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اقبة األداء الحكومي خالل 100 يوم راصد يصدر تقريره الخاص بمر

 على تحمل مسؤولياته بشكل كبير خالل 100 يوم.  
ً
%9 من األردنيين يرون أن الفريق الوزاري كان قادرا  •

%44,5 من األردنيين يرون أن هناك ضرورة إلجراء تعديل وزاري بعد انتهاء الـ 100 يوم.    •

%47,1 من األردنيين راضون عن تعامل الحكومة الحالية مع جائحة كورنا.    •

%50 من األردنيين يرون أن التحديات املتراكمة تؤثر على قدرة الحكومة الحالية بتحمل مسؤولياتها.    •

204 التزام قدمتهم الحكومة خالل 100 يوم، %52 منهم ضمن محور التنمية والخدمات.    •

 ملجلس الوزراء خالل 100 يوم، منهم 10 تعيينات.  
ً
87 قرارا  •

  

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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اقبة األداء الحكومي خالل 100 يوم راصد يصدر تقريره الخاص بمر

خبر
صحفي

السبت 2021/01/23

عمان - األردن

أداء حكومــة  بمراقبــة  الخــاص  األول  تقريــره  الحكومــي  األداء  ملراقبــة  راصــد  برنامــج  أصــدر  راصــد،   - الحيــاة  مركــز 

 2020/10/12 مــن  التقريــر  يــوم علــى تشــكيلها، واســتمرت فتــرة   100 بعــد م�ضــي  الدكتــور بشــر الخصاونــة وذلــك 

ولغايــة 2021/1/20، وتــم اعتمــاد منهجيــة تتبــع االلتزامــات التــي قدمتهــا الحكومــة خــال الـــ 100 يــوم وتوزيعهــا علــى 

ســبعة محــاور رئيســية وســيتم التحقــق مــن إنجــاز االلتزامــات ضمــن التقريــر الــدوري الــذي ســيصدره راصــد حــول 

مراقبــة أداء الحكومــة، كمــا احتــوى التقريــر القــرارات التــي اتخذتهــا الحكومــة مــن خــال مجلــس الــوزراء وتوزيعهــا 

علــى مجموعــة مــن املحــاور، ويقــدم التقريــر التعيينــات التــي تــم إقرارهــا مــن خــال مجلــس الــوزراء، ويتضمــن التقريــر 

 
ً
 حــول 100 يــوم علــى حكومــة الخصاونــة، حيــث وصلــت العينــة املســتجيبة إلــى 1722 مســتجيبا

َ
 الكترونيــا

ً
اســتطاعا

ومســتجيبة موزعيــن علــى كافــة محافظــات اململكــة.  

وقــال الدكتــور عامــر بنــي عامــر أن نتائــج الدراســة بينــت أن %33,5 مــن األردنييــن يــرون أن الفريــق الــوزاري لــم يكــن 

 علــى تحمــل مســؤولياته خــال الـــ 100 يــوم، فيمــا يــرى مــا نســبته %27,5 مــن األردنييــن أن الفريــق الــوزاري كان 
ً
قــادرا

 علــى تحمــل مســؤولياته 
ً
 علــى تحمــل مســؤولياته بشــكل ضعيــف، بينمــا يــرى %30 أن الفريــق الــوزاري كان قــادرا

ً
قــادرا

 بشــكل كبيــر علــى تحمــل مســؤولياته خــال الـــ100 يــوم 
ً
بشــكل متوســط، و%9 قالــوا بــأن الفريــق الــوزاري كان قــادرا

األولــى مــن عمــر الحكومــة.  

كمــا بينــت النتائــج املرتبطــة بــآراء األردنييــن حــول ضــرورة إجــراء تعديــل وزاري بعــد انتهــاء الـــ100 يــوم، حيــث تبيــن أن 

%44.5 مــن األردنييــن يــرون أن هنــاك ضــرورة بشــكٍل كبيــر إلجــراء تعديــل وزاري، فيمــا يــرى %23.4مــن األردنييــن يــرون 

أن هنالــك ضــرورة بشــكل متوســط إلجــراء تعديــل، و%7,6 قالــوا بــأن هنالــك ضــرورة بشــكٍل ضعيــف إلجــراء تعديــل، 

