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مقدمة

املشــكلة  الحكومــة  علــى  يتوجــب  الدســتور  وبحســب  األردنّيــة،  الحكومــات  تشــكيل  ملرحلــة   
ً
تباعــا

الضابــط  الدســتوري  للنــص   
ً
اســتنادا وذلــك  النــواب  مجلــس  ثقــة  ألخــذ  الــوزاري  البيــان  تقديــم 

للعملّيــة فــي املــادة )53( مــن الدســتور األردنــي ببندهــا الثالــث »يترتــب علــى كل وزارة تؤلــف أن تتقــدم 

 
ً
ببيانهــا الــوزاري إلــى مجلــس النــواب خــال شــهر واحــد مــن تاريــخ تأليفهــا إذا كان املجلــس منعقــدا

وأن تطلــب الثقــة علــى ذلــك البيــان«، ونصــت ذات املــادة فــي البنــد الرابــع منهــا » وإذا كان مجلــس 

النــواب غيــر منعقــد يدعــى لانعقــاد لــدورة اســتثنائية وعلــى الــوزارة أن تتقــدم ببيانهــا الــوزاري وان 

تطلــب الثقــة علــى ذلــك البيــان خــال شــهر مــن تاريــخ تأليفهــا«.

يعد البيان الوزاري من أهم أدوات الديمقراطية في األردن حيث أن الحكومة ال تستطيع ممارسة 

أعمالهــا مــن غيــر ثقــة املجلــس الــذي إختــاره الشــعب ليمثلهــم فــي عمليــة صنــع واتخــاذ القــرار واتخــاذ 

برنامجهــا  تقديــم  علــى  الحكومــات  الــزام  فــي   
ً
أيضــا الــوزاري  البيــان  أهميــة  تكمــن  كمــا  القــرارات، 

وخططهــا أمــام مجلــس النــواب والتــي ســتعتمدها خــال حقبــة ادارتهــا للشــأن العــام  وتعاملهــا فــي 

تكريــس مفاهيــم الديمقراطيــة واإلصــاح والتنميــة والتطويــر فــي مختلــف املجــاالت، والــذي بــدوره 

لة وتحديــد قرارهــم باعطائهــا الثقــة أو 
ّ
يحــدد تعاطــي أعضــاء مجلــس النــواب مــع الحكومــة املشــك

حجبهــا حســب االلتزامــات والبرامــج املقّدَمــة وإن كانــت تصلــح لتنفيذهــا مــن عدمــه. 

اثــر احتجاجــات شــعبية وشــبابية علــى ادارتــه  بعــد اســتقالة حكومــة الدكتــور هانــي امللقــي علــى 

لــف الوزيــر الســابق الدكتــور عمــر الــرزاز بتشــكيل الحكومــة القادمــة 
ُ
للملفــات اإلقتصاديــة، ك

بوقــت كان فيــه مجلــس النــواب باجازتــه الرســمية بعــد انتهــاء الــدورة العاديــة الثانيــة، مــا لبــث إال 

خّصــص ملناقشــة الثقــة فــي حكومــة الدكتــور الــرزاز بعــد 
ُ
أن دعــا جالــة امللــك إلــى دورة اســتثنائية ت

تشــكيلها وأداء اليميــن القانونــي بشــكٍل رســمي.

وتقدمــت حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز ببيانهــا الــوزاري فــي أولــى جلســات الــدورة االســتثنائية الثانيــة 

فــي ظــل ظــروف تتطلــب منــه امتصــاص الغضــب الشــعبي، ببيــان قــادر علــى تقديــم التزامــات جــادة 
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ونوعّيــة وابداعّيــة لحــل املشــاكل العالقــة مــن حكومــات ســابقة، وعــدم االنجــرار إلــى فــرض مزيــد مــن 

الضرائــب علــى املبيعــات وتوســعة شــبكة ضريبــة الدخــل.

 

فــي عمــل حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز،  فــي إطــار االهتمــام الرســمي والشــعبي  يأتــي هــذا التقريــر 

وااللتزامــات التــي قدمهــا فــي بيانــه الــوزاري أمــام مجلــس النــواب يــوم االثنيــن املوافــق 2018/7/9، 

حيــث يحتــوي علــى تحليــٍل نوعــٍي وكمــٍي للبيــان، كذلــك علــى تصنيــف لإللتزامــات التــي تعهــدت بهــا 

أمــام  خــال حديثــه  الــرزاز  لهــا  تطــرق  التــي  املحــاور  أبــرز   
ً
مبينــا نفســها،  علــى  الحكومــة وفرضتهــا 

أعضــاء مجلــس النــواب، باإلضافــة إلــى أهــم املحــاور والقطاعــات التــي تكــررت.
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رزاز	ميتر	

فــي إطــار االســتحداث الــدوري ملنهجيــات املراقبــة مــن قبــل راصــد ملراقبــة األداء الحكومــي، عمــل 

الفريــق علــى تطويــر آليــة جديــدة ضمــن آليــات الرصــد والتقييــم العامليــة مــن خــال موقــع الكترونــي 

ُســمي رزاز ميتــر، لقيــاس مــدى التــزام حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز بالتعهــدات وااللتزامــات التــي 

تقدمهــا ومــدى وانجازهــا علــى أرض الواقــع، حيــث يتضمــن هــذا املوقــع مجموعــة مــن املؤشــرات 

وااللتزامــات التــي قدمتهــا الحكومــة ضمــن بيانهــا الــوزاري ومــا يتبعــه مــن خطــط تنفيذيــة توضــح مــا 

ورد فــي البيــان الــوزاري بشــكل تفصيلــي.

وســيقوم فريــق راصــد علــى تقييــم درجــة التحقــق لــكل التــزام تعهــدت بــه الحكومــة علــى نفســها وذلــك 

مــن خــال مراقبــة جميــع القــرارات واإلجــراءات والنشــاطات التــي تقــوم بهــا الحكومــة وعكســها علــى 

مقيــاس التقييــم والــذي ســيتضمن ثــاث درجــات وهــي: 

مكتمل: أي أن الحكومة قامت بتنفيذ هذا االلتزام بشكل كامل.

جاري	التنفيذ: أي أن الحكومة بدأت في تنفيذ االلتزام ولكن لم يتم االنتهاء منه. 

لم	يبدأ: أي أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات تجاه هذا االلتزام. 

