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 07/08/2022عمان 

أطلقتتتل كومة متتتن ك ممثلتتتن مم لتتتن القثتتتن عطتتت لم كوقطتتتائ كواتتتاا كوعتتت  لمأ تتت ا م تتتل  كوتتت  مك  

ولتتتا مط  طتتتن عمتتتملا كوقطتتتائ كواتتتاا فتتت  كومملةتتتنط  أ تتتةمل ثعتتتا   كو طتتتن عتتتن مقم عتتتن متتتن 

إوتتتتع كواتتتتاا  2022مثتتتتع كواتتتتاا  اشتتتتةر عتتتتمملق كوقتتتتمكمكل كوعتتتت  متتتتن كومقتتتتمم أن لتتتتعا عطالق تتتتا 

  -ن أقر م كق ن  م كةان ما لأع : . عا إعمكم هعه كو طن م2024

 التحديات الداخلية. -1

عتتتتعل ت كوعمتتتتملال كومك للتتتتن اا كمتتتتر كععًتتتتاملن عةتتتتمي  كعاتتتتا  ًتتتتااا  علتتتتع مل كثلتتتتن كوم وتتتتنط 

 مؤشتتتمكل أمك  عاوملتتتن مع كلتتتان عتتتمرف علتتتع عمكقتتتو فااولتتتن كومة متتتنط  شتتتمكةن لتتتالةن متتتو 

لتتتن كوم تتتعمكمنط  فلمتتتا للتتت  أاتتتم  كوقطتتتائ كو تتتات  كومقعمتتتو كومتتتمث  عةتتت ل فتتتمت كوعثملتتتن كوممل

 علك كوعمملال:

 التحديات االقتصادية. -1.1

لع تتتع ك ممن كولتتت ا متتتن كوعمتتتملال كةععًتتتاملن ثقطتتتن كثط عتتتن ثمتتت  ممملتتتن قملتتتم  متتتن كوع للتتتم 

كإللقتتتتاا  كوتتتتعأ لتتتتثاة  أ تتتتمه علتتتتع كومتتتت كطثلنط  عتتتتم  كقتتتت  ك ممن علتتتتك كوعمتتتتملال اا لمتتتتن 

أنة هتتتتتعه كوعمتتتتتملال عامقتتتتتل أة تتتتتم فتتتتت  كواتتتتتاملن   إًتتتتتمكم علتتتتتع متتتتتمة ك عتتتتت كا كو تتتتتااقنط إة

 ك  لملنط ا اب ك  ام كو لالن وقا من )ة م ثا(.

 تحديات كفاءة القطاع العام وفعاليته. -1.2

فتتت   تتترة للتتتاب كومؤشتتتمكل كو طثلتتتن كو اًتتتن اقلتتتا  م تتتع ل ةةتتتا    فااولتتتن كإلمكم  كومة ملتتتن 

اف أمك  ك ممن فتتتت  هتتتتعك  مؤ  تتتتاع اط فتتتترن كومؤشتتتتمكل كوم ولتتتتن عكل كوا عتتتتن عشتتتتلم إوتتتتع لتتتت

ط 2020كومقتتتارط إع عةللتتتم مؤشتتتمكل كوم ةمتتتن كوااوملتتتن م تتتب عاعتتتم  الاثتتتال كواثتتتك كوتتتم و  واتتتاا 

إوتتتع أثتتت  اتتتاوملا متتتن عم تتتن ممعاتتتن ك ممن فتتت  مؤشتتتم  تتتلام  كوقتتتاث ن كوماثتتت  ا قتتتن ك فتتتمكم فتتت  

كطن قتتتت م  إثةتتتتاع كواقتتتت م  مقتتتت ة كوملةلتتتتن  كوشتتتتمطن  ةتتتتعوك كوممتتتتاةاط متتتتا  كوتتتتل  قتتتتن كومتتتت 

 ااومة من مع كلانط ةما أن كةثطااعال م ر ق م  كوم ةمن ف  ك ممن وا ععم ن فالل ا.

