
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 لألدبیات 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 ستعقده 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/
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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
وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة اسم المؤسسة1.1

 نوع المؤسسة1.2
(حكومیة غیر حكومیة، دولیة، أكادیمیا)

حكومیة

االردن الدولة1.3

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

الخ)

تعزیز وتطویر الحیاة السیاسیة في األردن 

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
تعزیز الحوار الوطني للوصول إلى حزمة اإلصالح (عنوان النشاط)

السیاسي

 الموقع اإللكتروني2.2
(رابط صفحة النشاط إن وجدت)

https://bit.ly/2Lp9HpZ رابط یضم فعالیات النشا ط 
والخطة التنفیذیة 

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

 ضمن أي من العناصر التالیة للحكومة 2.4
المفتوحة یقع نشاط المؤسسة ؟ ما الذي یوصفھا 

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

https://bit.ly/2Lp9HpZ
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 نبذة مختصرة (ملخص بسیط)2.5

یجب أن یصف الملخص نشاط المؤسسة بشكل بسیط (عدة جمل). وینبغي أن یستخدم لغة واضحة 
تستطیع جذب 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 الیتعدى ال 
االنتخاب قوانین حول وطني حوار تنفیذ على عملت حیث والبرلمانیة السیاسیة الشؤون وزارة ھي النشاط تنفیذ عن المسؤولة الجھة 

نحو طریق خارطة بناء بھدف والجھات، القطاعات كافة مع وبشراكة المحافظات كافة في والبلدیات والالمركزیة واألحزاب 
القرار صنع في المواطنین إدماج ضعف ومعالجة القانون، وسیادة الفرص وتكافؤ العدالة على ترتكز التي الشاملة السیاسیة النھضة 
المواطن یواجھھا التي والسیاسیة االجتماعیة للتحدیات حلول وإیجاد األردن في السیاسیة التشریعات حول توافقیة صیغ وإیجاد 
الحوار في المواطنین إشراك سیتم الوزارة دور خالل ومن العالقة. ذات النافذة التشریعات تعالجھا لم التي الیومیة الحیاة ضمن 

حول أبرز التشریعات السیاسیة التي ینظرون لھا باعتبارھا عائقاً أمام اإلصالح السیاسي.

 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 

یسعى والذي )، 2020–  2018(الشفافة الحكومات شراكة لمبادرة الرابعة االردن لخطة الثالث لاللتزام تنفیذاً النشاط ھذا یأتي 
یأتي والبلدیات)، (الالمركزیة المحلیة واإلدارة االنتخاب قانون وأھمھا النافذة السیاسیة التشریعات حول وطني حوار تنفیذ إلى 
الحوار عملیة من أصیال جزءاً أصبحت التي المدني المجتمع مؤسسات مع الشراكة بترسیخ األردنیة الحكومة من إیماناً النشا ھذا 
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وصل قناة لتكون الحوار فكرة جاءت راصد، – الحیاة مركز ھو الحوار عملیة وتنفیذ تنسیق في الشریك وأن سیما ال الوطني، 
بین للتوافق نھجاً الحوار رسخنا األردن في وأننا سیما المختلفة والجھات بالقطاعات عبوراً التنفیذیة والسلطة المواطن بین حقیقیة 

النظر وجھات تقریب في النھج ھذا ویساھم الوطني، المستوى على والناشطات والناشطین والحزبیة والنقابیة السیاسیة التیارات 
الحس زیادة في القرار صنع في المواطن إشراك عملیة ستساھم كما الحكومي، باألداء المواطن ثقة وتعزیز التوتر وخفض 

بالمسؤولیة لدي المواطن خصوصاً وأنھ أصبح جزءاً رئیسیاً من عملیة الصیاغة التشریعیة والبناء القانوني. 

