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 في بيانها الوزاري
ً
راصد: حكومة الخصاونة تلتزم بـ 157 التزاما

 في بيانها الوزاري. 
ً
حكومة الخصاونة تلتزم بـ 157 التزاما  •

حكومة الخصاونة األعلى بعدد االلتزامات مقارنة بآخر 4 حكومات سبقتها.   •

 ومهمة تضمنها البيان الوزاري.
ً
27 إنجازا  •

 .
ً
محور التنمية والخدمات األكثر بعدد االلتزامات على مستوى املحاور في البيان الوزاري بـ 88 التزاما  •

%27 من االلتزامات التي قدمتها حكومة الخصاونة مكررة من بيانات وزارية لحكومات سابقة.   •

»راصد« يدعو الحكومة إلى تقديم برنامجها التنفيذي خالل الربع األول من العام الحالي.   •

www.hayatcenter.org
https://www.facebook.com/AlHayatCenterRased
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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اإلثنين 2021/01/04

عمان - األردن

مركــز الحيــاة - راصــد، قدمــت الحكومــة خــال بيانهــا الــوزاري الــذي تلتــه يــوم األحــد املوافــق 2020/1/3 مــن خــال 

، وتــم تحليــل البيــان إلــى ســبعة محــاور شــاملة وكان 
ً
رئيــس وزرائهــا الدكتــور بشــر الخصاونــة مــا مجموعــه 157 التزامــا

، تــاه محــور اإلصــاح االقتصــادي بـــ 
ً
محــور تعزيــز التنميــة والخدمــات هــو األكثــر بعــدد االلتزامــات بواقــع  88 التزامــا

، ثــم محــور حقــوق اإلنســان ودعــم القضــاء 
ً
، ثــم محــور اإلصــاح اإلداري ومكافحــة الفســاد بـــ 17 التزامــا

ً
33 التزامــا

 املحــور 
ً
بـــ 8 التزامــات، ثــم محــور الشــفافية واإلعــام بـــ 5 التزامــات، ومحــور الشــؤون الخارجيــة بـــ 4 التزامــات وأخيــرا

السيا�ســي بالتزاميــن فقــط.  

 أو مهمة عملت الحكومة على تنفيذها منذ أداء القسم الدستوري وانقسمت 
ً
واحتوى البيان الوزاري على 27 إنجازا

 ومهمــة تــم 
ً
هــذه املهــام املنجــزة إلــى عــدة قطاعــات، حيــث تصــدر القطــاع الصحــي باقــي القطاعــات وذلــك بـــ 12 إنجــازا

االنتهــاء منهــم، تــاه القطــاع االقتصــادي بـــ 6 مهمــات وإنجــازات. 

وتضمــن البيــان الــوزاري 5657 كلمــة، واســتمر تقديمــه ملــدة ســاعة وأربــع دقائــق وســتة ثوانــي، وفيمــا يتعلــق بالكلمــات 

 حيــث ذكــرت 29 مــرة خــال تــاوة البيــان، ثــم كلمــة 
ً
 فــي البيــان الــوزاري فقــد كانــت االقتصــاد األكثــر تكــرارا

ً
األكثــر تكــرارا

الصحــة بـــ 22 مــرة، تاهــا كلمــة االســتراتيجيات بـــ 16 مــرة، ثــم كلمــة كورونــا بـــ 15 مــرة، وكلمــة القطــاع الخــاص بـــ 14 

مــرة، وكلمــة الزراعــة وكلمــة الشــراكة بـــ 13 مــرة لــكل منهمــا، والســياحة 11 مــرة، وكلمــة التشــغيل بـــ 9 مــرات، وكلمتــي 

الشــفافية والتحفيــز بـــ 7 مــرات لــكل منهمــا، وكلمتــي الشــباب واملــرأة بـــ 6 مــرات لــكل منهمــا.  

