
دراسة حالة حول الحكومة المفتوحة – استمارة التقدیم
(البیانات المفتوحة، المشاركة، التعاون، إشراك المواطنین، االبتكار في القطاع العام)

) OECD(والتنمیة االقتصادي التعاون ومنظمة (اإلسكوا) آسیا لغربي واالجتماعیة االقتصادیة اللجنة تقوم 
الدراسة تتضمن العربیة. المنطقة في المفتوحة للحكومة واالجتماعي االقتصادي التأثیر حول دراسة بإعداد 

اإلسكوا والتنمیة االقتصادي التعاون منظمة أعدتھا التي السابقة والتقاریر والدراسات األدبیات مراجعة 
العربیة الدول من المثلى والممارسات الحالة دراسات باالعتبار وتأخذ المجال، ھذا في أخرى ومنظمات 

دراسات جمع إلى الحالة تقدیم استمارة تھدف والتنمیة. االقتصادي التعاون منظمة في األعضاء الدول ومن 
من العربیة المنطقة في الحكومیة والمؤسسات الھیئات من المثلى الممارسات على والتعرف الملھمة الحالة 
اإلسكوا بوابة على تنشر أن یمكن الممیزة الحالة دراسات بعض أن إلى اإلشارة وتجدر الدراسة. إعداد أجل 

المفتوحة الحكومة حالة دراسات منصة على وكذلك والتنفیذ، التصمیم قید ھي والتي المفتوحة للحكومة 
خالل الممیزة التجارب ستُعرض ذلك، على عالوة . OECD)1(والتنمیة االقتصادي التعاون لمنظمة 

حول العمل لمجموعة العام ھذا اإلسكوا والتنمیة االقتصادي التعاون منظمة تعقده الذي المشترك االجتماع 
الجھات مع والتعاون بالتنسیق وذلك إفریقیا، وشمال األوسط الشرق منطقة في والمبتكرة المفتوحة الحكومة 

المعنیة بھذه التجارب. 

أو سابقاً تطویرھا تم والتي المفتوحة، الحكومة مجال في األنشطة عرض االستمارة ھذه خالل من یمكنكم 
مجال في تعمل التي الجھات تلك وباألخص الحكومة، مستویات من مستوى أي على حالیاً تنفیذھا یجري 

معلومات تتضمن أن األنشطة لھذه ویمكن المحلیة. المستویات ذلك في بما الدولة، في المفتوحة الحكومة 
أصحاب مع المشاركة أو المفتوحة، البیانات المفتوحة، الحكومة التالیة: المجاالت في األنشطة حول 

القطاع في االبتكار أو المساءلة، أو الشفافیة، أو المواطنین، إشراك أو التعاون، أو المختلفین، المصلحة 
العام.

للعمل مجتمعة أنشطة عدة أو عملیة/آلیة/إجراء أي إلى االستمارة ضمن  "نشاط/قصة/تجربة"كلمة تشیر 
یتضمن أن یمكن المحلي. أو الوطني دون ما أو الوطني المستوى على سواء المفتوحة الحكومة تحقیق على 

للمشاركات یمكن العمل. إتمام أجل من مترابطة و/أو متتالیة إجراءات عدة أو واحد إجراء النشاط 
أو االقتصادي األثر ذات األنشطة اختیار ویفضل فیھا یرغبون التي األنشطة من عدد تقدیم والمشاركین 
من لمزید الحقاً بالمشاركین/المشاركات تتصل وقد المساھمات بتحلیل اإلسكوا وستقوم الملموس. االجتماعي 
المعلومات.

