021تشر�ن األول/أكتو�ر  25( راصد -مر�ز الح�اة "تقر�ر تقی�م أداء حكومة د. �شر الخصاونة خالل عام من تشكیلها"   3
-in-performance-government-khasawneh%e2%80%99s-al-bisher-dr-on-http://www.hayatcenter.org/publications/report

year/-tfirs-its )2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  9إل�ه في  تّم النفاذ .( 
 . 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  26أسامة محسن (مؤسسة فر�در�ش إیبرت)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة،  4
 ). 2021أیلول/سبتمبر  30( نحن نشارك"دراسة أساس�ة حول تعز�ز م�ادئ الحكومة المفتوحة في األردن"  5
العالمي   6 التعبیر  الدول" 2021"تقر�ر  تصن�فات   :  )The Global Expression Report 2021: Country rankings (    المادة )،  2021(  19منظمة 

Final.pdf-Rankings-Country-2021-content/uploads/2021/07/GxR-tps://www.article19.org/wpht    في إل�ه  النفاذ  �انون    13(تّم 
 ). 2021األول/د�سمبر  

منظمة  )   AfricaPeople Power Under Attack 2021: Middle East & North(: الشرق االوسط وشمال أفر�ق�ا"  2021تتعرض للهجوم  الشعب  "سلطة   7
في    africa.htm-north-east-https://findings2021.monitor.civicus.org/middle)،  2021(  س�ف�كوس إل�ه  النفاذ  األول/د�سمبر    13(تّم  �انون 

2021 .( 
وق�م    8 األهل�ة  المفتوحة"معاییر  الحكومة  المفتوحة"،  شراكة  الحكومة  )  20212حز�ران/یونیو    7(  شراكة 

criteria/-ogp/eligibility-https://www.opengovpartnership.org/process/joining . 
 .  2021شر�ن الثاني/نوفمبر ت 24 ، لمى قط�شات (قسم مراق�ة الشر�ات)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة 9

، "الفضاء المدني �شرط أساسي إلصالحات الحكومة المفتوحة في منطقة الشرق األوسط وشمال  Tinatin Ninua  وتیناتین نینوا  Nikhil Duttaن�خیل دوتا     10
تشر�ن    3شراكة الحكومة المفتوحة (،  )Civic Space as a Key Prerequisite of Open Government Reforms in the MENA Region(  أفر�ق�ا" 

government-open-of-prerequisite-key-a-as-space-https://www.opengovpartnership.org/stories/civic-)،  2020الثاني/نوفمبر  
region/-mena-the-in-reforms     في إل�ه  النفاذ  األول/د�سمبر    21(تّم  العالم  )2021�انون  في  الحر�ة  "األردن:  (دفر�"،  2021؛  هاوس  )،  2021وم 

world/2021-freedomhouse.org/country/jordan/freedomhttps://  2022آذار/مارس   8(تم النفاذ إل�ه في .( 
 . 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  3مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة،  ، (إدماج) مي عل�مات 11

http://www.hayatcenter.org/publications/report-on-dr-bisher-al-khasawneh%e2%80%99s-government-performance-in-its-first-year/
http://www.hayatcenter.org/publications/report-on-dr-bisher-al-khasawneh%e2%80%99s-government-performance-in-its-first-year/
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2021/07/GxR-2021-Country-Rankings-Final.pdf
https://www.opengovpartnership.org/process/joining-ogp/eligibility-criteria/
https://www.opengovpartnership.org/stories/civic-space-as-a-key-prerequisite-of-open-government-reforms-in-the-mena-region/
https://www.opengovpartnership.org/stories/civic-space-as-a-key-prerequisite-of-open-government-reforms-in-the-mena-region/
https://freedomhouse.org/country/jordan/freedom-world/2021
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 الم�كرة النتائج  2.3 

تقّر آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة �أن النتائج قد ال تكون ملموسة خالل اإلطار الزمني لخطة العمل الممتد على سنتین وأنه  
ال بّد على األقل من تحقیق مستوى إنجاز �بیر من أجل تقی�م النتائج الم�كرة. وألغراض تقر�ر نتائج المرحلة االنتقال�ة،  

هف  المستقلة مؤشر    ستستخدم آل�ة إعداد التقار�ر بئم" ل م ث� ؤ ئك ث لتسل�ط الضوء على النتائج الم�كرة استناًدا إلى التغییرات ؛"  فئ
في ممارسة الحكومة في مجاالت مرت�طة �ق�م شراكة الحكومة المفتوحة. وخالل الفترة المقبلة، ستتوقف تقار�ر النتائج الصادرة  

 لمؤشر. عن آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة عن استخدام هذا ا
 

�ر�ز  و .  في الحكومة المفتوحة خالل فترة التنفیذ  عن نتائج م�كرةفي خطة العمل هذه لم تسفر    لتزاماتُیذ�ر أن أً�ا من اال 
التي تنطوي على طموح أو تصم�م متین وفق تقی�م تقر�ر التصم�م الصادر عن   لتزاماتنتائج تنفیذ االعلى   عادةً  هذا القسم

تنفیذها �ان    التي قد تفتقر إلى الوضوح و/أو الطموح، ولكن  لتزاماتآل�ة إعداد التقار�ر المستقلة. �ما �سّلط الضوء على اال
التي تّم تحلیلها في هذا القسم إلى   لتزاماتوقد تحتاج اال   1الحكومة.  اتدخل تغییرات "كبیرة" أو "�ارزة" على ممارسوأناجًحا  

في    لتزاماتمن االغیر أن أً�ا    2.4،2مستوى تنفیذ "كبیر" على األقل، �حسب تقی�م آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة في القسم  
لت الجهود �عد انتهاء فترة في وقت المراجعة. ولكن جدیر �الذ�ر أن أطراف االلتزام واص  هذا المع�ار  خطة العمل لم یلبِ 

     الواردة في خطة العمل.    لتزاماتلمحة عامة عن مستوى إنجاز �افة اال  2.4. و�شمل القسم التنفیذ
 

المستقبل�ة،   آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة التوص�ات التال�ة �شأن تحقیق نتائج م�كرة في ممارسوفي خطط العمل    ات تقّدم 
 الحكومة المفتوحة:   

وضع أجندة و�عداد س�اسات جر�ئة تفتح الفضاء المدني. و�مكن لهذه الس�اسات من  تمكین منظمات المجتمع المدني   •
التنظ�م�ة الشاقة  متطل�ات التسجیل والمتطل�ات  معالجة القیود الملحوظة المفروضة على الفضاء المدني، �ما في ذلك  

التي تمارس حقوقها في حر�ة التعبیر والتظاهر السلمي و�ذلك القیود المفروضة على  للجمع�ات والتدخل �شؤون تلك  
 التعبیر عبر اإلنترنت والنفاذ إلى المواقع اإللكترون�ة.   

الذي أتاحته عمل�ات شراكة الحكومة المفتوحة في األردن في مجاالت أخرى من تكرار إشراك الحكومة والمجتمع المدني   •
ما   غرار    يضف �الحكومة،  على  الس�اسة،  من  أساس�ة  مجاالت  في  العامة  مشار�ة  على  المؤسسي  الطا�ع  �التالي 

 االستجا�ات لألزمات الصح�ة العامة.  
مع وجود مستفیدین وسط اد من العامة والمجتمع المدني،  المشار�ة من خالل تسل�م صالح�ة صنع القرار إلى أفر تمكین   •

  كل مرحلة من التنفیذ. ق�اس نجاح تصم�م خطط العمل المستقبل�ة �حسب تقار�ها من احت�اجات المواطنین.   
نتائج  السعي وراء تطبیق إصالحات طموحة وتحو�ل�ة، مع وضع إطار زمني أطول لخطة العمل األردن�ة التال�ة لتحقیق   •

 الحكومة.  اتتتجاوز التغییرات التدر�ج�ة أو البیروقراط�ة لممارس
 

  محتمالً   اأثرً   تملك  ا" في حال تقی�مها على أنهالتزامات جدیرة �المالحظةقو�ة على أنها " اللتزامات  اال�م الصادرة عن آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة  حددت تقار�ر التصم 1
التقار�ر المستقلة التزامات جدیرة �المالحظة من  ". وفي حال عدم تلب�ة أي من االلتزامات عت�ة األثر المحتمل، تختار آل�ة إعداد  او"تحو�ل�ً   ا �مكن تحق�قه ومالئمً 

التصم�م الصادر عن آل�ة   االلتزامات ذات األثر المحتمل "المعتدل". ولالطالع على قائمة االلتزامات األردن�ة الجدیرة �المالحظة، أنظر الملخص التنفیذي لتقر�ر
 report-design-https://www.opengovpartnership.org/documents/jordan-2018-/2020: 2020-2018إعداد التقار�ر المستقلة  

لتقار�ر المستقلة غیر مدرجة في هذا القسم  إن االلتزامات التال�ة المقّ�مة على أنها جدیرة �المالحظة في تقر�ر تصم�م خطة العمل لألردن الصادر عن آل�ة إعداد ا 2
 ألن تنفیذها المحدود عنى أنه ما من تقّدم �اٍف لتقی�م النتائج:  

 : التشار��ة والحوار بین القطاع العام والمجتمع المدني 1االلتزام عدد 
 : آل�ات استق�ال الشكاوى المتعلقة �انتهاكات حقوق اإلنسان 4االلتزام عدد 

https://www.opengovpartnership.org/documents/jordan-design-report-2018-2020/
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 لتزامتنفیذ اال  2.4

 
 في خطة العمل.  التزام�شمل الجدول أدناه تقی�ًما لمستوى إنجاز �ل 

    
 اإلنجاز:   لتزام اال 

 (ما من دلیل متوفر، لم یبدأ �عد، محدود، �بیر أو �امل)

تعز�ز التشار��ة والحوار بین    .1
 القطاع العام والمجتمع المدني 

 

 محدود:

استناًدا إلى المشاورات مع المجتمع المدني، تم تطو�ر آل�ة جدیدة للتمو�ل الخارجي. 
 بالغ (  2019وقد وافق مجلس الوزراء على هذه اآلل�ة في �انون األول/د�سمبر  

تموز/یولیو  56/10/6/50635رقم   في  مجدًدا  و�قرارها  تعدیلها  وتّم   (2020.1 
ساهمت  ،  ، و"نحن نشارك"للقانون غیر الهادف للر�ح واستناًدا إلى المر�ز الدولي

منظمات المجتمع   وأص�ح �إمكاناآلل�ة المحدثة نوًعا ما في ت�س�ط عمل�ة التمو�ل.  
بدًال من اآلن  المدني   الموافقة  للحصول على  منفردة  مع لجنة حكوم�ة  التواصل 

الشر�ات تدق�ًقا   2جهات حكوم�ة.  ثالث الحال�ة، تجري دائرة مراق�ة  ووفق اآلل�ة 
ر�ح�ة، ف�ما ترسل الجمع�ات طل�اتها  الشر�ات غیر  الالمقّدمة من    الطل�اتأولً�ا في  

دراسة من قبل اللجنة ذا اإلجراء بوُ�ستت�ع ه  سجل الجمع�ات للتدقیق اإلداري.  إلى
الوزراء عبر  وتبلّ   .ومجلس  التراسل  حالة  تحدیثات  الطل�ات عن  مقدمي  الدائرة  غ 

لم   وهي تحدیثاتالبر�د اإللكتروني في �ل مرحلة من مراحل عمل�ة تقد�م الطل�ات،  
�ما تراجع الجدول الزمني المخصص للموافقة إلى نحو شهر   3تتم مشار�تها سا�ًقا.