 

وعمــل »راصــد« مقارنــة عــدد ومحتــوى االلتزامــات املقدمــة فــي البيــان الــوزاري لحكومــة الدكتــور بشــر الخصاونــة مــع 

عــدد ومحتــوى االلتزامــات املقدمــة آلخــر 4 حكومــات وهــن حكومــة عمــر الــرزاز وحكومــة هانــي امللقــي وحكومــة عبــدهللا 

 ،
ً
 لالتزامــات بواقــع 157 التزامــا

ً
النســور وحكومــة فايــز الطراونــة، وتبيــن أن حكومــة بشــر الخصاونــة هــي األعلــى تقديمــا

، وعــدد االلتزامــات 
ً
، وعــدد االلتزامــات لحكومــة امللقــي 69 التزامــا

ً
بينمــا كان عــدد االلتزامــات لحكومــة الــرزاز 80 التزامــا
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 فــي بيانهــا الــوزاري، أمــا علــى صعيــد تكــرار 
ً
، وحكومــة الطراونــة قدمــت 56 التزامــا

ً
لحكومــة عبــد هللا النســور 85 التزامــا

االلتزامــات املقدمــة فقــد تبيــن أن نســبة االلتزامــات املكــررة قــد وصلــت إلــى %27 مــن مجمــوع االلتزامــات، حيــث كانــت 

هــذه االلتزامــات مكــررة مــن بيانــات ســابقة.  

 ملراقبــة 
ً
وفــي هــذا الســياق قــال الدكتــور عامــر بنــي عامــر مديــر مركــز الحيــاة – راصــد أن هــذا التحليــل يأتــي اســتكماال

راصــد لــأداء الحكومــي والــذي مــن شــأنه أن يســهل علــى أعضــاء مجلــس النــواب متابعــة االلتزامــات الحكوميــة مــن 

 بنــي عامــر البرملانييــن والبرملانيــات إلــى تقديــم خطابــات 
ً
خــال أدوات املجلــس الرقابيــة والتشــريعية الحكومــي، داعيــا

تنســجم مــع أولويــات واحتياجــات املواطنيــن بشــكل أسا�ســي واالســتفادة مــن نتائــج هــذا التحليــل والبنــاء لتفعيــل دور 

مجلــس النــواب الرقابــي والتشــريعي.  

محاور االلتزامات التي تعهدت بها حكومة الدكتور بشر الخصاونة في بيانها الوزاري

محور التنمية والخدمات 

88

محور ا صالح ا داري ومكافحة الفساد 

17

محور الشفافية وا عالم 

5

المحور السياسي 

2

محور ا صالح االقتصادي 

33

محور حقوق ا نسان ودعم القضاء 

8

محور الشؤون الخارجية 

4

إلتزام تعهدت بها حكومة الخصاونة 157
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محاور االلتزامات التي تعهدت بها حكومة الدكتور بشر الخصاونة في بيانها الوزاري

محور التنمية والخدمات 

88

محور ا صالح ا داري ومكافحة الفساد 

17

محور الشفافية وا عالم 

5

المحور السياسي 
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محور ا صالح االقتصادي 
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محور حقوق ا نسان ودعم القضاء 
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االلتزامات التي تعهدت بها حكومة الدكتور بشر الخصاونة في بيانها الوزاري 

القطاع الفرعينص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي

1
إنشاء صندوق سيادي استثماري تساهم فيه الحكومة والصناديق االستثمارّية الخارجّية 

 للمغتربين األردنيين
ً
ويكون مفتوحا

قطاع االستثمار 

اإلصاح 

اإلقتصادي

قطاع االستثمار إحداث إصاحات هيكلّية اقتصادّية ومالّية تهدف إلى تحسين بيئة األعمال2

3

تعتمد الحكومة منهجية لتحفيز النمو االقتصادي تتضّمن رؤية مشتركة حول النهج 

والبرنامج الحكومي إلدارة االقتصاد الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص وبدعم من 

املؤسسات الدولّية واملانحين

األداء الحكومي 

العام

رة في االقتصاد الوطني4
ّ
إصاح القطاعات املؤث

األداء الحكومي 

العام

القطاع املاليإعادة صرف الزيادة على العاوات ملوظفي القطاع العام املدنيين والعسكريين5

القطاع املاليبلوغ معّدل النمو الحقيقي للعام 2021 + 62.5%

تحسين القدرة الشرائّية للمواطنين من خال تعزيز الحماية االجتماعّية7
القطاع 

االجتماعي

توجيه املساعدات الخارجّية، نحو األولوّيات الوطنّية املرتبطة بسّد الفجوات التمويلّية8