1 https://oecd-opsi.org/case_type/open-government/

https://oecd-opsi.org/case_type/open-government/


استمارة التقدیمدراسة حالة حول الحكومة المفتوحة – 
(البیانات المفتوحة، المشاركة، التعاون، إشراك المواطنین، واالبتكار في القطاع العام)

2 | Page

نسخ ویمكن العربیة، أو اإلنكلیزیة باللغة  MS Wordبصیغة االستمارة ملء یرجى حالة، بدراسة للمساھمة 
الستالم النھائي الموعد أن علماً رغبتكم، حسب حالة دراسات بعدة للمساھمة مرات عدة االستمارة 

قسم رئیسة إدلبي، نبال السیدة مع التواصل فیمكنكم أسئلة لدیكم كان وإذا ]. 15/5/2020[ھو االستمارات 
المفتوحة الحكومة وحدة ومع  [email: idlebi@un.org, escwa-tdd@un.org[اإلسكوا في االبتكار 

.OECD): [email: opengov@oecd.org ]في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة (

mailto:idlebi@un.org
mailto:escwa-tdd@un.org
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بیانات المؤسسة.1
المكتبة الوطنیة ووزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات وھیئة النزاھة  اسم المؤسسة1.1

ومكافحة الفساد 
 نوع المؤسسة1.2

(حكومیة غیر حكومیة، دولیة، أكادیمیا)
حكومیة 

االردن الدولة1.3

 القطاع الرئیسي1.4
(النقل، الصحة، التعلیم، اإلدارة العامة، 

اإلصالح اإلداري، الخ)

اإلصالح اإلداري 

دراسة الحالة.2
تتضمن ھذه الفقرة بضعة أسئلة حول قصتكم أو نشاطكم، ماذا فعلتم، وكیف، ومن استفاد من ذلك. كلما 

كانت أجوبتكم وافیة أكثر، كان من السھل على المراجعین والقراء تقدیر أھدافكم وانجازاتكم من ذلك 
النشاط.

 العنوان2.1
مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على (عنوان النشاط)

المعلومات

 الموقع اإللكتروني2.2
(رابط صفحة النشاط إن وجدت)

https://bit.ly/2T4Pmuq رابط یضم فعالیات النشا ط والخطة 
التنفیذیة 

1 / 9 / 2018 - 30 / 6 / 2020 سنة تنفیذ النشاط2.3

 ضمن أي من العناصر التالیة للحكومة المفتوحة 2.4
یقع نشاط المؤسسة؟ ما الذي یصفھا بشكل أفضل؟

(الرجاء وضع إشارة إلى جانب الخیار)

Open Dataالبیانات المفتوحة -
X المشاركةParticipation 
X التعاونCollaboration 
X إشراك المواطنینCitizen-engagement 
X الشفافیةTransparency 
X المساءلةAccountability

االبتكار في القطاع العام 
Innovation in Public Sector

 نبذة مختصرة (ملخص بسیط)2.5

یجب أن یصف الملخص نشاط المؤسسة بشكل بسیط (عدة جمل). وینبغي أن یستخدم لغة واضحة تستطیع جذب 

https://bit.ly/2T4Pmuq
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القارئ إلكمال قراءة تفاصیل أخرى. كما ینبغي عدم استخدام مصطلحات اختصاصیة معقدة أو لغات محكیة 
عامیة. 

یجب على النبذة أن تتضمن إجابة على األسئلة التالیة:
ما ھو النشاط؟●
لماذا تم القیام بھ؟ أو ما ھي المشكلة أو الفرصة التي تجري معالجتھا؟●
من ھم المستفیدون؟●

 كلمة)100(االجابة بما ال یتعدى ال 
الجھات المسؤولة عن تنفیذ ھذا النشاط ھي المكتبة الوطنیة ووزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات وھیئة النزاھة ومكافحة 

الفساد، حیث عملت معا لتعزیز إنفاذ إجراءات حق الحصول على المعلومات، من خالل جھد تشاركي مع الجھات غیر الحكومیة 
ذات العالقة وقد وحدت ھذه المؤسسات جھودھا لتنفیذ ھذا النشاط وتقوم ھذه المؤسسات على خدمة المواطنین عامة، وتتمثل أھم 

مھام دائرة المكتبة الوطنیة األردنیة في جمع الوثائق الموجودة لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمیة العامة والوثائق 
المتعلقة بالمملكة األردنیة، والوثائق الشخصیة وحفظھا وتنظیمھا ونشرھا. أما وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ھي الجھة 

المسؤولة عن وضع السیاسات والتشریعات لتنظیم قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، واخیرا ھیئة مكافحة الفساد ویمكن 
دورھا بمكافحة الفساد بكافة أشكالھ، والمحافظة على الموارد الوطنیة.