و   –بدًال من ستة أشهر   لفترة أطول.  أح�اًنا  �متد  أنه  العالقة رغم  تشمل المسائل 
المتعلقة �إجراءات الموافقات الجدیدة على التمو�ل الخارجي استمرار تدخل الحكومة 

  منظمة   هذا وتشرح  4�أنشطة برنامج المجتمع المدني وطول فترة عمل�ة الموافقة.
إلى  -(الشفاف�ة الدول�ة  "رشید" األردن) أن رفض مشار�ع المجتمع المدني استناًدا 

إلى"تواؤمها"   الدولة أدى  أولو�ات  المدني.  فرض  مع  الفضاء  عالوًة   5قیود على 
الشخصي، على غرار  التي تستلزم التواجد    عمل�ة الموافقةعناصر    تشّكلعلى ذلك،  

ان. ونظًرا  تقد�م نسخ ورق�ة عن النماذج، عوائق أمام المنظمات المتمر�زة خارج عمّ 
تكل�ف لجنتین   تّم  المشاكل،  هذه  فترة  إلى  انتهاء  �عد  بتحدیث اإلجراءات مجدًدا 

حو�مة الجمع�ات المزمع واسترات�ج�ة المجتمع المدني   أدلةوعلى صعید    6التنفیذ.
الطوع�ة، أفادت الدائرة أنه لم یتّم استكمال أي منهما �حلول نها�ة فترة التنفیذ �سبب 

، وقد 7ر مستمرةتأخیرات مرت�طة �فیروس �ورونا المستجد، علًما �أن جهود التطو� 
ومع استكمال عدد   2021.8العام في �انون األول/د�سمبر مرحلة التعلیق أجر�ت 

محدود من األنشطة خالل فترة التنفیذ، لم تجد آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة دلیًال 
ساهم في فتح البیئة التشغیل�ة لمنظمات   لتزامخالل ال�حث األولي على أن هذا اال 
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المجتمع المدني. وخالل الفترة الالحقة، توصي اآلل�ة �إبرام شراكة وث�قة مع المجتمع 
تحّد اإلصالحات أن  وتسهیل   المدني لضمان  المبررة  الحكوم�ة غبر  الرقا�ة  من 

 النفاذ إلى التمو�ل الخارجي.

. تطو�ر وتعز�ز تطبیق س�اسة  2
 الب�انات الحكوم�ة المفتوحة 

 

 كامل: 
من مشار�ة  االلتزام  هذا  ال  تضّمن  و -ح�اة مر�ز  األردن�ة   رشیدراصد  والجمع�ة 

 �موجب. "إنتاج" – للمصدر المفتوح وجمع�ة شر�ات تقن�ة المعلومات واالتصاالت
أصدر مجلس الوزراء تعل�مات لنشر ب�انات الحكومة المفتوحة على  هذا االلتزام،  

، وتّمت الموافقة على إطار  2019منصة ب�انات الحكومة المفتوحة في ش�اط/فبرایر  
أیلول/سبتمبر   في  المفتوحة  الحكومة  ب�انات  أیلول/سبتمبر    2020.9جودة  وفي 

، ُأض�فت معاییر جدیدة �شأن الب�انات المفتوحة على جائزة الملك عبدهللا  2019
والشفاف�ة. الحكومي  األداء  لتمیز  آذار/مارس    10الثاني  ولغا�ة    2019ومنذ 

الحكومیین  2021ش�اط/فبرایر   المصلحة  أصحاب  إشراك  عمل  ورش  دعمت   ،
المفتوحة. ت  11�الب�انات  من  منصة  2021األول/أكتو�ر   شر�نواعت�اًرا  شملت   ،
 وهو عدد ارتفع من  12جهة حكوم�ة،  82ب�انات من    قاعدة  489الب�انات المفتوحة  

�ما   2020.13جهة حكوم�ة في آذار/مارس    35ب�انات متأت�ة من    قاعدة  230
ة  �أنه �حلول نها�ة فترة التنفیذ، شملت معظم المواقع اإللكترون�ة الحكوم  رشیدلحظت  

�فید عن استخدام محدود نسبً�ا غیر أن البنك الدولي    14نموذًجا لطل�ات الب�انات.
لب�انات الحكومة المفتوحة من قبل منظمات المجتمع المدني والشر�ات، ما �شیر 

األولو�ة   إیالء  في  مشاكل  �النس�ة إلى  الصلة  وثاقة  أو  الجودة  أو  للمعاییر 
یتّم الكشف نادًرا ما  أنه    رشیدراصد و -ح�اةمر�ز الوضح �ل من  �و   15للمستخدمین.

الفهم،   وسهلة  حدیثة  في ص�غة  الب�انات  حینعن  جودة   تظهر  في  في  عیوب 
إلى تضافر   المنظمتان  الب�انات، ما �حّد قابل�ة استخدامها من قبل العامة. وتدعو

وفي حین    16الجهود من أجل بناء إرادة س�اس�ة في ما یتعلق �النفاذ إلى المعلومات.
، لم تجد آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة لتزامأنه تّم إنجاز �افة األنشطة ضمن هذا اال

  م مذ�ورة لنفاذ العامة واستخدا الس�اسة الهدف أي دلیل �أن التنفیذ ساهم في تحقیق  
الب�انات التي تملكها الحكومة. وتشیر هذه الفجوة بین التنفیذ والدلیل بتحقیق نتائج  

ل�ة إعداد  توصي آأكثر صال�ة. وفي المستقبل،    التزامم�كرة إلى فرصة لتصم�م  
التقار�ر المستقلة المصلحین الحكومیین �التشاور عن �ثب مع مستخدمي الب�انات 

لضمان أن األنشطة المخطط لها تعالج العوائق القائمة   لتزامخالل عمل�ة تصم�م اال
  أمام استخدام الب�انات وتعكس األولو�ات العامة.  

. تعز�ز الحوار الوطني للوصول  3
 الس�اسيإلى حزمة اإلصالح 

 :كامل
نها�ة   بین  وطني  حوار  عقد  مع  2019وأ�ار/مایو    2018تّم  على  ال،  تر�یز 

واألحزاب   االنتخا�ات  وقانون  والبلد�ات  الالمر�ز�ة  لقانون  محتملة  إصالحات 
وأعقب ذلك العدید من الحوارات الوطن�ة السا�قة، آخرها   17الس�اس�ة في األردن.
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و�موجب هذا    18، أسفرت عن خی�ة في أوساط العامة من هذه العمل�ات.2011في  
والبرلمان�ة  ،لتزاماال الس�اس�ة  الشؤون  وزارة  من  الح�اة  و�تسهیل    راصد، - ومر�ز 

 1568، وسط مشار�ة  جلسة على مستوى محافظات األردن  53انطوى الحوار على  
ممثلین من البرلمان واألحزاب   المشار�ون   وضمّ % منهم من اإلناث).  36شخًصا (

ومجالس المحلي    الس�اس�ة  المجتمع  ومنظمات  المحافظات/البلد�ات/المحل�ة 
وقد والخبراء القانونیین والنساء والش�اب، وغیرهم.    ةواتحادات العمال وغرف التجار 
توص ألف  من  أكثر  جمع  مجمعتّم  في    ة�ة  ُنشر  تقر�ر  في  توص�ات  ضمن 

و�عد سنتین، تّم تعیین نحو عشر�ن من المشار�ین في   2019.19حز�ران/یونیو  
شخًصا    92الحوار السابق في اللجنة الملك�ة لإلصالح الس�اسي، وهي لجنة تضّم  

 20صاغت اإلصالحات الخاصة �قانون الالمر�ز�ة والبلد�ات والقانون االنتخابي.
  2021�كون قانون الالمر�ز�ة والبلد�ات الجدید الصادر في حز�ران/یونیو  ور�ما  

المقام األول إلى وزارة   قد مّثل إحدى توص�ات الحوار الوطني، ولكنه ُ�عزى في 
البلد�ات). وزارة  (سا�ًقا  المحل�ة  ینقل   21اإلدارة  ال  أنه  الجدید  القانون  نقاد  وشّدد 

الصالح�ات إلى ممثلین مختار�ن، مشیر�ن على سبیل المثال إلى األحكام الجدیدة  
و�المقارنة    22التي تسمح لمجلس الوزراء بتعیین عمدة عّمان وثلث أعضاء المجلس.