قطاع 

املساعدات 

الخارجية

توظيف االقتصاد الرقمي لتعزيز النمّو االقتصادي9
قطاع تقنية 

املعلومات

القطاع املاليزيادة الصادرات الوطنّية10

ق االستثمارات املحلّية واألجنبّية11
ّ
قطاع االستثمار زيادة تدف

القطاع املاليإصاح املالّية العاّمة12

13
الحّد من عجز املوازنة عن طريق تعزيز اإليرادات املحلّية ومعالجة الثغرات والتشّوهات في 

جانبي اإليرادات والنفقات
القطاع املالي

اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارّية الازمة لتوحيد اإلدارة الضريبّية14
القطاع الضريبي 

والجمركي

15
استكمال إجراءات طرح عطاء نظام الفوترة الوطني، وطرح عطاء نظام الحاسوب 

الضريبي

القطاع الضريبي 

والجمركي

تحسين التحصيل الضريبي والجمركي16
القطاع الضريبي 

والجمركي

 وتسهيلها عبر برنامج القائمة الذهبّية17
ً
تسريع الخدمات الضريبية للشركات امللتزمة ضريبيا

القطاع الضريبي 

والجمركي
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القطاع الفرعينص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي

تسهيل اإلجراءات الضريبية والجمركية وتبسيطها18
القطاع الضريبي 

والجمركي

اإلصاح 

اإلقتصادي

19
تفعيل التعاون الدولي ملكافحة التهّرب الضريبي عبر تبادل املعلومات واالستفادة من 

اتفاقّيات منع االزدواج الضريبي

القطاع الضريبي 

والجمركي

توحيد اإلدارة الجمركّية لجميع مناطق اململكة20
القطاع الضريبي 

والجمركي

21
تستمر الحكومة بتفعيل لجان التسويات واملصالحات الضريبّية والجمركّية لحل امللفات 

العالقة

القطاع الضريبي 

والجمركي

22
ستقوم الحكومة بإجراء نقلة نوعّية باإلجراءات واالدارة الجمركية ورقمنتها ومراجعة 

التعرفة الجمركّية

القطاع الضريبي 

والجمركي

محاربة التهّرب والتجّنب الضريبي وحوكمة اإلعفاءات23
القطاع الضريبي 

والجمركي

24
معالجة التشّوهات واالختاالت الضريبّية وسّد الثغرات في إجراءات النظام الضريبي عبر 

تطوير التشريعات الناظمة لذلك؛ وضمن إجراءات اإلصاحات الضريبية لعام 2021

القطاع الضريبي 

والجمركي

مكافحة التهرب الضريبي والجمركي25
القطاع الضريبي 

والجمركي

أتمتة التصاريح املرتبطة بسوق العمل26
قطاع التشغيل 

والعمل

27
التركيز على برامج التمكين وتعزيز منظومة التدريب والتعليم املنهي والتقني لتكون ملّبية 

بات سوق العمل
ّ
ملتطل

قطاع التشغيل 

والعمل

الحّد من الخروقات التي تحصل في بيئة العمل كعمالة األطفال28
قطاع التشغيل 

والعمل

تعزيز فرص التشغيل29
قطاع التشغيل 

والعمل

تمكين املرأة في سوق العمل ورفع مشاركتها االقتصادّية من خال تطبيق نظام العمل املرن30
قطاع التشغيل 

والعمل

خفض معّدالت البطالة31
قطاع التشغيل 

والعمل

ضبط سوق العمل وتنظيمه32
قطاع التشغيل 

والعمل

تطوير منظومة التفتيش والسامة والصّحة املهنّية في قطاع العمل33
قطاع التشغيل 

والعمل
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القطاع الفرعينص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي

تعزيز نهج االعتماد على الذات34
األداء الحكومي 

العام

اإلصاح 

اإلداري 

مكافحة 

الفساد

35
تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بكّل شفافّية وحاكمّية من خال إعداد املشاريع 

القابلة للتنفيذ من النواحي املالّية والفنّية والقانونّية وطرحها على القطاع الخاص لغايات التنفيذ