مجتمع إلى للوصول االستدارة على وقدرتھا وأھمیتھا، مقوماتھا خالل من المحلیة اإلدارة بأن األردني القرار صناع یؤمن 
معبّرة حقیقیة بدیمقراطیة منتخبھ مجالسً خالل من المحلي، القرار صنع في وشریكاً واحتیاجاتھ أولویاتھ اختیار على قادرٍ متمكن 

دون بناءه یمكن ال ھذا أخرى، جھة من محافظات ومجالس جھة من ومحلیة بلدیة مجالس في وتتمثل المواطنین تطلعات عن 
كما الوطنیة، للرؤى وفقاً المحلیة اإلدارة تطبیق في أساسي بشكل المعنیة المحلیة المجتمعات آراء عن یعبر حقیقي وطني حوار 

في المواطن إشراك تفعیل في األردنیة الحكومة رؤى عن یعبر كان بل ورقیة خطط مجرد یكن لم الخطة في الثالث االلتزام أن 
صنع القرار على المستوى الوطني والذي یشابھ بشكل كبیر تفعیل إشراك المواطن في عملیة صنع القرار على المستوى المحلي. 

القطاعات جمیع شملت أنھا حیث الوطني الحوار عملیة في لتنفیذھا تفصیلیة خطة بناء على راصد الحیاة ومركز الوزارة عملت 
جمیع في األردنیة الجامعات في الحوار بعملیة الخاصة الجلسات ونفذت المستویات، جمیع على قطاع أي استثناء دون 

السیاسیة، لألحزاب خصصت وجلسات القطاعات، كافة من المحلیة للمجتمعات جلسات تخصیص تم كما األردنیة، المحافظات 
المرأة مع بالعمل المعنیة المؤسسات مع بالشراكة األردنیة المحافظات كافة في األردنیة المرأة مع خاص حوار تنفیذ تم كما 

خالل من الحوار ھذا في فعّال دور للشباب وكان المجتمعیات، والناشطات المنتخبة المجالس في المنتخبات السیدات وبمشاركة 
جمیع في المنتشرة الشباب ومراكز األردن كلنا شباب ھیئة مثل الشبابي القطاع مع العاملین المصلحة أصحاب من مجموعة 

اشتمل كما المحلیة، اإلدارة في والمعنیین واألكادیمیین القرار وصناع الخبرات الوطني الحوار واستھدف المملكة، محافظات 
بشكل الحوار تنفیذ خالل وعملنا والبرلمانیین، والبرلمانیات والنقابات والتجارة الصناعة غرف مع تنفیذھا تم أنشطة على الحوار 

دائم مع البلدیات ومجالس المحافظات.

الحوارات بتنفیذ المرتبطة الفضلى الدولیة الممارسات أھم على ارتكازاً بناءھا تم الوطني الحوار منھجیة أن ذكره الجدیر ومن 
مؤسسات قبل من الالمركزیة على إجرائھا تم التي واألبحاث الدراسات جمع على اشتمل مكتبي بحث تنفیذ تم حیث الشعبیة، 
المقترحات، وتقدیم التطویر باب وفتح المستقبلیة الحوار كافة في المنھجیة ھذه اعتماد وسیتم الشركاء، والمعنیین المدني المجتمع 
موارد تخصیص على والعمل علیھ المؤسسي الطابع إضفاء لیتم الحوار ھذا نجاح بلورة على الحكومة في أساسي بشكل وسنعمل 

بشریة ومالیة الستدامة نھج الحوار والشراكة في صنع القرار. 