 ملجموعة من املحاور األساســية التي تم اســتخاصها من 
ً
كما ســيتم تصنيف هذه االلتزامات وفقا

البيــان الــوزاري وهــي )اإلصــاح السيا�ســي، اإلصــاح املالــي واالقصــادي، اإلصــاح اإلداري ومكافحــة 

الفســاد، املســاءلة والشــفافية، ســيادة القانون وحقوق االنســان، تنمية وخدمات، شــؤون عربية 

ودولية(. 

 يحتــوي علــى كافــة األخبــار املتعلقــة بــكل محــور رئي�ســي والتــزام 
ً
 شــاما

ً
وســيكون رزاز ميتــر موقعــا

حتــى يتســنى للمواطنيــن متابعــة أعمــال الحكومــة مــن خــال هــذا املوقــع، مــع التأكيــد بــأن الهــدف 

مــن هــذا املوقــع هــو توفيــر املعلومــات للجمهــور وترســيخ أســس الشــفافية واملســاءلة كأداة حقيقيــة 

طــرٍف  أي  يخــدم  ال  املوقــع  هــذا  أن  علــى  التأكيــد  الواجــب  ومــن  األردن،  فــي  اإلصــاح  أدوات  مــن 

سيا�ســٍي أو حزبــٍي فهــو موقــع محايــد ينقــل املعلومــة مــن مصدرهــا الرســمي وبلورتهــا ضمــن أطــر 
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وآليــات الرقابــة واخراجهــا للمواطــن كنتيجــة تبيــن مــدى قــدرة الحكومــة علــى اإليفــاء بااللتزامــات 

التــي ألزمــت بهــا نفســها. 

الصــورة  نقــل  يضمــن  بمــا  دوري  بشــكل  املوقــع  فــي  الــواردة  املعلومــات  كافــة  تحديــث  وســيتم 

الصحيحــة والفعليــة  ألداء الحكومــة ومــدى فاعليتهــا مــع مطالــب املواطنيــن. كمــا يتيــح موقــع رزاز 

ميتــر خاصيــة ارســال أي تعليقــات أو مشــاركات أو اقتراحــات مــن قبــل املواطنيــن ليكونــوا شــركاء فــي 

عمليــة املراقبــة والتقييــم ضمــن أســس وضوابــط العمــل املنهــي. 
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منهجية	العمل	والتحليل	

الباحثــون  مــن قبــل فريــق باحثــي مركــز الحيــاة – راصــد، وقــد حــرص  الدراســة  إعــداد هــذه  تــم 

بنــاء  تــم  وقــد  والحيــاد،  واملهنيــة  بالدقــة  يتصــف   
ً
موضوعيــا  

ً
تقريــرا التقريــر  هــذا  يكــون  أن  علــى 

 ألفضــل 
ً
 علــى الخبــرة املتراكمــة التــي يملكهــا فريــق البحــث فــي راصــد واســتنادا

ً
هــذا التقريــر اعتمــادا

املعاييــر واملمارســات الدوليــة، حيــث قــام الفريــق بإعــداد التقريــر باســتخدام عــدد مــن مؤشــرات 

الباحثــون  اســتخدم  كمــا  الــرزاز،  لحكومــة  الــوزاري  البيــان  لتحليــل  والنوعّيــة  الكمّيــة  القيــاس 

أســلوب التحليــل والقيــاس ملقارنــة مــا جــاء فــي البيــان الــوزاري لحكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز مــع 

بيانــات حكومّيــة ســابقة، وقــد عمــل فريــق البحــث علــى رصــد وتتبــع االلتزامــات والوعــود الحكوميــة 

التــي وردت فــي البيــان الحكومــي وتصنيفهــا ضمــن ثمانيــة محــاور رئيســية هــي:

2. اإلصاح املالي وتحفيز اإلقتصاد1. اإلصاح السيا�سي

4. التنمية والخدمات3. اإلصاح اإلداري ومكافحة الفساد

6. سيادة القانون وحقوق اإلنسان5. الشفافية واملساءلة

8. املنظومة األمنية7. شؤون خارجية

وقــام فريــق البحــث بتحليــل االلتزامــات الــواردة فــي البيانــات الحكوميــة للحكومــات الثــاث الســابقة 

لحكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز وتصنيفهــا ضمــن ذات املحــاور املذكــورة أعــاه وتحديــد االلتزامــات 

املتكــررة فــي بيــان حكومــة الــرزاز مــع البيانــات الســابقة وهــي:

3. حكومة الدكتور هاني امللقي2. حكومة الدكتور عبدهللا النسور1. حكومة الدكتور  فايز الطراونة

ولبيــان األهميــة التــي أوالهــا البيــان الــوزاري لــكل محــور مــن املحــاور، عمــل فريــق البحــث علــى تحليــل 

نســبة كلمــات كل محــور مــن البيــان الــوزاري كامــل، كمــا عمــل علــى اســتخراج الكلمــات املفتاحيــة 

الواردة في البيان وقياس مدى تكرار كل منها في البيان بأكلمه، وقد تم قياس عدد الكلمات املتعلقة 

بــكل محــور علــى حــده، وعمــل فريــق البحــث علــى تحليــل كيفيــة  طــرح الحكومــة لالتزامــات فــي بيانهــا 

الوزاري لتحديد توجه حكومة الرزاز سواء باستحداث وعود جديدة أو االستمرار بتنفيذ التزامات 

عملــت عليهــا وزارات ســابقة أو تكــررت عبــر الحكومــات التــي تــم اجــراء الدراســة عليهــا.
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الباب األول: نتائج التحليل النوعي للبيان الوزاري 

لحكومة الدكتور عمر الرزاز
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:	املحاور	الرئيسية	وااللتزامات
ً
أوال

ضــم البيــان الــوزاري لحكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز مجموعــة مــن االلتزامــات التــي تــم اســتخاصها مــن البيــان الــوزاري 

مــن قبــل الفريــق الباحــث والتــي وصــل مجمــوع عددهــا إلــى 80 إلتــزام موزعيــن علــى 8 محــاور رئيســية، ويبيــن الرســم 

اآلتــي عــدد املحــاور وعــدد االلتزامــات فــي كل محــور: 
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	لتحديدها	بزمن	وربطها	بجهة	
ً
:	قياس	دقة	لغة	االلتزامات	وفقا

ً
ثانيا

وتضمينها	إلجراء	

قام  فريق البحث بتحليل ومقارنة اإللتزامات التي تعهدت بها حكومة الدكتور عمر الرزاز من خال البيان الوزاري 

بنــاء علــى دقــة لغــة اإللتزامــات، حيــث قــام فريــق البحــث بتحليــل إلتزامــات كل محــور علــى حــده مــن حيــث إرتبــاط هــذه 

اإللتزامــات بزمــن، أو جهــة منفــذة، أو إجــراءات ســيتم إتخاذهــا لتنفيــذ هــذه اإللتزامــات.  