 لمحة عامة2.6

یرجى إدخال لمحة عامة عن النشاط، سیكون لدیكم الفرصة لتقوموا بإیضاح بعض التفاصیل، من خالل 
اإلجابة على األسئلة التالیة:

ما ھو النشاط؟●
ما ھي المشكلة أو التحدي الذي عالجھ ھذا النشاط؟●
 ما ھو الھدف الذي یسعى إلى تحقیقھ؟●
الوضع المستقبلي، على سبیل المثال: ھل سیتم إضفاء الطابع المؤسسي في السیاق الحالي ●

للنشاط أو یجري توسیعھ؟

 كلمة)500(االجابة بما ال یتعدى ال 

)، 2020 – 2018یمثل ھذا النشاط االلتزام الخامس لخطة االردن الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة (
ویسعى النشاط إلى تعزیز إنفاذ إجراءات حق الحصول على المعلومات، من خالل جھد تشاركي بین الجھات 

الحكومیة وغیر الحكومیة ذات العالقة، وبناء نظام موحد لتصنیف وإدارة المعلومات الحكومیة، وفي نفس الوقت 
یراعي الفروقات بین المؤسسات الحكومیة، كما یھدف إلى ضمان االمتثال لتصنیف المعلومات من قبل الجھة المناط 

بھا ذلك.
الھدف الرئیسي للعمل على ھذا النشاط  ھو لمعالجة الوضع الراھن الذي یعانیھ إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على 

 ، حیث تفتقر المؤسسات الحكومیة إلى نظام واضح وموحد لتصنیف وإدارة 2007المعلومات والذي صدر في العام 
المعلومات، كما تتصف عملیة طلب الحصول على المعلومات من قبل الصحفیین والمھتمین بالصعوبة والبیروقراطیة، 

مما یجعل المعلومة غیر ذات جدوى عند الحصول علیھا، إضافة لذلك تعاني عملیة طلب المعلومات، فضال عن 
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الضعف في إجراءات تقدیمھا والحصول علیھا، من تدني جودتھا. وبالرغم من وجود القانون وبعض التعلیمات التي 
صدرت بشأنھ؛ إال أنھ یعاني في إطار التطبیق واالمتثال، وذلك إما ألسباب فنیة أو ألخرى تعود إلى درجة وعي 

الكوادر الحكومیة بأھمیة اتاحة المعلومات.
یساھم وجود نظام موحد یراعي الفروقات بین المؤسسات الحكومیة لتصنیف وإدارة المعلومات في تسھیل عملیة 

الحصول على المعلومات واالستفادة منھا في الوقت المحدد، كما یساھم زیادة وعي المسؤول الحكومي بأھمیة اتاحة 
المعلومات ووجود رقابة على التطبیق في تسھیل التطبیق واالمتثال وتعزیز ثقافة إتاحة والحصول على المعلومات.

