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عامين على أداء الحكومة وثالثة أشهرعلى قانون الدفاع
ً
ً
•  434التزاما حكوميا خالل عامين تحقق منهم  20%بشكل كامل  22%لم يبدأ العمل بها
ً
•  694قرارا أصدرها مجلس الوزراء خالل عامين  31%منها تتعلق باملحورالتشريعي و  29%قرارات إدارية.
ً
•  10تعيينات في املناصب القيادية العليا خالل فترة قانون الدفاع و 65تعيينا خالل عامين.
ً
•  14أمردفاع خالل ثالثة أشهرتضمنت  182قرارا وإجراء.
ً
•  379رحلة سفرنفذها  49وزيرا خالل عامين  29%منها غيرمعلنة وجهتها.
•  15منصة إلكترونية وتطبيقان للهواتف الذكية أطلقتها الحكومة للتعامل مع كورونا.
•  15%من خطة أولويات الحكومة  2021-2020هي التزامات بدأ العمل عليها قبل إطالقها.
• الحكومــة ال تمتثــل ألمــرالدفــاع  4والــذي ينــص علــى نشــرأســماء املتبرعيــن للصناديــق واملبالــغ واوجــه صرفهــا
فــي الجريــدة الرســمية.

1

خبر
صحفي
عامين على أداء الحكومة وثالثة أشهرعلى قانون الدفاع

األحد 2020 / 06 / 22
عمان  -األردن
مركــز الحيــاة  -أطلــق راصــد ملراقبــة األداء الحكومــي تقريــره الخــاص بمراقبــة أداء حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز خــال
عاميــن مــن عمرهــا وثالثــة أشــهر علــى العمــل بقانــون الدفــاع شــمل الفتــرة منــذ تولــي الحكومــة ســلطاتها الدســتورية فــي
ً
 2018/6/14ولغايــة  ،2020/6/14حيــث تضمــن التقريــر تتبعــا لاللتزامــات الحكوميــة خــال عاميــن ومــدى تنفيذهــا
ً
وتــم تقســيم درجــات تحقــق االلتزامــات الــى تحقــق بشــكل كامــل ،جــاري تنفيــذه ولــم يبــدأ ،كمــا تضمــن التقريــر حصـرا
لقـرارات مجلــس الــوزراء خــال عاميــن وتصنيفهــا الــى محــاور ،إضافــة لحصــر أوامــر الدفــاع وقـرارات الحكومــة خــال
ً ً
ً
جائحــة كورونــا ويقــدم التقريــر أيضــا تعــدادا كميــا لســفر رئيــس الــوزراء والــوزراء خــال عاميــن باالســتناد إلــى الجريــدة
ً
الرســمية كمرجعــا للمعلومــات ،وحصــر التعيينــات الحكوميــة فــي الوظائــف القياديــة العليــا خــال عاميــن ،املنصــات
والتطبيقــات االلكترونيــة التــي اطلقتهــا الحكومــة للتعامــل مــع جائحــة كورونــا ،اللجــان التــي شــكلها مجلــس الــوزراء
خــال عاميــن إضافــة لتتبــع أداء الحكومــة فــي إدارة صنــدوق همــة وطــن وحســاب وزارة الصحــة وحســاب الخيــر ومــدى
امتثالهــا ألوامــر الدفــاع.