 إلجــراء تعديــل %24,5 مــن األردنييــن.  
ً
فيمــا بلغــت نســبة الذيــن قالــوا بأنــه ليــس هنالــك ضــرورة أبــدا

وحــول رضــا املواطنيــن واملواطنــات علــى تعامــل حكومــة الدكتــور بشــر الخصاونــة مــع جائحــة كورونــا فقــد أظهــرت 

النتائــج أن %12,3 مــن األردنييــن راضيــن بشــكل كبيــر عــن تعامــل الحكومــة مــع جائحــة كورونــا، فيمــا بلغــت نســبة 

رضــا األردنييــن بشــكل متوســط %34,8، بينمــا كانــت نســبة الرضــا بشــكل ضعيــف %24 مــن األردنييــن، و%28.9 مــن 

األردنييــن قالــوا بأنهــم غيــر راضيــن عــن تعامــل الحكومــة مــع جائحــة كورونــا.  
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وبمــا يتعلــق بتأثيــر التحديــات املتراكمــة مــن الحكومــات الســابقة التــي تواجههــا الحكومــة علــى تحمــل مســؤولياتها، بينــت 

النتائــج أن %50 مــن األردنييــن يــرون أنهــا تؤثــر بشــكل كبيــر، فيمــا يــرى %26.6أن التحديــات املتراكمــة تؤثــر بشــكل 

متوســط علــى تحمــل الحكومــة الحاليــة ملســؤولياتها، ويــرى %11 مــن األردنييــن أن تأثيــر التحديــات املتراكمــة ســيكون 

 علــى قــدرة الحكومــة تحمــل مســؤولياتها، وقــال %12,4 مــن األردنييــن أن التحديــات املتراكمــة ليــس لهــا تأثيــر.  
ً
ضعيفــا

 تــم اســتخاصهم مــن مصــادر 
ً
وبخصــوص االلتزامــات التــي التزمــت بهــا الحكومــة، فقــد تبيــن أنهــا وصلــت إلــى 204 التزامــا

مختلفــة منهــا البيــان الــوزاري الــذي قدمتــه الحكومــة أمــام مجلــس النــواب، والــرد الحكومــي علــى مناقشــات النــواب 

للبيــان الــوزاري، ومجموعــة مــن اللقــاءات التــي أجرتهــا الحكومــة مــع مؤسســات وجهــات مختلفــة، وتــم توزيــع االلتزامــات 

إلــى ســبعة محــاور رئيســية، كان أعاهــا محــور التنميــة والخدمــات وذلــك بنســبة %52 مــن مجمــوع االلتزامــات، تــاه 

محور اإلصاح االقتصادي وذلك بنســبة %21 من مجموع االلتزامات، ثم محور اإلصاح اإلداري ومكافحة الفســاد 

بـ %14 من مجموع االلتزامات، ثم محور ســيادة القانون وحقوق االنســان بـ %6 ومحور الشــافية واإلعام بـ %3 من 

مجمــوع االلتزامــات، ومحــوري اإلصــاح السيا�ضــي ومحــور الشــؤون الخارجيــة بـــ %2 لــكل منهمــا.  

، توزعــوا علــى 6 محــاور رئيســية وكان املحــور 
ً
وبمــا يتعلــق بقــرارات مجلــس الــوزراء فقــد وصــل عددهــم إلــى 87 قــرارا

، ومحور التعيينات بـ 12 
ً
، تاه املحور املالي واالقتصادي بـ 19 قرارا

ً
التشــريعي األكثر بعدد القرارات وذلك بـ 34 قرارا

، ومحــور االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة بـــ 8 قــرارات ومحــور الخدمــات والتنميــة 
ً
، ثــم املحــور اإلداري بـــ 11 قــرارا

ً
قــرارا

بـــ 3 قــرارات، ويذكــر أن تــم اعتمــاد صفحــة رئاســة الــوزراء علــى الفيســبوك وموقــع الحكومــة االلكترونيــة ووكالــة األنبــاء 

الرســمية لتتبــع القــرارات وجمعهــا.  