األداء الحكومي 

العام

36

ستطلق الحكومة برنامج تنفيذي لأعوام 2021 - 2024 يتضمن منهجية شاملة للتعامل 

 لأولويات 
ً
مع مختلف القضايا االقتصادية واالجتماعية واملالية والسياسية، وفقا

الوطنية في مختلف القطاعات

األداء الحكومي 

العام

إجراء إصاحات هيكلّية في قطاعات الطاقة واملياه والعمل والحاكمية الرشيدة37
األداء الحكومي 

العام

بات األمن االجتماعي واألمن الصحي38
ّ
تلبية متطل

األداء الحكومي 

العام

39
تعزيز دور املؤسسات الرقابية ومنحها املزيد من االستقالّية وتفعيل دورها في ضبط أّي 

محاوالت أو ممارسات للتعّدي على املال العام
مكافحة الفساد

 في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله وصوره والفساد  املالي واإلداري40
ً
مكافحة الفسادلن تتهاون الحكومة مطلقا

41
حة وأجهزتنا األمنّية 

ّ
تتعّهد الحكومة بتقديم جميع أشكال الدعم واإلسناد لقّواتنا املسل

ً
 وتسليحا

ً
 وإعدادا

ً
ومواصلة رعايتها واالهتمام بها تدريبا

قطاع أمني 

قطاع أمني تحسين أوضاع املتقاعدين العسكريين42

قطاع أمني سنواصل تحسين أوضاع منتسبي القوات املسلحة واألجهزة األمنية43

44
تلتزم الحكومة بتكثيف الرقابة ومحاسبة كّل من يقّصر في تقديم الخدمة العاّمة وبمكافأة 

أصحاب اإلنجاز

األداء الحكومي 

العام

تعزيز الثقة بجميع مؤّسسات الدولة45
األداء الحكومي 

العام

 في القطاع العام46
ً
معالجة األوضاع غير الحميدة التي ظهرت أخيرا

األداء الحكومي 

العام

تحسين مستوى الخدمات املقّدمة للمواطنين من القطاع العام47
األداء الحكومي 

العام

تنفيذ دراسة مبنية على أسس علمّية لهيكلة القطاع العام48
األداء الحكومي 

العام

النظر في إمكانية الدمج العلمي لبعض الوزارات والهيئات49
األداء الحكومي 

العام

تلتزم الحكومة باتخاذ جميع اإلجراءات الازمة إلعادة الهيبة واأللق لإلدارة العاّمة األردنّية50
األداء الحكومي 

العام
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51
االستثمار األمثل في املدارس وفق معايير تحقق الكفاءة التعليمّية وتضمن معايير األمان 

والرعاية والصّحة وترعى املوهوبين واملتميزين من الطلبة
القطاع التعليمي

التنمية 

والخدمات

52
االستمرار في تحسين البيئة املدرسّية عن طريق إنشاء األبنية واإلضافات املدرسية 

الجديدة وإجراء الصيانة الازمة
القطاع التعليمي

القطاع التعليمياالستمرار في تطوير املناهج53

54
 إلى االستيعاب 

ً
التوّسع في إلحاق أبنائنا بمرحلة رياض األطفال وفق خطة محّددة؛ وصوال

الكامل لأطفال من عمر خمس سنوات خال العامين املقبلين
القطاع التعليمي

55
 لتطوير 

ً
 ومعّززا

ً
تأمين الطلبة املحتاجين باألجهزة واملعّدات ليكون التعليم اإللكتروني داعما

جودة التعليم املدر�سي والتعليم العالي
القطاع التعليمي

56

تحرص الحكومة على عودة العملّية التعليمّية بشكلها الطبيعي في مؤّسساتنا التعليمّية، 

مع ضمان أن تكون هذه العودة آمنة ومتدّرجة للطلبة والكوادر اإلدارّية والتعليمّية، ووفق 

