
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 

واإلسكوا 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 

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

الجھات 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

وزارة التنمیة االجتماعیة ودائرة مراقبة الشركات / وزارة  اسم المؤسسة1.1
 وزارة التخطیط والتعاون /الصناعة والتجارة والتموین

الدولي
 نوع المؤسسة1.2

(حكومیة غیر حكومیة، دولیة، أكادیمیا)
حكومیة

االردن الدولة1.3

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

الخ)

تنظیم عمل قطاع الجمعیات والشركات غیر الربحیة 
 المسجلة بالمملكة 

دراسة الحالة.1
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
(عنوان النشاط)

تعزیز التشاركیة والحوار بین القطاع العام ومؤسسات 
المجتمع المدني

 الموقع اإللكتروني2.2
(رابط صفحة النشاط إن وجدت)

     
https://bit.ly/3fHHWH7 

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

 نبذة مختصرة (ملخص بسیط)2.5

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

https://bit.ly/3fHHWH7
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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 ال یتعدى ال 
الجھات المسؤولة عن تنفیذ النشاط ھي وزارة التنمیة االجتماعیة ودائرة مراقبة الشركات، وھذه المؤسسات ھي جھات 

حكومیة رسمیة لھا مھام مختلفة وتقوم على خدمة المواطنین عامة ، حیث عملت معا لخلق حوار بین الحكومة 
والمجتمع المدني حول آلیات الموافقة على حصول المؤسسات على التمویل األجنبي، ومعاییر الحوكمة فیھا، 

والسیاسات التي تطور من عملھا، و قد وحدت ھذه المؤسسات جھودھا لتنفیذ ھذا النشاط ، وتتمثل أھم مھام وزارة 
التنمیة االجتماعیة  في تنسیق الخدمات االجتماعیة لجمیع المواطنین، واإلشراف على الجمعیات الخیریة والھیئات 

التطوعیة بما یتفق مع القوانین واألنظمة، أما دائرة مراقبة الشركات تعمل إدارة التدقیق والرقابة على الشركات غیر 
الربحیة لتوثیق األنظمة األساسیة ومراقبتھا وفق أنظمة مالیة وقانونیة معتمدة.

المستفیدون ھم مؤسسات المجتمع المدني  المحلیة في االردن

 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 2020 – 2018یمثل ھذا النشاط االلتزام األول لخطة االردن الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة (
ھذا النشاط إلى خلق حوار بین الحكومة والمجتمع المدني متمثال بالجمعیات، والشركات غیر الربحیة وقطاعتھا 

المتمثلة في (القطاعات الصحیة والتعلیمیة وتمویل المشاریع الصغیرة والترویج اإلستثماري والتدریب الذي یھدف إلى 
تنمیة المجتمع) ، والجمعیات الخیریة، حول آلیات الموافقة على حصول ھذه المؤسسات على التمویل األجنبي، 

ومعاییر الحوكمة فیھا، والسیاسات التي تطور من عملھا. جاء ھذا النشاط لیعالج مشكلة ضعف الثقة بین الحكومة 
ومؤسسات المجتمع المدني، والتي نتجت عن ضعف الحوار والمشاركة في صنع القرار خالل المرحلة السابقة،  ففي 
حین تشكو مؤسسات المجتمع المدني من صعوبة اإلجراءات التي تطبقھا الحكومة على آلیات التمویل أو غیرھا من 

األنظمة والممارسات، تشكو الحكومة من ضعف إطار الحاكمیة لدى مؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي الوصول إلى 
رؤیة مشتركة بین الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني فیما یخص السیاسات التي تحكم عمل تلك المؤسسات سیساھم 
في دعم التحول الدیمقراطي والشراكة الحقیقیة بینھما، كما أن تعزیز الحاكمیة لدى مؤسسات المجتمع المدني سیحسن 

من أداء القطاع والثقة بھ، لیس فقط من جانب الجھات الحكومیة بل ایضاً من مختلف شرائح المواطنین.
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حیث تم عمل مصفوفة تبین اإلجراءات المتبعة فیما یخص موافقات الحصول على التمویل األجنبي من خالل حوار 
مع مختلف الجھات المستھدفة ذات العالقة، وذلك بھدف تبني إجراءات موحدة وواضحة وشفافة ومبسطة بما ینسجم 