ني راصد أن هذا الحوار الوط-ح�اة مر�ز ال عتبر  �مع الحوارات الوطن�ة السا�قة،  
غ�اب أي   قد �كون لكن وفًقا لمؤسسة بیرغوف،    23أكبر على الس�اسة.  اترك أثرً 

  الخی�ة عّزز    قددور استشاري وصالح�ات صنع قرار في الحوارات الوطن�ة السا�قة  
االهتمام الحوار    24.ینالس�اسیَ   وعدم  في  هذه  القصور  أوجه  عناصر  واستمرت 

قد �حقق نتائج طو�لة األمد على مستوى   لتزامالوطني األخیر. وصح�ح أن هذا اال
المواطنین   لم تسفر مشار�ة  السطور،  هذه  �تا�ة  بتار�خ  ولكن  المفتوحة  الحكومة 
سوى عن تغییرات تدر�ج�ة على القانون، وسط انحسار األثر �سبب تفاوت استمر  

     الجدید.   القانون عامین بین الحوار و�عداد 
توحید وتطو�ر آل�ات استق�ال  . 4

�انتهاكات   المتعلقة  الشكاوى 
 حقوق اإلنسان 

 :محدود
لحقوق اإلنسان خالل  إطار تشر�عي وتنظ�مي لمكتب المنسق الحكومي    تطورتم  

 25وزارة التخط�ط والتعاون الدولي.في  وحدة الحكومة المفتوحة  وفًقا ل،  فترة التنفیذ
انتهاء   "�خدمتكم"عقب  منصة  أطلقت  العمل،  خطة  تنفیذ  تقد�م    26فترة  خاص�ة 

أیلول/سبتمبر   في  اإلنسان  حقوق  �انتهاكات  متعلقة  �مكن  2021شكاوى  التي   ،
وتّم تحدیث هذه   27خط هاتف مر�ز االتصال الوطني.النفاذ إلیها أ�ًضا من خالل 

المنصة في إطار خطة العمل السا�قة وهي تزّود األردنیین �أسالیب لتقد�م األسئلة  
ومن خالل خاص�ة   28والشكاوى والتقار�ر إلى الحكومة وتعقبها.  مدحواالقتراحات وال

المنصة الجدیدة، �مكن تصن�ف الشكاوى المتعلقة �حقوق اإلنسان على أنها خطیرة  
أ�ام أو أسبوع أو شهر  ثالثة في غضون   اد�ة، ما �ستدعي ردودً أو متوسطة أو عا 

ومكتب المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان    و�رى محامون بال حدودعلى التوالي.  
هذه الخاص�ة على أنها تسّهل تقد�م الشكاوى المتعلقة �انتهاكات حقوق اإلنسان  
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ألف مستخدم    50حّمل أكثر من    تخدام هذه الخاص�ة،سا  وعلى صعید   29ومعالجتها.
د عن مواجهته مشاكل وتردّ   2.6/5، ولكنه حصل على تصن�ف  2017التطبیق منذ  

ل  30فن�ة. أ�ار/مایو  واستعداًدا  تدر�ب�ة في  تنظ�م دورة  تّم  الجدیدة،    021لخاص�ة 
اإلنسانال تصال  اال  اتجهل حقوق  حول  وعمل�ة   حكوم�ة  "�خدمتكم"  ومنصة 

واستناًدا إلى مكتب   31االستجا�ة الفعالة للشكاوى المتعلقة �انتهاكات حقوق اإلنسان.
بدأ   اإلنسان،  لحقوق  الحكومي  الثقافة  المنسق  في  صلة  ذات  فجوات  برأب  ذلك 

هذا اال  32المؤسس�ة.  المستقلة  التقار�ر  آل�ة إعداد  قّ�مت  �أنه حقق    لتزاموعموًما، 
إنجاز محدوًدا، إذ لم یتّم إكمال مراحل رئ�س�ة خالل فترة التنفیذ. ونظًرا إلى مستوى  

تأخر إطالق المنصة، لم ینشر مكتب المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان �عد تقر�ًرا  
وتتمحور األدلة على تحقیق نتائج طو�لة األمد في مجال    33دورً�ا حول الشكاوى.

االستجا�ة الحكوم�ة لشكاوى انتهاكات  الحكومة المفتوحة حول مستوى �بیر من  
حقوق اإلنسان واإلبالغ العلني عن الشكاوى والمساعي المتواصلة لضمان استعمال  

 المستخدمین لهذه المنصة.  
مأسسة إجراءات إنفاذ قانون  .  5

على   الحصول  حق  ضمان 
 المعلومات 

 :كبیر

ثالثة بروتو�والت حول ، وافق رئ�س الوزراء على 2020األول/د�سمبر  في �انون 
 34الحصول على المعلومات وتعم�مها على اإلدارات والمؤسسات الحكوم�ة المعن�ة.

البروتو�والت   هذه  السري  وأوضحت  وتحدید  المعلومات  على  الحصول  إجراءات 
وقد تّم إعدادها من قبل لجان تضّم   35منها وغیر السري وأرشفة المعلومات و�دارتها.

، �ما في ذلك الشفاف�ة األردن والمر�ز الوطني  الحكومة والمجتمع المدنيخبراء من  
�ذلك، قاد مر�ز حما�ة حر�ة   36.مر�ز حما�ة حر�ة الصحفیینلحقوق اإلنسان و 

  2019الصحفیین حملة توع�ة حول الحصول على المعلومات من أیلول/سبتمبر  
التنف .  2020ولغا�ة تشر�ن األول/أكتو�ر   فترة  �ان التقّدم سارً�ا  یذ،  وعقب انتهاء 

  لتزام نّص اال  وعموًما،  37على قدم وساق للبدء �مراق�ة امتثال المؤسسات الحكوم�ة.
الحصول   لقانون ضمان حق  الحكومة  امتثال  تعز�ز  هو  الس�اسة  على أن هدف 
على المعلومات. وُتعتبر المشار�ة في إعداد البروتو�والت خطوة أول�ة مهمة �اتجاه  

غیر أن آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة    38توض�ح عمل�ات الحصول على المعلومات.
الكث عن  تسفر  لم  البروتو�والت  أن  إلى  ممارسات خلصت  في  التغییر  من  یر 

وتنتظر العدید من الو�االت بدًال من ذلك تعدیل قانون   39الحكومة، إذ إنها تطوع�ة
�ة  سعجزت المراحل الرئ�  عالوًة على ذلك،   40ضمان حق الحصول على المعلومات.

عن تبدید العوائق الكبیرة أمام حصول المواطنین على    لتزامالمنفذة �موجب هذا اال
وشملت   الحكومة.  بها  تحتفظ  التي  المراحل  المعلومات  طلب تلك  عمل�ة  رقمنة 

الجدیدة. البروتو�والت  و�نفاذ  الحكومیین  المسؤولین  وتدر�ب  وعلى    41المعلومات 
سات العامة  ال تزال العدید من المؤس  الكبیر للمراحل الرئ�س�ة،الرغم من اإلنجاز  

 42.رشیدحق الحصول على المعلومات، وفق مر�ز حما�ة حر�ة الصحفیین و   جبتش
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 أردنً�ا أن   3290أظهر استطالع شمل  ،  2021واعت�اًرا من تشر�ن األول/أكتو�ر  
ما  43تعتبر أن الحكومة شفافة في تقد�م المعلومات إلى العامة،% فقط 8.1 نس�ة

وخالل الفترة     �شیر إلى الحاجة لتعز�ز المساعي المبذولة على هذا الصعید.   
المقبلة، توصي آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة �إبرام شراكات مع المجتمع المدني من  
التي   الرئ�س�ة  العوائق  تعالج  التي  األنشطة  بتحدید  استرات�جي  �شكل  الق�ام  أجل 

ي تدابیر اإلنفاذ  ف �ما توصي �التحقیق    علومات.تحول دون حصول العامة على الم
 من أجل ضمان االمتثال لقانون حق الحصول على المعلومات. 

 
  14(  وحدة الحكومة المفتوحة   ، وزارة التخط�ط والتعاون الدولي،  " شراكة الحكومة المفتوحةخطة العمل الوطن�ة الرا�عة في األردن ضمن  _1االلتزام    – تقر�ر التقدم  "   1

ّم النفاذ إل�ه في  ت ,(YZr09_1KUhzu/edit-MeiCe2-https://docs.google.com/document/d/1U6tx1KDMKg2C)،  2021تشر�ن الثاني/نوفمبر 
 ). 2021بر  نوفم/الثاني تشر�ن 22

؛ محمود الصب�حات  2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  1آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة، ادف للر�ح)، مقابلة مع �احث في حنین الب�طار (المر�ز الدولي للقانون غیر اله   2
 .  2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  3آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة، مقابلة مع �احث في (نحن نشارك)،  

 . 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  24آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة، مع �احث في لمى قط�شات (دائرة مراق�ة الشر�ات)، مقابلة   3
ب�حات  ؛ محمود الص2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  1آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة، حنین الب�طار (المر�ز الدولي للقانون غیر الهادف للر�ح)، مقابلة مع �احث في   4

 .  2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  3آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة، مقابلة مع �احث في (نحن نشارك)،  
 .  2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  9آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة، مع �احث في )، مقابلة رشیدعبیر مدانات (  5
؛ محمود الصب�حات  2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  9آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة، ابلة مع �احث في حنین الب�طار (المر�ز الدولي للقانون غیر الهادف للر�ح)، مق   6

 .  2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  3آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة، مقابلة مع �احث في (نحن نشارك)،  
 . 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  24المستقلة، آل�ة إعداد التقار�ر  مع �احث في لمى قط�شات (دائرة مراق�ة الشر�ات)، مقابلة   7 
  11( النشر  سبقت  التي  الفترة   خالل  الدولي  والتعاون  التخطیط   وزارة   في  المفتوحة   الحكومة  وحدة  من  المعلومات  ھذه  على  المستقلة  التقاریر  إعداد  آلیة  حصلت   8

 ). 2022فبرایر /شباط
 الهاشم�ة،"الب�انات المفتوحة"، المملكة األردن�ة  9
 https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/OpenData?lang=en&isFromLangChange=yes#/manageDataSets  )في  ت إل�ه  النفاذ   21ّم 

 ). 2021كتو�ر األول/أ تشر�ن
للتمیز،   10 الثاني  عبدهللا  الملك  مر�ز  للتمیزكتاب  الثاني  عبدهللا  الملك  )،  2019أیلول/سبتمبر    14(  مر�ز 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZR3Kwv0eAhYiuMDtq74YayAsV57XXktj )2021الثاني/نوفمبر  تشر�ن 10ّم النفاذ إل�ه في ت .( 
  25- 24(لجنة األمم المتحدة االقتصاد�ة واالجتماع�ة لغرب آس�ا  للحصول على أمثلة عن ورش العمل، راجع: "األردن: الحكومة المفتوحة والب�انات المفتوحة"   11

في  ت(  data-open-and-government-open-cwa.org/events/jordanhttps://www.unes)،  2019آذار/مارس   إل�ه  النفاذ   تشر�ن  10ّم 
الورشة،  2021الثاني/نوفمبر   فیدیو  في )؛  المفتوحة  الحكومة  الدولي    مكتب  والتعاون  التخط�ط  )،  2021ش�اط/فبرایر    7(وزارة 

K3pZGhwoWvpzfNE6s1S60AD-https://drive.google.com/drive/folders/1BplhMXBX )2021الثاني/نوفمبر   تشر�ن 10ّم النفاذ إل�ه في ت ( 
 األردن�ة الهاشم�ة، "الب�انات المفتوحة"، المملكة 12
 https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/OpenData?lang=en&isFromLangChange=yes#/manageDataSets  )في  ت إل�ه  النفاذ   21ّم 