 تحديات الشراكة مع القطاع الخاص. -1.3

عاتتتم كوشتتتمكةن متتتا اتتتلن كوقطتتتاعلن كواتتتاا  كو تتتات عتتتام   أ ا تتتلا  فتتت  عا لتتت  كوعثملتتتن كوممللتتتن 

عقملتتتم كوًتتتامم عتتتن كواثتتتك  قتتتعب كة تتتع مامكل  عمقلتتتت كوثمتتت   عا لتتت  ةةتتتا   ك مك ط  لشتتتلم كو

" كوتتتعأ لقتتتلا أمك  كوم وتتتن فتتت  2020كومقامثتتتن كوممقالتتتن وعطتتت لم كواثلتتتن كوعمعلتتتن واتتتاا “كوتتتم و  
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مشتتتاملو كوشتتتمكةن اتتتلن كوقطتتتاعلن كواتتتاا  كو تتتات إوتتتع أن ك ممن اماقتتتن إوتتتع اتتتعر كوم لتتتم متتتن 

 كوق  م وعا ل  أ كًم هعه كوشمكةن. 

 الُمستجدات المحلية والخارجية.  -2

كومة متتتتال ك ممثلتتتتنط كواملتتتتم متتتتن كومف تتتتعقمكل  كوعطتتتت مكل كومك للتتتتن  كو امقلتتتتن كوعتتتت  ع كقتتتت  

عقامهتتتا علتتتع كوعةلتتتف متتتو كو كعتتتو كواتتتاوم  كوقملتتتم ماو تتتا متتتار ما تتتا م ر كواتتتاواط ممتتتا لتتتمفا ا 

إوتتتتع كإل تتتتمكئ فتتتت  عمللتتتتن كوع للتتتتم  عاثتتتت  اولتتتتال عمتتتتر فا اوتتتتن عمعقتتتت  اتتتتا مك ط  متتتتن هتتتتعه 

 كوم عقمكل: 

 تغير في الدور الحكومي.  -2.1

ع كقتتتت  كواملتتتتم متتتتن كومة متتتتال فتتتت  كواتتتتاوا عمتتتت ة فتتتت  م مهتتتتا ثمتتتت  كوعمةتتتتلن وعمقلتتتتت كومفتتتتاه 

كةقعمتتتتتتتاع   كةععًتتتتتتتامأ ولمتتتتتتت كطثلنط  عتتتتتتتم أمتتتتتتتما كوعطتتتتتتت م كةععًتتتتتتتامأ  كةقعمتتتتتتتاع  

 كوعةث وتتت ق  ع لتتتمك  ةالتتتمك  فتتت  مقتتتا كوعتتتم  ل كومة ملتتتن كو  متتتن  ث ع تتتا ولعاامتتتر متتتو هتتتعه 

كوعطتتت مكل  معطلااع تتتاط فلتتتا لاتتتم كوتتتم م كومةتتت م  ممًتتت مك  اعقتتتملا كو تتتممال ولمتتت كطثلنط اتتتر 

عاتتتتمل عوتتتتك إوتتتتع م مه فتتتت  عثملتتتتن كوقطاعتتتتال كوم علةتتتتن  عث لم تتتتاط متتتتن  تتتت ر عتتتت فلم كوال تتتتن 

كوعشتتتتملالن  كإلقمك لتتتتن  كواثلتتتتن كوعمعلتتتتن  كوعةث و قلتتتتن  كومتتتت كمم كواشتتتتملن كو  متتتتن واثتتتتا  ملتتتت   

 لف كوقطاعال  اما لثاة  علع عشقلو كة ع مام  عا ل  كوعثاف لن.عثاف لن ف  م ع

 ارتفاع مستوى وعي المواطن وتوقعاته.  -2.2

إن كوع لتتتم فتتت  م تتتع ل ع عاتتتال كومتتت كطثلن متتت ر ث علتتتن كو تتتممال كومقممتتتن  شتتتم ولع ا  عتتت كفم 

كومال متتتتال م و تتتتا اشتتتتةافلنط لعطلتتتتب متتتتن كومة متتتتن كوامتتتتر علتتتتع ع للتتتتم كومة تتتت ا  ك  تتتتل ب 

  فتتت  إمكم  عمللاع تتتا  الاثاع تتتا  طملقتتتن عقتتتملم ا ول تتتممال  اولتتتن عةاعل تتتا متتتو كمعلاقتتتال كومتتتاو

 كوم كطثلن. 