مع المعاییر الفضلى، وتم اعتماد إجراءات جدیدة بناء على ما جاء بالنقاشات والحوار بین الحكومة ومؤسسات 
المجتمع المدني ـ وتقوم الحكومة حالیا على اطالق خدمة تقدیم ومتابعة الطلبات الكترونیا من قبل دائرة مراقبة 
الشركات وسجل الجمعیات ، و ال زال العمل جاري على تبني إجراءات تعكس ما ورد في توصیات مؤسسات 

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

 كلمة)100(االجابة بما ال یتعدى ال 
ما یمیز ھذا النشاط أنھ ینسجم مع معیار المشاركة الشعبیة؛ لكونھ یوجب الشراكة بین المؤسسات الحكومیة وغیر 

 وخاصة مقصد 2030الحكومیة في جمیع مراحل تنفیذه وایضا مع الھدف السادس عشر من أھداف التنمیة المستدامة 
ضمان اتخاذ القرارات على نحو یستجیب لالحتیاجات وشامل للجمیع وتشاركي وتمثیلي على جمیع )الھدف المتعلق ب 

. كما ان جمیع نتائجھ یتم التوافق علیھا بین المجتمع المدني والحكومة.(المستویات

التطویر.2
 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 فریق العمل من الجھات المنفذة والمكونة من وزارة التنمیة 

االجتماعیة ودائرة مراقبة الشركات ووزارة التخطیط والتعاون الدولي وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني 
والخبراء،  وكان دور ھذا الفریق بالعمل على إعداد خطة عمل النشاط وتنفیذھا من خالل عمل مصفوفة تبین اإلجراءات 

التي یتم اتباعھا للموافقات على التمویل في سجل الجمعیات واإلجراءات التي یتم اتباعھا في دائرة مراقبة الشركات، 
 مشاركاً من الجھات الممثلة لمؤسسات المجتمع المدني وجھات حكومیة من 60وایضا تم تنظیم ورشة عمل وقد حضرھا 

مختلف القطاعات تم فیھا مناقشة الخطة التنفیذیة والخروج بتوصیات واعتمادھا، حیث تم ادراج ھذه التوصیات ضمن 
اإلجراءات الجدیدة التي تم إقرارھا.

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 
المستفیدین ھم  الحكومة والمجتمع المدني متمثالً بالجمعیات، والشركات غیر الربحیة ، حیث ستستفید مؤسسات المجتمع 

المدني من  اإلجراءات الحكومیة المتعلقة بآلیات التمویل أو غیرھا من األنظمة أو الممارسات، حیث أن اطالق الموقع 
االلكتروني سیوفر الوقت والجھد على ھذه المؤسسات عند التقدیم لطلبات الموافقة للحصول على التمویل االجنبي من 
الجھات الممولة باإلضافة الى الخدمات االخرى، اما بالنسبة للحكومة ستضمن تعزیز الحاكمیة لدى مؤسسات المجتمع 

المدني و سیحسن من أداء القطاع والثقة بھ من جانب الجھات الحكومیة من خالل تبني مجموعة من المعاییر والسیاسات 
الطوعیة واإللزامیة .
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األثر.3
 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 

الجمعیات سجل في التمویل موافقات على للحصول اتباعھا یتم التي اإلجراءات تبین مصفوفة ببناء العمل فریق نجح 
مختلف مع حوار خالل من المؤسسات داخل الحوكمة ضمان مع الشركات مراقبة دائرة في اتباعھا یتم التي واإلجراءات 

الجھات المستھدفة. وتم الوصول الى إجراءات موحدة وواضحة وشفافة ومبسطة تنسجم مع المعاییر الفضلى.
حكومیة وجھات وجمعیات الربح تحقیق الى تھدف ال وشركات مدني مجتمع بمؤسسات متمثلة؛ جھة  60ساھمت وایضا 