  ).2021األول/أكتو�ر  نتشر�
األردن"   13 في  والتحد�ات  الفرص  أفر�ق�ا:  وشمال  االأوسط  الشرق  منطقة  في  الب�انات  ممارسات  حول  جدوى  الدولي"دراسة  )،  2021(  البنك 
. Jordan/Case_study_Jordan.pdf-orldbank.org/data/download/WDRhttps://databank.w   
 .  2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  9)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة، رشیدعبیر مدانات (  14
األردن"   15 في  والتحد�ات  الفرص  أفر�ق�ا:  وشمال  االأوسط  الشرق  منطقة  في  الب�انات  ممارسات  حول  جدوى  الدولي"دراسة  )،  2021(  البنك 
. Jordan/Case_study_Jordan.pdf-d/WDRhttps://databank.worldbank.org/data/downloa 
)، مقابلة مع �احث في  رشید؛ عبیر مدانات (2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  4راصد)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة، -ح�اة مر�ز المهند زوّ�د ( 16

 .   2021تشر�ن الثاني/نوفمبر   9آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة، 
الالمر�ز�ة"   17 حول  الوطني  الحوار  جمعها  توص�ة  "ألف  الز�ود،  )،  2019تموز/یولیو    30(  الرأي محمد 
-ticle/10495823/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D9%84%D9%81http://alrai.com/ar

https://docs.google.com/document/d/1U6tx1KDMKg2C-MeiCe2-YZr09_1KUhzu/edit
https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/OpenData?lang=en&isFromLangChange=yes#/manageDataSets
https://drive.google.com/drive/folders/1ZR3Kwv0eAhYiuMDtq74YayAsV57XXktj
https://www.unescwa.org/events/jordan-open-government-and-open-data
https://drive.google.com/drive/folders/1BplhMXBX-K3pZGhwoWvpzfNE6s1S60AD
https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/OpenData?lang=en&isFromLangChange=yes#/manageDataSets
https://databank.worldbank.org/data/download/WDR-Jordan/Case_study_Jordan.pdf
https://databank.worldbank.org/data/download/WDR-Jordan/Case_study_Jordan.pdf
http://alrai.com/article/10495823/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%
-D8%AD%D9%88%D9%84%

%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%  في    (تم إل�ه  تشر�ن    20النفاذ 
(حز�ران/یونیو   راصد-مر�ز الح�اةوزارة الشؤون الس�اس�ة والبرلمان�ة، واللجنة اإلدار�ة التا�عة للبرلمان و )؛ "مخرجات الحوار الوطني لالمر�ز�ة"  2021األول/أكتو�ر  

2019.(   
ود�فید   Corinne von Burgو�ور�ن فون بورغ   Oliver Wils  وأول�فر و�لز Luxshi Vimalarajah ولو�شي ف�ماالراجاه  Marike Blunck مار�كي بالنك 18

م�اشر  David Lanzالنز   الوطني  ،  Mir Mubashir  ومیر  الحوار  للممارسین  –كتّیب  بیرغوف،    دلیل  https://berghof-،  252)،  2017(مؤسسة 
. practitioners-for-guide-a-handbook-dialogue-foundation.org/library/national 
الال  19 حول  الوطني  الحوار  جمعها  توص�ة  "ألف  الز�ود،  )،  2019تموز/یولیو    30(  الرأي مر�ز�ة"  محمد 
-http://alrai.com/article/10495823/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D9%84%D9%81
-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9
-%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8-D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%
-D8%AD%D9%88%D9%84%

D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9%  في    (تم إل�ه  تشر�ن    20النفاذ 
(حز�ران/یونیو   راصد-مر�ز الح�اةلبرلمان و وزارة الشؤون الس�اس�ة والبرلمان�ة، واللجنة اإلدار�ة التا�عة ل )؛ "مخرجات الحوار الوطني لالمر�ز�ة"  2021األول/أكتو�ر  

2019 .( 
 . 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  4)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة، راصد-ح�اة مر�ز ال مهند زوّ�د ( 20
 .  2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  26أسامة محسن (مؤسسة فر�در�ش إیبرت)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة،  21
الز�ادات،   22 المنتخ�ة" أنور  المجالس  ال  الوز�ر  بید  الصالح�ات  األردني:  المحل�ة  اإلدارة  الجدید  "،قانون  )،  2021أیلول/سبتمبر    17(  العر�ي 
-https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
-%A9D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%
-D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%
-%D8%A8%D9%8A%D8%AF-D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%
-%D9%84%D8%A7-D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%

D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3% 2021الثاني/نوفمبر  تشر�ن  8النفاذ إل�ه في  (تم .( 
 . 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  4)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة، راصد-مر�ز الح�اة مهند زوّ�د ( 23
)،  2017ؤسسة بیرغوف،  (م  دلیل للممارسین  –كتّیب الحوار الوطني  مار�كي بالنك ولو�شي ف�ماالراجاه وأول�فر و�لز و�ور�ن فون بورغ ود�فید النز ومیر م�اشر،   24

252 ،.practitioners-for-guide-a-handbook-dialogue-foundation.org/library/national-https://berghof 
  11التقاریر المستقلة على ھذه المعلومات من وحدة الحكومة المفتوحة في وزارة التخطیط والتعاون الدولي خالل الفترة التي سبقت النشر (حصلت آلیة إعداد  25

 ). 2022شباط/فبرایر 
 ، المملكة األردن�ة الهاشم�ة�خدمتكم،  26

_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTS1dPN2dvQ18Dfhttps://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/CMU/CMU/!ut/p/z1/04
wCXQ0CvQPcvH3CjI0tTE31w8EKDHAARwP9KEL6o_AqCTLEUOBmZGrg6GPpbeltYmpsYGACVYDHDcGpefoFuREGmQ

HpigD1Uu74/?uri=nm:oid:Z6_59DIGCK0M0NQE0QKPFKLV338R1 2021تشر�ن األول/أكتو�ر  21النفاذ إل�ه في   (تم .( 
 .   2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  16معاذ المومني (محامون بال حدود)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة،  27
 ، المملكة األردن�ة الهاشم�ة�خدمتكم،  28

https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/CMU/CMU/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTS1dPN2dvQ18Df
wCXQ0CvQPcvH3CjI0tTE31w8EKDHAARwP9KEL6o_AqCTLEUOBmZGrg6GPpbeltYmpsYGACVYDHDcGpefoFuREGmQ

HpigD1Uu74/?uri=nm:oid:Z6_59DIGCK0M0NQE0QKPFKLV338R1 2021تشر�ن األول/أكتو�ر  21النفاذ إل�ه في   (تم.(  
؛ نذیر العواملة (مكتب المنسق الحكومي  2021تشر�ن الثاني/نوفمبر    16معاذ المومني (محامون بال حدود)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة،  29

 .   2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  22لحقوق اإلنسان)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة، 
  21النفاذ إل�ه في    (تم  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rolp.cs.rolp&hl=en_US&gl=USوغل بالي،  �خدمتكم، متجر غ  30

 ). 2021تشر�ن األول/أكتو�ر 
 ). 2021أ�ار/مایو  30اإلنسان، و�الة األن�اء األردن�ة "بترا" ( حقوق  مكتب ارت�اط لض�اط الشكاوى نظام یدتوح حول ه�ة القس�س، دورة 31
 .   2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  22نذیر العواملة (مكتب المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة،  32

http://alrai.com/article/10495823/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://alrai.com/article/10495823/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://alrai.com/article/10495823/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://alrai.com/article/10495823/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://berghof-foundation.org/library/national-dialogue-handbook-a-guide-for-practitioners
https://berghof-foundation.org/library/national-dialogue-handbook-a-guide-for-practitioners
http://alrai.com/article/10495823/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://alrai.com/article/10495823/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://alrai.com/article/10495823/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://alrai.com/article/10495823/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://alrai.com/article/10495823/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3
https://berghof-foundation.org/library/national-dialogue-handbook-a-guide-for-practitioners
https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/CMU/CMU/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTS1dPN2dvQ18DfwCXQ0CvQPcvH3CjI0tTE31w8EKDHAARwP9KEL6o_AqCTLEUOBmZGrg6GPpbeltYmpsYGACVYDHDcGpefoFuREGmQHpigD1Uu74/?uri=nm:oid:Z6_59DIGCK0M0NQE0QKPFKLV338R1
https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/CMU/CMU/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTS1dPN2dvQ18DfwCXQ0CvQPcvH3CjI0tTE31w8EKDHAARwP9KEL6o_AqCTLEUOBmZGrg6GPpbeltYmpsYGACVYDHDcGpefoFuREGmQHpigD1Uu74/?uri=nm:oid:Z6_59DIGCK0M0NQE0QKPFKLV338R1
https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/CMU/CMU/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTS1dPN2dvQ18DfwCXQ0CvQPcvH3CjI0tTE31w8EKDHAARwP9KEL6o_AqCTLEUOBmZGrg6GPpbeltYmpsYGACVYDHDcGpefoFuREGmQHpigD1Uu74/?uri=nm:oid:Z6_59DIGCK0M0NQE0QKPFKLV338R1
https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/CMU/CMU/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTS1dPN2dvQ18DfwCXQ0CvQPcvH3CjI0tTE31w8EKDHAARwP9KEL6o_AqCTLEUOBmZGrg6GPpbeltYmpsYGACVYDHDcGpefoFuREGmQHpigD1Uu74/?uri=nm:oid:Z6_59DIGCK0M0NQE0QKPFKLV338R1
https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/CMU/CMU/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTS1dPN2dvQ18DfwCXQ0CvQPcvH3CjI0tTE31w8EKDHAARwP9KEL6o_AqCTLEUOBmZGrg6GPpbeltYmpsYGACVYDHDcGpefoFuREGmQHpigD1Uu74/?uri=nm:oid:Z6_59DIGCK0M0NQE0QKPFKLV338R1
https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/CMU/CMU/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTS1dPN2dvQ18DfwCXQ0CvQPcvH3CjI0tTE31w8EKDHAARwP9KEL6o_AqCTLEUOBmZGrg6GPpbeltYmpsYGACVYDHDcGpefoFuREGmQHpigD1Uu74/?uri=nm:oid:Z6_59DIGCK0M0NQE0QKPFKLV338R1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rolp.cs.rolp&hl=en_US&gl=US
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 . 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  16معاذ المومني (محامون بال حدود)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة،  33
من 34 تعم�م  الوزراء،    كتاب  الوزراءرئاسة  )،  2020األول/د�سمبر   �انون   22(  رئ�س 

https://drive.google.com/drive/folders/1xM5sknkc6eRBazmWVJImbz2oGwcGMAz8 2021وفمبر  تشر�ن الثاني/ن 8النفاذ إل�ه في   (تم .( 
 . 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  15إنعام مطاوع (دائرة المكت�ة الوطن�ة التا�عة لوزارة الثقافة)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة،  35
. لالطالع على سجالت تشكیل اللجنة، أنظر: محضر  2021تشر�ن الثاني/نوفمبر    9آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة،  مع �احث في  )، مقابلة  رشیدعبیر مدانات ( 36