 ما الذي یجعل نشاط مؤسستكم مختلفاً، أو ممیزاً، أو إبداعیاً؟2.7

 كلمة)100(االجابة بما ال یتعدى ال 
المواطن على مبادئھ في یرتكز إصالحي نموذج النتاج األردنیة الدولة تعیشھا سیاسي مخاض عملیة خضم في النشاط ھذا یأتي 

الحوار مبدأ على واالعتماد والحكومات، المواطنین بین المتواجدة الفجوات تقلیص في نساھم أن استطعنا بأننا نؤمن لذا وآراءه، 
األفقي ولیس العمودي النخبوي فقط.
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ودون ومبسط سلس بشكل المعلومات تدفق ضمان وضرورة القرار صنع في التشاركیة مبدأ ترسیخ على بناءه في النشاط ھذا یستند 
، 2030المستدامة التنمیة أھداف من عشر السادس الھدف مع النشاط ھذا یتوائم كما المتحاورین، من مختلفة مستویات إلى الحاجة 

على وتمثیلي  وتشاركيللجمیع وشامل لالحتیاجات مستجیب نحو على القرارات اتخاذ (ضمان ب المتعلق الھدف مقصد وخصوصاً 
جمیع المستویات. 

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 الیتعدى ال 
المستوى مستویات، عدة على وحقیقة نوعیة بشراكة یأتي النشاط ھذا فإن القرار، صنع في المواطن مع التشاركیة مبدأ مع انسجاماً 

والمستوى الدولي، والتخطیط التعاون ووزارة والبرلمانیة السیاسیة الشؤون یوزارة ممثلة حكومیة حكومیة شراكة عن عبارة األول 
والمستوى النواب، مجلس في اإلداریة واللجنة والبرلمانیة السیاسیة الشؤون بوزارة ممثلة والتشریعیة التنفیذیة السلطة بین الثاني 

الثالث بین الحكومة والمجتمع المدني ممثلة بوزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة ومركز الحیاة – راصد. 
الجھود توحید أن كما النشاطات، في العدید في موجودة تكن لم التشاركیة ھذه أن إذا النشاط في الشركاء دور أھمیة لنا یتبین ھنا من 

لھ للخبرة بیتٍ كـ راصد الحیاة مركز دور أھمیة وتكم األنشطة، ھذه مثل استدامة ضمان في یساھم السلطات مختلف بین وتنسیقھا 
ھذه ولعبت السیاسي، اإلصالح عملیة في علیھا البناء یمكن وموضوعیة عملیة منھجیات وفق وتنفیذھا الخطط بناء في طویل باعٍ 

خالل من وذلك الشعب؛ لعامة دور ھناك وأیضا التشریعات، على تعدیالت بتوصیات بالخروج الحكومة بمساعدة دوراً المؤسسات 
االجتماعي التواصل وسائل عبر تفاعلیة منصات على للجمھور المرحلیة ونتائجھ الحوار ھذا تقدم لمراحل المستمر النشر 

من ممكنة شریحة ألكبر الراجعة والتغذیة العامة للتعلیقات المجال إلتاحة وذلك المختلفة، الحكومیة اإللكترونیة والمنصات 
.األردنیین

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 ال یتعدى ال 
المجتمع ومؤسسات والمرأة الشباب ومؤسسات النواب ومجلس المھنیة والنقابات السیاسیة  واألحزابالحكومة ھم: المستفیدین 

ذات العلیات الدراسات طالب الجامعات، في والباحثین األكادیمیین اإلعالم، وسائل المحافظات، مجالس البلدیة، المجالس المدني، 
العالقة باإلضافة لعامة الشعب. 

ذلك كل للبرلمان، وطرحھا نتائجھ تحلیل إلى باإلضافة لمراحلھ المستمر والنشر الشامل الوطني الحوار إطالق خالل من بحیث 
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ضمن المواطن یواجھا التي والسیاسیة االجتماعیة التحدیات ومعالجة القرار صنع في المؤسسات و المواطنین بإشراك  سیساھم 
اإلصالح حول الشعبي الرضا مستوى ورفع والحكومة، المواطنین بین الثقة مستوى سیزید ذلك للحكومة بالنسبة أما الیومیة، الحیاة 

القرارات شرعیة وتعزیز نضوجاً، أكثر سیاسیة مرحلة نحو واالنطالق العملیة، في رئیسیاً شریكاً أصبح قد المواطن لكون السیاسي 
والتشریعات التي تتخذھا الحكومة بشأن اإلصالح السیاسي.



