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تقدمي
تستكمل ورقة السياسات املوسومة "الالمركزية املالية يف حقل التطبيق.. التجربة 
األردنية الناشئة"، ما كان مركز القدس للدراسات السياسية قد شرع فيه، منذ أن 
الالمركزية يف  "اختبار"  تاريخها، يف  الدخول ألول مرة يف  األردنية  الدولة  قررت 

اإلدارة واحلكم احملليني.

حلث  اململكة  محافظات  وطاف  لالمركزية،  "الترويج"  يف  سّباقاً  املركز  كان  فقد 
املواطنني واملواطنات على املشاركة يف انتخاباتها تصويتاً وتشريعاً... ونظم حملة 
وطنية خاصة، إلشاعة الوعي باحلاجة حلكم محلي صديق للنساء، وخصص جهداً 
كبيراً لتحديد الثغرات والنواقص يف قانون الالمركزية، مشدداً بشكل خاص على 
احلاجة لتعديله، لتعزيز التجربة ومتكني املجالس املنتخبة مبا حتتاجه من صالحيات 
مجالس  بني  العالقة  يف  التوازن  وإحداث  فيها،  النساء  مشاركة  وزيادة  وأدوات، 
احملافظات واملجالس التنفيذية، وتفكيك أي تداخل محتمل بني مهام وصالحيات 

ووظائف مختلف األطر املنتخبة يف احملافظات.

إصالح  مشروع  من  بدعم  إعدادها  جرى  التي  هذه،  السياسات  ورقة  وتأتي 
مهماً يف  ليعالج جانباً  الدولية،  للتنمية  األمريكية  الوكالة  العامة يف  املالية  وإدارة 
العامة"  املوازنة  "دورة  أن  كان مفهوماً  فإذا  األردن،  الناشئة يف  الالمركزية  جتربة 
يف كل مراحلها وحلقاتها، سوف يطرأ عليها تعديل جوهري بعد انتخاب مجالس 
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الفائتني قد تكشفت عن بعض مواطن االختالل  العامني  احملافظات، فإن جتربة 
واالهتزاز، إن يف العالقة بني املركز واحملافظات، أو جلهة السالسة والتشاركية يف 

إعداد املوازنات وتنفيذها واملراقبة على مختلف مراحل دورتها.

لقد اعتمد فريق البحث على إجراء سلسلة طويلة من املقابالت مع مختلف اجلهات 
التركيز يف عمان واحملافظات،  تنظيم سلسلة من اجتماعات  الصلة، وجرى  ذات 
وأجرى فريق البحث مراجعة شاملة لألدبيات التي تناولت املوضوع من قبل، مثلما 
العاملية  املمارسات  من  املستفادة  والدروس  اخلالصات  الورقة  تضمني  يف  سعى 
الفضلى، على أن تشكل إسهاماً يف تعميق التجربة وتذليل ما يعترضها من عوائق 

وعراقيل.

إن الشكر واجب لكل من أسهم يف إخراج هذه الورقة إلى دائرة الضوء، وأخص 
الوكالة  العامة يف  املالية  بالذكر األصدقاء والصديقات يف مشروع إصالح وإدارة 
األمريكية للتنمية الدولية، وللدكتورة رنا األكحل وفريق البحث الذي ساعدها يف 
إعداد هذه الورقة، والشكر موصول لرؤساء وأعضاء مجالس احملافظات واملجالس 
التنفيذية، ولكل من ساهم بخبرته وأفكاره يف إغناء مضامينها وتعميق توصياتها 

وخالصاتها.