ً
أظهــرت نتائــج التقريــر أن الحكومــة التزمــت ب  434التزامــا خــال عاميــن 213 ،منهــا التزمــت بهــم فــي خطــة النهضــة
 88 ،2020-2019التـزام التــزم بهــا رئيــس الــوزراء خــال تصريحــات ومقابــات اعالميــة ولقــاءات نيابيــة ونقابيــة و133
ً
التزاما وردوا في خطة أولويات الحكومة  ،2021-2020وبالنظر الى نســب تحقق االلتزامات خالل عامين بين التقرير
أن  20%مــن مجمــوع االلتزامــات تحقــق بشــكل كامــل و 58%جــاري تنفيــذه و 22%مــن االلتزامــات لــم يبــدأ تنفيذهــا،
وبيــن التقريــر أنــه وبالنظــر اللتزامــات الحكومــة التــي صــدرت قبــل إطــاق خطــة اولويــات الحكومــة  2021-2020والبالــغ
عددهــا  301إلتـزام تظهــر النتائــج أن  25%منهــا تحقــق بشــكل كامــل و 66%جــاري تنفيــذه و 9%منهــا لــم يبــدأ العمــل بــه
بعــد مــرور عاميــن ،وبيــن التقريــر أن  15%مــن التزامــات خطــة اولويــات الحكومــة  2021-2020هــي التزامــات بــدأ العمــل
بهــا وبعضهــا مكتمــل قبــل إطــاق الخطــة وتســاءل التقريــر عــن الغايــة مــن وضــع هــذه االلتزامــات فــي الخطــة رغــم بــدء
تنفيذهــا بشــكل ســابق للخطــة.
وفيمــا يتعلــق بق ـرارات مجلــس الــوزراء خــال عاميــن أكــد التقريــر عــدم وجــود مرجعيــة حكوميــة واحــدة تضــم كافــة
ق ـرارات مجلــس الــوزراء حيــث اســتند فريــق التقريــر للق ـرارات املنشــورة علــى موقــع الحكومــة االلكترونيــة والصفحــة
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ً
الرســمية لرئاســة الــوزراء علــى موقــع فيســبوك وبيــن التقريــر أن الحكومــة أصــدرت خــال عاميــن 694ق ـرارا كانــت
الحصــة األكبــر منهــا للق ـرارات ذات الطابــع التشــريعي والتــي بلغــت نســبتها  31%مــن مجمــوع الق ـرارات تــاه ق ـرارات
ً
املحــور اإلداري بنســبة  29%وكانــت أقــل املحــاور نصيبــا مــن الق ـرارات محــور أداء القطــاع العــام ومحــور الشــفافية
واملســاءلة ومكافحــة الفســاد بنســبة  1%لــكل منهمــا ،كمــا تتبــع التقريــر القـرارات التــي أصدرتهــا الــوزارات واملؤسســات
الرســمية فــي ظــل تفعيــل قانــون الدفــاع والتــي بلــغ مجموعهــا  409ق ـرار.
ً
وأورد التقريــر تحليــا ألوامــر الدفــاع التــي أصدرهــا رئيــس الــوزراء للتعامــل مــع ازمــة جائحــة كورونــا والتــي بلــغ عددهــا 14
أمــر دفــاع تضمنــت  182قـرارا وإجـراء و7بالغــات و 4تعليمــات ولــدى تحليــل محتــوى اوامــر الدفــاع ملحــاور بيــن التقريــر
أن محــور الحمايــة االجتماعيــة ومحــور تنظيــم ســوق العمــل همــا املحــوران األعلــى نســبة مــن محــاور أوامــر الدفــاع
بنســبة  18%لــكل منهمــا وبيــن التقريــر أن  8%مــن بنــود أوامــر الدفــاع كانــت عبــارة عــن عقوبــات و 9%منهــا عملــت علــى
إيقــاف وتعطيــل تشــريعات معمــول بهــا.
وفيمــا يتعلــق بســفر الــوزراء بيــن التقريــر أن رئيــس الــوزراء وأعضــاء مجلــس الــوزراء الحالييــن والســابقين ســافروا
ً
خــال عاميــن  379رحلــة ســفر نفذهــا  49وزيـرا 71% ،منهــا معلنــة الوجهــة و 29%غيــر معلــن وجهتهــا وبيــن التقريــر أن
مصــدر املعلومــات فيمــا يخــص الســفر هــو بــاب وكاالت الــوزراء املنشــور فــي الجريــدة الرســمية ،وبالنظــر لعــدد رحــات
الســفر لــكل وزيــر كان وزيــر الخارجيــة أيمــن الصفــدي هــو األعلــى بعــدد الســفرات حيــث ســافر خــال عاميــن  54رحلــة
ســفر تــاه وزيــر الصناعــة والتجــارة طــارق الحمــوري ب  32ســفرة ووزيــرة الطاقــة هالــة زواتــي ب  23ســفرة ولــم يحظــى
 4مــن وزراء الــرزاز بــأي رحلــة ســفر مــن بينهــم وزيــر الثقافــة الحالــي باســم الطوي�ســي.