ويشــار إلــى أن الحكومــة تعهــدت فــي حــال حصولهــا علــى ثقــة مجلــس النــواب بوضــع خطــط تفصيلّيــة تترجــم جميــع مــا 

ــرات قيــاس واضحــة، يتــّم إطــاع مجلــس النــواب عليهــا، 
ّ

ورد فــي بيانهــا الــوزاري، وفــق ســقوف زمنّيــة محــّددة، ومؤش

ــن مــن أداء دوره الرقابــي علــى أعمــال الحكومــة، وفــق األصــول الدســتورّية.
ّ

ليتمك

وتبيــن للفريــق أن محــور الخدمــات العامــة والتنميــة هــو أكثــر املحــاور التــي احتــوت علــى إلتزامــات محــددة بجهــة منفــذة، 

بينمــا كان محــوري اإلصــاح السيا�ســي ومحاربــة الفســاد ومحــور الشــفافية واملســاءلة أكثــر املحــاور التــي احتــوت علــى 

إلتزامــات غيــر محــددة بجهــة منفــذة.

 ومــن ناحيــة إرتبــاط اإللتزامــات بزمــن محــدد فقــد كان محــور اإلصــاح اإلداري أكثــر املحــاور التــي احتــوت علــى إلتزامــات 

محــددة بزمــن، يليــه بعــد ذلــك محــور اإلصــاح اإلقتصــادي، بينمــا لــم تكــن أي مــن إلتزامــات محــور اإلصــاح السيا�ســي 

ومحــور ســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان محــددة بزمــن. 

أمــا بالنســبة إلرتبــاط اإللتزامــات بإجــراءات محــددة فقــد كان محــور اإلصــاح اإلداري أكثــر املحــاور التــي احتــوت علــى 

إلتزامــات محــددة بإجــراءات، يليــه محــور اإلصــاح اإلقتصــادي، بينمــا كان محــور ســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان 

أكثــر املحــاور التــي احتــوت علــى إلتزامــات غيــر محــددة بإجــراء.  ويبيــن الجــدول التالــي تفصيــل تحليــل كل إلتــزام علــى 

حــده مــن حيــث دقــة لغتــه.
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تحليــل	نوعــي	لإللتزامــات	التــي	تطــرق	لهــا	البيــان	الــوزاري	لحكومــة	الدكتــور	عمــر	الــرزاز	حســب	دقــة	

لغتهــا:	

اإللتزامات
محدد	

بجهة

محدد	

بزمن

محدد	

بإجراء

اإلصالح	السيا�سي

√××وضع خطة تنفيذية لتطبيق النموذج الديموقراطي محددا باالوارق النقاشية امللكية السبع

×××اجراء تقييم شامل لتجربة الامركزية 

اإلصالح	املالي	واالقتصادي

×××تطوير عمل دوائر االستثمار لتصبح دوائر خدماتية تخدم املستثمرين 

الترويج للفرص االستثمارية في املحافظات من خال مشروع الخارطة االستثمارية والشراكة مع 
√××املجالس البلدية والامركزية

×××زيادة حصة املشاريع الريادية الخضراء

×××دعم ثقافة ريادة االعمال واالبتكار واالنتاج املحلي والتصدير وتطوير اتفاقيات قواعد املنشأ 

××√تنفيذ العديد من البرامج واملشروعات تهدف الى زيادة مساهمة الدخل السياحي 

√×√وضع خطة عمل شاملة بمؤشرات قياس وكلف مالية واقعية تهدف الى زيادة مساهمة القطاع الزراعي

مراجعة االستراتيجة الوطنية للطاقة وتعزيز االعتماد على مصادر الطاقة املنتجة من املصادر املحلية 
√×√وتنويع مصادر الطاقة 

×××ضبط كلف التشغيل

√××اجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية 

×××مراجعة كاملة لجانب النفقات في املوازنة

إعداد قانون املوازنة من منطلق تحديد أولويات الدولة ال أولويات كل وزارة على حده واجراء املناقات 
√√×الازمة لتنفيذ االولويات الوطنية خال 3 شهور املقبلة 

√√×تخفيض النفقات الحكومية بواقع 151 مليون دينار اردني خال 100 يوم من عمر الحكومة

√√×اطاق حوار حول مشروع ضريبة الدخل خال 100 يوم من عمر الحكومة

تشكيل لجنة فنية لدراسة العبء الضريبي الكلي واجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية خال 
√√×100 يوم من عمر الحكومة

مراجعة البند املتعلق بتقاعد الوزراء في قانون التقاعد املدني والعودة إلى العمل بقرار خفض رواتب 
√√×الوزراء بنسبة %10 خال 100 يوم من عمر الحكومة

تخفيض نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد والضريبة الخاصة على الوزن على جميع انواع 
√√×املركبات خال 100 يوم من عمر الحكومة
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اإللتزامات
محدد	

بجهة

محدد	

بزمن

محدد	

بإجراء

اإلسراع في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ العديد من املشاريع وهذا يتطلب سرعة إنجاز 
دراسات الجدوى اإلقتصادية للمشاريع وعرضها على الراغبين بكل شفافية خال 100 يوم من عمر الحكومة 

×√√

اإلصالح	اإلداري	ومكافحة	الفساد

متابعة ملفات الفساد واحالة امللفات التي أعدتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة 
خال 100 يوم من عمر الحكومة

×√√

√√×تطوير منظومة التشريعات واألنظمة التي تعالج جذور الفساد خال 100 يوم من عمر الحكومة

√√×مراجعة قانون حق الحصول على املعلومة خال 100 يوم من عمر الحكومة

√√×مراجعة قانون الكسب غير املشروع خال 100 يوم من عمر الحكومة

√√×مراجعة قانون ديوان املحاسبة خال 100 يوم من عمر الحكومة

√√×مراجعة قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خال 100 يوم من عمر الحكومة