عملت لجنة توجیھیة علیا تضم خبراء على إعداد بروتوكوالت إنفاذ قانون حق الحصول على المعلومات وفق أفضل 
الممارسات ، بحیث شمل على إجراءات ومعاییر واضحة تساعد على سھولة الحصول على المعلومات بأسرع وقت 

ممكن، وستقوم اللجنة بإرسال البروتوكول إلى رئیس الوزراء للموافقة علیھ ومن ثم تعمیمھ على جمیع الوزارات 
والمؤسسات الحكومیة ذات العالقة ونشره على المنصات اإللكترونیة الحكومیة المختلفة ووسائل التواصل االجتماعي.
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 ما الذي یجعل نشاط مؤسستكم مختلفاً، أو ممیزاً، أو إبداعیاً؟2.7

 كلمة)100(االجابة بما ال یتعدى ال 

یعتبر ھذا النشاط االول من نوعھ على مستوى المملكة االردنیة الھاشمیة والذي یھدف الى وضع اطار موحد لجمیع 
المؤسسات الحكومیة لالعتماد علیھ في ادارة وثائقھا وملفاتھا وفھرستھا وتصنیفھا من اجل تیسیر حفظ المعلومات 

الحكومیة وسھولة استرجاعھا، حیث كانت كل مؤسسة تقوم بوضع نظام خاص بھا للفھرسة والتصنیف والذي قد یكون 
كما ویقوم ھذا النشاط على فكرة اتاحة المعلومات كحق من . قائماً على اعتبارات خاصة بالشخص الذي یقوم بھذه العملیة

حقوق المواطن، وھي إحدى معاییر الحكومة الشفافة، ویرتبط أیضا بمعیار المساءلة العامة كنتیجة لتحققھ لكون المساءلة 
أساسھا اتاحة المعلومات، كما یساھم في تعزیز المشاركة العامة لكونھ یوثق الشراكة بین المؤسسات الحكومیة وغیر 

الحكومیة في جمیع مراحل تنفیذه، واتخاذ القرارات في آلیات التنفیذ.

التطویر.3
 التعاون والشراكات3.1

ھل تم التعاون مع شركاء؟ یرجى بیان أھمیة دور كل شریك. قد یتضمن ذلك: المواطنین (موظفین أو 
مسؤولین حكومیین)، المنظمات غیر الحكومیة، وشركات القطاع الخاص.

 كلمة)100(االجابة بما ال یتعدى ال 

یرتكز ھذا النشاط على الشراكة والتعاون حیث تم تشكیل لجنة عمل وھي اللجنة العلیا لتنفیذ النشاط  وتشمل ممثلین من 
الجھات الحكومیة ذات العالقة والجھات الغیر حكومیة والمؤسسات المعنیة في مجال حق الحصول على المعلومة مثل 

:وزارة التخطیط والتعاون الدولي ودائرة المكتبة الوطنیة وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات وھیئة مكافحة الفساد 
ومركز حمایة وحریة الصحفیین والمركز الوطني لحقوق اإلنسان باإلضافة الى بعض الجامعات الحكومیة والخاصة، 

وكان دور ھذه اللجنة الرئیسي العمل على تنفیذ خطة عمل النشاط من خالل تشكیل اللجان التوجیھیة و اعداد بروتوكول 
و إجراءات اإلنفاذ حق الحصول على المعلومات ومن ثم نشره وتعمیمھ على الوزارات . 

والمستفیدون، وأصحاب المصلحة ،المستخدمون 3.2

والمستفیدون وأصحاب المصلحة المستھدفون؟ كیف تتأثر كل مجموعة منھم؟ قد  من ھم المستخدمون
یتضمن ذلك: المواطنین، موظفین أو مسؤولین حكومیین، المنظمات غیر الحكومیة، وشركات القطاع 

الخاص.

 كلمة)100(االجابة بما الیتعدى ال 

المستفیدین ھم كافة اطیاف المجتمع سواء كانوا اردنیین او غیر اردنیین، واول المستفیدین ھم الموظفین الحكومیین 
المعنیین بادارة وثائق الدولة وملفاتھا حیث سیكون بامكانھم اعتماد نموذج موحد لتصنیف وفھرسة المعلومات وعدم 

االعتماد على تقدیر المسؤولین لسریة المعلومات. كما وسیستفید منھ اصحاب القرار عند اتخاذ قراراتھم بإتاحة 
حیث ، المعلومات من خالل سھولة تمییز المعلومات السریة التي ال یجب االفصاح عنھا كونھا ىمفھرسة ومصنفة مسبقاً