وفيمــا يخــص التعيينــات التــي أقرهــا مجلــس الــوزراء ضمــن الوظائــف العليــا فقــد وصــل تعدادهــا إلــى 10 تعيينــات، 

 غيــر 
َ
 تنفيذيــا

ً
 لــوزارة اإلدارة املحليــة ورئيســا

ً
 عامــا

ً
 للمؤسســة التعاونيــة األردنيــة وأمينــا

ً
 عامــا

ً
حيــث تــم تعييــن مديــرا

متفــرغ للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي، وقائــم بأعمــال رئيــس هيئــة االســتثمار بالوكالــة، وإعــادة تشــكيل مجلــس 

 
ً
إدارة مؤسســة اإلذاعــة والتلفزيــون، وتعييــن عضوييــن فــي مجلــس التعليــم العالــي عــن فئــة األكاديمييــن، وتعييــن ســفيرا

 لشــؤون األوبئــة واألمــراض الســارية فــي وزارة الصحــة.  
ً
 عامــا

ً
لــأردن لــدى جمهوريــة مصــر، وأمينــا

ويشــير راصــد إلــى أنــه ســيعمل علــى إصــدار تقاريــره الدوريــة حــول األداء الحكومــي بشــكل دوري وســتتضمن التقاريــر 

نشــر  علــى  ســتعمل  كمــا  شــفاف،  بشــكل  الحكومــة  تقدمهــا  التــي  االلتزامــات  تنفيــذ  مــن  والتحقــق  اإلنجــاز  مســتوى 

األنشــطة امليدانيــة واملكتبيــة التــي يجريهــا أعضــاء مجلــس الــوزراء بشــكل تراكمــي. 
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2020/01/13

الرد على 
مناقشات 

النواب للثقة

2020/01/13

تصـــويت 
النـــواب على 

الثقة
2020/01/03

البيان الوزاري
2020/12/02

اجراء تعديل 
وزاري (تعيين 
وزير للداخلية)

2020/11/12

اجراء تعديل 
وزاري (إقالة 
وزير الداخلية)

2020/10/12

أداء الحكومة 
لليميــــــن 

الدستــــــوري

2020/10/07

كتـــاب 
التكليـــف 

السامي

محطات حكومة د. بشر الخصاونة 
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4.0 %

9.0 %

38.0 %

13.0 %

14.0 %

22.0 %

قرارات مجلس الوزراء خالل 100 يوم من عمر حكومة د. بشر الخصاونة

87  قرار

التعيينات

مالي واقتصادي

اتفاقيات 
ومعاهدات  دولية

الخدمات العامة 
والتنمية

ا�داري

التشريعي
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تصنيف التزامات حكومة د. بشر الخصاونة خالل 100 يوم

االصالح االداري 
ومكافحة الفساد

سيادة القانون 
وحقوق ا�نسان 

التنمية 
والخدمات

الشفافية 
وا�عالم

52.0 %

14.0 %

3.0 % 

الشؤون 
الخارجية

االصالح 
السياسي

االصالح 
ا�قتصادي

2.0 %

2.0 %

21.0 % 6.0 %

204  التزام
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آراء ا�ردنيين حول قدرة الفريق الوزاري لحكومة د. بشر الخصاونة على 
تحمل مسؤولياته خالل 100 يوم

قادر بشكل 
كبير

9.0 %

قادر بشكل 
متوسط

30.0 %

قادر بشكل 
ضعيف

27.5 %

غير قادر

33.5 %

آراء ا�ردنيين حول ضرورة إجراء تعديل على حكومة د. بشر الخصاونة 
بعد انتهاء  100 يوم على تشكيلها

نعم إلى حٍد 
كبير

44.5 %

نعم إلى حٍد 
متوسط

23.4 %

نعم إلى حٍد 
ضعيف

7.6 %

ال يوجد 
ضرورة 

24.5 %

مدى رضا ا�ردنيين عن تعامل حكومة د. بشر الخصاونة مع جائحة 
كورونا خالل 100 يوم

راٍض بشكل 
كبير

راٍض بشكل 
متوسط

راٍض بشكل 
ضعيف

12.3 %34.8 %24.0 %

غير راٍض 

28.9 %

تأثير التحديات المتراكمة من الحكـومات السابقـة على قدرة حكـومة
د. بشر الخصاونة تحمل مسؤولياتها

50.0 %

تؤثر بشكل 
كبير

26.6 %

تؤثر بشكل 
متوسط

11.0 %

تؤثر بشكل 
ضعيف

12.4 %

ليس لها 
تأثير


