خبر
صحفي

مركزالحياة  -راصد
لالتصال:
د .عامر بني عامر
املدير العام
موبايل+962 79 591 1121 :
هات ـ ــف+962 6 582 6868 :
فاك ــس+962 6 582 6867 :
ايميـ ـ ــلinfo@hayatcenter.org :

تابعونا على مو اقع التواصل االجتماعي
www.hayatcenter.org
Facebook: rased.jordan
Twitter: @Rased_Jo
Instagram: Rased_Jo
LinkedIn: Hayat-Rased

ً
راصد ُي ّ
قيم أداء حكومة الرزازفي  837يوما
ً
• تحديات استثنائية أعاقت تنفيذ جزءا من التزامات الحكومة.
• األردن يتراجع على مؤشرات عاملية في عهد حكومة الرزاز
•  4ملياردينارارتفاع املديونية في عهد الرزاز
•  23%ارتفاع معدل البطالة في  2020مقارنة بـ  18.7%في عام 2018
•  21%من االلتزامات الحكومية تم إنجازها.
•  59%من االلتزامات الحكومية جاري تنفيذها.
•  20%من االلتزامات الحكومية لم تبدأ بعد.
•
•
•
•
•

 379رحلة سفرللوزراء ورئيسهم في  837يومأ
ً
ً
 772قرارا حكوميا في  837يومأ
ً
 72تعيينا ملناصب قيادية في عهد الرزاز
ً
 17تعيينا ملناصب قيادية خالل أزمة كورونا
ً
 52وزيرا شاركوا في الحكومة على مدارعامين و 3أشهر
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اإلثنين 2020/9/28
عمان  -األردن
ً
مركــز الحيــاة  -راصــد ،ضمــن برنامجــه ملراقبــة األداء الحكومــي ،تقريـرا حــول أداء حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز خــال
ً
عاميــن وثالثــة أشــهر ،حيــث بينــت النتائــج أن  52وزي ـرا دخلــوا وغــادروا فــي أربعــة تعديــات وزاريــة طيلــة فتــرة حكومــة
الدكتــور عمــر الــرزاز ،ويأتــي تقريــر راصــد فــي إطــار تعزيــز الشــفافية وضمــان تدفــق املعلومــات للمواطنيــن حــول أداء
الحكومــة وفــي ســياق تحفيــز الحكومــة املقبلــة لتطويــر األداء الحكومــي وتكريــس حــق املواطــن فــي االطــاع علــى أداء
حكومتــه.
ً
وفــي هــذا الســياق قــال الدكتــور عامــر بنــي عامــر مديــر عــام مركــز الحيــاة –راصــد أن هــذا التقريــر يأتــي اســتكماال
لجهــود فريــق راصــد فــي تقييــم األداء الحكومــي الــذي يهــدف إلــى تعزيــز ثقافــة الرقابــة علــى أداء الســلطة التنفيذيــة ســيما
ً
وأننــا نمــر فــي مراحــل سياســية واقتصاديــة مفصليــة خصوصــا إذا مــا أخذنــا بعيــن االعتبــار الظــروف واألحــداث التــي
مــرت بهــا األردن خــال العاميــن الســابقين.
وقــال بنــي عامــر أن الحكومــة واجهــت تحديــات اســتثنائية داخليــة منهــا مواجهــة وبــاء كورونــا العالمــي واســتمرار األزمــة
االقتصاديــة الصعبــة والفقــر والبطالــة وارتفــاع األســعار ،إضافــة إلــى تحديــات خارجيــة أبرزهــا مــا يتعلــق بالقضيــة
الفلســطينية والقــدس الشــريف وعمليــة الســام.
ً
وبينــت نتائــج التقريــر أن الحكومــة التزمــت ب ـ  435التزامــا علــى مــدار عاميــن و 3أشــهر اكتمــل منهــا  21%فقــط فيمــا مــا زال
 59%من االلتزامات جاري العمل على تنفيذها ولكنه لم ينته بعد ،كما لم تبدأ الحكومة في تنفيذ ما نسبته  20%من
االلتزامــات التــي وضعتهــا علــى نفســها ،يذكــر أن االلتزامــات التــي تــم تتبعهــا ورصدهــا هــي خطــة الحكومــة الــواردة فــي بياناهــا
الــوزاري ،إضافــة إلــى مــا ورد علــى لســان رئيســها مــن التزامــات ومــا تضمنتــه خطــط أولويــات الحكومــة (النهضــة).
ً
وعلــى صعيــد الق ـرارات التــي اتخذتهــا الحكومــة خــال اجتماعــات مجلــس الــوزراء فقــد وصــل تعدادهــا إلــى  772ق ـرارا