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

8 | Page

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 ال یتعدى ال 
أعضاء حدیث من جلیاً ذلك وظھر القرار، اتخاذ عملیة في المصلحة أصحاب ادماج مستوى برفع الوطني الحوار عملیة ساھمت 
ھذه "مثل مقابلة عمر الدكتور اربد محافظة مجلس رئیس وتحدث الحكومة. قبل من الخطوة ھذه ثمنّوا الذي المحافظات مجالس 
وبین بیننا حواجز أي وجود دون نوصلھا أن وباستطاعتنا كمجالس تواجھنا التي التحدیات معرفة على تساعد والجلسات اللقاءات 

راضیین یكونوا لم الوقت ذات وفي أنھم إال الحوار آلیة عن راضیین كانوا المشاركین معظم أن ذكره الجدیر ومن القرار"، صانع 
عن اإلجراءات التنفیذیة األخرى. 

ألعضاء خاصة ذھني عصف جلسات تنفیذ خالل من وذلك مختلفة أنماط ذات أنشطة عدة على الوطني الحوار عملیة واحتوت 
مع مفتوحة حواریة وجلسات بالسیدات خاصة مستدیرة وموائد بالشباب خاصة عمل وورش المحافظات ومجالس البلدیة المجالس 
ومواطن مواطنة  1568بھم شارك نشاط،  43إلى الوطني الحوار عملیة خالل من المنفذة األنشطة عدد ووصلت المحلي، المجتمع 

عملیة تنفیذ في الشریك النواب مجلس في صحفي مؤتمر في الوطني الحوار نتائج وعرضت إناث،  557وذكور  1011منھم 
أھمھا ومن الحوار لھا خلُص التي النتائج نشر وتم الوطني، الحوار عملیة خالل توصیة  1000من أكثر جمع وتم الوطني، الحوار 

مشروع مسودة بصیاغة الحكومة قامت حیث تحقیقھ تم ما وھذا المحلیة اإلدارة قانون ضمن والبلدیات الالمركزیة قانوني دمج 
في اإلداریة اللجنة قبل من بھا األخذ سیتم التي التوصیات من العدید نشر وتم  2020\2\20النواب مجلس إلى وأرسلتھ القانون 

مجلس النواب. 

وسبل األردن في "الالمركزیة عنوان تحت دراسة الوطني الحوار عملیة ضمن راصد – الحیاة مركز أجرى السیاق ذات وفي 
المحافظات، لمجالس المناطة الصالحیات توسیع أھمھا من والمقترحات التوصیات من مجموعة على الدراسة التطویر"واحتوت 

وتعدیل آلیة تشكیل مجالس المحافظات وتم األخذ بھذه التوصیة وذلك ظھر في مشروع قانون اإلدارة المحلیة. 

مؤشرات فمثال؛ النشاط، تنفیذ مراحل من مرحلة لكل واضحة قیاس وأدوات أداء مؤشرات وجود خالل من النتائج ھذه قیاس وتم 
الخروج تم التي التقاریر\التوصیات وعدد المشاركة، الجھات وعدد المشاركین، وعدد المنفذة، الجلسات عدد تضمنت: الكمیة األداء 

بھا. أما بالنسبة ألدوات القیاس: قائمة الحضور التي تبین مكان تنفیذ الجلسة وعدد المشاركین وصور للجلسات المنفذة.