ستكون كل المعلومات متاحة أمام المواطن باستثناء المتعلقة بالمصالح العامة والتي من الجائز أن تكون سریة كأسرار 
الدفاع الوطني واألمن القومي واألمن العام و إدارة العالقات الخارجیة للدولة. أما المستفیدین بشكل رئیسي ھم أھل 

الصحافة باعتبار أنّ ھذا القانون سیعزز مصداقیة األخبار ودقتھا، وسیتیح للصحافي وللمجتمع المدني فرصة المالحقة 
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والمحاسبة.
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األثر.4
 النتائج، والمخرجات، والتأثیر4.1

ماھي النتائج والتأثیرات التي تمت مالحظتھا إلى اآلن من خالل النشاط؟

كیف تم قیاس ھذه النتائج؟ (مثالً: المنھجیة المستخدمة)

ماھي النتائج والتأثیرات التي تتوقعونھا في المستقبل؟

الرجاء إرفاق أرقام ملموسة قدر اإلمكان

 كلمة) 300(االجابة بما الیتعدى ال 

نجح الخبراء العاملین على ھذا النشاط بأعداد بروتوكول مأسسة إجراءات إنفاذ حق الحصول على المعلومات وفق أفضل 
 مواد مع شرح 8الممارسات، حیث استطاع  الخبراء  بناء دلیل ارشادي لبروتوكول تصنیف المعلومات ویتكون من 

مفصل لإلجراءات والمعاییر الواجب إتباعھا حیث سیساعد الجھات ذات العالقة بتطبیق القانون لتصنیف المعلومات التي 
بحوزتھا وبیان المعاییر واإلجراءات التي یتوجب اتباعھا من أجل تحقیق إدارة فاعلھ. باإلضافة إلى بروتوكول إنفاذ حق 

الحصول على المعلومات في المؤسسات العامة حیث یشكل دلیالً إرشادیاً یساعد المؤسسات العامة المختلفة على القیام 
باإلجراءات المطلوبة إلنفاذ حق الحصول على المعلومات. وبروتوكول ادارة المعلومات (فھرسة وبناء سجالت الوثائق 

والمعلومات) والذي یعتبر دلیالً ارشادیاً حول كیفیة تأسیس نظام الدارة الوثائق والملفات وتحدید مدد استبقاء او حفظ ھذه 
الوثائق ونظام سجل الوثائق االلكتروني الذي یتضمن وصف البیانات االساسیة لكل وثیقة ومدد حفظھا وكیفیتھ.

وتم قیاس ھذه النتائج من خالل وجود مؤشرات أداء وأدوات قیاس واضحة لكل مرحلة من مراحل تنفیذ النشاط، فمثال؛ 
مؤشرات االداء الكمیة تضمنت: عدد التقاریر والجلسات والتعلیقات والوثائق الناتجة من العدد المطلوب، أما أدوات 

القیاس تضمنت: وجود وثیقة للبروتوكوالت و قائمة الحضور التي تبین تاریخ ومكان الجلسة وعدد المشاركین والنسخة 
النھائیة لتقاریر والتعلیمات.

بعد تعمیم ھذا البروتوكول على الوزارات  الحكومیة سیكون لھ األثر الكبیر في سھولة استقبال طلبات المعلومات 
والتعامل معھا، وتصنیف وإدارة وأرشفة المعلومات ضمن معاییر وإجراءات واضحة تساعد على سھولة الوصول إلى 
المعلومات واسترجاعھا بأسرع وقت ممكن، باإلضافة الى توفیر االجراءات السریعة للصحفیین(تقنیة المسار السریع )

ما میز ھذا  البروتوكول أنھ موحداً وراعى الفروقات بین المؤسسات الحكومیة، وعالج  الثغرات الموجودة في التطبیق 
الحالي لتسھیل الوصول إلى المعلومات، وتعزیز مبدأ اإلفصاح الطوعي والمسبق عن المعلومات خدمة للمجتمع.