تطّورات الحالة الوبائّية في اململكة مع بداية الفصل الدرا�سي الثاني

القطاع التعليمي

القطاع التعليميتطوير املحتوى التعليمي اإللكتروني ليكون أكثر تفاعلية57

القطاع التعليميتطوير املنظومة التربوّية في سبيل تحقيق أهدافنا الوطنّية58

القطاع التعليميتوفير الخدمات التعليمّية لجميع فئات الطلبة بعدالة ومساواة59

مين60
ّ
القطاع التعليميرفع كفاءة املعل

القطاع الزراعيإجراء دراسة تفصيلّية لتطبيق تقنّيات الحصاد املائي املتعّددة61

القطاع الزراعيالعمل على انجاز  "الخريطة الزراعّية"  باالعتماد على الكفاءات الوطنّية62

63
تحفيز املجتمعات املحلّية والقطاع الخاص إلنتاج محاصيل العجز واملحاصيل التصنيعّية 

في القطاع الزراعي
القطاع الزراعي

القطاع الزراعيتعزيز االبتكار وريادة األعمال في القطاع الزراعي64

القطاع الزراعيتعمل الحكومة على تنظيم القطاع الزراعي بهدف االعتماد على التقنّيات الزراعّية الحديثة65

القطاع الزراعيدعم البحوث الزراعّية، واستنباط األصناف املائمة لبيئتنا األردنّية66

القطاع الزراعيدعم الصناعات الزراعّية املعتمدة على املدخات املحلّية67

القطاع الزراعيمكننة العمل في القطاع الزراعي ورقمنته، بهدف زيادة اإلنتاجية68

القطاع الزراعيالتحّول عن الزراعات التقليدّية69

القطاع السياحيالتركيز على تطوير السياحة الداخلية70

71
تسهيل إجراءات دخول املر�سى إلى اململكة وضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات 

العاجّية لهم بأسعار عادلة وجاذبة
القطاع السياحي

بل الازمة لتشجيع السياحة العاجية72 القطاع السياحيتعمل الحكومة على توفير كّل السُّ
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صحفي

القطاع الفرعينص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي

القطاع السياحي تأمين التسهيات الازمة الستدامة عمل املنشآت السياحّية والحفاظ على العمالة فيها73

التنمية 

والخدمات

74
تلتزم الحكومة بإيجاد الحلول الناجعة لدعم وتطوير القطاع السياحي، من أجل تجاوز 

التحّديات املرحلّية، ومساعدته على التعافي والعودة التدريجّية اآلمنة
القطاع السياحي 

القطاع السياحي تنفيذ خطة استراتيجّية للتسويق والترويج السياحي75

76
استكمال حوسبة املستشفيات واملراكز الصحية بما يوفر الوقت والجهد ويسهم بتقديم 

خدماتها بجودة عالية
القطاع الصحي 

القطاع الصحي االلتزام بنهج الشفافية واملصارحة فيما يتعلق باإلعان عن قدرات منظومتنا الصحية77

القطاع الصحي الوصول إلى نظام صحي وخدمات صحية تتائم واملستجدات املحلية والدولية78

القطاع الصحي بناء جسور الثقة مع املواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية الحالية واملستقبلية79

80
تتطلع الحكومة إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي بشموليته من خال تطوير 

خدمات الرعاية الصحية
القطاع الصحي 

81
تحسين البنية التحتية للمستشفيات واملراكز الصحية واالستمرار في تحقيق معايير 

اعتماديتها
القطاع الصحي 

القطاع الصحي رفد املستشفيات واملراكز الصحية بالكوادر الطبية والتمريضية واملعدات الازمة82

83
 
ً
ستقوم الحكومة بالتوسع في برامج التدريب والتأهيل لتشمل تخصصات جديدة وأعدادا

أكبر لسد النقص في جميع التخصصات
القطاع الصحي 

84

ستكون الحكومة على ذات النهج واطاعكم على كل التفاصيل في التوجهات والقرارات 

للتشارك في تحمل املسؤولية للخروج من هذه األزمة بأقل التعبات واألضرار على املستويين 

الصحي واالقتصادي

القطاع الصحي 

القطاع الصحي سنستمر في اتخاذ اإلجراءات والتدابير املدروسة للتعامل مع جائحة كورونا.85