التصن�ف،   لجنة  الوطن�ةاجتماع  s://docs.google.com/document/d/1vfKhVV89A8http-)،   2019أیلول/سبتمبر    4(  المكت�ة 
UO7/edit-LNQgx8Pd215ls7dRl  إل�ه في    (تم الثاني/نوفمبر    8النفاذ  لجنة اعداد بروتو�ول النفاذ حق الحصول على  جتماع  ا)؛ "محضر  2021تشر�ن 

الصحفیینمعلومات"،   حر�ة  حما�ة  )؛  2019ن�سان/أبر�ل    10(  مر�ز 
https://drive.google.com/drive/folders/1vAU_nrpvvtftmp_3B0jyxfQEOnvGCSsl 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر   8النفاذ إل�ه في   (تم .( 

وزارة التخط�ط والتعاون الدولي    وحدة الحكومة المفتوحة في_خطة العمل الوطن�ة األردن�ة الرا�عة الصادرة عن شراكة الحكومة المفتوحة"  5االلتزام  -"تقر�ر التقدم  37
في   الثاني/نوفمبر    7(محدثة    (تم  https://docs.google.com/document/d/1C6ElqEdn9ivpJe8DgBwi2P7R8AJk3yO9/edit)،  2021تشر�ن 

 ). 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  8النفاذ إل�ه في 
؛ م�س عبدهللا (مر�ز  2021تشر�ن الثاني/نوفمبر    51إنعام مطاوع (دائرة المكت�ة الوطن�ة التا�عة لوزارة الثقافة)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة،   38

 .  2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  8حما�ة حر�ة الصحفیین)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة، 
 . 2021الثاني/نوفمبر تشر�ن  8م�س عبدهللا (مر�ز حما�ة حر�ة الصحفیین)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة،  39
 . 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  15إنعام مطاوع (دائرة المكت�ة الوطن�ة التا�عة لوزارة الثقافة)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة،  40
 . 2021الثاني/نوفمبر  تشر�ن 8م�س عبدهللا (مر�ز حما�ة حر�ة الصحفیین)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة،  41
مع  )، مقابلة  رشیدعبیر مدانات (؛ 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  8م�س عبدهللا (مر�ز حما�ة حر�ة الصحفیین)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة،  42

 . 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  9آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة، �احث في 
حكو "  43 أداء  حول  األول"،  تقر�ر  عامها  في  الخصاونة  �شر  د.  الح�اةمة  األول/أكتو�ر    25(  راصد-مر�ز  )،  2021تشر�ن 
-in-performance-government-khasawneh%e2%80%99s-al-bisher-dr-on-http://www.hayatcenter.org/publications/report

year/-first-its 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  9النفاذ إل�ه في  (تم .( 

https://drive.google.com/drive/folders/1xM5sknkc6eRBazmWVJImbz2oGwcGMAz8
https://docs.google.com/document/d/1vfKhVV89A8-LNQgx8Pd215ls7dRl-UO7/edit
https://docs.google.com/document/d/1vfKhVV89A8-LNQgx8Pd215ls7dRl-UO7/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1vAU_nrpvvtftmp_3B0jyxfQEOnvGCSsl
https://docs.google.com/document/d/1C6ElqEdn9ivpJe8DgBwi2P7R8AJk3yO9/edit
http://www.hayatcenter.org/publications/report-on-dr-bisher-al-khasawneh%e2%80%99s-government-performance-in-its-first-year/
http://www.hayatcenter.org/publications/report-on-dr-bisher-al-khasawneh%e2%80%99s-government-performance-in-its-first-year/
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 عمل�ة ذات أصحاب مصلحة متعددین . 3

 ل العم خطة  تنفیذ فترة طوال متعددین مصلحة  أصحاب ذات عمل�ة  3.1
 

في شراكة الحكومة المفتوحة والمشار�ة في اإلعداد الرامیین  ، اعتمدت شراكة الحكومة المفتوحة مع�ارْي المشار�ة  2017في  
إلى دعم مشار�ة المجتمع المدني ومشار�ته في اإلعداد في �افة مراحل دورة شراكة الحكومة المفتوحة. ومن المتوقع أن 

و�كمن الهدف منهما في تعز�ز الطموح وجودة   ار�ن.�الحكومة المفتوحة هذین المعتستوفي �افة الدول المشار�ة في شراكة  
     المشار�ة خالل إعداد وتنفیذ ومراجعة خطط عمل الشراكة. 

 
د بنود حو�مة شراكة الحكومة المفتوحة متطل�ات المشار�ة والمشار�ة في اإلعداد التي یتعین على دولة أو جهة كما تحدّ 

�ما یتعارض  لم �عمل  من أجل العمل وفق عمل�ة شراكة الحكومة المفتوحة. واألردن  است�فائها خالل إعداد وتنفیذ خطة عملها  
    1وعمل�ة الشراكة.

 
للحصول على لمحة عامة عن أداء األردن خالل تنفیذ مع�ارْي المشار�ة والمشار�ة في اإلعداد    1یرجى مراجعة الملحق  

 طوال فترة تنفیذ خطة العمل.  
 

 ]: مستوى النفوذ العام  3.2الجدول [
 

آل�ة   �  إعدادعّدلت  الخاصة  المشار�ة"  "نطاق  المستقلة  المجتمع�ةالتقار�ر  للمشار�ة  الدول�ة  شراكة   الرا�طة  على  وط�قتها 
 وفي إطار روح�ة هذه الشراكة، على معظم الدول التطّلع إلى "التعاون".  2الحكومة المفتوحة.

 مستوى النفوذ العام  
خالل إعداد خطة 

 العمل 
خالل تنفیذ خطة  

 العمل 

 التمكین 
سّلمت الحكومة صالح�ة صنع القرار إلى  

 العامة.
 

 

 التعاون 
ساعد العامة على وضع و منتظم  تّم عقد حوار

   أجندته.
✔ 

 

✔ 

 المشار�ة 
قّدمت الحكومة مالحظات حول ��ف�ة أخذ  

 مدخالت العامة �عین االعت�ار. 
 

 

   �مكن للعامة تقد�م المدخالت. االستشارة 

 اإلبالغ 
زّودت الحكومة العامة �المعلومات حول خطة 

 العمل. 
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   ال مشاورات ال مشاورات 

 
انفتاح أصحاب المصلحة الحكومیین    من حیثتحسینات    الرا�عة�المقارنة مع خطة العمل السا�قة، شهد تنفیذ خطة العمل  

المؤسس�ة. الثقافة  المجتمع المدني، ما �عكس تغیًرا في  التواصل مع �عض قطاعات  أر�ع من اللجان    ضّمتوقد    3على 
، ضّمت �ل  4و  3ین  لتزاموفي إطار االأصحاب مصلحة من المجتمع المدني.    لتزاماتالتوجیه�ة الخمس على مستوى اال

ال اللجان  التوجیه�ة  واحدة من  المدنيممنظمة من  الشكاوى �اعت�ارها عنصًرا أساسً�ا    جتمع  وآل�ة  الوطني  الحوار  لتطو�ر 
توازن  على  اللجان التوجیه�ة  فقد انطوت  ،  5و  2ین  لتزامأما في إطار اال  4حقوق اإلنسان، على التوالي.  تالمتعلقة �انتهاكا 

المجتمع المدني خالل إعداد إرشادات نشر ب�انات هذه االلتزامات    وضّمت  5من ممثلي المجتمع المدني والحكومة.تكافًؤا  أكثر  
و�روتو�والت الحصول    6و�طار جودة ب�انات الحكومة المفتوحةالحكومة المفتوحة على منصة ب�انات الحكومة المفتوحة،  

الحكومیین �الب�انات  �ما قادت منظمات المجتمع المدني ورش عمل لترس�خ إشراك أصحاب المصلحة    7على المعلومات.
ي في لجنته  نلم �شمل منظمات مجتمع مد  1ورغم أن االلتزام    9وحمالت التوع�ة �شأن الحصول على المعلومات.  8المفتوحة

لترتیب أولو�ات التنفیذ وتقی�م التقّدم المحرز  اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني أر�عةعقد  في إطارهالتوجیه�ة، لكن تّم 
الجدید. األجنبي  التمو�ل  آل�ة  �شأن  المالحظات  المجتمع   10وجمع  �مساعدة  الجمع�ات  حو�مة  أدلة  إعداد  تم  �ما 

التخط�ط  قنوات تواصل مفتوحة مع وحدة الحكومة المفتوحة في وزارة  وجود  أصحاب المصلحة إلى  لفت  وعموًما،  11.المدني
الدولي. المنظمات    12والتعاون  هذه  تر�ز  لكن  المعلوماتالتي  الحصول على  أفادت عن مشار�ة حكوم�ة سطح�ة   على 

ثمة أ�ًضا حاجة إلى تنو�ع منظمات المجتمع و   13فحسب و�رادة س�اس�ة محدودة لإلصالح، �خاصٍة في ظل الحكومة الجدیدة.
�عیًدا   المشار�ة  المعروفینمالمدني  المصلحة  عّمان.  14ن أصحاب  المشار�ة خارج  قلیل من    15وتعز�ز  ووسط عقد عدد 

عمل�ة �المجتمعات المحل�ة أقّل إلماًما  المنظمات القائمة في  لحكومات المناطق�ة و اقیل إن  اجتماعات التنفیذ في البلد�ات،  
   16الحكومة المفتوحة.

 
ل�ة إعداد التقار�ر المستقلة تعاوًنا إ�جابً�ا بین المجتمع المدني والحكومة في عمل�ة الحكومة المفتوحة، آوعموًما، وجدت أ�حاث  

وتوصي اآلل�ة �االستفادة من هذا التقّدم على مستوى شراكة    17على الرغم من الفضاء المدني اآلخذ �االنكماش في األردن.
 أجواءالحكومة المفتوحة من أجل تحسین التعاون في مجاالت أخرى من الحكومة، و�التالي إضفاء الطا�ع المؤسسي على  

داد الس�اسات ومن شأن األردن أن �ستفید من تضمین مشار�ة العامة في إع مشار�ة العامة في مجاالت الس�اسة األساس�ة.
. وتوصي آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة أ�ًضا �إعداد التزامات  19-�وفیدجائحة  واالستجا�ات ألزمات الصحة العامة على غرار  

متطل�ات  مستقبل�ة طموحة تعّزز البیئة التشغیل�ة لمنظمات المجتمع المدني من أجل معالجة القیود الكبیرة. وتشمل قیود مماثلة  
التسجیل والمتطل�ات التنظ�م�ة الشاقة للجمع�ات والتدخل �شؤون تلك التي تمارس حقوقها في حر�ة التعبیر والتظاهر السلمي  

 و�ذلك القیود المفروضة على التعبیر عبر اإلنترنت والنفاذ إلى المواقع اإللكترون�ة.   
 