 التقدم التكنولوجي.  -2.3

لع قتتت  كواتتتاوا كولتتت ا ثمتتت  كومة متتتال كإلوةعم ثلتتتن  كو تتتممال كومعملتتتن اا تتتع مكا أمتتتما أ تتتاولب 

أ  ممالتتتن أمتتتن كومال متتتال  كوعةث و قلتتتا كومعطتتت م   كوعقثلتتتال كوممل تتتنط  تتت ك   فتتت  عمللتتتر كوالاثتتتال

 ك عشتتتمكف كوم تتتعقارط أ  فتتت  ع  لتتتف كوعةث و قلتتتا وعمشتتتلت كإلقتتتمك كل  عا تتتلطل اط  عمقلتتتت 

كوعةامتتر فتت  عقتتملا كو تتممال متتا اتتلن مؤ  تتال كوم وتتنط  مفتتو أمك  كومة متتال  عم تتلن م تتتع ل 

 ل ا.ملا كوم كطثلنط  كوعأ لم كإللقاا  ف  ةةا    فااولن ع ًلت كوم كمم  كإلثةاة عل
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 القيود التي تفرضها الموازنة واالقتصاد الكلي.  -2.4

ع تتتاع كومة متتتن إوتتتع كةععمتتتام علتتتع كوتتتعكلط إة أن عقتتت  كوم ك ثتتتن كوم تتتعمم  ك ملتتتام كع تتتائ 

كوةقتتتتت   متتتتتا اتتتتتلن كإللتتتتتمكمكل  كوثةقتتتتتال كومة ملتتتتتنط  كث ةتتتتتاي مقتتتتتا كومتتتتتث   كوم تتتتتاعمكل 

معتتت ك  ثمتتت  كواقتتت  اث تتتب أعتتتر كو امقلتتتنط لةتتتمي  كعاتتتا قملتتتمك ط علتتتطم ماتتت  كومة متتتال إوتتتع ك

متتتن كوثمتتت  كةععًتتتامأ كوم تتتع مف وةعتتت كا كوقاممتتتنط وعةتتتامأ أأ عااتتتال علتتتع كةععًتتتام كوتتت طث  

اشتتةر عتتااط  عوتتك متتن  تت ر م تتا  لا تتال  كع تتاع إقتتمك كل  عتتمكالم ماعةتتم  عمفتتو متتن ةةتتا   

وتتتع كةثةتتتاة كومةتتت م   عم تتتن متتتن كإلثعاقلتتتن  عمفتتتو متتتن م تتتع ل قتتت م  كو تتتممالط  ًتتت ة  إ

 عطائ عاا أة م عمم   ةةا   ف  كة عممكم اعقملا كو ممال  كةمعقا  ام ع كها.

 االهتمام بالمساءلة والشفافية.  -2.5

وتتتا عاتتتم كإلمكم  كومة ملتتتن عامتتتر اماتتت ر عتتتن كومعاتتتامللن ما تتتا  كومثعةاتتتلن متتتن  تتتمماع ا متتتن 

ن  كوشتتتةافلن أفتتتمكم  مؤ  تتتالط ف ثتتتاك ك ملتتتام ةالتتتم فتتت  م تتتع ل كومطاواتتتن ااوم تتتا ون  كومما تتتا

ك  فتتت  كومال متتتال  كإلقتتتمك كلط  عتتتم وااتتتل   تتتا ر كوع كًتتتر كةقعمتتتاع  كومعامتتتن ولامتتت ا م م 

ةالتتتتمك فتتتت  إلًتتتتار هتتتتعه كومطاواتتتتال إوتتتتع م تتتتامو كوماثلتتتتلنط  كوامتتتتر علتتتتع ععاتتتتو كإلقتتتتمك كل 

كومع تتتتع  ا ً ًتتتت اط  م تتتتا ون كومة متتتتن عتتتتن ثعتتتتا   علتتتتك كإلقتتتتمك كل ممتتتتا لةتتتتمي علتتتتع 

من  كوشتتتتةافلن متتتتو كومتتتت كطثلنط  عاثتتتت  أ تتتت   كلتتتتمن ول تتتت كب كومة متتتتال لتتتتم م  كومًتتتتام

  كواقاب.

 التأثر باألحداث العالمية.  -2.6

أن كةثاةا تتتال كوةالتتتم   كوم تتتعمم وةمتتتمكا كوااوملتتتن علتتتع كو كعتتتو كومملتتت   م مهتتتا فتتت  مةاعمتتتن 

كوعمتتتملال كومك للتتتنط ااعتتتل عتتتام   أ ا تتتل ا ة اتتتم متتتن كوع طتتتلط وتتت  اشتتتةر م تتتات  كوعاامتتتر ماتتت  

 ط فمتتت   أمل كو لتتتام  كومع تتتامعن فتتت  عتتتمم كو تتتةان فتتت  ك ممن  تتت ر ك عتتت كا كومالتتتلن اةةتتتا 

ا تتتاب كو قتتتمكل كوق تتتملن كومععاولتتتن ااإللتتتافن إوتتتع كو لتتتام  كوطالالتتتن فتتت  كوم كولتتتمط إوتتتع  لتتتام  