86

سنعمل في القريب العاجل على مراجعة بقية اإلجراءات واتخاذ خطوات تخفيفية جديدة 

 من القطاعات في ضوء الحالة 
ً
فيما يتعلق بالحظر الشامل يوم الجمعه أو فتح مزيدا

الوبائية

القطاع الصحي 

87

 مع ظهور 
ً
سنواصل العمل بحذر وتدرج وبشكل آمن للتعامل مع الجائحة خصوصا

الفيروس املتحور إلى أن نصل إلى مرحلة تجاوزنا فيها الوباء وآثاره وتداعياته على الصحة 

ومختلف القطاعات

القطاع الصحي 

88
سيتم استكمال اإلجراءات الازمة لتشغيل املركز الوطني لأوبئة واألمراض السارية 

لتقديم خدماته بكل كفاءة وجودة
القطاع الصحي 

89

سيتم تقديم املطاعيم بشكل مجاٍن للمواطنين ضمن خطة متكاملة ودقيقة وعادلة 

 بالربع األول 
ً
 بدءا

ً
وشفافة تراع اعطاءه وفق األولويات واالحتياجات املتعارف عليها عامليا

من العام الجاري

القطاع الصحي 
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90
 إيجابي ملموس في تحسين واقع الخدمات الصحية 

ً
سيكون للمستشفيات امليدانية أثرا

املقدمة للمواطنين بعد أزمة كورونا لتكون هذه الخدمات أكثر كفاءة وعدالة
القطاع الصحي 

التنمية 

والخدمات

القطاع الصحي نسعى للوصول إلى تحقيق تأمين صحي شامل في املحافظات كافة91

القطاع الصحي هناك مساٍع لزيادة أنواع وأعداد املطاعيم وهذه الجرعة92

القطاع املائي التعاون مع القطاع الخاّص في تطوير خدمات املياه والصرف الصّحي93

94
تعزيز قيم املساءلة لتحقيق التوزيع العادل، وتقليل خسائر املياه عبر تعظيم االستفادة 

من تطبيقات التحّول الرقمي
القطاع املائي 

القطاع املائي تلتزم الحكومة بتوسيع قاعدة املشمولين بخدمات الصرف الصّحي.95

القطاع املائي تنفيذ املشاريع االستراتيجّية الكبرى لتحقيق األمن املائي للمملكة96

القطاع املائي رقمنة أنظمة التشغيل والتحصيل املتعلقة في القطاع املائي.97

98
ستطور الحكومة قدراتها في القطاع املائي ملواجهة الظروف االستثنائّية لحاالت الوباء 

والفيضانات واالعتداءات
القطاع املائي 

تعزيز النهج الامركزي في تقديم الخدمات والتعامل مع الشكاوى99
قطاع اإلدارة 

املحلية

100
توفير قاعدة بيانات محوسبة تربط البلدّيات مع املؤّسسات املعنّية في القطاعين العام 

ط شمولي موّحد متكامل
ّ
 إلى مخط

ً
والخاص، وصوال

قطاع اإلدارة 

املحلية

101
ستعمل الحكومة على تقييم هذه تجربة الامركزية، والبناء على إيجابّياتها، وتجاوز 

سلبّياتها، وتعديل مشروع قانون اإلدارة املحلّية

قطاع اإلدارة 

املحلية

102
تشجيع إنشاء الصناعات االستخراجّية والصناعات التحويلّية القائمة على الخامات 

الوطنّية

قطاع الطاقة 

والتعدين

 لتبادل الطاقة بمختلف أشكالها103
ً
 إقليمّيا

ً
تطوير منظومة القطاع ليكون األردن مركزا

قطاع الطاقة 

والتعدين

104
ي، كمداخل رئيسة إليجاد فرص العمل والتشغيل في قطاع 

ّ
تمكين االستثمار األجنبي واملحل

الطاقة

قطاع الطاقة 

والتعدين

تنفيذ استراتيجّية الطاقة لأعوام 2020 – 2030م105
قطاع الطاقة 

والتعدين

تنويع مصادر الطاقة وأشكالها106
قطاع الطاقة 

والتعدين

جذب االستثمارات في قطاع التعدين107
قطاع الطاقة 

والتعدين
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خبر
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القطاع الفرعينص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي

خفض كلف الطاقة على االقتصاد الوطني108
قطاع الطاقة 

والتعدين

التنمية 

والخدمات

زيادة كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات109
قطاع الطاقة 

والتعدين

زيادة مساهمة مصادر الطاقة املحلّية واملتجّددة في خليط الطاقة الكلي110
قطاع الطاقة 