 التحدیات4.2

ما ھي التحدیات التي واجھتكم؟

ھل واجھتم بعض الفشل في طریقكم؟ ما أسبابھ؟

وكیف تمت معالجة التحدیات والفشل؟
جھة من القرار صانع بین الثقة قلة إلى أسبابھا إرجاء یتم أن یمكن التي التحدیات من مجموعة الوطني الحوار عملیة واجھت 

وخالل المواطنین أن العمل وورشات المستدیرة والموائد الحواریة الجلسات تنفیذ خالل تبین إذ أخرى، جھة من المصلحة وأصحاب 
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ال وأن بتوصیاتنا االعتبار بعین األخذ یتم أن نتمنى بأننا یرددون دوماً كانوا أنھم إال التوصیات ویقدمون یتحدثون كانوا حدیثھم 
اإلداریة اللجنة ورئیس والبرلمانیة السیاسیة الشؤون وزارة عام أمین قبل من الرد یتم بأن العادة وجرت إعالمیاً، كالماً فقط تكون 

لمسودة وتضمینھا بھا األخذ سیتم المحلیة اإلدارة تطویر عملیة مع تنسجم التي التوصیات كافة بأن راصد الحیاة مركز ومدیر 
القانون المقترحة، وھذا ظھر من خالل األخذ بالعدید من التوصیات وتضمینھا لمسودة القانون. 

لرئیس رسمیة مخاطبات إرسال یتم بأن العادة جرت حیث المستھدفة الفئات مع التواصل آلیة مواجھتھا تمت التي التحدیات ومن 
بعد وأیضاً حضورھم، یؤكدون حتى شخصیاً بھم االتصال یتم أن یفضلون األفراد بعض أن إال الجمعیات رئیس أو المجلس 
تجاه الحكومة تتخذھا التي اإلجراءات حول الحكومة مع خالف على كانوا ألنھم حضورھم تأكید في مترددین یبقون االتصال 
ورؤساء المحافظات مجالس أعضاء من  %75من ألكثر الوصول استطاع الوطني الحوار فریق أن إال المحافظات، مجالس 

البلدیات بالتنسیق وبناء قنوات التواصل معھم بشكل شخصي. 

الحوار منھجیة مع تنسجم ال تكون قد والتي اختیارھا یتم التي باألماكن تتعلق لوجستیة تحدیات الوطني الحوار عملیة واجھت كما 
بالمحافظات الخاصة القاعات الستعمال الداخلیة وزارة مع شراكة عقدت والبرلمانیة السیاسیة الشؤون وزارة أن إال الوطني، 
التغلب تم اإلطار ذات وفي فیھا، الجلسات بعض تنفیذ وتم بالبلدیات، الخاصة القاعات الستعمال البلدیات وزارة مع أخرى وشراكة 

والباحثین األكادیمیین بإشراك الشراكة ھذه من االستفادة وتم والخاصة، الحكومیة الجامعات مع الشراكة خالل من التحدي ھذا على 
. وطالب الدراسات العلیا في عملیة الحوار الوطني وحضور الجلسات الحواریة

 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 
تم بناء خطة تفصیلیة بتعاون بین وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة واللجنة اإلداریة في مجلس النواب ومركز الحیاة راصد، ●

وتم تشكیل لجنة تنفیذیة للحوار الوطني من الجھات الشریكة، وتم وضع مخطط زمني تفصیلي للجلسات الحواریة واألنشطة 
المختلفة للحوار الوطني وذلك بھدف التنسیق المسبق للجلسات ومحاولة التغلب على التحدیات الممكن أن یتم مواجھتھا. 

عمل فریق الحوار الوطني علي بناء منھجیة علمیة لجمع التوصیات والمقترحات وتم وضع مجموعة من األسئلة التي ممكن ●
أن تساھم في تحفیز المشاركین وذلك لتقدیمھا من قبل میسر الجلسة، وتم تسجیل كل جلسة من خالل تقنیة الفیدیو والمسجل 

الصوتي لیتم العمل على تفریغھا بعد تنفیذ الجلسات. 
تم اعتماد منھجیة تتعلق بتحلیل المحتوى من خالل توزیع التوصیات على محاور مختلفة مثل اإلجراءات التنفیذیة ومحور ●

اإلطار التشریعي ومحور التعلیمات التنفیذیة ومحور العالقة بین المجالس في المحافظات. 
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.