 واعطاءها املزيد من الصاحيات
ً
 واداريا

ً
×××تحصين مؤسسات الرقابة ماليا

دراسة موضوعية لهيكل املؤسسات والدوائر والوزارات ورفع كفاءتها واعطاء الوزير الصاحيات 
الازمة الدارتها

××√

على كل وزير مسؤولية تحسين بيئة العمل وتدريب املوظفين واعادة هندسة االجراءات وتبسيطها 
واتخاذ االجراءات الكفيلة بوقف الهدر في االنفاق

√×√

دراسة تعديات نظام الخدمة املدنية وتقديم مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق اهداف تنمية 
املوارد البشرية وتفعيل اداء القطاع العام وقياس اداء املوظفين خال 100 يوم من عمر الحكومة

×√√

البدء بدراسة شاملة لضم عدد من الوزارات والدوائر والهيئات املستقلة بهدف ترشيق األداء وضبط 
اإلنفاق خال 100 يوم من عمر الحكومة

×√√

اقرار مدونتي سلوك لعمل الوزراء واملوظفين الحكوميين تضمنان حسن األداء والحرص على الصالح 
العام خال 100 يوم من عمر الحكومة

×√√

×××تفعيل أداء القطاع العام وقياس أداء املوظفين 

الخدمات	العامة	والتنمية

تقديم خطة واضحة تتضمن جدول زمني محدد لتحسين الخدمات املقدمة في الصحة والتعليم 
والنقل واملياه خال 100 يوم من عمر الحكومة

×√√

تنفيذ مخرجات اإلستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية ووضع جدول زمني محدد إلجراءات 
التنفيذ ينشر للرأي العام خال 100 يوم من عمر الحكومة

×√√

×××اطاق برامج تؤهل املتعطلين عن العمل 

×××بناء ثقافة املبادرة واالعتماد على الذات لدى الشباب

√××توسيع شبكة االمان االجتماعي لتشمل عدد اكبر من االسر املستحقة ضمن اسس تحقق العدالة االجتماعية
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اإللتزامات
محدد	

بجهة

محدد	

بزمن

محدد	

بإجراء

√××تمكين األسر الفقيرة من خال دعم إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل 

√××توفير فرص عمل

×××توزيع العبء الضريبي بعيدا عن الفئات الفقيرة واملهمشة

√××تفعيل دور الزكاة في الحماية اإلجتماعية

×××دعم البلديات بما يعزز كفاءة الخدمات التي تقدمها

×××انجاز عدد من الخدمات االلكترونية الحكومية وتحسين نوعيتها

توفير بيئة تعليمية امنة تخدم الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل ومعلم محفز وتعليم نوعي 
√×√ ومواكبة التطور التقني وثورة املعلومات

××√ التوسع في التعليم املنهي 

√×√اصدار نظام املسار املنهي للمعلم 

√×√ادخال التقنيات الحديثة في التعليم واعتماد منصات التعليم املفتوحة

انشاء الحاضنات التقنية ومسرعات االعمال لانتقال من دعم البحث العلمي التقليدي الى دعم 
البحث والتطوير واالبتكار

××√

√×√وضع نظام تأمين صحي شامل يتسم بالعدالة 

توسع في توفير االختصاص من خال زيادة االبتعاث الداخلي والخارجي لارتقاء بمستوى وكفاءة 
√×√الكوادر ا لصحية 

××√تزويد املستشفيات واملراكز الصحية حسب معايير محددة باالجهزة واملعدات الضرورية واالسرة 

××√تطوير نظام كفؤ للنقل العام يوفر بيئة مائمة تخفف االعباء املرورية 

××√تقديم خدمات النقل لافراد بصورة جيدة وتوفر لهم سبل الراحة وتراعي معايير املحافظة على البيئة 

√×√استكمال مشروع الطريق الصحراوي 

√×√املباشرة بطرح عطاءات مشاريع باص املنتظم التردد بين عمان والزرقاء 

×××انجاز مشروع سكة حديد العقبة 

××√انجاز مشروع ميناء معان البري 

×××مواصلة البرامج التي تحقق االمن املائي

×××حماية مصادر املياه من االعتداء 

××√تحسين عملية تزويد املياه ملناطق وضمان عدالة التوزيع 

وضع الية محددة ملعالجة مر�سى السرطان تتجاوز اإلجراءات البيوقراطية وتسرع عملية البدء في تلقي 
√√×العاج خال 100 يوم من عمر الحكومة
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اإللتزامات
محدد	

بجهة

محدد	

بزمن

محدد	

بإجراء

اقرار نظام  املدارس الخاصة بهدف وضع ضوابط على ارتفاع الرسوم واألقساط املدرسية الخاصة، وايجاد 
تصنيف وطني لها، وحماية حقوق املعلمين من خال الدفع اإللكتروني للرواتب خال 100 يوم من عمر الحكومة

√√√

×××تعزيز حضور اململكة على خارطة السياحة اإلقليمية والعاملية

شفافية	واملساءلة

×××التعاون الدائم من خال عقد لقاءات دورية مع الكتل واللجان النيابية

√××توفير منصة الكترونية الستقبال شكاوى املواطنين خال 100 يوم من عمر الحكومة

×××حماية املبلغين عن املخالفات

االرتقاء بمستوى اداء مؤسسات االعام الرسمي بما يعزز دورها في خدمة الوطن واملواطن والرقابة 

بكل مهنية وموضوعية واالنتقال بها من مفهوم اعام الحكومة الى مفهوم اعام الدولة 
×××

×××تهيئة مناخ مائم للحريات االعامية واحترام الحق في الحصول على املعلومة 

×××اجراء التعديات الضرورية على التشريعات الناظمة لقطاع االعام وتدفق املعلومات 

√√×االعان عن الية تسعير املشتقات النفطية ومكوناتها خال 100 يوم من عمر الحكومة

سيادة	القانون	وحقوق	اإلنسان

×××دعم واحترام استقال القضاء 

×××تحديث وتطوير التشريعات لتكريس مفهوم العدالة 

×××تحسين االجراءات االدارية في املحاكم

×××تطوير البنى التحتية في املحاكم

√×√ استمرار تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق االنسان 

√××اجراء مراجعات دورية للتقارير املتعلقة بمنظومة حقوق االنسان 

×××توفير بيئة مؤسسية وعصرية للجهاز القضائي وأجهزته املساندة

شؤون	خارجية

مواصلة دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على املسجد االق�سى واملقدسات االسامية وموقف 