ومؤسسات العام القطاع بین والحوار التشاركیة لتعزیز تھدف توصیات یتضمن بتقریر بالخروج القطاعات؛ مختلف من 
دائرة قبل من االلكترونیة الخدمات اطالق ومنھا  جدیدة إجراءات اعتماد تم التوصیات على وبناءا المدني، المجتمع 
الدوائر مختلف مع إلكترونیاً الخدمة ھذه ربط وتم الكترونیا، التمویل على الحصول طلب تقدیم حول الشركات مراقبة 

في ساھم وھذا ، الوزراء ورئاسة الدولي والتعاون التخطیط ووزارة الداخلیة وزارة فیھا بما العالقة ذات والوزارات 
ما تعكس إجراءات تبني على جاري العمل زال وال التمویل. على الموافقة الستصدار الالزم الوقت واختصار التسھیل 

ورد في التقریر ونظام خدمة الكترونیة للجمعیات. 
فمثال؛ النشاط، تنفیذ مراحل من مرحلة لكل واضحة قیاس وأدوات أداء مؤشرات وجود خالل من النتائج ھذه قیاس وتم 

المطلوب، العدد من الناتجة والوثائق والتعلیقات والجلسات التقاریر و المصفوفات عدد  :تضمنتالكمیة االداء مؤشرات 
المشاركین وعدد الجلسة ومكان تاریخ تبین التي الحضور قائمة  والمصفوفة وثیقة وجود  تضمنت:القیاس أدوات أما 

الحكومة بین مشتركة رؤیة إلى الوصول النشاط ھذا تنفیذ خالل من المتوقع من و  والتعلیمات.لتقاریر النھائیة والنسخة 
التحول دعم في ذلك سیساھم و المؤسسات تلك عمل تحكم التي السیاسات یخص فیما المدني المجتمع ومؤسسات 
أداء من سیحسن المدني المجتمع مؤسسات لدى الحاكمیة تعزیز الى باإلضافة بینھما، الحقیقیة والشراكة الدیمقراطي 

القطاع والثقة بھ، لیس فقط من جانب الجھات الحكومیة بل ایضاً من مختلف شرائح المواطنین

طوعیة استراتیجیة إطالق سیتم كما الطلبات، الستقبال االلكترونیة البوابات استكمال سیتم القادمة المرحلة في أما 
تطویر وسیاسات التنمویة األولویات تحدد المانحة والجھات الحكومیة الجھات مع بالشراكة المدني للمجتمع تشاركیة 

.المجتمع المدني بحیث تكون منسجمة مع األولویات والتحدیات الوطنیة والموارد المتاحة والممارسات الفضل

 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 
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عدم حضور العدد الكافي من منظمات المجتمع المدني والذي قد یؤثر على جلسات النقاش وبالتالي على التغذیة  
الراجعة، لتجنب الوقوع بھذه المشكلة اتبعنا سیاسة االتصال والتواصل بطریقة دوریة ومنظمة،  وتم تعبئة استمارة مسبقا 

لاللتزام بأن تكون شریك بتنفیذ األنشطة باإلضافة الى الخبرات والمساعدة التي  تضم كل المنظمات الراغبة والمستعدة
تستطیع تقدیمھا وایضا أھداف ھذا النشاط تصب بمصلحة ھذه المنظمات. ، وایضا قمنا ببناء خطة عمل واضحة ومفصلة 

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

المتابعة الحكومیة الداخلیة وسرعة اإلجراءات، ولذا تم تشكیل لجنة تجتمع بشكل دائم للمتابعة والخروج بالسیاسات 
األولیة واالجابة على أي أسئلة لصانع القرار.

 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 

وجود خطة تنفیذیة مفصلة بخط زمني واضح ومدروس●
التعاون والتشاركیة بین الجھات الحكومیة والجھات غیر الحكومیة وعدد من المؤسسات، باإلضافة الى العمل ●

الجماعي المنظم وااللتزام بدقة العمل وإتقانھ على أكمل وجھ والتواصل المستمر والبناء بین فریق العمل، كل 
ھذه العوامل تساھم بنجاح فریق العمل وتنفیذ النشاط.