 التحدیات4.2

ما ھي التحدیات التي واجھتكم؟

ھل واجھتم بعض الفشل في طریقكم؟ ما أسبابھ؟

وكیف تمت معالجة التحدیات والفشل؟

 كلمة) 300(االجابة بما ال یتعدى ال 

لتأخر في إصدار القرارات فیما یتعلق بتشكیل اللجان او اعتماد البروتوكوالت من رئاسة الوزراء(البیروقراطیة) ، تم ا
عمل خطة تنفیذیة للنشاط بخط زمني واضح ومنطقي أخذت بعین االعتبار المدة الزمنیة اإلجراءات والموافقات 

الحكومیة. وایضا تشمل ھذه الخطة على جمیع التحدیات المتوقعة ودراسة وتحلیل كل التحدیات المحتملة وعمل خطة 
استجابة سریعة لھا مسبقا.



استمارة التقدیمدراسة حالة حول الحكومة المفتوحة – 
(البیانات المفتوحة، المشاركة، التعاون، إشراك المواطنین، واالبتكار في القطاع العام)

9 | Page

 شروط النجاح4.3

ماھي الشروط التي تعتقدون أنھا ضروریة لنجاح نشاطكم؟ ذلك ممكن أن یتضمن:

البنى التحتیة الداعمة والخدمات●
السیاسات واألنظمة●
القیادة والتوجیھ●
الموارد البشریة والمالیة●
التحفیز●

 كلمة) 500(االجابة بما ال یتعدى ال 

التعاون والتشاركیة بین الجھات الحكومیة والجھات غیر الحكومیة و عدد من المؤسسات ، باإلضافة الى العمل الجماعي 
المنظم وااللتزام بدقة العمل وإتقانھ على أكمل وجھ و التواصل المستمر والبناء بین فریق العمل ،كل ھذه العوامل تساھم 

بنجاح فریق العمل وتنفیذ النشاط.

الخبرات و التنوع ضمن فریق العمل ساھم بتوفیر الموارد المطلوبة للنجاح مثل: خبراء في التصنیف وخبراء في 
الجودة.

توفر البنیة التحتیة والخدمات عند عقد اجتماعات اللجان ،حیث تم عقدھا في دائرة المكتبة الوطنیة ضمن اجتماعات 
دوریة وتوفیر كل الخدمات اللوجستیة.

ضرورة توجیھ فریق العمل ووجود قائد فریق لدیھ القدرة على إدارة الموارد البشریة بشكل صحیح .

 التكرار4.4

ھل تم تكرار أو نسخ ھذا النشاط لمعالجة مشاكل أخرى؟ في حال كان ذلك، كیف؟ برأیكم ما ھي 
احتمالیة أن یعاد تكراره في المستقبل، بإمكانكم أن تناقشوا كیف تم استخدام ھذا النشاط من قبل 
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اآلخرین، ذلك قد یتضمن (مؤسسات أخرى، أو ضمن مؤسستكم، أو مؤسسات أكبر أو أصغر، أو 
مؤسسات حكومیة).

 كلمة) 300(االجابة بما ال یتعدى ال 

ما یمیز ھذا النشاط أنھ األول من نوعھ من حیث نتائجھ والخروج بھذه النوعیة من البروتوكوالت الواضحة على مستوى 
االردن.  یرتبط ھذا النشاط مع برنامج الحكومة االلكترونیة في وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ویرتبط أیضا 

 2030 - 2016 -، ومع االستراتیجیة الوطنیة لحقوق اإلنسان 2017مع االستراتیجیة الوطنیة للنزاھة ومكافحة الفساد 
 ، وخاصة مقصد الھدف المتعلق 2030، كما ینسجم النشاط مع الھدف السادس عشر من أھداف التنمیة المستدامة 