عريب الرنتاوي
مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية
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امللخص التنفيذي 
أُعــّدت ورقــة السياســات هــذه، عقــب مــرور ســنتني )2017 - 2018( مــن تطبيــق قانــون الالمركزيــة 
يف األردن )قانــون رقــم 49 لســنة 2015(، وذلــك مــن أجــل التطــرق إلــى ســؤال رئيســي »إلــى 
ــى اآلن يف متكــني  ــة يف األردن حت ــة املالي ــذ التدريجــي لسياســة الالمركزي أّي مــدًى ســاهم التنفي
مجالــس احملافظــات مــن توزيــع ُمخّصصــات املوازنــة بصــورة أفضــل،  وبحســب االحتياجات احمللية 

وحتســني اخلدمــات العامــة علــى املســتوى احمللــي؟«.

ومــن أجــل التوصــل إلــى إجابــة علــى الســؤال الرئيســي أعــاله، ُعقــدت ثــالث مجموعــات تركيــز 
مــع ممثلــني عــن احلكومــات احملليــة، مبــا يف ذلــك: مكاتــب احملافظــات، ودوائــر التنميــة احملليــة، 

ــة. ــة، ومجالــس احملافظــات، واملجالــس احمللي واملجالــس التنفيذي

وقــد أُتبعــت اجتماعــات مجموعــات التركيــز مبكاملــات هاتفيــة مــع بعــض ممثلــي احلكومــة احملليــة 
ممــن لــم يســتكملوا مالحظاتهــم أثنــاء تلــك االجتماعــات، أو ممــن لــم يحضروهــا، ملزيــد مــن إثــراء 

هــذه الدراســة.

كمــا جــرى عقــد اجتماعــني مــع وحــدات الالمركزيــة يف وزراتــي املاليــة والشــؤون السياســية 
والبرملانيــة، للتعــّرف علــى وجهــات نظــر الوحدتــني بخصــوص التفاعــل مــع مجالــس احملافظــات 

املُشــّكلة حديثــاً علــى املســتوى املركــزي.  

مؤخــراً، تزايــد عــدد الــدول التــي تتجــه نحــو تطبيــق الالمركزيــة، يف الغالــب مــن أجــل احلصــول 
علــى نتائــج أفضــل لنظمهــا العامــة مــن حيــث اســتجابة اخلدمــات العامــة لالحتياجــات، والفعاليــة، 

والكفــاءة، واالســتدامة.

ويبــدو أنــه كان لتلــك النتائــج أثــر إيجابــي علــى الــدول، وذلــك مــن خــالل زيــادة الدخــل، واإلنتاجيــة، 
ومســتويات املعيشــة، واألهــداف الرئيســية األخــرى للتنميــة البشــرية مثــل الصحــة، والدميقراطيــة، 
والتعليــم، وغيرهــا. وال يُعــّد األردن اســتثناًء علــى هــذا الصعيــد، إذ بــذل جهــوداً بــدأت قبــل عشــرة 

ســنوات، قبــل إصــدار قانــون الالمركزيــة يف العــام 2017.  
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ال تُنّفــُذ الالمركزيــة بالطريقــة ذاتهــا يف جميــع الــدول، وحتــى عنــد اتبــاع املبــادئ ذاتهــا لــدى عــدد 
ــج قــد ال تكــون متشــابهًة بالضــرورة. لقــد قــّرر األردن  ــال، فــإن النتائ ــى ســبيل املث ــدول عل مــن ال
الســير يف درب الالمركزيــة بطريقتــه اخلاصــة، حيــث أوجــد منوذجــاً يرتكــز علــى املفهــوم األساســي 
القائــم علــى أخــذ خطــوات متأنيــة وتدريجيــة وصــوالً إلــى نقــل الســلطة مــن املســتوى املركــزي إلــى 
احمللــي، وخطــوات تدريجيــة أيضــاً يف تشــكيل مجالــس احملافظــات، حيــث متــت تســمية 15% 
مــن أعضــاء املقاعــد لضمــان توفــر القــدرات واملعرفــة املســبقة يف التخطيــط احمللــي وتقــدمي 

اخلدمــات.

ــة أنوعــاً مختلفــًة مــن الالمركزيــة، وكيفيــة انعــكاس كل نــوع/  توضــح هــذه الورقــة بصــورة مفّصل
مســتوى علــى نقــل ســلطة اتخــاذ القــرار. 