الخبرات والتنوع ضمن فریق العمل ساھم بتوفیر الموارد المطلوبة للنجاح.●

توفر البنیة التحتیة والخدمات عند عقد اجتماعات اللجان وورشات العمل، حیث تم عقد االجتماعات دوریة ●
.OECDوتوفیر كل الخدمات اللوجستیة وذلك بدعم من 

 التكرار4.4
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ھل تم تكرار أو نسخ ھذا النشاط لمعالجة مشاكل أخرى؟ في حال كان ذلك، كیف؟ برأیكم ماھي 
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 الیتعدى ال 

یمكن تكرار استخدام نفس استراتیجیة النشاط على كافة القطاعات الخاصة االقتصادیة ولیس فقط بما یتعلق بقطاع 
المؤسسات الغیر ربحیة، حیث لو استخدمنا نفس خطة العمل على القطاعات الخاصة، ھذا سیساھم في التسھیل على 

الشركات الحصول على الموافقات الرسمیة بكافة اشكالھا من المؤسسات الحكومیة، و یرتبط أیضا ھذا النشاط بخطط 
الحكومة وتوجھاتھا والتي تؤمن بالمؤسسات والشركات كشریك حقیقي في التنمیة والنمو االقتصادي.

 الدروس المستفادة4.5

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

 كلمة) 300(االجابة بما ال یتعدى ال 

إن التغییر لصالح التحول الدیمقراطي األردني یتطلب عدة إجراءات منھا: الوصول إلى رؤیة مشتركة بین ●
الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني فیما یخص السیاسات التي تحكم عمل تلك المؤسسات.

أن تعزیز الحاكمیة داخل مؤسسات المجتمع المدني سیحسن من أداء القطاع والثقة بھ، لیس فقط من جانب ●
الجھات الحكومیة بل ایضاً من مختلف شرائح المواطنین.

 أخرى4.6
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ھل تودون إضافة أیة معلومات أخرى حول تجربتكم لمشاركتھا مع اآلخرین ؟

 كلمة) 300(االجابة بما ال یتعدى ال 

سوف یتم استكمال البوابات االلكترونیة، واكمال المرحلة الثالثة من النشاط ھذا العام حیث سیتم تطویر استراتیجیة من 
خالل عمل دراسة تشمل تنظیم استبیان\مجموعات مركزة\ مقابالت الستطالع تغطي األولویات التنمویة للعمل علیھا 
للثالث سنوات القادمة وایضا أولویات وسیاسات تطویر المجتمع المدني وتطویر الحوار مع الحكومة وذلك من وجھة 

نظر المجتمع المدني والحكومة، باإلضافة إلى  تنظیم مؤتمر وطني لمناقشة النتائج ووثیقة مسودة االستراتیجیة واستكمال 
التغذیة الراجعة في بناء ھذه االستراتیجیة واإلعالن عنھا ونشرھا للعموم.

مواد أخرى.4
 ھل لدیكم مواد إلكترونیة (ملفات، صور، فیدیو، الخ) تودون إرفاقھا مع االستمارة؟ الرجاء وضع 5.1

الروابط في الحقول المخصصة

-رابط للصور
رابط ملف إنجازات ھذا النشاط التي تحتوي على جمیع رابط لملفات داعمة أخرى

فعالیتھ بما في ذلك الصور.
https://bit.ly/2WUvvPx 

 -1رابط فیدیو حول المشروع 

-2رابط فیدیو حول المشروع 
رابط دلیل االستخدام- الخدمات االلكترونیة، متاحھ عبر روابط أخرى

https://bit.ly/2kex8boھذا الرابط   
رابط خبر إطالق الخدمة اإللكترونیة: 

https://bit.ly/2mhYIoX

 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. 

 لمبادرة الشراكة الحكومیة ٢٠٢٠-٢٠١٦تقریر خطة األردن 
الشفافة 

صفحة المبادرة على موقع وزارة التخطیط والتعاون الدولي
https://bit.ly/2Lp437a

https://bit.ly/2WUvvPx
https://bit.ly/2kex8bo
https://bit.ly/2mhYIoX
https://bit.ly/2Lp437a
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