االردن الراسخ اتجاه القدس الشريف

ال 

ينطبق

ال 

ينطبق

ال 

ينطبق

املحافظة على السياسة الخارجية في اشاعة االمن واالستقرار في العالم اجمع 
ال 

ينطبق

ال 

ينطبق

ال 

ينطبق

املنظومة	األمنية

توفير كامل الدعم والرعاية للمؤسسات االمنية والعسكرية
ال 

ينطبق

ال 

ينطبق
×
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:	التشريعات	الواردة	في	البيان	الوزاري	لحكومة	الدكتور	عمر	الرزاز
ً
ثالثا

عنــد تتبــع البيــان الــوزراي لحكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز أمــام مجلــس النــواب مــن الناحيــة التشــريعية فقــد وردت 

مجموعة من األنظمة والقوانين التي تعهد بإجراء التغيير عليها إما باالستحداث أو باملراجعة والتعديل، حيث تعهد 

الرئيــس باســتحداث نضــام واحــد هــو نظــام مســار املعلــم املنهــي، كذلــك تعهــد بمراجعــة وتعديــل 8 أنظمــة وقوانيــن وهــي 

قانــون ضريبــة الدخــل، وقانــون حــق الحصــول علــى املعلومــة وقانــون الكســب غيــر املشــروع وقانــون ديــوان املحاســبة 

ونظــام الخدمــة املدنيــة وتشــريعات تخــص االعــام وتشــريعات تخــص العدالــة وقانــون التقاعــد املدنــي ونظــام املــدارس 

الخاصة، ويبين الرســم اآلتي التشــريعات التي ســيتم اســتحداثها والتشــريعات التي ســيتم تعديلها خال عمر حكومة 

الدكتــور عمــر الــرزاز. 
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الباب الثاني: مقارنة بين البيان الوزاري لحكومة 

الدكتور عمر الرزاز والحكومات الثالث التي 

سبقتها
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:	عدد	االلتزامات	في	البيان	الوزاري	لحكومة	الدكتور	عمر	الرزاز	
ً
أوال

والبيان	الوزاري	للحكومات	الثالث	التي	سبقتها
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:	االلتزامات	التي	وردت	في	البيان	الوزاري	لحكومة	الدكتور	عمر	الرزاز	
ً
ثانيا

ومدى	تكرارها	في	البيان	الوزاري	للحكومات	الثالث	التي	سبقتها

الرقم
حكومة	الدكتور	عمر	الرزاز

اإللتزامات

حكومة	

الدكتور

هاني	

امللقي

حكومة	

الدكتور

عبدهللا	

النسور

حكومة	

الدكتور

فايز	

الطراونة

1
وضع خطة تنفيذية لتطبيق النموذج الديموقراطي محددا باالوارق النقاشية 

امللكية السبعة
 √××

×××اجراء تقييم شامل لتجربة الامركزية 2

××√تطوير عمل دوائر االستثمار لتصبح دوائر خدماتية تخدم املستثمرين 3

4
الترويج للفرص االستثمارية في املحافظات من خال مشروع الخارطة االستثمارية 

والشراكة مع املجالس البلدية والامركزية
×××

×××زيادة حصة املشاريع الريادية الخضراء5

6
دعم ثقافة ريادة االعمال واالبتكار واالنتاج املحلي والتصدير وتطوير اتفاقيات 

قواعد املنشأ 
√√√

√√√تنفيذ العديد من البرامج واملشروعات تهدف الى زيادة مساهمة الدخل السياحي 7

8
وضع خطة عمل شاملة بمؤشرات قياس وكلف مالية واقعية تهدف الى زيادة 

مساهمة القطاع الزراعي
√√√

9
مراجعة االستراتيجة الوطنية للطاقة وتعزيز االعتماد على مصادر الطاقة املنتجة 

من املصادر املحلية وتنويع مصادر الطاقة 
√√√

×××ضبط كلف التشغبل 10

√√√اجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية 11

√√√مراجعة كاملة لجانب النفقات في املوازنة12

13
اعداد قانون املوازنة من مطلق تحديد اولويات الدولة ال اولويات كل وزارة على حدا 

واجراء املناقات الازمة لتنفيذ االولويات الوطنية خال 3 شهور املقبلة 
×××

14
تخفيض النفقات الحكومية بواقع 151 مليون دينار اردني خال 100 يوم من عمر 

الحكومة
×××
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الرقم
حكومة	الدكتور	عمر	الرزاز

اإللتزامات

حكومة	

الدكتور

هاني	

امللقي

حكومة	

الدكتور

عبدهللا	

النسور

حكومة	

الدكتور

فايز	

الطراونة

×××اطاق حوار حول مشروع ضريبة الدخل خال 100 يوم من عمر الحكومة15

16
تشكيل لجنة فنية لدراسة العبء الضريبي الكلي واجراء مراجعة شاملة للمنظومة 

الضريبية خال 100 يوم من عمر الحكومة
√√√

17
مراجعة البند املتعلق بتقاعد الوزراء في قانون التقاعد املدني والعودة إلى العمل 

بقرار خفض رواتب الوزراء بنسبة %10 خال 100 يوم من عمر الحكومة
×××

18
تخفيض نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد والضريبة الخاصة على الوزن 

على جميع انواع املركبات خال 100 يوم من عمر الحكومة
×××

19

اإلسراع في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ العديد من املشاريع 

وهذا يتطلب سرعة إنجاز دراسات الجدوى اإلقتصادية للمشاريع وعرضها على 

الراغبين بكل شفافية خال 100 يوم من عمر الحكومة 

√√√

20
متابعة ملفات الفساد واحالة امللفات التي أعدتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى 

النيابة العامة خال 100 يوم من عمر الحكومة
××√

21
تطوير منظومة التشريعات واألنظمة التي تعالج جذور الفساد خال 100 يوم من عمر 

الحكومة
×√×

×××مراجعة قانون حق الحصول على املعلومة خال 100 يوم من عمر الحكومة22

×√×مراجعة قانون الكسب غير املشروع خال 100 يوم من عمر الحكومة23

×××مراجعة قانون ديوان املحاسبة خال 100 يوم من عمر الحكومة24

×××مراجعة قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خال 100 يوم من عمر الحكومة25