ةالتتتم   ملم  تتتن فتتت  كو تتتممال كومة ملتتتنط  عتتتم ااعتتتل كومة متتتن كولتتت ا عقتتتما  تتتمماع ا  عتتتمكم 

و تتاط  فتت   تتر الثتتن عمعلتتن للتتم م لةتتأ  وتتعوكط  ع قتت  عتتاا ولتتاط كةثةتتاةط ةالتتم  عةتت ة كوم طتتط 

ك متتتم كوتتتعأ كثاةتتت   تتتلاا علتتتع م تتتع ل عقتتتملا كو تتتممال  ملتتتا معلقل تتتاط  عللتتت  أًتتتا  متتتن 

كولتتتم مأ كوامتتتر علتتتع ععاتتتو ك متتتمكا كوااوملتتتن  مًتتتم أ مهتتتا علتتتع ك ممن  كع تتتاع كوعتتتمكالم 

 كة عااعلن وم كق ع ا. 
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 ة.التوجهات العالمي -3

االعتياااد  مفاتتل ع كمتتر كوع للتتم كوممللتتن  كو امقلتتن كواملتتم متتن م ر كواتتاوا ولعمتت ر متتن كوتتث   

كوتتعأ لمتتاة  م تتعقار علتتك كوتتم رط  تتالا  مث تتا إوتتع  التحااوليفتت  عمتتملا كوقطتتائ كواتتاا إوتتع كوتتث   

عطتتت لم عطتتتائ عتتتاا عًتتتمأ عأ ةةتتتا    فاتتتار فتتت  أمك تتت   ل كةتتتب كوم تتتعقمكلط  هثتتتاك عتتتم  

متتتملا كوقطتتتائ كواتتتاا كوماثتتت  علتتتع كوتتتث   كةععلتتتامأ  عوتتتك كوماثتتت  علتتتع كوتتتث   فتتتم ة متتتا اتتتلن ع

 كوعم و ط  و عن مة ثال م ل ن من مة ثال إطام عمملا كوقطائ كوااا: 

 

 الخدمات الحكومية. -3.1
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 اإلجراءات والرقمنة. -3.2

 

 الهيكل التنظيمي والحوكمة. -3.3
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 رسم السياسة وصنع القرار. -3.4

 

 الموارد البشرية. -3.5
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 التشريعات.  -3.6

 

 

 وار أام  مة ثال  طن عط لم كوقطائ كواااط كوع  أ امل قمة   ك ا ا الن كوم كطثلن ه  ما علمثع  

 ط  فلما لأع  عةًلر وما علمث  هعك كواثم من كو طن.الهيكل التنظيمي والحوكمةكوع للمكل ف  

 : 2025-2022البرنامج التنفيذ  التفصيلي لتحديث القطاع العام 
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  -: الهيكل التنظيمي والحوكمة

 2022عام 

  كة تتعممكم فتت  عقلتتلا  عطتت لم ك م كم  كوم تتاا كومعاالتتن  كإلمكملتتن كوعتت  عقتت ا ام تتا هل تتن

كوث كهتتتن  مةافمتتتن كوة تتتام  ملتتت كن كومما تتتان   متتتمكل كومعااتتتن كومك للتتتن وعمملتتتم ك م كم 

  كوم ا ون . لمان كوعةامللن  مثو كة م كقلن ف  مث من كوث كهن  كوشةافلن 

 ثشتتتا  هل تتتن ع تتتمع هل تتتن كو ممتتتن كواامتتتن  كإلمكم  كواامتتتن )اتتتملر وتتتمل كن كو ممتتتن كوممثلتتتن( إ

 عمملتتتتم م تتتتاوع ا  م ام تتتتا  أهتتتتمكف ا امتتتتا لعلتتتتمن م ةمتتتتن كو لا تتتتال  كإلقتتتتمك كل 

  ملنط  إعام  هلةلن كوقطائ كوااا.ةط  كو ممال كومنكومعالقن ااوم كمم كواشمل

  شتتتتتملاال  ك ث متتتتتن كوماولتتتتتن كومعالقتتتتتن اتتتتتاإلمكم  كواامتتتتتن متتتتتن كوع عطتتتتت لم  عاتتتتتملر مث

  علامب كومًاو   معطلاال كوث كهن  كوم اوةال كإلمكملن. 