 
) الحكومة عجزت عن جمع ونشر  iiعداد أو "اإلبالغ" خالل تنفیذ خطة العمل، أو (اإل) "المشار�ة" خالل  iالدولة لم تستوِف (  –العمل �ما یتناقض مع العمل�ة   1

 وتوثیق مستودع على موقع/صفحة شراكة الحكومة المفتوحة اإللكترون�ة الوطن�ة تماشً�ا مع توجیهات آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة.  
 .IAP2 ،2014نطاق المشار�ة المجتمع�ة الخاص �الرا�طة الدول�ة للمشار�ة المجتمع�ة،  2
  .https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/Spectrum_8.5x11_Print.pdf 
 .  2021تشر�ن الثاني/ینایر    3محمود الصب�حات (نحن نشارك)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة،  3

https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/Spectrum_8.5x11_Print.pdf
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االجتماع   4 ا  ،2019- 5-3محضر  لوزارة  التا�ع  المفتوحة  الحكومة  الدوليوحدة  والتعاون  )،  2019آذار/مارس    5(  لتخط�ط 

q0zGdEZ7ti1Mq/edit-https://docs.google.com/document/d/13ELnCxN9_3yT80J3p3  ؛  2021�انون األول/د�سمبر   8(تم النفاذ إل�ه في(
 )، 2020�انون الثاني/ینایر   6( رئاسة الوزراء ،كتاب موافقة رئاسة الوزراء على تشكیل اللجنة التوجیه�ة

 com/drive/folders/1wYvzeno_CBx_7adDv9OJRvoUhHkETtX0https://drive.google.  2021�انون األول/د�سمبر   8(تم النفاذ إل�ه في .(   
اللجنة،   5 تشكیل  المعلوماتكتاب  وتكنولوج�ا  اإلتصاالت  )،  2019ن�سان/أبر�ل    22(  وزارة 

https://drive.google.com/drive/folders/1wYvzeno_CBx_7adDv9OJRvoUhHkETtX0    في إل�ه  النفاذ  األول/د�سمبر    8(تم  )؛  2021�انون 
الخامس،   لاللتزام  التنفیذ�ة  اللجنة  تشكیل  الثقافةإدار كتاب  وزارة  في  الوطن�ة  المكت�ة  )،  2019ش�اط/فبرایر    18(  ة 

UfM0utDMfO6kk4b_-https://drive.google.com/drive/folders/1uo5PzCyc6Kw02p3  2021مبر �انون األول/د�س  8(تم النفاذ إل�ه في  .( 
 ) 2018( وزارة االقتصاد الرقمي والر�ادةاالستشارة العامة لمسودة تعل�مات نشر الب�انات الحكوم�ة،   6

https://modee.gov.jo/AR/ListDetails/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7
%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8

%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/15/20%AA%D8%A8    في إل�ه  النفاذ  تمدید  2021األول/د�سمبر   ن �انو   8(تم  إعالن  )؛ 
 )، 2019تموز/یولیو  3(وزارة االقتصاد الرقمي والر�ادة االستشارة العامة لمسودة الرخصة الحكوم�ة،  

etails/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7https://modee.gov.jo/AR/ListD
%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8

%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/15/16    إل�ه في النفاذ  التقدم  2021األول/د�سمبر   �انون   8(تم  "تقر�ر    – )؛ 
أ�ار/مایو    5(  وحدة الحكومة المفتوحة في وزارة التخط�ط والتعاون الدولي_ خطة العمل الوطن�ة األردن�ة الرا�عة في إطار شراكة الحكومة المفتوحة"    2االلتزام  
2021  ،(com/document/d/1Um6NI4P0XqNG015yQz7HUw_8C75ejneC/edithttps://docs.google.    في إل�ه  النفاذ    8(تم 
   ). 2021األول/د�سمبر  كانون 

. لالطالع على سجالت تشكیل اللجنة، أنظر: [محضر  2021تشر�ن الثاني/نوفمبر    9آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة، مع �احث في  )، مقابلة  رشیدعبیر مدانات (   7
التصن�ف]،   لجنة  الوطن�ةاجتماع  tps://docs.google.com/document/d/1vfKhVV89A8ht-)،   2019أیلول/سبتمبر    4(  المكت�ة 

UO7/edit-LNQgx8Pd215ls7dRl  إل�ه في    (تم الثاني/نوفمبر    8النفاذ  لجنة اعداد بروتو�ول النفاذ حق الحصول على  جتماع  ا)؛ "محضر  2021تشر�ن 
الصحفیینمعلومات"،   حر�ة  حما�ة  )؛  2019ن�سان/أبر�ل    10(  مر�ز 

https://drive.google.com/drive/folders/1vAU_nrpvvtftmp_3B0jyxfQEOnvGCSsl2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  8النفاذ إل�ه في  (تم .( 
  وحدة الحكومة المفتوحة في وزارة التخط�ط والتعاون الدولياألردن�ة الرا�عة في إطار شراكة الحكومة المفتوحة"  _ خطة العمل الوطن�ة  2االلتزام   –"تقر�ر التقدم  8
  8(تم النفاذ إل�ه في  https://docs.google.com/document/d/1Um6NI4P0XqNG015yQz7HUw_8C75ejneC/edit)،  2021أ�ار/مایو  5(

   ). 2021األول/د�سمبر  كانون 
  7( وحدة الحكومة المفتوحة في وزارة التخط�ط والتعاون الدولي�ة األردن�ة الرا�عة في إطار شراكة الحكومة المفتوحة" _ خطة العمل الوطن 5االلتزام   –تقر�ر التقدم  9

  8(تم النفاذ إل�ه في    ent/d/1C6ElqEdn9ivpJe8DgBwi2P7R8AJk3yO9/edithttps://docs.google.com/docum)،  2021  تشر�ن الثاني/نوفمبر
   ). 2021 تشر�ن الثاني/نوفمبر

الحضور،   10 و قائمة  الدولي  والتعاون  التخط�ط  ووزارة  الجمع�ات  الشر�اتسجل  مراق�ة  )،  2019حز�ران/یونیو    25(  دائرة 
4r8VbSXJTVz6QSMh-https://drive.google.com/drive/folders/1yllMJ3tOCI3c3aU    ؛ قائمة  2021األول/د�سمبر   �انون   8(تم النفاذ إل�ه في(

الورشة،   والتنمحضور  االقتصادي  التعاون  الدوليمنظمة  والتعاون  التخط�ط  ووزارة  )،  2019أیلول/سبتمبر    30(  �ة 
JeOykghBOs1eKxLq-https://drive.google.com/drive/folders/1Ld7g79hEorORHdS    في إل�ه  النفاذ  )؛  2021مبر  األول/د�س  �انون   8(تم 
الحواري   اللقاء  األجنبي"،  حتقر�ر  التمو�ل  آل�ة  "تطبیق  الشر�ات ول  مراق�ة  ودائرة  الجمع�ات  الثاني/ینایر    1(  سجل  )،  2020�انون 

nuPrcjZfF8JpBbXPpMCJxolTMqUuGqga/edithttps://docs.google.com/document/d/1    ؛  2021األول/د�سمبر   �انون   8(تم النفاذ إل�ه في(
  14( وحدة الحكومة المفتوحة في وزارة التخط�ط والتعاون الدولي_ خطة العمل الوطن�ة األردن�ة الرا�عة في إطار شراكة الحكومة المفتوحة"  1االلتزام  –"تقر�ر التقدم  

(تم النفاذ إل�ه في    YZr09_1KUhzu/edit-MeiCe2-https://docs.google.com/document/d/1U6tx1KDMKg2C)،  2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  
 ). 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر   22
  11شر (إعداد التقاریر المستقلة على ھذه المعلومات من وحدة الحكومة المفتوحة في وزارة التخطیط والتعاون الدولي خالل الفترة التي سبقت الن حصلت آلیة 11

 ). 2022شباط/فبرایر 
؛ محمود الصب�حات  2021تشر�ن الثاني/نوفمبر   1حنین الب�طار (المر�ز الدولي للقانون غیر الهادف للر�ح)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة،   12

راصد)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد  -ح�اةمر�ز ال؛ مهند زوّ�د (2021تشر�ن الثاني/ینایر    3(نحن نشارك)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة،  
 .  2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  9آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة، مع �احث في )، مقابلة رشیدعبیر مدانات (؛ 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  4التقار�ر المستقلة، 

مع  )، مقابلة  رشیدعبیر مدانات (؛ 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  8التقار�ر المستقلة، م�س عبدهللا (مر�ز حما�ة حر�ة الصحفیین)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد  13
 .  2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  9آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة، �احث في 

 . 2021الثاني/نوفمبر   تشر�ن 1حنین الب�طار (المر�ز الدولي للقانون غیر الهادف للر�ح)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة،   14

https://docs.google.com/document/d/13ELnCxN9_3yT80J3p3-q0zGdEZ7ti1Mq/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1wYvzeno_CBx_7adDv9OJRvoUhHkETtX0
https://drive.google.com/drive/folders/1wYvzeno_CBx_7adDv9OJRvoUhHkETtX0
https://drive.google.com/drive/folders/1uo5PzCyc6Kw02p3-UfM0utDMfO6kk4b_
https://modee.gov.jo/AR/ListDetails/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/15/20
https://modee.gov.jo/AR/ListDetails/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/15/20
https://modee.gov.jo/AR/ListDetails/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/15/20
https://modee.gov.jo/AR/ListDetails/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/15/16
https://modee.gov.jo/AR/ListDetails/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/15/16
https://modee.gov.jo/AR/ListDetails/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/15/16
https://docs.google.com/document/d/1Um6NI4P0XqNG015yQz7HUw_8C75ejneC/edit
https://docs.google.com/document/d/1vfKhVV89A8-LNQgx8Pd215ls7dRl-UO7/edit
https://docs.google.com/document/d/1vfKhVV89A8-LNQgx8Pd215ls7dRl-UO7/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1vAU_nrpvvtftmp_3B0jyxfQEOnvGCSsl
https://docs.google.com/document/d/1Um6NI4P0XqNG015yQz7HUw_8C75ejneC/edit
https://docs.google.com/document/d/1C6ElqEdn9ivpJe8DgBwi2P7R8AJk3yO9/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1yllMJ3tOCI3c3aU-4r8VbSXJTVz6QSMh
https://drive.google.com/drive/folders/1Ld7g79hEorORHdS-JeOykghBOs1eKxLq
https://docs.google.com/document/d/1nuPrcjZfF8JpBbXPpMCJxolTMqUuGqga/edit
https://docs.google.com/document/d/1U6tx1KDMKg2C-MeiCe2-YZr09_1KUhzu/edit
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 . 2021تشر�ن الثاني/ینایر    3محمود الصب�حات (نحن نشارك)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة،  15
اصد)، مقابلة مع  ر -ح�اة مر�ز ال؛ مهند زوّ�د (2021تشر�ن الثاني/ینایر  3محمود الصب�حات (نحن نشارك)، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة،   16