 واعطاءها املزيد من الصاحيات26
ً
 واداريا

ً
√√√تحصين مؤسسات الرقابة ماليا

27
دراسة موضوعية لهيكل املؤسسات والدوائر والوزارات ورفع كفاءتها واعطاء الوزير 

الصاحيات الازمة الدارتها
√√√

28
على كل وزير مسؤولية تحسين بيئة العمل وتدريب املوظفين واعادة هندسة 

االجراءات وتبسيطها واتخاذ االجراءات الكفيلة بوقف الهدر في االنفاق
×××

29

دراسة تعديات نظام الخدمة املدنية وتقديم مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق 

اهداف تنمية املوارد البشرية وتفعيل اداء القطاع العام وقياس اداء املوظفين خال 

100 يوم من عمر الحكومة

×××
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الرقم
حكومة	الدكتور	عمر	الرزاز

اإللتزامات

حكومة	

الدكتور

هاني	

امللقي

حكومة	

الدكتور

عبدهللا	

النسور

حكومة	

الدكتور

فايز	

الطراونة

30
البدء بدراسة شاملة لضم عدد من الوزارات والدوائر والهيئات املستقلة بهدف 

ترشيق األداء وضبط اإلنفاق خال 100 يوم من عمر الحكومة
×√×

31
اقرار مدونتي سلوك لعمل الوزراء واملوظفين الحكوميين تضمنان حسن األداء 

والحرص على الصالح العام خال 100 يوم من عمر الحكومة
×√×

32
تقديم خطة واضحة تتضمن جدول زمني محدد لتحسين الخدمات املقدمة في 

الصحة والتعليم والنقل واملياه خال 100 يوم من عمر الحكومة
×××

33
تنفيذ مخرجات اإلستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية ووضع جدول زمني 

محدد إلجراءات التنفيذ ينشر للرأي العام خال 100 يوم من عمر الحكومة
√××

×√√اطاق برامج تؤهل املتعطلين عن العمل 34

×××بناء ثقافة املبادرة واالعتماد على الذات لدى الشباب35

36
توسيع شبكة األمان االجتماعي لتشمل عدد اكبر من االسر املستحقة ضمن اسس 

تحقق العدالة االجتماعية
√√√

√√√تمكين األسر الفقيرة من خال دعم إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل 37

√√√توفير فرص عمل38

√√×توزيع العبئ الضريبي بعيدا عن الفئات الفقيرة واملهمشة39

×√×تفعيل دور الزكاة في الحماية اإلجتماعية40

√√√دعم البلديات بما يعزز كفاءة الخدمات التي تقدمها41

×√√انجاز عدد من الخدمات االلكترونية الحكومية وتحسين نوعيتها42

43
توفير بيئة تعليمية امنة تخدم الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل ومعلم محفز 

وتعليم نوعي ومواكبة التطور التقني وثورة املعلومات
√√√

√√√التوسع في التعليم املنهي 44

×××إصدار نظام املسار املنهي للمعلم 45

×√√إدخال التقنيات الحديثة في التعليم واعتماد منصات التعليم املفتوحة46
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الرقم
حكومة	الدكتور	عمر	الرزاز

اإللتزامات

حكومة	

الدكتور

هاني	

امللقي

حكومة	

الدكتور

عبدهللا	

النسور

حكومة	

الدكتور

فايز	

الطراونة

47
إنشاء الحاضنات التقنية ومسرعات االعمال لانتقال من دعم البحث العلمي 

التقليدي الى دعم البحث والتطوير واالبتكار
×××

×√√وضع نظام تأمين صحي شامل يتسم بالعدالة 48

49
توسع في توفير االختصاص من خال زيادة االبتعاث الداخلي والخارجي لارتقاء 

بمستوى وكفاءة الكوادر ا لصحية 
×××

50
تزويد املستشفيات واملراكز الصحية حسب معايير محددة باالجهزة واملعدات 

الضرورية واالسرة 
√√√

×√√تطوير نظام كفؤ للنقل العام يوفر بيئة مائمة تخفف االعباء املرورية 51

52
تقديم خدمات النقل لألفراد بصورة جيدة وتوفر لهم سبل الراحة وتراعي معايير 

املحافظة على البيئة 
√√×

×××استكمال مشروع الطريق الصحراوي 53

×××املباشرة بطرح عطاءات مشاريع باص املنتظم التردد بين عمان والزرقاء 54

×√√إنجاز مشروع سكة حديد العقبة 55

×√√إنجاز مشروع ميناء معان البري 56

√√√مواصلة البرامج التي تحقق االمن املائي57

√√√حماية مصادر املياه من االعتداء 58

√√√تحسين عملية تزويد املياه ملناطق وضمان عدالة التوزيع 59

60
وضع الية محددة ملعالجة مر�سى السرطان تتجاوز اإلجراءات البيوقراطية وتسرع 

عملية البدء في تلقي العاج خال 100 يوم من عمر الحكومة
×××

61

إقرار نظام  املدارس الخاصة بهدف وضع ضوابط على ارتفاع الرسوم واألقساط 

املدرسية الخاصة، وايجاد تصنيف وطني لها، وحماية حقوق املعلمين من خال 

الدفع اإللكتروني للرواتب خال 100 يوم من عمر الحكومة

×××

√√√التعاون الدائم من خال عقد لقاءات دورية مع الكتل واللجان النيابية62

63
توفير منصة الكترونية الستقبال شكاوى املواطنين خال 100 يوم من عمر 

الحكومة
×××
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الرقم
حكومة	الدكتور	عمر	الرزاز

اإللتزامات

حكومة	

الدكتور

هاني	

امللقي

حكومة	

الدكتور

عبدهللا	

النسور

حكومة	

الدكتور

فايز	

الطراونة

×××حماية املبلغين عن املخالفات64

65

اإلرتقاء بمستوى اداء مؤسسات االعام الرسمي بما يعزز دورها في خدمة الوطن واملواطن 

والرقابة في كل مهنية وموضوعية واالنتقال بها من مفهوم اعام الحكومة الى مفهوم اعام 

الدولة 

×√√

√√×تهيئة مناخ مائم للحريات االعامية واحترام الحق في الحصول على املعلومة 66

67
إجراء التعديات الضرورية على التشريعات الناظمة لقطاع االعام وتدفق 

املعلومات 
×√×

68
اإلعان عن آلية تسعير املشتقات النفطية ومكوناتها خال 100 يوم من عمر 

الحكومة
×××

√√√دعم واحترام استقال القضاء 69

×√√تحديث وتطوير التشريعات لتكريس مفهوم العدالة 70

××√تحسين االجراءات االدارية في املحاكم71

×√×تطوير البنى التحتية في املحاكم72

××√استمرار تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق االنسان 73

×××اجراء مراجعات دورية للتقارير املتعلقة بمنظومة حقوق االنسان 74

75
مواصلة دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على املسجد االق�سى واملقدسات 