  ممكقاتتتن ث تتتاا عطتتت لم كو تتتممال كومة ملتتتن  عةاللتتت  وتتتمعا م ةمتتتن كو تتتممال كومة ملتتتن

  عط لمها املا عمكع  ف كمة كوث ئ كةقعماع .

  كةععمكلتتتتال  كوشتتتتةا ل كإلمكملتتتتن عطتتتت لم أمةتتتتاا  إقتتتتمك كل  عاللمتتتتال كوع لمتتتتال 

 كو اًن ااوم  ةلن ف  كوقطائ كوااا لمن ث اا كو ممن كوممثلن.

   عطتتت لم ثمتتت ة م ةمتتتن  عشتتت لر وامتتتر كو ل تتتال كوعث لملتتتن وعا لتتت  كوةًتتتر اتتتلن ًتتتاثا

كو لا تتتتال  كو ل تتتتال كوعث لملتتتتن  كومشتتتت للنط  وعا لتتتت  كوعشتتتتامةلن متتتتو كوقطتتتتائ كو تتتتات 

امتتتتا فتتتت  عوتتتتك كوعشتتتتملاالط ا تتتتمف عمقلتتتتت كإلًتتتت    فتتتت  عتتتت فلم كو تتتتممال كومة ملتتتتن

 ول ل ال كوعث لملن كوماولن  عوك كاعمك  اقطائ كوطاعن.

    عطتتت لم م م  متتتمكل كومعااتتتن كومك للتتتن فتتت  كوق تتتال كومة ملتتتن ة متتتمكل  عا لتتتن عاتتت

 كةمع ار.

   م ةمتتتن  مأ  تتتن عمللتتتال ًتتتثو  م تتتا كو لا تتتال كومة ملتتتن متتتن  تتت ر إثشتتتا   متتتم

م عًتتتن فتتت    كم  كوع طتتتلط  كوعاتتتا ن كوتتتم و ط عامتتتر عتتتن طملتتتت م تتتا كو لا تتتال كو

 متتتمكل فتتت  كوتتت  كمكل  كومؤ  تتتال كومة ملتتتن ع تتتاعم فتتت  م تتتا كو لا تتتال كومة ملتتتن 

  معااان أ مها.

   م ةمتتتتن  مأ  تتتتن عمللتتتتال كوع طتتتتلط كة تتتتعمكعلق  متتتتن  تتتت ر عا لتتتت  عتتتتممكل  متتتتم

لتتتتتا ععتتتتت وع إمكم  كوع طتتتتتلط كة تتتتتعمكعلق  فتتتتت    كم  كوع طتتتتتلط  كوعاتتتتتا ن كوتتتتتم و  ام
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كوامثتتتتتتام  كوعثةلتتتتتتعأ وم لتتتتتتن كوعمتتتتتتملا كةععًتتتتتتامأ  كوعأةتتتتتتم متتتتتتن عتتتتتتمكاط كو طتتتتتتط 

  كة عمكعلقلال كو  كملن  كومؤ  ن كوعش لللن مو كوامثام .

 2023عام 

   عتتتمملب  عأهلتتتر )اثتتتا  عتتتممكل( متتت  ة  كومؤ  تتتال كومعاالتتتن علتتتع كوم تتتاا كوقملتتتم  كوعتتت

 عا كععمامها  لمان عقملا  ممال معاالن.

  عاثتتت   عةالتتتر ع ًتتتلال ممك تتتن عقلتتتلا  إعتتتام  ع  لتتتو كوم تتتاا كومعاالتتتن  كإلمكم  وعث تتتلا

 عمللال كومعاان اةاعللن.

  إطتتت ة مم ثتتتن علتتتامب كومًتتتاو  املتتتا عًتتتا  مل متتتن  إممكق تتتا فتتت  كوممملتتتن كو اثلتتتن

 لمن كوق كثلن  ك ث من  كوعاللمال ولمان كةوع كا ا ا.

 عوتتتك ممك تتتن شتتتم ولن عتتتن مث  متتتن كوم ةمتتتن ممكقاتتتن مولتتتر كوم ةمتتتن كوتتت طث  امتتتا فتتت  

  عط لمها  عاملم ا علع كوق ال كومة ملن ةافن.

 .كوعثةلع كوةامر وثم عة كوم ةمن  كوعش لر ول ل ال كوعث لملن ف  عطائ كوطاعن 

  عا لتتت  م ةمتتتن ك مك  كومؤ  تتت  ولق تتتال كومة ملتتتن متتتن  تتت ر إعتتتمكم  عةالتتتر كعةاعلتتتال

ال كوم ل تتتن  كوةمعلتتتن فتتت  كوتتت  كمكل  كو ل تتتال م تتتع ل كو ممتتتن علتتتع م تتتع ل كوامللتتت

 كومة ملن.

