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مركز الحياة - راصد

اقبة األداء الحكومي يصدر تقريره األول حول حكومة الخصاونة راصد ملر

8 وزراء من حكومة الرزاز تنضم لحكومة الخصاونة.   •

 في حكومة الخصاونة.  
ً
%9 سيدات من أصل 32 وزيرا  •

 معدل أعمار أعضاء حكومة الخصاونة. 
ً
59 عاما  •

%60 من حكومة الخصاونة وزراء سابقين.   •

4 أعيان حاليين ضمن تشكيلة حكومة الخصاونة.    •

%47 من أعضاء الحكومة يحملون درجة الدكتوراه.    •

راصد يطالب الحكومة بترسيخ الشفافية وتعزيز أواصر الثقة مع املواطنين.        •

www.hayatcenter.org
https://www.facebook.com/rased.jordan
https://twitter.com/Rased_Jo
https://www.instagram.com/rased_jordan/
https://www.linkedin.com/company/al-hayat-center-for-civil-society-development-.-hccsd-/
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اقبة األداء الحكومي يصدر تقريره األول حول حكومة الخصاونة راصد ملر

اإلثنين 2020/10/12

عمان - األردن

 حول تشكيلة حكومة الدكتور بشر الخصاونة 
ً
مركز الحياة - راصد: نفذ برنامج راصد ملراقبة األداء الحكومي تحليال

 منهــم 3 ســيدات بنســبة %9 مــن مجمــوع أعضــاء الحكومــة، مقارنــة 
ً
وأظهــر التحليــل أن الحكومــة تشــكلت مــن 31 وزيــرا

 منهــم 4 ســيدات فــي تشــكيلة حكومــة 
ً
 منهــم 7 ســيدات فــي حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز األولــى، و28 وزيــرا

ً
بـــ 28 وزيــرا

 دون وجــود أي ســيدة فــي حكومــة الدكتــور عبــد هللا النســور األولــى. 
ً
الدكتــور هانــي امللقــي األولــى، و20 وزيــرا

 بمــا فيهــم رئيــس الــوزراء املكلــف، منهــم 
ً
 ســابقا

ً
وضمــن الســياق التحليلــي تبيــن أن التشــكيلة الحكوميــة ضمــت 19 وزيــرا

8 وزراء مــن حكومــة الــرزاز املســتقيلة، وبتصنيــف الــوزراء حســب الخبــرات املهنيــة يتبيــن أن التشــكيلة ضمــت 4 أعيــان 

حالييــن وهــم توفيــق كريشــان وتوفيــق الحالملــة وإبراهيــم الجــازي وأميــة طوقــان ومرشــح حالــي لالنتخابــات وهــو محمــود 

 ســابقين.  
ً
الخرابشــة، و3 وزراء كانوا نوابا

 لكافــة األعضــاء، بينمــا كان معــدل أعمــار الــوزراء 
ً
وبمــا يتعلــق بمعــدل أعمــار أعضــاء الحكومــة، فقــد بلــغ 59 عامــا

 معــدل أعمــار الســيدات الــوزراء، وعلــى صعيــد تحليــل الدرجــات العلميــة ألعضــاء مجلــس 
ً
، و55 عامــا

ً
الذكــور 60 عامــا

الــوزراء فقــد تبيــن أن %47 منهــم يحملــون درجــة الدكتــوراه، و25% يحملــون درجــة املاجســتير، و%25 يحملــون درجــة 

البكالوريــوس، ووزيــر واحــد يحمــل درجــة الدبلــوم.  

إلــى ذلــك دعــا الدكتــور عامــر بنــي عامــر مديــر عــام مركــز الحيــاة - راصــد الحكومــة إلــى ضــرورة تقديــم التزامــات محــددة 

وقابلــة للتطبيــق والتتبــع والقيــاس إضافــة لضــرورة تحديــد إطــار زمنــي واضــح لــكل التــزام وإناطــة مســؤولية التنفيــذ 

بجهــات محــددة، وأكــد بنــي عامــر علــى أهميــة مراجعــة مــا لــم يتــم تنفيــذه مــن التزامــات حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز 

 علــى ضــرورة دمــج أصحــاب املصلحــة فــي بنــاء االلتزامــات وتنفيذهــا. 
ً
والبنــاء عليهــا بحســب األولويــات الوطنيــة مؤكــدا

وفــي ذات الســياق؛ طالــب راصــد الحكومــة بتبنــي مبــادئ الشــفافية واملســاءلة فــي عملهــا وتعزيــز روابــط الثقــة بينهــا وبيــن 

 ان راصــد 
ً
املواطنيــن وعــدم التوســع فــي التزاماتهــا ووعودهــا لتجنــب تشــكيل حالــة إحبــاط لــدى املواطــن األردنــي، مبينــا

ســيتابع مســؤولياته كمؤسســة مجتمــع مدنــي رقابيــة وذلــك مــن خــالل تتبــع كافــة مــا ســيصدر عــن الحكومــة املكلفــة 

مــن التزامــات وخطــط وقــرارات وتتبــع مــدى تنفيذهــا وقيــاس أثرهــا علــى املواطــن األردنــي وتقديــم التوصيــات لتحســين 

مســتوى األداء الحكومــي بمــا يتوافــق مــع أفضــل املمارســات الدوليــة وحاجــة املجتمــع األردنــي مــع ضمــان اســتقاللية 

راصــد فــي العمــل ومهنيتــه وحيــاده التــام.  
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