االسامية وموقف االردن الراسخ اتجاه القدس الشريف
√√√

√√√املحافظة على السياسة الخارجية في اشاعة االمن واالستقرار في العالم اجمع 76

√×√توفير كامل الدعم والرعاية للمؤسسات االمنية والعسكرية 77

×××تفعيل أداء القطاع العام وقياس أداء املوظفين78

×××تعزيز حضور اململكة على خارطة السياحة اإلقليمية والعاملية79

√√√توفير بيئة مؤسسية وعصرية للجهاز القضائي وأجهزته املساندة 80
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:	االلتزامات	الواردة	في	بيان	حكومة	الدكتور	عمر	الرزاز	والتي	لم	ترد	في	
ً
ثالثا

البيان	الوزاري	للحكومات	الثالث	التي	سبقتها

اإللتزاماتالرقم

اجراء تقييم شامل لتجربة الامركزية1

الترويج للفرص االستثمارية في املحافظات من خال مشروع الخارطة االستثمارية والشراكة مع املجالس البلدية والامركزية2

زيادة حصة املشاريع الريادية الخضراء3

ضبط كلف التشغبل4

5
اعداد قانون املوازنة من مطلق تحديد اولويات الدولة ال اولويات كل وزارة على حدا واجراء املناقات الازمة لتنفيذ االولويات 

الوطنية خال 3 شهور املقبلة

تخفيض النفقات الحكومية بواقع 151 مليون دينار اردني خال 100 يوم من عمر الحكومة6

اطاق حوار حول مشروع ضريبة الدخل خال 100 يوم من عمر الحكومة7

8
مراجعة البند املتعلق بتقاعد الوزراء في قانون التقاعد املدني والعودة إلى العمل بقرار خفض رواتب الوزراء بنسبة %10 خال 

100 يوم من عمر الحكومة

9
تخفيض نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد والضريبة الخاصة على الوزن على جميع انواع املركبات خال 100 يوم 

من عمر الحكومة

مراجعة قانون حق الحصول على املعلومة خال 100 يوم من عمر الحكومة10

مراجعة قانون ديوان املحاسبة خال 100 يوم من عمر الحكومة11

مراجعة قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خال 100 يوم من عمر الحكومة12

13
على كل وزير مسؤولية تحسين بيئة العمل وتدريب املوظفين واعادة هندسة االجراءات وتبسيطها واتخاذ االجراءات الكفيلة 

بوقف الهدر في االنفاق

14
دراسة تعديات نظام الخدمة املدنية وتقديم مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق اهداف تنمية املوارد البشرية وتفعيل اداء 

القطاع العام وقياس اداء املوظفين خال 100 يوم من عمر الحكومة

تفعيل أداء القطاع العام وقياس أداء املوظفين15

16
تقديم خطة واضحة تتضمن جدول زمني محدد لتحسين الخدمات املقدمة في الصحة والتعليم والنقل واملياه خال 100 يوم 

من عمر الحكومة

بناء ثقافة املبادرة واالعتماد على الذات لدى الشباب17

إصدار نظام املسار املنهي للمعلم18

إنشاء الحاضنات التقنية ومسرعات االعمال لانتقال من دعم البحث العلمي التقليدي الى دعم البحث والتطوير واالبتكار19
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اإللتزاماتالرقم

توسع في توفير االختصاص من خال زيادة االبتعاث الداخلي والخارجي لارتقاء بمستوى وكفاءة الكوادر ا لصحية20

املباشرة بطرح عطاءات مشاريع باص املنتظم التردد بين عمان والزرقاء21

22
وضع الية محددة ملعالجة مر�سى السرطان تتجاوز اإلجراءات البيوقراطية وتسرع عملية البدء في تلقي العاج خال 100 يوم 

من عمر الحكومة

تعزيز حضور اململكة على خارطة السياحة اإلقليمية والعاملية23

24
إقرار نظام  املدارس الخاصة بهدف وضع ضوابط على ارتفاع الرسوم واألقساط املدرسية الخاصة، وايجاد تصنيف وطني لها، 

وحماية حقوق املعلمين من خال الدفع اإللكتروني للرواتب خال 100 يوم من عمر الحكومة

توفير منصة الكترونية الستقبال شكاوى املواطنين خال 100 يوم من عمر الحكومة25

حماية املبلغين عن املخالفات26

اإلعان عن آلية تسعير املشتقات النفطية ومكوناتها خال 100 يوم من عمر الحكومة27

اجراء مراجعات دورية للتقارير املتعلقة بمنظومة حقوق االنسان28
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:	مقارنة	بين	نسبة	االلتزامات	في	كل	محور	من	املحاور	التي	تضمنها	
ً
رابعا

البيان	الوزاري	لحكومة	الدكتور	عمر	الرزاز	والبيان	الوزاري	لكل	من	

الحكومات	الثالث	التي	سبقتها





35

الباب الثالث: نتائج التحليل الكمي للبيان الوزاري 

لحكومة الدكتور عمر الرزاز
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نتائج	التحليل	الكمي	

عمل فريق البحث في راصد على دراسة بيان حكومة الدكتور عمر الرزاز من ناحية كمّية وتحليلها  حسب أهميتها، 

ممــا يعطــي انبطاعــات عامــة عــن الخطــاب الــذي ألقــاه دولــة رئيــس الــوزراء أمــام مجلــس النــواب والــذي اســتمر ملــدة 

تجــاوزت 48 دقيقــة، وتضمــن مجموعــة كبيــرة مــن االلتزامــات والتعهــدات التــي رصدهــا الفريــق بعــد أن تــم االشــارة إليهــا 

بشــكل مباشــر أو بشــكل غيــر مباشــر، فــي ســبيل انجازهــا خــال مــدة ترؤســه للحكومــة كبرنامــج عمــل لفريقــه الــوزراي، 

وبحســب مراقبــة البيــان الــوزاري الــذي تــاه الــرزاز، فقــد احتــوى علــى 3792 مفــردة تــم اســتخدامها فــي بنائــه للخطــاب، 

وقــد تكــررت العديــد منهــا بشــكل ملحــوظ فــي اشــارة واضحــة تبيــن مــدى اهتمــام رئيــس الحكومــة بهــا. 