احتوى فریق عمل الحوار الوطني على مجموعة من الخبرات وذوي االختصاص من السلطة التنفیذیة وخصوصاً من وزارة ●
الشؤون السیاسیة والبرلمانیة واللجنة اإلداریة ومركز الحیاة راصد ومجموعة من األكادیمیین المتخصصین في اإلدارة 

المحلیة، وساھم ھذا التنوع بالخیرات بالوصول إلى نتائج واقعیة تساھم بشكل حقیقي في تطویر اإلدارة المحلیة في األردن. 
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ساھمت الشراكات التي تم عقدھا مع المؤسسات الرسمیة مثل وزارة الداخلیة ووزارة اإلدارة المحلیة والجامعات في توفیر بنى ●
تحتیة تنسجم مع منھجیة تنفیذ الحوار الوطني، كما ساھمت الخبرات التي یمتلكھا مركز الحیاة راصد في تعزیز إنجاح األنشطة 

الخاصة بالحوار الوطني بحكم الخبرات المكتسبة لدیھم. 

تم التوافق على أن یكون میسر األنشطة في الحوار الوطني وجھ إعالمي معروف وذلك بھدف خلق حالة من الحیاد وقبول لدى ●
المشاركین في عملیة الحوار الوطني، ویساھم ذلك في عدم توجیھ اآلراء أو إصدار األحكام بشكل متسرع عند حدیث أحد 

المشاركین أو المشاركات. 

عند مواجھة أي تحدي كان اإلجراء المتخذ بأن یتم عقد اجتماع طارئ أو مستعجل التخاذ قرار تشاركي یساھم في حل أي ●
تحدي وكان ذلك یتم في وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة بشكل دوري. 

وزیر الشؤون السیاسیة والبرلمانیة كان یوجھ دائماً رسائل إیجابیة وتحفیزیة لفریق العمل تساھم في تطویر العمل بشكل ●
دوري. 

 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 

اآلخرین، ذلك قد یتضمن (مؤسسات أخرى، أو ضمن مؤسستكم، أو مؤسسات أكبر أو أصغر، أو 
مؤسسات حكومیة).

 كلمة) 300(االجابة بما ال یتعدى ال 

االصعدة كافة على والتشریعات بالقوانین یتعلق فیما األردن في السیاسي اإلصالح قطاعات كافة على النشاط ھذا تكرار یمكن 
جمیع بین مشتركاً حوارًا لتبنیھ الشعبیة المشاركة بمعیار مباشر بشكل النشاط ھذا یرتبط العمل. وخطة االلیة نفس باستخدام 
مبدأ مع ینسجم كما الحوار، محل والقوانین المواضیع طبیعة إلى بالنظر إضافیة قیمة ویكتسب السیاسي، اإلصالح حول األطراف 

المنصات تسخیر خالل من وذلك وتوصیاتھ، ونتائجھ الحوار تقدم لمراحل المستمر النشر على یركز لكونھ المعلومات اتاحة 
تعزیز مبدأ مع كذلك منسجماً یجعلھ مما المختلفة، الحكومیة اإللكترونیة والمنصات االجتماعي التواصل وسائل عبر التفاعلیة 

.االنفتاح على التكنولوجیا واالبتكار لزیادة المساءلة والشفافیة

ویمكن علیھ، المترتبة اآلثار استنباط في المنھجیة ذات استعمال یتم أن یمكن  ١٩– كوفید بفیروس المتعلقة الحالیة المرحلة وبعد 
المھنیة والنقابات السیاسیة واألحزاب المدني المجتمع ومؤسسات التنفیذیة الرسمیة المؤسسات بین التشاركیة بناء خالل من ذلك 

في علیھا البناء یمكن األنشطة ھذه مثل تنفیذ أن كما القرار، وصانع المواطن بین الثقة تعزیز في األنشطة ھذه تساھم أن ویمكن 
اتخاذ القرارات الحكومیة والرسمیة وتقییمھا بشكل مباشر.