 . 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  4�احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة، 
  )People Power Under Attack 2021: Middle East & North Africa(  " : الشرق االوسط وشمال أفر�ق�ا2021تتعرض للهجوم  الشعب  "سلطة   17

�انون األول/د�سمبر    13(تّم النفاذ إل�ه في    africa.htm-north-east-https://findings2021.monitor.civicus.org/middle)،  2021(  س�ف�كوسمنظمة  
2021 .( 
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 العمل  خطة تنفیذ فترة طوال األردن أداء عن عامة لمحة 3.2
 

 المفتاح:  
 أخضر: �ستوفي المع�ار 

 أصفر: قید التنفیذ (تّم اتخاذ خطوات لتلب�ة هذا المع�ار، لكن لم یتّم است�فاؤه) 
  اتخاذ أي خطوات   أحمر: ما من دلیل على

 

خالل   متعددین ال مصلحة الأصحاب منتدى 
 اإلعداد 

خالل  
 التنفیذ 

منتدى    أ.1 تشكیل  تّم  المنتدى:  في  تأس�س  المتعددین  المصلحة    26أصحاب 
 2011.1األول/أكتو�ر  تشر�ن

 أخضر  أخضر 

ما ت�قى من  ومرة واحدة خالل  2020االنتظام: التقى المنتدى �شكل نصف سنوي قبل  .ب1
   19.2-فترة التنفیذ، �سبب جائحة �وفید

 أصفر  أخضر 

تطو�ر التفو�ض التعاوني: �طّور أعضاء المنتدى �االتحاد مسؤولیته وعضو�ته وه�كل�ة  ج. 1
 حو�مته.  

 أصفر  أصفر 

الموقع الوطني لشراكة الحكومة المفتوحة أنه تّم أفاد    خالل فترة التنفیذ،  تفو�ض العامة:  د.1
�إدارة خطط العمل الخاصة تفو�ض وحدة الحكومة المفتوحة في وزارة التخط�ط والتعاون الدولي  

     4أعضاء منتدى أصحاب المصلحة المتعددین.� عرض قائمة جزئ�ة�ما  3�البالد،

 أصفر  أصفر 

ممثلین حكومیین وغیر حكومیین على    أ.2 المنتدى  المتعددون: �ضّم  المصلحة  أصحاب 
    5السواء.

 أخضر  أخضر 

ثماني وزارات حكوم�ة ومنظمتین    منتدى أصحاب المصلحة المتعددین�ضم  التكافؤ:  ب.  2
�اإلضافة إلى جمع�ة رجال األعمال األردنیین. وقد اقترب التمثیل في  من المجتمع المدني،  

التنفیذ فترة  التكافؤ خالل  حالً�االمنتدى من تحقیق  المجتمع   ، حیث تساهم  منظمات  إحدى 
ن  ، اثنا نثالثة ممثلیب  6  -وهي ش�كة من المنظمات غیر الحكوم�ة    –  ُتدعى "همم"و المدني  

   20197.في العام  منهما انضما إلى المنتدى 

 أصفر  8أصفر

األعضاء غیر الحكومیین في المنتدى من خالل عمل�ة  اخت�ار شفاف: ال یتّم اخت�ار    ج.2
        9عادلة وشفافة.

 أحمر  أحمر 

رف�ع المستوى: �ضّم المنتدى ممثلین حكومیین رف�عي المستوى یتمتعون تمثیل حكومي    د.2
   10�صالح�ة صنع القرار.

 أخضر  أخضر 
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تنفیذ خطة العمل  االنفتاح: تقبل وحدة الحكومة المفتوحة المدخالت والعروض �شأن    أ.3
من المجتمع المدني وأصحاب مصلحة آخر�ن من خارج المنتدى، غیر أن و�االت التنفیذ  

 نظمات المجتمع المدني في ما یتعلق �الحصول على المعلومات. مع تعاوًنا  كانت أقّل 

 أصفر  أصفر 

 أخضر  أصفر  ثمة فرص للمشار�ة عن �عد أقّله في �عض االجتماعات والفعال�ات. المشار�ة عن �عد:    ب.3

التقار�ر عن قراراتها �رفع  و   �شكل است�اقي�اإلبالغ  وحدة الحكومة المفتوحة    تقومالمحضر:    ج.3
وأنشطتها ونتائجها إلى قاعدة أصحاب المصلحة األشمل من الحكومة والمجتمع المدني وتنشر  
أقل  التنفیذ  و�االت  �انت  وقد  الب�انات.  مستودع  االجتماعات ضمن  محاضر  من  مجموعة 

   ات.    است�اق�ًة في التواصل مع منظمات المجتمع المدني في ما یتعلق �الحصول على المعلوم

 
 أصفر 

 أخضر 

  
 المفتاح:  

 أخضر: �ستوفي المع�ار 
 أصفر: قید التنفیذ (تّم اتخاذ خطوات لتلب�ة هذا المع�ار، لكن لم یتّم است�فاؤه) 

 أحمر: ما من دلیل على اتخاذ أي خطوات  
 

 

  خطة العمل  تنفیذ

شفاف�ة العمل�ة: نشر الموقع الوطني لشراكة الحكومة المفتوحة تقار�ر حول التقّدم المحرز   أ.4
وقد تم إطالق   11تنفیذ المراحل األساس�ة لاللتزامات. أثناءعلى مستوى االلتزامات، تّم تحدیثها 

 موقع إلكتروني جدید �عد انتهاء فترة التنفیذ مع خصائص أكثر شموًال.

 أخضر 

رقم هاتف وفاكس و�ر�د  الموقع الوطني لشراكة الحكومة المفتوحة  �ضع  ب. قنوات التواصل:  4
إلكتروني وحساب ف�سبوك وتو�تر من أجل السماح للعامة �التعلیق على تحدیثات التقّدم المحرز  

   12مستوى خطة العمل. على

 أخضر 

ج. مشار�ة المجتمع المدني: لكل التزام، تّم عقد اجتماعین أو ثالثة اجتماعات مفتوحة مع 4
 13المجتمع المدني لمناقشة التنفیذ.

 أخضر 

را�ط تقر�ر اآلل�ة مع   التعاون مع آل�ة إعداد التقار�ر: شار�ت وحدة الحكومة المفتوحة  د.4
تشج�عهم على تقد�م مدخالت خالل    �عض المؤسسات وأصحاب المصلحة الحكومیین من أجل

    14مرحلة التعلیق العام.

 أخضر 

یراقب المنتدى و�تداول �شأن ��ف�ة تحسین  دى أصحاب المصلحة المتعددین:  تمشار�ة من  ه.4
  15تنفیذ خطة العمل الوطن�ة.

 
 أخضر 
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نشرت الحكومة مشار�ة منتدى أصحاب المصلحة المتعددین في تقر�ر التقی�م الذاتي:    و.4
تقار�ر التقی�م الذاتي هذه تقار�ر حول التقّدم المحرز على مستوى االلتزامات، ولكنها لم تقّدم  

إلى المنتدى الوطني ألصحاب المصلحة المتعددین من أجل عرض المالحظات والتعل�قات  
    16على مضمونها.

 أحمر 

وثقت الحكومة وجمعت ونشرت مستودع ب�انات على الموقع المحلي لشراكة  ز. المستودع: 4
  17. توجیهات آل�ة إعداد التقار�ر المستقلةالحكومة المفتوحة �ما یتماشى مع 

 أخضر 

 
 

  الهاشم�ة وزارة التخط�ط والتعاون الدولي في المملكة األردن�ة في إطار م�ادرة شراكة الحكومة المفتوحة"،  2021-2018"خطة العمل الوطن�ة الرا�عة   1
األول/أكتو�ر    31( https://ogp.gov.jo/ebv4.0/root_storage/en/eb_list_page/jordan_4th_nap_english-)،  2018تشر�ن 
. 0.pdf 
 .  2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  3�احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة،  ، مقابلة مع (إدماج) مي عل�مات 2
 ).  2021تشر�ن الثاني/نوفمبر   16(تّم النفاذ إل�ه في  https://ogp.gov.jo/En/Pages/About_Usوزارة التخط�ط والتعاون الدولي، "من نحن"،  3
(تّم النفاذ    https://ogp.gov.jo/En/List/Multi_Stakeholder_forumوزارة التخط�ط والتعاون الدولي،  "منتدى أصحاب المصلحة المتعددین"،   4

 ). 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  16إل�ه في 
(تّم النفاذ    https://ogp.gov.jo/En/List/Multi_Stakeholder_forumوزارة التخط�ط والتعاون الدولي،  "منتدى أصحاب المصلحة المتعددین"،   5

 ). 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  3إل�ه في 
(تّم النفاذ    https://ogp.gov.jo/En/List/Multi_Stakeholder_forumوزارة التخط�ط والتعاون الدولي،  "منتدى أصحاب المصلحة المتعددین"،   6

 ). 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  3إل�ه في 
 . 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  3، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة،  (إدماج) عل�ماتمي  7
  تغییر   تم  وقد في السابق �األخضر.    ا األردن�ة، حیث �ان التكافؤ مرّمزً   العمل   خطة  تصم�م   لتقر�ر  تحدیًثا   �عكس   الترمیز   هذا  أن   إلى   اإلشارة   تجدر    8

العام    قبلالمعلومات الجدیدة المتعلقة بتشكیلة منتدى أصحاب المصلحة المتعددین خالل مرحلة إعداد خطة العمل.    ل�عكس  التقر�ر  هذا   في   الترمیز
وممثل واحد عن جمع�ة رجال األعمال األردنیین. لالطالع على    المدني  المجتمع  عن، �ان المنتدى �ضم ثماني ممثلین حكومیین وممثَلین  2019
تقر�ر  الترمی   تمبررا المستقلة:  التقار�ر  إعداد  "آل�ة  انظر  السابق،  المفتوحة    شراكة ".  2020-2018لألردن    العمل  خطة   تصم�مز    19(الحكومة 
 /https://www.opengovpartnership.org/documents/jordan-design-report-2018-2020). 2021سبتمبر  /أیلول