وبالرغــم مــن وجــود أشــكال مختلفــة مــن الالمركزيــة املاليــة، مبــا يســتجيب إلــى درجــة اســتقاللية 
عمليــة اتخــاذ القــرار املماَرســة علــى املســتوى احمللــي، يتضمــن الوصــف العــام ملصطلــح الالمركزيــة 
املاليــة األســس السياســية، واالقتصاديــة، واملؤسســية للعالقــات املاليــة بــني احلكومــات. بالتالــي، 
ال يجــب أن تعمــل سياســة الالمركزيــة املاليــة املُصّممــة بعنايــة علــى تعزيــز االســتقاللية احملليــة 

فحســب، بــل أيضــاً علــى تشــجيع املســاءلة السياســية، والكفــاءة االقتصاديــة، والشــفافية. 

جتربة الالمركزية يف األردن مع التركيز على جوانب الالمركزية املالية
يتمثــل األســاس يف التجربــة يف األردن، يف قانــون الالمركزيــة الصــادر يف 15 آب 2017 )القانــون 
رقــم 49 لســنة 2015( الــذي تلقــى الدعــم بواســطة جلنــة متعــددة الــوزارات، ترأُســها وزارة الشــؤون 
السياســية والبرملانيــة، التــي يتبــع لهــا ســبع جلــان تنفيذيــة. ويلقــى اجلانــب املالــي لالمركزيــة الدعم 
مــن اللجنــة التنفيذيــة املاليــة التــي تعمــل مــن خــالل الدعــم الفنــي املُقــّدم مــن وحــدة الالمركزيــة 

التابعــة لــوزارة املاليــة. 

قبــل إصــدار القانــون، عملــت وزارة املاليــة يف العــام 2016، علــى إصــدار ورقــة سياســات بعنــوان 
»الالمركزيــة املاليــة يف األردن: تعزيــز دور احملافظــات يف حتســني اخلدمــات العامــة«. واقترحــت 
الورقــة برنامجــاً حكوميــاً يعتمــد خارطــة طريــق ملــدة ثــالث ســنوات )2017 - 2019( لتوجيــه 
اخلطــوات نحــو تطبيــق الالمركزيــة املاليــة، بحيــث يُتوّســُع يف نطــاق الالمركزيــة املاليــة كل عــام، 
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باإلضافــة إلــى وضــع ســقوف ملوازنــات احملافظــات، لغايــة الوصــول إلــى وضــع إجــراءات التدقيــق 
الداخلــي علــى مســتوى احملافظــات يف العــام 2019.  

يبــدأ تطبيــق الالمركزيــة املاليــة يف األردن بتحديــد ســقف املوازنــة الســنوية للمحافظــات. وينقســُم 
الســقف اإلجمالــي ملوازنــة احملافظــات إلــى جزئــني؛ حيــث ميثــل اجلــزء األول )%30( مــن مجمــوع 
ــا اجلــزء الثانــي فيمثــل )70%(  الســقف، والــذي ســيُوّزع بالتســاوي علــى جميــع احملافظــات. أّم
مــن مجمــوع ســقف موازنــات احملافظــات، والــذي ســيوزع علــى احملافظــات بنــاًء علــى مجموعــة مــن 

املعاييــر)1(. ويوجــد لــكل معيــار وزن يتمثــل بنســبة مئويــة.

وفيمــا يلــي، املعاييــر واألوزان املســتخدمة حتــى اآلن لتوزيــع الـــ %70 مــن مجمــوع ســقف 
احملافظــات:    موازنــات 

وزن املعيار  املعيار الرقم

%35عدد سكان احملافظة 1

%25معدل الفقر  2

%25معدل البطالة  3

%5مساحة احملافظة  4

%10عدد املرافق االقتصادية  5

%100املجموع 

وعنــد حتديــد املوازنــة الســنوية لــكّل محافظــة، تبــدأ عمليــة التحضيــر للخطــة الســنوية، إذ يتضمــن 
التخطيــط للموازنــة حتديــد االحتياجــات واألولويــات احملليــة، مــن خــالل مشــاوراٍت ُموّســعة مــع 

املجتمــع احمللــي، تُنّفُذهــا املجالــس احملليــة بحضــور ممثلــني عــن مجالــس احملافظــات.