ً
خــال  837يومــا ،حيــث توزعــت محــاور الق ـرارات إلــى مــا نســبته  31%ضمــن املحــور التشــريعي ،و 30٪مــن الق ـرارات
ضمــن املحــور اإلداري ،فيمــا وصلــت نســبة املحــور املالــي واالقتصــادي إلــى 13%مــن مجمــوع القـرارات ،فيمــا كان أقــل
ً
املحــاور ضمــن الق ـرارات الحكوميــة مرتبطــا بــأداء القطــاع العــام والنزاهــة ومكافحــة الفســاد بنســبة وصلــت إلــى 1%
لــكل منهمــا.
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ً
وبمــا يتعلــق برحــات ســفر الــوزراء فقــد تــم تتبــع  379رحلــة ســفر قــام بهــا رئيــس الــوزراء و 48وزيـرا ،حيــث أفصــح عمــا
ً
نســبته  71%مــن وجهــات الســفر ،فيمــا لــم يتــم اإلفصــاح عــن وجهــات الســفر بنســبة  ،29%علمــا بــأن املعلومــات
املتعلقــة بهــذا اإلطــار تــم اســتخالصها مــن الجريــدة الرســمية.
ً
ً
ً
واتخــذت حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز  72قـرارا مرتبطــا بتعيينــات فــي وظائــف قياديــة عليــا منهــا  17تعيينــا خــال فتــرة
جائحــة كورونــا ،وبتفصيــل قـرارات التعيينــات حســب الجنــس تبيــن أن  13%مــن القـرارات كانــت مرتبطــة بتعييــن إنــاث
فــي وظائــف عليــا وباقــي التعيينــات كانــت لذكــور.
وباإلضافــة إلــى أداء الحكومــة علــى الصعيــد الداخلــي تــم تتبــع مجموعــة مــن املؤشـرات العامليــة املرتبطــة بــاألردن ،حيــث
تبيــن تراجــع تصنيــف الحكومــة فيمــا يتعلــق بمؤشــر تطــور الحكومــة االلكترونيــة حيــث كان ترتيــب األردن  98وذلــك فــي
عــام  2018وتراجــع بمــا مقــداره  19مرتبــة عامليــة ليصــل إلــى  117فــي عــام  ،2020أمــا مؤشــر مــدركات الفســاد فقــد كان
تصنيــف األردن  58مــن  180دولــة فــي عــام  2018وأصبــح  60مــن  198دولــة فــي عــام ،2019وبمــا يتعلــق بمؤشــر النزاهــة
الحكوميــة فقــد تراجــع األردن مــن  51.9فــي عــام  2018إلــى  49.6فــي عــام  ،2020وتراجــع مؤشــر حريــة األعمــال التجاريــة
ليصــل إلــى  60.1فــي عــام  2020بعــد أن كان  63فــي عــام  ،2018وانخفــض مؤشــر حريــة العمــل بشــكل ملحــوظ إذ كان
 58.9فــي العــام  2018وانخفــض ليصــل إلــى  52.5فــي العــام .2020
ً
وتضمــن التقريــر أبــرز املحطــات التــي مــرت بهــا الحكومــة األردنيــة بــدءا بكتــاب التكليــف الســامي بتاريــخ 2018/6/5
ً
مــرورا بمجموعــة مــن املحطــات الداخليــة والخارجيــة وانتهـ ًـاء ب ـ ارتفــاع معــدالت البطالــة التــي وصلــت إلــى  23%خــال
الربــع الثانــي مــن عــام  2020وارتفــاع املديونيــة التــي وصلــت إلــى  32مليــار دينــار مقارنــة ب ـ  27.9مليــار دينــار منتصــف
عــام  ،2018أي بزيــادة مقدارهــا  4مليــار دينــار خــال عاميــن.
ويســجل للحكومــة أنهــا بــدأت بالشــروع فــي حملــة ملكافحــة التهــرب الضريبــي وكذلــك تعديــل قانــون التقاعــد املدنــي رقــم
( )34لســنة  2018وتعديالتــه ،والــذي يخضــع بموجبــه «الوزيــر للتقاعــد إذا أم�ضــى خدمــة مقبولــة للتقاعــد املدنــي
ً
والعســكري ال تقــل عــن  10ســنوات“ وإقـرار آليــة تقديــم الخدمــات العالجيــة لجميــع مر�ضــى الســرطان املؤمنيــن مدنيــا
ً
وعســكريا وغير املؤمنين ،إضافة إلى إقرار الحزم االقتصادية الخمســة التي تم بموجبها زيادة رواتب موظفي القطاع
العــام واملتقاعديــن املدنييــن والعســكريين.