   عطتتتت لم كومل تتتتاة ك   عتتتت  ولقلتتتتامكل كومة ملتتتتن  مم ثتتتتن كو تتتتل ك  كوعأةتتتتم متتتتن عطالقتتتت

  كةوع كا ا .

  عةالتتتتتر إشتتتتت ام كوعمتتتتتن كوماولتتتتتن عتتتتتن كوتتتتتم ر  كومًتتتتتاو  كوماولتتتتتن  كوملةلتتتتتن  كولتتتتتمك ب

 كوممف عن وم  ة  كوقطائ كوااا.

 2024عام 

 م ولن و لا تتتن علتتتامب كومًتتتاو   مم ثتتتن كو تتتل ك علتتتع قملتتتو كومؤ  تتتال عطالقتتتال شتتت

  ك فمكم ف  كإلمكم  كواامن.

 ن فًتتتتر كوم تتتتؤ ولال  ك م كم  ع لتتتتلم ا فتتتت  مث  متتتتن كوث كهتتتتن  كوشتتتتةافلن  كوم تتتتا و

 وعا ل  كو لطن كوعقململن اً م  شم ولن  معةاملن.
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 لتتتن وعتتت كا كوق تتتال كوماثعطتتت لم إقتتتمك كل عمتتتر عةًتتتلللن وةتتتر عتتتاث ن أ  عشتتتملو علتتتمن ك

اعثةلتتتتعه  عامتتتتر علتتتتع  لتتتت   م تتتتؤ ولن كومؤ  تتتتن )كوم تتتتا ون(  تتتت ر ممكمتتتتر كوامتتتتر 

 كوم علةن  إقمك كع .

  عطتتتتت لم مًتتتتتة فن كوًتتتتت ملال كومة ملتتتتتن  علتتتتتملن اولتتتتتن ومعاااتتتتتن كةوعتتتتت كا ا تتتتتاط إع

 لمممها كوقاث ن  لااعب علل ا علع كوم ع لال كومة ملن ةافن.

  كوث كهتتتتن  كوشتتتتةافلن ةقتتتت   متتتتن ث تتتتاا كوقتتتت ك   كومة ملتتتتن  عطتتتت لم قتتتتا    ولم ةمتتتتن أ

 كومقممن. 

 2025عام 

  :كوعثةلتتتع كوةامتتتر وثمتتت عة كوم ةمتتتن  كوعشتتت لر  عطالقتتت  فتتت  عطاعتتتال أ تتتمل م متتتنط م تتتر

 إمكم  كو عك   كوم ك ط اثا   علع كومم   كوم عةام  من كوقطاعال كوعقملالن.

  متتتن  تتت ر م ةمتتتن إقتتتمك كل 60مفتتتو  قتتتن كومتتت كطن ااومة متتتن اث تتتان ة عقتتتر عتتتن %

 عقملا كو ممال   لام  كوشةافلن  كوم ا ون كومة ملن. 

 

 علمثل كو طن علع عمم من كوعمعلاال كومؤ  ن ول لةر كوعث لم   كوم ةمن  فلما لأع  ك عامكي 

 ب كوقم ر كو مث  كومقعم  و ا من عار وقثن آلولن كوعمعلاال كومؤ  لن كوقملم   ام  كوقطاعالط  م

 عمملا كوقطائ كوااا. 

 قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي 

ع ملتتتتم كوممقالتتتتال كوم تتتتؤ ون عتتتتن  لتتتتو كو لا تتتتال كوعاللملتتتتن  عث تتتتلت كو طتتتتط  كواتتتتمكم  

 كو تتتممال كوعاللملتتتن متتتن أقتتتر معتتتا م تتتام كوتتتعالا متتتمل كوملتتتا  اع قلتتت  عالتتتلا كومتتت كطن  ملاعتتت  

والملتتن اقملتتو ممكمل تتاط امتتا فتت  عوتتك عاثتت  مة تت ا كةععمتتام كوق  تت  ولشتت امكل ممتتا لاتت   متتن ك

عتتمم  كومتت كطن علتتع كوعةلتتف متتو كةمعلاقتتتال كومعطتت م   كومع لتتم  ا تت ة كوامتتر  عوتتك اتتترقمك  

 -كوعمعلاال كومؤ  لن كآلعلن: 

2022-

2024 

عالتتتلا  كم  كوإثشتتتا    كم  كوعمالتتتن  عثملتتتن كومتتت كمم كواشتتتملن متتتن  تتت ر ممتتت   
 كوااو   كواما كوالم  مو   كم  كوعمالن  كوعاللا. 