والتعدين

قطاع النقلتطوير أنظمة النقل الذكّية111

قطاع النقلتوظيف التقنّيات الحديثة والطاقة النظيفة في قطاع النقل112

قطاع النقلستواصل الحكومة تنفيذ استراتيجّيتها الهادفة إلى إيجاد نقل عاّم متطّور ومستدام113

114
ع االنتهاء منه مع نهاية 

ّ
مشروع الباص منتظم الترّدد بين عّمان والزرقاء الذي من املتوق

ً
العام الحالي أيضا

قطاع النقل

115
مشروع الباص منتظم الترّدد داخل العاصمة عّمان الذي سيتّم االنتهاء منه منتصف 

العام الحالي بإذن هللا
قطاع النقل

قطاع النقلمشروع النقل الحضري داخل املدن116

قطاع النقلمنظومة مشاريع موانئ العقبة.117

قطاع النقلبناء قدرات العاملين في قطاع النقل118

إتاحة املزيد من مجموعات البيانات الحكومّية املفتوحة واستراتيجية الذكاء االصطناعي119
قطاع تقنية 

املعلومات

إطاق املزيد من مشروعات الدفع اإللكتروني120
قطاع تقنية 

املعلومات

121
استكمال البنية التحتّية التشريعّية الازمة لتحقيق هذه األهداف املتعلقة بقطاع تقنية 

املعلومات

قطاع تقنية 

املعلومات

122
االستمرار في بناء البنية التحتية الرقمية املتقّدمة لتمكين املدن الذكّية ووسائل النقل 

الذكّية والرعاية الصحّية وخدمات التعليم وغيرها من املجاالت

قطاع تقنية 

املعلومات

تعزيز التنمية الصناعية بإتاحة التقنيات الرقمية الازمة123
قطاع تقنية 

املعلومات

124
تعمل الحكومة على استكمال البنية التحتّية الرقمّية واملتكاملة، التي ستدفع عجلة 

التحّول الرقمي في اململكة ومشاريع التنمية االقتصادّية

قطاع تقنية 

املعلومات

توفير واجهة حكومّية تفاعلّية واحدة لجميع شرائح املجتمع125
قطاع تقنية 

املعلومات
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رفع مهارات الشباب األردني في التقنيات الحديثة126
قطاع تقنية 

املعلومات

التنمية 

والخدمات

مشروع شبكة األلياف الضوئّية الوطن127
قطاع تقنية 

املعلومات

نظام البيانات الوطني الشامل128
قطاع تقنية 

املعلومات

129
جذب االستثمارات وفتح األسواق االقليمّية والعاملّية للمشاريع األردنّية ورّواد األعمال 

األردنيين في قطاع تقنية املعلومات
قطاع تقنية 

املعلومات

130
ة لتطوير الخدمات الحكومّية الرقمّية من خال تنفيذ "االستراتيجّية 

ّ
ت الحكومة خط

ّ
تبن

األردنّية للتحّول الرقمي" وخارطة الطريق املنبثقة عنها
قطاع تقنية 

املعلومات

131
ً
 غير املنتجة محليا

ً
القطاع الغذائيتعزيز املخزون االستراتيجي من املواد الغذائّية األساسّية، خصوصا

132
ل قاعدة األمن الغذائي الوطني 

ّ
دعم استقرار القطاع الزراعي وحماية إنتاجه الذي يشك

وشريانه
القطاع الغذائي

الحّد من نسب الفقر133
القطاع 

االجتماعي

تنظيم شؤون حضانات األطفال134
القطاع 

االجتماعي

135
ستقوم الحكومة بتنفيذ برامج تستهدف الشباب بشكل خاص، من أجل تعزيز مشاركتهم 

في صنع القرار، وتفعيل دورهم الريادي في تنمية مجتمعاتهم املحلية
قطاع الشباب

قطاع املرأةتعزيز وصول املرأة ملواقع صنع القرار136

137
ستعمل الحكومة على اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتمكين املرأة، وتفعيل مشاركتها في الحياة 