ً
وبيــن التقريــر أن مجلــس الــوزراء أصــدر قـرارات بتعييــن  65شــخصا فــي مناصــب قياديــة عليــا خــال عاميــن  86%منهــم
ً
ذكــورا و 14%إنــاث ،كان مــن ضمــن هــذه التعيينــات  10تعيينــات صــدروا فــي ظــل العمــل بقانــون الدفــاع.
ً
ً
كمــا تضمــن التقريــر بابــا خاصــا لتتبــع الصناديــق والحســابات التــي أطلقتهــا الحكومــة لجمــع التبرعــات خــال أزمــة
كورنــا وهــي صنــدوق همــة وطــن وحســاب وزارة الصحــة وحســاب الخيــر التابــع لــوزارة التنميــة االجتماعيــة واعتمــد
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التقريــر علــى املعلومــات املنشــورة فــي الجريــدة الرســمية وعلــى املوقــع االلكترونــي لصنــدوق همــة وطــنwww.
 ، himmatwatan.joولــدى تصفــح املوقــع لغايــة تاريــخ  2020/6/21تبيــن أن مجمــوع الدعــم الــوارد للحســابات الثــاث
هــو 110,737,177دينــار منهــا 93,324,598دينــار دعــم لصنــدوق همــة وطــن و 15,687,217دينــار دعــم لحســاب وزارة
ُ
الصحــة و 1,725,362دينــار دعــم لحســاب الخيــر ،وبالنظــر ملــا أنفقتــه الحكومــة مــن هــذه التبرعــات ،نشــر علــى موقــع
همــة وطــن أن اللجنــة املكلفــة بــإدارة الصنــدوق أنفقــت مــا يلــي 27 :مليــون دينــار حوالــة إلــى صنــدوق املعونــة الوطنيــة،
ومليــون دينــار حوالــة إلــى تكيــة أم علــي ومليــون دينــار للهيئــة الخيريــة األردنيــة الهاشــمية ولــدى تحليــل التبرعــات
والنفقــات املعلنــة مــن قبــل الحكومــة علــى موقــع همــة وطــن تبيــن أن هنالــك أكثــر مــن  81مليــون دينــار معلــن عنهــا
كدعــم وارد للحســابات وغيــر معــروف فيمــا إذا تــم إنفاقهــا ومــا هــي أوجــه االنفــاق ،وبيــن التقريــر أن الحكومــة لــم تمتثــل
للبنــد ( )8مــن أمــر الدفــاع رقــم ( )4لســنة  2020والــذي نــص علــى وجــوب نشــر أســماء املتبرعيــن واملبالــغ املودعــة فــي
الحســابات واملبالــغ املصروفــة وأوجــه صرفهــا فــي الجريــدة الرســمية ،وينــوه التقريــر أن الحكومــة لــم تنشــر أي تبرعــات
أقــل مــن  5000دينــار فــي كافــة الحســابات وطالــب التقريــر ضــرورة توخــي الشــفافية مــن قبــل الحكومــة ونشــر كافــة
ً
التبرعــات مهمــا كانــت قيمتهــا امتثــاال ألمــر الدفــاع رقــم (.)4
وعمــل التقريــر علــى حصــر املنصــات والنوافــذ والتطبيقــات االلكترونيــة التــي أصدرتهــا الحكومــة خــال ازمــة كورونــا
والتــي بلــغ مجموعهــا  17منهــا  13منصــة الكترونيــة 2 ،نافــذة الكترونيــة و  2تطبيــق الكترونــي ،وبالنظــر ملســتوى
الشــفافية الحكومية في التعامل مع املنصات قدم التقرير مجموعة من التســاؤالت حول كلف إنشــاء هذه املنصات
والتطبيقــات االلكترونيــة والجهــات املصممــة واملشــغلة لهــا وآليــة إحالــة العطــاءات علــى هــذه الجهــات ومــدى كفاءتهــا
وجودتهــا وشــموليتها لكافــة املناطــق فــي األردن.