2022-

2023 

عالتتتلا ثقتتتر م تتتاا عطتتت لم كومثتتتاه  متتتن )إمكم  كومثتتتاه ( فتتت    كم  كوعمالتتتن  كو
إوتتتتع كوممةتتتت  كوتتتت طث  وعطتتتت لم كومثتتتتاه  متتتتن أقتتتتر ع ملتتتتم ممقالتتتتن عطتتتت لم 

 كومثاه .
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2022-

2023 

 كومثتتتتتام كوعاللملتتتتتن متتتتتن   كم  ثقتتتتتر كوم تتتتتاا كومعالقتتتتتن ااوملتتتتتاثال  ممكةتتتتت 
أقتتتر  كوعثملتتتن كةقعماعلتتتن إوتتتع   كم  كوعمالتتتن  عثملتتتن كومتتت كمم كواشتتتملن متتتن

 ع ملم ممقالن كوملاثال  شم ولن كومت ف  كوعاللا .

2022-

2024 

مكل ممتتت  هل تتتن كععمتتتام مؤ  تتتال كوعالتتتلا كواتتتاو   هل تتتن عثملتتتن  عطتتت لم كوم تتتا
  لم كوةثلتتتن  كوعقثلتتتن فتتت  هل تتتن  كمتتتم  عكل ك تتتعق ر متتتاو   إمكمأ  ماط تتتا اتتت

اط كوعمالتتتن  عثملتتتن كومتتت كمم كواشتتتملن متتتن أقتتتر ع ملتتتم ممقالتتتن كةععمتتتام  لتتت
 كوق م  وم علف كومؤ  ال كوعاللملن 

2022-

2024 

وتتتع وعتتتمملب كوم ثتتت   ثقتتتر م تتتاا كوعالتتتلا  كوعتتتمملب كوم ثتتت  إكو تتتا  مؤ  تتتن ك
ن فتتتت    كم  كوعمالتتتتن  عثملتتتتن كومتتتت كمم كواشتتتتملن وعا لتتتت  كوعةامللتتتتن  كوشتتتتم ول
ملب كوعالتتتتلاط  ع ملتتتتم كوممقالتتتتال  كوق تتتتال كوعتتتت  عثةتتتتع م تتتتاا كوعالتتتتلا  كوعتتتتم

كوم ثتتتت ط متتتتن أقتتتتر عمةتتتتلن كوطتتتت ب متتتتن كة علتتتتام ك م تتتتر ومقتتتتار ممك تتتتع ا 
 متتتتثم ا كومم ثتتتتن فتتتت  ك علتتتتام ع ًًتتتتال عام ملتتتتن  أفقلتتتتن فتتتت  كوم تتتتعقال  

 مقاةل ك عًاً ا. 

 قطاع العمل 

عمقلتتتت كوعثا تتتت  كوعثتتتالا اتتتلن أعمتتتار كوتتت  مكل كوماثلتتتن ا تتتمف عمقلتتتت كوةةتتتا    كوةاعللتتتن كوم لتتتع 

 ع تتت لر عقتتتملا كو تتتممال ولمتتت كطثلن متتتن  تتت ر إعتتتمكم  طتتتن عثةلعلتتتن وثقتتتر م تتتاا   كم  كوامتتتر 

 إوع كو  كمكل كوماثلن  فت كوعً م كآلع  : أم كمها 

2022-

2024 

 إو ا    كم  كوامر 

2022-

2023 

ثقتتتتتر م تتتتتاا عث تتتتتلا  تتتتت ة كوامتتتتتر  امثتتتتتام  كوعشتتتتت لر كوتتتتت طث  إوتتتتتع   كم  

ار كوًتتتثاعن  كوعقتتتام   كوعمتتت لن متتتن أقتتتر ع ملتتتم ممقالتتتن عث تتتلا ال تتتن ك عمتتت

هتتت  كوق تتتن   تتت ة كوامتتترط  اًتتتن  أن   كم  كوًتتتثاعن  كوعقتتتام   كوعمتتت لن 

 كوممقالن ف  ع قلر  ممكعان كوشمةال  كومثشآل اقملو أث كع ا. 