 الدروس المستقاة4.5

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

 كلمة) 300(االجابة بما ال یتعدى ال 

ضرورة تبني نھج الحوار في صیاغة وبناء التشریعات السیاسیة األردنیة. ●
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تعزیز عملیة التشاركیة مع مؤسسات المجتمع المدني في األردن. ●
زیادة دمج المواطنین في عملیة اتخاذ القرارات الحكومیة المرتبطة بالحیاة السیاسیة. ●
تكریس التعاون بین السلطة التنفیذیة ممثلة بالحكومیة والسلطة التشریعیة ممثلة بمجلس النواب. ●
استخدام الحوار الوطني إلقناع المواطنین بجدوى اإلصالح السیاسي في األردن ورفع مستوى رضاھم. ●
تكریس نھج التقییم والمتابعة بشكل دوري حول كافة التشریعات والقرارات السیاسیة. ●
مأسسة عملیة الحوار الوطني حول قرارات الحكومة وذلك من خالل بناء وحدة خاصة في وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة ●

تعنى بتنفیذ الحوارات الوطنیة وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة والجھات الفاعلة ومثیالً لھا بماء وحدة متخصصة 
. بالحوار الوطني في مجلس النواب ترتبط في عملھا مع اللجان الدائمة في مجلس النواب

 أخرى4.6

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

 كلمة) 300(االجابة بما ال یتعدى ال 

أوالً: سوف یتم استكمال عملیة الحوار الوطني في بناء خطط تفصیلیة لكسب تأیید البرلمانیین والبرلمانیات لألخذ بالتوصیات التي تم 
جمعھا في عملیة الحوار الوطني. 

ثانیاً: سیتم تنفیذ حملة رفع وعي المواطنین بمجریات إقرار تشریع قانون اإلدارة المحلیة من خالل تنفیذ نشاطات مع مؤسسات 
المجتمع المدني المحلیة في كافة المحافظات األردنیة. 

ثالثاً: إجراء أبحاث ودراسات وأوراق سیاسیة بالشراكة مع أكادیمیین متخصصین في اإلدارة المحلیة وتقدیمھا للبرلمانیین 
والبرلمانیات في مجلس النواب. 

رابعاً: تقییم نجاعة التشریع بعد تطبیقھ من خالل عملیة متابعة وتقییم بتم تنفیذھا بالشراكة مع أصحاب المصلحة. 

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

الروابط في الحقول المخصصة

جلسة حواریة للحوار الوطني لالمركزیة في محافظة 
المفرق

https://t.ly/11Nn 

 https://bit.ly/2zEhIEEفیدیو الحوار الوطني لإلدارة المحلیة
تقریر مصور حول المؤتمر الصحفي لعرض نتائج 

الحوار الوطني – قناة الغد 
https://t.ly/H0Hr

https://t.ly/gfrKتقریر مصور حول إطالق الحوار الوطني – التلفزیون 

https://t.ly/11Nn
https://bit.ly/2zEhIEE
https://t.ly/H0Hr
https://t.ly/gfrK


استمارة التقدیمدراسة حالة حول الحكومة المفتوحة – 
(البیانات المفتوحة، المشاركة، التعاون، إشراك المواطنین، واالبتكار في القطاع العام)
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األردني
تقریر مصور حول الحوار الوطني في محافظة عجلون 

– التلفزیون األردني
https://t.ly/cib3

مشاركة مواطنین من الصم والبكم في جلسة لعرض 
بعض مخرجات الحوار الوطني – جفرا نیوز 

https://t.ly/J30k

 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/2Lp9HpZ رابط یضم فعالیات النشا ط 
والخطة التنفیذیة 

https://t.ly/cib3
https://t.ly/J30k
https://bit.ly/2Lp9HpZ