املالــي  االصــاح  محــور  حــاز  حيــث  والوقــت  املســاحة  بمقارنــة   
ً
أيضــا متفــاوت  بشــكل  باملحــاور  االهتمــام  تــوزع  وقــد 

واالقتصــادي علــى أكبــر عــدد كلمــات وأطــول مــدة اثنــاء خطــاب الرئيــس الــرزاز، حيــث وصلــت نســبته إلــى %24 مــن 

مجمــوع املحــاور بعــدد كلمــات بلــغ 657 كلمــة مــن مجمــوع الكلمــات التــي تخــص املحــاور التــي وزعــت علــى خطــاب الثقــة، 

تــاه محــور الخدمــات العامــة والتنميــة والــذي بلغــت نســبته %22 مــن مجمــوع املحــاور بعــدد كلمــات بلــغ 557 كلمــة، 

تــاه محــور االصــاح االداري ومكافحــة الفســاد بنســبة %15، ثــم محــورا الشــؤون الخارجيــة واملنظومــة األمنيــة حيــث 

بلغــت نســبتهما 10، ثــم وبشــكل متســاوي محــاور االصــاح السيا�ســي والشــفافية واملســاءلة بنســبة وصلــت إلــى %7، ثــم 

محــور ســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان بنســبة وصلــت إلــى 5%.
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وقــد اســتخدم الــرزاز مجموعــة مــن املفــردات والكلمــات املفتاحيــة التــي تكــررت فــي خطابــه بشــكل ملحــوظ والتــي تحمــل 

دالالت باهتمــام برنامــج الحكومــة القــادم، وتركيزهــا عليهــا بانجازهــا أو تحديــث تغييــر إيجابــي يخــص القطــاع املعنــي 

بذلــك، ويبيــن الرســم اآلتــي مجموعــة املفــردات التــي تــم اســتخدامها: 
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 في البيان وتم تلخيصها على النحو اآلتي: 
ً
وعمل فريق راصد على تتبع الكلمات األكثر تكرارا
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وقــد أورد الدكتــور عمــر الــرزاز فــي بيانــه الحكومــي وكإضافــة نوعيــة غيــر مســبوقة عــدد مــن مؤشــرات قيــاس األداء 

لقيــاس تســعة التزامــات مختلفــة وهــي:

االلتزاممؤشر	القياس

إطاق برامج تأهيلية للعاطلين عن العملعدد فرص العمل املستحدثة لألردنيين

ر نسبة الصادرات دعم ثقافة ريادة األعمال وتعزيز اإلنتاج املحلي والتصديرالتغير في حجم االستثمار املحلي والكلي وتغيُّ

ي اإلجمالي
ّ

زيادة مساهمة السياحة في الناتج املحلي اإلجماليزيادة نسبة مساهمة الدخل السياحي في الناتج املحل

اإلستمرار بتنويع مصادر الطاقة واإلعتماد على املصادر محليةزيادة التنّوع في مصادر الطاقة

اإلرتقاء بمستوى أداء مؤّسسات اإلعام الرسميتغّير النظرة لإلعام الرسمي والثقة بمؤّسساته

 في مجال حقوق اإلنسان
ً
 وعاملّيا

ً
تحّسن مرتبة األردن إقليمّيا

ة الوطنّية لحقوق اإلنسان وإجراء مراجعات دورّية 
ّ
تنفيذ الخط

قة بمنظومة حقوق اإلنسان
ّ
للتقارير املتعل

التوّسع في عدد الخدمات اإللكترونّية التي يتّم إطاقها لتقديم 

الخدمة للمواطنين
الحكومة اإللكترونية

نسبة االلتحاق برياض األطفال

نظام تصنيف املدارس

نظام املسار املنهي للمعلم

PISA, TIMMS :نتائج األردن في االختبارات العاملّية مثل

تحسين خدمات التربية والتعليم وتطوير قطاع التعليم

نسبة املواد املحوسبة

تصنيف الجامعات

عدد الشركات الناشئة

تطوير قطاع التعليم العالي والبحث واالبتكار

نسبة الحاصلين على تأمين صحي

 نسبة تغطية تكاليف العاج

 نسبة اإلشغال
ً
 وخارجّيا

ً
 عدد الكوادر الصحّية املبتعثة داخلّيا

تحسين الرعاية الصحية
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توصيات	التقرير

بيــن  مــا  منهــا  الحكومــة  موقــف  وبيــان  والفاعلــة  املوجــودة  الحكوميــة  واالســتراتيجيات  الخطــط  مراعــاة  ضــرورة   .1

بهــا. العمــل  ايقــاف  أو  اســتكمال 

لتكــون قابلــة  تنفيذيــة واضحــة ومحــددة بزمــن  التزامــات بخطــط  مــن  البيــان الحكومــي  فــي  مــا ورد  ربــط  2. ضــرورة 

والقيــاس. للتطبيــق 

3. ضــرورة تحديــد الجهــة املســؤولة عــن تنفيــذ كل وعــد والتــزام مــن االلتزامــات الــواردة فــي البيــان الــوزاري لضمــان مبــدأ 

املساءلة واملحاسبة.

4. وضــع مؤشــرات قيــاس واضحــة لــكل التــزام مــن االلتزامــات الــواردة فــي البيــان الحكومــي وتحديــد إطــار زمنــي واضــح 

لــكل مؤشــر.

5. اتبــاع نهــج الشــفافية فــي اإلنجــاز الحكومــي وتقديــم نشــرة دوريــة عــن أعمــال الحكومــة تبيــن مــا تــم إنجــازه خــال فتــرة 

النشــرة ومــا تعثــر تنفيــذه وأســباب التعثــر.

6. االلتــزام بالنهــج التشــاركي فــي التخطيــط وصنــع القــرار وتبنــي نهــج املشــاركة العامــة ومراعــاة احتياجــات أصحــاب 

املصلحــة عنــد تنفيــذ كل التــزام.

 للفروقات بين اإلنجاز واألثر.
ً
7. ضرورة قياس األثر من االنجازات الحكومية وعدم االكتفاء باإلنجاز فقط تجنبا

واتخــاذ  والتنفيــذ  التخطيــط  فــي  وإشــراكها  املدنــي  املجتمــع  مؤسســات  مــع  العمــل  فــي  االنفتــاح  بنهــج  االســتمرار   .8

أعمالهــا. ممارســة  مــن  لتمكينهــا  الازمــة  اإلجــراءات 