2022-

2023 

ثقتتتتر م ا تتتتن مقلتتتت  إمكم  ًتتتتثم ة كوعثملتتتتن  كوعشتتتت لر  مؤ  تتتتن كولتتتتمان 

 كةقعماع  إوع   لم كوًثاعن  كوعقام   كوعم لر.

2022-

2023 

ل(  كوم اوةتتتتاثقتتتتر م تتتتاا عث تتتتلا كواماوتتتتن كو كفتتتتم  )عًتتتتامل  كوامتتتتر  كوعةعتتتتل  

إوتتتع   كم  كومك للتتتن متتتن أقتتتر عا تتتلط إقتتتمك كل كومًتتت ر علتتتع كوعًتتتامل  

 ة ن   كم  كومك للن ه  كوق ن كوممقالن ف  عوك.
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 قطاع الصحة 

 عم لن كةشمكف علع كوقطائ كوًم   إمكم  كو ممال كوًملنط من   ر كع اع كإلقمك كل

 - كوعمعلاال كومؤ  لن  فت كوعً م كآلع : 

2022-

2023 

 إقتتتمك  ممك تتتن وعم لتتتر كومقلتتت  كوًتتتم  كواتتتاو  إوتتتع هل تتتن معاالتتتن عث لملتتتن

 ولقطتتتائ كوًتتتم  كواتتتاا  كو تتتات متتتن أقتتتر عا لتتت  كوتتتم م كوعث لمتتت   كومعتتتاا 

 علع أمك  مش ل  كو ممال كوًملن ف  ة  كوقطاعلن. 

2022-

2023 

ط مهعقلتتتلا ثمتتت عة كإلمكم  كومتتتاو  كوم تتتع ما ام عشتتتةع ك ملتتتم ممتتت    عطتتت ل

لن  كععمتتتامه  عطالقتتت  علتتتع اتتتاع  م عشتتتةلال كوقطتتتائ كواتتتاا وعا لتتت  كوةًتتتر اتتت

ن متتتم تتتاا م تتتا كو لا تتتال  كوم تتتاا كوعث لملتتتن  كوعثةلعلتتتن  عا لتتت  كوم ةمتتتن 

 أقر عم لن م ع ل كو ممال.

2022-

2024 

 ثقتتتتر كوم تتتتاا كومعالقتتتتن اتتتتم م كومعالتتتتن وةشتتتت ات ع أ كإلعاعتتتتال امتتتتا فل تتتتا

كم  كإلعاعتتتتال كوشتتتتملم   ةاتتتتام كو تتتتن متتتتن   كم  كوعثملتتتتن كةقعماعلتتتتن إوتتتتع   

كوًتتتتمن متتتتن أقتتتتر كوعمتتتت ر ومة تتتت ا عقتتتتملا كومعالتتتتن كومعةاملتتتتن كوعتتتت  عشتتتتمر 

 كومعالن كوًملن  كةقعماعلن  كوع علن. 

 قطاع الشباب والثقافة 

ممتتتتت    كم  كوشتتتتتااب متتتتتو   كم  كو قافتتتتتن فتتتتت    كم   كمتتتتتم  وعًتتتتتا    كم   2022-2023

ع مكا كو قافتتتن  كوشتتتااب متتتن أقتتتر عا لتتت  كوعةامتتتر اتتتلن كوم تتتاا  ك م كم  كة تتت

 ك م ر وقملو كوم كمم.  
 

 رأينا 

الكل يتفق أن مؤسسات القطاع الحكومية تحتاج إلى تطوير وأن اإلجراءات وسياسات العمل تحتاج 

 إلى تحديث وكذلك موظفي القطاع العام بحاجة ماسة إلى تأهيل لتحسين األداء الحكومي . 

كمااااا أن أ  مقترحااااات تطويريااااة لهااااا إيجابيااااات وساااالبياتو وساااايكون لهااااذ  الخطااااة مؤياااادون  
رأيناااا أناااه يجاااب مراجعاااة الخطاااة بناااد بناااد ومناقشاااة أ  ثغااارات موجاااودة ومعارضاااونو لاااذا ب

 لمعالجتها وتعزيز أ  إيجابيات في هذ  الخطة . 
إن مجرد القناعة بوجود خلل ثم التفكير بمعالجة هذا الخلل هو شيء إيجابي وألهمية تنفيذ هذ  

 الخطة ال بد من وجود إرادة فاعلة وإدارة قوية على جميع المستويات .

ت ومعالجة وال بد من مشاركة كافة القطاعات في الوطن لمدارسة هذ  الخطة وتعزيز اإليجابيا

 السلبيات . 