يُعمــل بعدهــا علــى إعــداد املوازنــة الســنوية مــن قبــل املجالــس التنفيذيــة، وعرضهــا ومناقشــتها مــع 
ــوزارات  مجالــس احملافظــات إلقرارهــا، ثــم يُصــار إلــى تنفيذهــا مــن خــالل املديريــات احملليــة لل

املعنيــة، مــع متابعــٍة ِمــن قبــل أعضــاء مجالــس احملافظــات. 

)1( دائرة املوازنة العامة؛ دليل إجراءات موازنة احملافظات للعام 2018. 
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بلــغ مجمــوع املوازنــة الالمركزيــة املُخّصصــة للمحافظــات للســنة املاليــة 2018، 229 مليــون دينــار، 
ومت رفــع هــذا الســقف إلــى 303 مليــون دينــار للســنة املاليــة 2019. 

تبحــُث هــذه الورقــة يف التجربــة العمليــة للمحافظــات يف تطبيــق قانــون الالمركزيــة، ابتــداًء مــن 
حتضيــر املوازنــة واخلطــة للعــام 2017، وصــوالً إلــى الربــع األخيــر مــن العــام 2018، مــع اقتــراب 
تنفيــذ املوازنــة مــن االنتهــاء للســنة املاليــة 2018. كمــا تُبــرز التحديــات التــي تعتــرض عمليــة 
التنفيــذ، ُمقترحــًة مجموعــة مــن احللــول، باإلضافــة إلــى إجــراءات مقترحــة لتعزيــز التجربــة علــى 

املــدى القصيــر، واملتوســط والطويــل. 

أبــرز التحديــات واملســائل التــي تواجــه احلكومــات احملليــة يف ســبيل تنفيــذ 
األردن:  يف  الالمركزيــة  جتربــة 

بالنظــر إلــى أن هــذه الورقــة تركــز علــى مجالــس احملافظــات املُنتخبــة حديثــاً واملجالــس التنفيذيــة 
ــا، إذ واجهــت مجالــس  ــى أدائه ــر عل ــي تؤث ــات الت ــرز التحدي ــت أن حتصــر وتُب ــة، فقــد حاول املُعّين

احملافظــات العديــد مــن التحديــات أثنــاء تأديــة مهامهــا يف العامــني 2017 - 2018.
أُجملت هذه التحديات بحسب طبيعتها يف ست مجموعات:  

1. ضعف الصالحيات.

2. التحديات التشريعية والتنظيمية.
3. التحديات املتعلقة بالتخطيط للموازنة. 

4. التحديات املتعلقة بتنفيذ املوازنة. 
5. التحديات اإلدارية. 

6. الضعف يف بعض القدرات املطلوبة.

ويتناول التقرير بصورة ُموّسعة الفئات الست أعاله، كما أنها خُلصت يف الفقرة التالية. 

كان ضعــف نقــل الســلطة، وضعــف التنســيق بــني املســتويني املركــزي واحمللــي مــن التحديــات 
ــًة؛ كمــا هــو احلــال يف  ــة مربك ــزة احمللي ــة متعــددة الطبقــات لألجه ــّد الهيكلي ــث تُع الرئيســية، حي

املجالــس احملليــة، واملجالــس البلديــة، ومجالــس احملافظــات، واملجالــس التنفيذيــة.
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كمــا يُعــّد عــدم الوضــوح يف وضعيــة ومســتوى ســلطة أعضــاء مجالــس احملافظــات ُمربــكاً أيضــاً، إذ 
يؤثــر ســلباً علــى سالســة العمليــة. هــذا عــدا عــن أن بعــض األنظمــة احلاليــة ليســت داعمــًة لقانــون 
الالمركزيــة، وتســبب تأخيــرات وإربــاكاً بالنظــر إلــى طبيعتهــا املتداخلــة، كمــا هــو احلــال يف أنظمــة 

البلديــات والعطــاءات وغيرهــا مثــاًل.  