 . 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  3، مقابلة مع �احث في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة،  (إدماج) مي عل�مات 9
(تّم النفاذ    https://ogp.gov.jo/En/List/Multi_Stakeholder_forumوزارة التخط�ط والتعاون الدولي،  "منتدى أصحاب المصلحة المتعددین"،   10

 ). 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  3إل�ه في 
شراكة     11 إطار  في  الرا�عة  األردن�ة  الوطن�ة  العمل  خطة  اإلنترنت"،  تقّدم  المفتوحة_عبر  الدولي،  الحكومة  والتعاون  التخط�ط  وزارة 

Se6k01GjY7tYGg-https://drive.google.com/drive/folders/1VAd6EhFcqljk2MWm9  ول/أكتو�ر  تشر�ن األ 27(تّم النفاذ إل�ه في
2021 .( 

تشر�ن الثاني/نوفمبر    3(تّم النفاذ إل�ه في    https://ogp.gov.jo/EN/Pages/Contact_Us،  وزارة التخط�ط والتعاون الدولي"تواصل معنا"،   12
2021 .( 

 . 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  3إعداد التقار�ر المستقلة،  ، مقابلة مع �احث في آل�ة (إدماج) مي عل�مات 13
 . المرجع نفسه 14
 . المرجع نفسه 15
 . المرجع نفسه 16
اإلنترنت"،   17 عبر   _ المفتوحة  الحكومة  شراكة  إطار  في  الرا�عة  األردن�ة  الوطن�ة  العمل  خطة  الدولي،  تقّدم  والتعاون  التخط�ط  وزارة 

Se6k01GjY7tYGg-cqljk2MWm9https://drive.google.com/drive/folders/1VAd6EhF    في إل�ه  النفاذ  تشر�ن   3(تّم 
 ). 2021الثاني/نوفمبر

https://ogp.gov.jo/ebv4.0/root_storage/en/eb_list_page/jordan_4th_nap_english-0.pdf
https://ogp.gov.jo/ebv4.0/root_storage/en/eb_list_page/jordan_4th_nap_english-0.pdf
https://ogp.gov.jo/En/Pages/About_Us
https://ogp.gov.jo/En/List/Multi_Stakeholder_forum
https://ogp.gov.jo/En/List/Multi_Stakeholder_forum
https://ogp.gov.jo/En/List/Multi_Stakeholder_forum
https://ogp.gov.jo/En/List/Multi_Stakeholder_forum
https://drive.google.com/drive/folders/1VAd6EhFcqljk2MWm9-Se6k01GjY7tYGg
https://ogp.gov.jo/EN/Pages/Contact_Us
https://drive.google.com/drive/folders/1VAd6EhFcqljk2MWm9-Se6k01GjY7tYGg
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 . المنهج�ة والمصادر  4
 

یتولى �احثون وطنیون إجراء األ�حاث الخاصة بتقار�ر آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة. وتخضع �افة التقار�ر إلى عمل�ة 
 مراق�ة الجودة �ق�ادة فر�ق عمل اآلل�ة لضمان تطبیق أعلى معاییر األ�حاث والعنا�ة. 

المستقلة على مراق�ة جودة �ل تقر�ر. وتضّم الهیئة خبراء في  ُتشرف هیئة الخبراء الدول�ة التا�عة آلل�ة إعداد التقار�ر  
   وأسالیب ال�حث في مجال العلوم االجتماع�ة. مجال الشفاف�ة والمشار�ة والمساءلة

 1�التفاصیل في القسم الثالث من �تّیب اإلجراءات  إدراج التعل�قات المقدمة،و�تّم عرض عمل�ة المراجعة هذه، �ما في ذلك  
    .  2020-2018وفي تقر�ر تصم�م خطة العمل األردن�ة 

 
 عن آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة  

 
 

المفتوحةترمي   الحكومة  من    شراكة  ملموسة  التزامات  توافر  ضمان  إلى 
واستخدام   الفساد  ومحار�ة  المواطنین  وتمكین  الشفاف�ة  لدعم  الحكومات 
المستقلة  التقار�ر  إعداد  آل�ة  وتقّ�م  الحو�مة.  لتعز�ز  الجدیدة  التكنولوج�ات 
التا�عة للشراكة إعداد وتنفیذ خطط العمل الوطن�ة من أجل دعم الحوار في  

 لحة وتحسین المساءلة.  أوساط أصحاب المص 
 

 
procedures-https://www.opengovpartnership.org/documents/irm-: 3، النسخة كتّیب إجراءات آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة 1

manual.   

https://www.opengovpartnership.org/documents/irm-procedures-manual
https://www.opengovpartnership.org/documents/irm-procedures-manual
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 . مؤشرات آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة 1الملحق 
 

في ما  1�مكن إ�جاد المؤشرات واألسالیب المستخدمة في أ�حاث آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة في �تّیب اإلجراءات.
 یلي ملخص عن المؤشرات الرئ�س�ة التي تقّ�مها اآللة:  

 قابل�ة التحقق:   ●
o   غیر محددة �ما �كفي للمراجعة. هل تفتقر األهداف المذ�ورة واإلجراءات المقترحة �ما هي واردة في

م  �ي یتّم التحقق من إنجازها �موضوع�ة من خالل عمل�ة تقی�  ینالكافیوالتحدید  االلتزام إلى الوضوح  
 الحقة؟ 

o ما �كفي للمراجعة. هل األهداف المذ�ورة واإلجراءات المقترحة �ما هي واردة في االلتزام واضحة    ة محدد�
 ومحددة �ما �كفي �ي یتّم التحقق من إنجازها �موضوع�ة من خالل عمل�ة تقی�م الحقة؟

�قّ�م هذا المتغیر وثاقة صلة االلتزام �ق�م شراكة الحكومة المفتوحة. واستناًدا إلى قراءة    :وثاقة الصلة ●
  حثیثة لنص االلتزام �ما هو وارد في خطة العمل، في ما یلي األسئلة التوجیه�ة لتحدید وثاقة الصلة: 

o  الحصول على المعلومات: هل ستكشف الحكومة عن المز�د من المعلومات أو تحسن جودة 
 ؟ الُمفصح عنها للعمومالمعلومات 

o   أمام العموم للمشار�ة  المشار�ة المدن�ة: هل ستسحدث الحكومة أو تحسن الفرص أو القدرات
 أو التأثیر علیها؟  أو الس�اسات في القرارات

o   :لمساءلة المسؤولین عن  أمام العموم  هل ستستحدث الحكومة أو تحّسن الفرص  مساءلة العموم
 أفعالهم؟ 

لاللتزام، في حال إنجازه �ما هو محّدد. �ستخدم ال�احث   األثر المحتمل�قّ�م هذا المتغیر    :األثر المحتمل ●
 النص من خطة العمل من أجل:  في آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة 

o   تحدید المشكلة االجتماع�ة أو االقتصاد�ة أو الس�اس�ة أو البیئ�ة؛ 
o العمل؛   تحدید الحالة القائمة عند بدا�ة خطة 
o    .تقی�م درجة تأثیر االلتزام، في حال تنفیذه، على األداء ومدى معالجته للمشكلة 

تنفیذ االلتزام ومدى التقّدم المحرز في إطاره. و�تّم تقی�م هذا المتغیر عند نها�ة  �قّ�م هذا المتغیر    :اإلنجاز ●
  تقر�ر التنفیذ الصادر عن آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة. دورة خطة العمل، في 

�سعى هذا المتغّیر إلى تخطي المخرجات والمنجزات   هل ساهم في تحقیق هدف الحكومة المفتوحة؟ ●
النظر في ��ف�ة تغّیر ممارسة الحكومة، في المجاالت المرت�طة �ق�م شراكة الحكومة المفتوحة، نت�جة  و 

تنفیذ االلتزام. و�تّم تقی�م هذا المتغیر عند نها�ة دورة خطة العمل، في تقر�ر التنفیذ الصادر عن آل�ة إعداد  
 التقار�ر المستقلة. 

 
   هل االلتزامات موجهة نحو تحقیق النتائج؟

أكبر على أن �كون طموًحا ومنفًذا. أما تصم�م االلتزام الجید،  إمكان�ة  بنجمة قد �كون موسوًما االلتزام الذي  �حمل
 فهو الذي �صف بوضوح:  



 
 

 االقتباس   عدم یُرجىنسخة للتعلیق العام: 
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ما هي المشكلة االقتصاد�ة أو االجتماع�ة أو الس�اس�ة أو البیئ�ة؟ وذلك بدًال من وصف مشكلة   :المشكلة .1
أموال الرعا�ة" أكثر جدوى من "عدم وجود  "سوء تخص�ص  مشكلة  أو أداة إدار�ة (على سبیل المثال إن  

 موقع إلكتروني"). 
في المائة من   26ما هو الوضع القائم لمشكلة الس�اسة عند بدا�ة خطة العمل (مثًال، "  :الوضع القائم .2

 شكاوى الفساد القضائي ال تتّم معالجتها حالً�ا")؟  
بدًال من ذ�ر المخرجات الوسط�ة، ما هو التغییر السلو�ي المستهدف المتوقع من تنفیذ االلتزام   التغییر:  .3

مع "مضاعفة  ُتعتبر  ا(مثًال  بروتو�ول  دالت  "نشر  من  أقوى  هدًفا  المعلومات"  طل�ات  على  إلجا�ات 
 لإلجا�ة")؟ 

 
 االلتزامات الموسومة 

، المز�د من الشرح �سبب أهمیته الخاصة للقراء وجدواه في  (✪)�ستحق أحد التدابیر، وهو "االلتزامات الموسومة"  
الحصول على    .للصدارةالتسابق    علىالدول/الك�انات المشار�ة في شراكة الحكومة المفتوحة  تشج�ع   ومن أجل 
   �جب أن �ستوفي االلتزام العدید من المعاییر: نجمة، 
�ق�م شراكة الحكومة المفتوحة، وأن �حمل أثًرا  قابًال للتحقق ووثیق الصلة  �جب أن �كون تصم�م االلتزام  ●

 كما هو مقّ�م في تقر�ر تصم�م خطة العمل.تحو�لً�ا.  محتمًال 
ضمن تقر�ر التنفیذ الصادر عن آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة على أنه  �جب أن �كون تنفیذ االلتزام مقّ�ًما   ●

 جزئي أو �لي.  
 

 یتّم تقی�م هذا المتغیر عند نها�ة دورة خطة العمل، في تقر�ر التنفیذ الصادر عن آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة.
 

 
https://www.opengovpartnership.org/documents/irm-كتّیب إجراءات آل�ة إعداد التقار�ر المستقلة"، شراكة الحكومة المفتوحة، "  1

manual-procedures   
 

https://www.opengovpartnership.org/documents/irm-procedures-manual
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