في(ضمان وصول الجمھور إلى المعلومات وحمایة الحریات األساسیة وفقاً للتشریعات الوطنیة واالتفاقات الدولیة (، 
 - 2016ویأتي ھذا النشاط استمرارا للعمل على االلتزام األول من الخطة الثالثة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة 

. ، وقد تم تصمیمھ بناءً على المراجعات لذلك االلتزام2018

 الدروس المستفادة4.5

ما ھي الدروس المستفادة من تجربتكم والتي تودون مشاركة اآلخرین بھا؟

 كلمة) 300(االجابة بما ال یتعدى ال 

تطویر الیات وأسالیب العمل الجماعي والتعرف عن قرب على استراتیجیات عمل المؤسسات المشاركة .●
تعلم كیفیة التعامل مع التباین واالختالف في إتاحة المعلومات بین المؤسسات الحكومیة من خالل بناء ●

بروتوكول موحد لتصنیف وإدارة المعلومات الحكومیة، وفي نفس الوقت یراعي الفروقات بین المؤسسات 
الحكومیة.

تحدید نقاط القوة في فریق العمل وتوزیع المھام المتنوعة بین الخبراء.●
بناء بروتوكول واضح وموحد وفق أفضل الممارسات.●

 أخرى4.6

ھل تودون إضافة أیة معلومات أخرى حول تجربتكم لمشاركتھا مع اآلخرین ؟

 كلمة) 300(االجابة بما ال یتعدى ال 
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من أھم نقاط قوة نجاح تنفیذ ھذا النشاط ھو التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني حیث  إطالق حمالت توعویة حـول 
أھمیـة تصنیـف المعلومـات والنشـر المسبق لھـا وحق الحصول علیھا ، حیث أطلق مركز حمایة وحریة الصحفیین  

حملة توعیة  في الیوم العالمي لحق الحصول على المعلومات، وھذه الحملة نفذھا المركز بدعم من أمانة عمان وشركة 
زین لالتصاالت ، ویجدر بالذكر أن مركز حمایة وحریة الصحفیین ھو أحد االعضاء الفاعلین في اللجنة العلیا لتنفیذ ھذا 

االلتزام ویعمل المركز من أجل صیانة الحریات وتجذیر البناء الدیمقراطي في األردن والعالم العربي باإلضافة إلى 
احترام حقوق اإلنسان و العدالة و المساواة و التنمیة في ظل مجتمع منفتح مبني على أسس من الحوار والالعنف.

مواد أخرى.5
 ھل لدیكم مواد إلكترونیة (ملفات، صور، فیدیو، الخ) تودون إرفاقھا مع االستمارة؟ الرجاء وضع 5.1

الروابط في الحقول المخصصة

رابط یضم فعالیات النشا ط والخطة التنفیذیة رابط للصور
https://bit.ly/2T4Pmuq

االستشارة العامة لبروتوكول مأسسة إجراءات  إنفاذ حق رابط لملفات داعمة أخرى
 https://bit.ly/3fY7tvQالحصول على  المعلومات 

-1رابط فیدیو حول المشروع 
-2رابط فیدیو حول المشروع 

بروتوكول ادارة المعلومات وبروتوكول تصنیف روابط أخرى
 المعلومات

https://bit.ly/2T5XZVs
 

 ھل توافقون على إعادة نشر البیانات 5.2
(نعم)الموجودة في ھذا االستبیان أو جزء منھا؟

 من أجل إعادة النشر، یرجى بیان المرجع 5.3
الذي یجب استخدامھ. 

https://bit.ly/2T4Pmuq رابط یضم فعالیات النشا ط 
والخطة التنفیذیة 

https://bit.ly/2T4Pmuq
https://bit.ly/3fY7tvQ
https://bit.ly/2T5XZVs
https://bit.ly/2T4Pmuq