عنــد التخطيــط والتنفيــذ والرصــد للموازنــة الســنوية؛ أشــارت الورقــة إلــى الضعــف والتبايــن يف 
ــى أن  ــد، مــع اإلشــارة إل ــى التخطيــط اجلي ــة ومجالــس احملافظــات عل قــدرات املجالــس التنفيذي
بعــض احملافظــات تعانــي أكثــر مــن غيرهــا يف هــذا اإلطــار، خصوصــاً تلــك التــي أقــّرت العديــد مــن 
املشــاريع ضمــن خطتهــا للعــام 2018، فيمــا كانــت هــذه املشــاريع تتطلــب تخصيــص أراٍض دون أن 

حُتتســب ُكلفتهــا، باإلضافــة إلــى أنهــا لــم تأخــذ باحُلســبان الوقــت الــالزم لتنفيــذ هــذه املشــاريع.

كمــا شــكلت محدوديــة ســقف العطــاءات احملليــة )200,000 دينــار( أيضــاً حتديــاً رئيســياً يعيــق قــدرة 
الســلطة احملليــة علــى اإلعــالن عــن الدعــوات لتقــدمي العــروض واملُضــي يف العطاءات. وأشــارت الورقة 

أيضــاً إلــى التباينــات يف تقديــرات التكلفــة لنفــس املشــاريع، والتعامــل مــع إعــادة تخصيــص املوازنــة.

وظهــرت العديــد مــن التحديــات ذات العالقــة بعــدم وضــوح ســلطة مجالــس احملافظــات 
الســتجواب اجلهــات التنفيذيــة يف حــاالت التقصيــر والوســائل املتاحــة لذلــك، باإلضافــة إلــى 
حتديــات ضعــف املتابعــة والتقييــم. كمــا تناولــت الورقــة أهميــة مراعــاة النــوع االجتماعي وتضمني 

مفاهيمــه وأدواتــه مــن خــالل التدريــب لــكال اجلنســني، وعــدم اقتصــاره علــى اإلنــاث. 

علــى صعيــد التحديــات اإلداريــة، أشــارت الدراســة إلــى ضعــف نقــل الســلطة مــن املســتوى املركــزي 
ــا تســّبب يف  ــي، مّم ــزي واحملل ــني املســتويني املرك ــف التنســيق ب ــى ضع ــة إل ــي، باإلضاف ــى احملل إل

تأخيــرات أثنــاء التنفيــذ.

علــى صعيــد آخــر، لوحــظ غيــاب بعــض أوجــه املســاعدة اإلداريــة، التــي مُتّكــن مجالــس احملافظــات 
مــن أداء عملهــا، مثــل تخصيــص قاعــات، ومحدوديــة املوازنــة املخّصصــة لعمــل املجالــس، وأســس 

التعويــض كتحديــات ُمعيقــة.  