السياسّية واالقتصادّية
قطاع املرأة

138
تمكين الشباب املتعطلين عن العمل وتشغيلهم في كل املحافظات فيما يتعلق بالقطاع 

الزراعي
قطاع الشباب

139
د الحكومة التزامها بقيم املصداقّية والشفافّية واالنفتاح، والتواصل املستمّر مع 

ّ
تؤك

وسائل اإلعام
القطاع اإلعامي

تعزيز دور 
اإلعام

القطاع اإلعاميتمكين وسائل اإلعام من أداء دورها في خدمة املجتمع140

141
ستواصل الحكومة دراسة أّي إجراءات من شأنها تمكين العاملين في الصحافة ووسائل 

اإلعام األردنّية من أداء دورهم ورسالتهم في ظل ظروف معيشّية كريمة
القطاع اإلعامي

القطاع اإلعاميتفعيل أدوات اإلعام الرسمي ومؤّسساته، ودوائر اإلعام في الوزارات واملؤّسسات142

القطاع اإلعاميضمان حّق الجميع في الحصول على املعلومات143
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خبر
صحفي

القطاع الفرعينص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي

144
التوّسع في تطبيق املحاكمات عن ُبعد بما يتوافق واملعايير الدولية لحقوق اإلنسان، وبما 

يسهم في تسريع إجراءات التقا�سي وتوفير الوقت والجهد والكلف املالّية على املواطنين
إجراءات تقا�سي

حقوق 

اإلنسان 

ودعم 

القضاء

145.
ً
 أو انتقائيا

ً
سيادة القانونتؤكد الحكومة على ترسيخ مبدأ سيداة القانون ولن يكون موسميا

قطاع تشريعيتطوير التشريعات املرتبطة بالعقوبات بما يتما�سى مع املستجدات والتطورات،146

سيادة القانونتعمل الحكومة على التوّسع في تطبيق العقوبات املجتمعية البديلة147

استقال القضاءتلتزم الحكومة بدعم استقال القضاء واحترام سلطته148

149
توفير بيئة مؤسسّية للجهاز القضائي تواكب التطّورات الرقمّية، وتوظيفها لخدمة مرفق 

العدالة
استقال القضاء

150
مواصلة الجهود الحثيثة لترسيخ سيادة القانون، وترسيخ السلم األهلي واملجتمعي، والحّد 

من وقوع الجريمة، وماحقة املعتدين على حقوق الناس دون تهاون
سيادة القانون

151
رفع الوعي القانوني لدى فئات املجتمع املختلفة من خال حمات توعوّية تؤكد على مبدأ 

سيادة القانون وتطبيقه
سيادة القانون

152
ستعّزز الحكومة تواصلها مع املجتمع الّدولي لتحّمل مسؤولّياته، والوفاء بالتزاماته، تجاه 
ب عليها من 

ّ
التبعات التي تحّملها، ويتحّملها األردن جّراء موجات اللجوء اإلنساني، وما يترت

ضغوط متزايدة على مختلف القطاعات

العاقات 
الخارجية

شؤون 

خارجية

153
ستواصل الحكومة بذل كّل الجهود لتحقيق السام العادل، املستند إلى قرارات الشرعّية 

الدولّية، واملرتكز إلى حّل الدولتين
القضية 

الفلسطينية

سنواصل التصّدي لكّل املمارسات واالنتهاكات التي تمارسها سلطات االحتال اإلسرائيلي154
القضية 

الفلسطينية

155

زيادة مستوى التنسيق والتعاون والتبادل املشترك مع الجميع، بما يحّقق مصالحنا 
املشتركة ويعّزز من عاقاتنا السياسّية واالقتصادّية والتجارّية واالستثمارّية. وسيبقى 
 في خدمة القضايا العربّية، وفي مقّدمة الساعين لتحقيق وحدة 

ً
األردّن وقيادته دوما

 العربي، واملدافعين عن القضايا العربّية في جميع املحافل
ّ

الصف

العاقات 
الخارجية

اإلصاح قطاع سيا�سيتطوير الحياة السياسّية ومسيرتنا الديمقراطّية عبر بوابة الحوار156

السيا�سي قطاع سيا�سيتوسيع مشاركة املواطنين في الحياة السياسّية وصنع القرار الوطني157