3

خبرesae
leR sserP

صحفي

ً
راصد ُي ّ
قيم أداء حكومة الرزازفي  837يوما

أبرزاملحطات في عهد حكومة الدكتورعمرالرزازخالل  837يوم عمل وأربع
تعديالت وزارية
الرقم

أبرزاملحطات

1

 14حزيران  2018أداء الحكومة اليمين الدستورية

2

حزيران  2018كتاب التكليف السامي للدكتور عمر الرزاز

3

حزيران  2018سحب مشروع قانون الضريبة من مجلس النواب

4

تموز  2018البيان الحكومي أمام مجلس النواب

5

تموز  2018حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب

6

تموز  2018الكشف عن قضية فساد تزوير ماركات دخان عاملية

7

اب  2018تفجيرات الفحيص والسلط اإلرهابية

8

أيلول  2018التعهد بجلب وليد الكردي من لندن املحكوم بقضايا فساد

9

أيلول  2018تعهد الرزاز بإصالحات سياسية تطال تعديل قوانين االنتخاب  ،األحزاب والالمركزية

10

أيلول  2018بدء حوارات حول مسودة قانون الضريبة في املحافظات التي رافقها احتجاجات في تلك املحافظات

11

تشرين االول  2018التعديل الوزاري األول على الحكومة ،حيث غادر  10وزراء ودخل  7ودمج  6وزارات

12

تشرين األول  2018فاجعة البحر امليت وتقديم وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والسياحة استقاالتهما

13

تشرين األول  2018الكشف عن قضية فساد في ملف خدمات مستشفى البشير

14

تشرين الثاني  2018إطالق مشروع النهضة وخطة أولويات الحكومة ()2020 - 2019

15

تشرين الثاني  ،2018إقرار قانون الضريبة

16

كانون األول  2018األردني يتسلم من تركيا املتهم الرئي�سي بقضية فساد الدخان عوني مطيع

17

كانون األول  2018انطالق احتجاجات الخميس إثر إقرار قانون ضريبة الدخل

18

كانون األول  2018إعادة فتح معبر جابر الحدودي

19

كانون األول  2018زيارة الرزاز إلى العراق ،لبحث ملفات اقتصادية

20

كانون الثاني  2019فيضانات وسط البلد
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أبرزاملحطات

21

كانون الثاني  2019إطالق برنامج خدمة وطن

22

كانون الثاني  2019التعديل الوزاري الثاني على الحكومة وشمل  4حقائب بينها السياحة والتربية بعد
استقالة الوزيرين املسؤولين عن فاجعة البحر امليت وفصل وزارتي الشؤون البلدية عن النقل

23

شباط  2019إنطالق مبادرة لندن

24

شباط  2019اعتصامات العاطلين عن العمل التي وصلت عمان من املحافظات
أيار  2019التعديل الوزاري الثالث وشمل  8حقائب ،حيث غادر بموجبه  5وزراء ّ
وتغير مسمى وزارتين

26

حزيران  2019إطالق وتشغيل “باص عمان”

27

تشرين أول  2019االتفاق على إنهاء إضراب املعلمين الذي استمر  30يوما

28

تشرين األول  2019إطالق الحزمة االقتصادية األولى و تستهدف تنشيط االقتصاد الوطني ،وتحفيز االستثمار

29

تشرين الثاني  2019إطالق الحزمة االقتصادية الثانية وتستهدف اإلصالح اإلداري للحكومة

30

تشرين الثاني  2019التعديل الوزاري الرابع

31

كانون اول  2019إطالق الحزمة االقتصادية الثالثة زيادة رواتب موظفي القطاع العام والقطاع
العسكري واملتقاعدين

32

كانون اول  2019إطالق الحزمة االقتصادية الرابعة لتحسين جودة الخدمات

33

شباط  2020إطالق الحزمة االقتصادية الخامسة وتستهدف “الخدمات اإللكترونية وتحسين بيئة االعمال”

34

اذار  2020إعالن إصابة أول أردني بفيروس كورونا

35

اذار  2020بدء العمل بقانون الدفاع

36

نيسان  2020استقالة وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة ،بسبب تصاريح التنقل أثناء كورونا

37

تموز  2020بدء حملة موسعة ملكافحة التهرب الضريبي والفساد طالت شخصيات عامة

38

اب  2020تحديد موعد االنتخابات البرملانية في 10/11/2020

39

اب  2020ارتفاع املديونية إلى 32مليار دينار أردني بزيادة تصل إلى  4مليار دينار في عهد الحكومة

40

أيلول  2020إعادة العمل بخدمة العمل
ّ
تموز  2020اعتقال وكف يد أعضاء مجلس نقابة املعلمين ،وإغالق مقراتها ملدة سنتين

42

أيلول  2020ارتفاع معدل البطالة إلى ( )23.0%مقارنة و % 18.7عام  2018عند استالم الرزاز مهامه

25

41
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