ــى مخرجــات وأداء  ــر عل ــاً أّث ــاً جلي ــارات حتدي ــاءات وامله ــن الكف ــدرات، شــّكل تباي ــث الق ومــن حي
مجالــس احملافظــات.  
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االستنتاجات والتوصيات
تعتبــر الالمركزيــة يف األردن فريــدًة بحــّد ذاتهــا، مّمــا يعنــي مواجهــة حتديــات وصعوبــات خاصة به. 
ففــي الــدول التــي تتجلــى فيهــا الدميقراطيــة مــن خــالل وجــود أحــزاب سياســية تعبــر عــن املجتمــع 
وقضايــاه واحتياجاتــه التنمويــة يف دوائرهــا االنتخابيــة، يُعمــل علــى تطبيــق احلكومــة الالمركزيــة 
مــن خــالل وجــود أحــزاب سياســية تعبــر عــن املجتمــع وقضايــاه واحتياجاتــه التنمويــة يف دوائرهــا 
 bottom up« االنتخابيــة باســتخدام نهــج يعتمــد علــى االنتقــال مــن املســتويات الدنيــا إلــى العليــا
ــات نظــر سياســية«،  ــب وجه ــون يف الغال ــن ميثل ــع »الذي ــادة املجتم ــث يخــوض ق approach« بحي

االنتخابــات احملليــة، وينتقلــون إلــى انتخابــات احملافظــات، ثــم االنتخابــات البرملانيــة.

ــزال املشــاركة السياســية مــن خــالل  ــث ال ت ــة يف األردن، حي ــى التجرب ــدّرج عل ــق هــذا الت ال ينطب
األحــزاب غيــر فاعلــة، فيمــا يخضــع منطــق الســلطة يف أذهــان املواطنــني لعوامــل اجلغرافيــا 

والعشــائر، بينمــا تُعــّد مشــاركة اجلمهــور يف األحــزاب السياســية متواضعــًة.

بالتالــي، ويف إطــار ســعي احلكومــة متثيــل املواطنــني؛ أجريــت العديــد مــن االنتخابــات خــالل 
احملافظــات،  ومجالــس  والبلديــة،  احملليــة  املجالــس  انتخابــات  شــملت  املاضيــة  الســنوات 

واالنتخابــات النيابيــة.

وتعتمــد جميــع هــذه االنتخابــات علــى التصويــت اجلغــرايف. ويشــكل إعــادة تنظيــم هــذا الترتيــب، 
بحيــث تكــون هــذه املجالــس علــى األقــل متداخلــًة ومرتبطــة بشــكل ســلس مــع متييــز واضــح علــى 
مســتوى التمثيــل، واألدوار، ومســتويات الســلطة، مــن خــالل تدفــق بســيط ومنهجــي، حتدياً بالنســبة 

للحكومــة املركزيــة.

ــًة، واجهــت حتديــات كبيــرة يف الســنتني قيــد الدراســة؛  حتــى اآلن، تعــد التجربــة األردنيــة فتي
فبالنســبة للســنة املاليــة 2017 أعــدت اخلطــط، ولــم يُتــح ملجلــس احملافظــات املُنتخــب، فرصــة 
املشــاركة بشــكل مناســب يف اختيــار املشــاريع وفهمهــا، وال فرصــة النقــاش املناســب للخطــة 

الســنوية قبــل إقرارهــا.

أمــا بالنســبة للســنة املاليــة 2018، فقــد عانــت البــالد واحلكومــة مــن حتديــات ماليــة، كمــا عانــت 
عجــزاً يف املوازنــة بصــورة اســتثنائية، ووضعــاً صعبــاً مــن حيــث الرفــاه االقتصــادي، بســبب شــروط 
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ــى  ــة عل ــي، للموافق ــك الدول ــل البن ــن قب ــة م ــة املطلوب ــة واإلصالحــات اإللزامي ــروض اخلارجي الق
إعــادة جدولــة ديــون البــالد وإصــدار قــروض جديــدة، والتــي ترجمــت بإصــدار قانــون جديــد 

ــادة يف تكلفــة الطاقــة. للضريبــة وزي

وقــد لقــي كل مــن اإلجرائــني رفضــاً ومظاهــرات شــعبية، أّثــرت علــى ســالمة االقتصــاد االعتياديــة. 
وقــد تســبب جميــع مــا ذكــر، يف عجــز يف املوازنــة العامــة، انعكــس يف اإلصــدار البطــيء للنقــد 
للمشــاريع امللتــزم بهــا علــى املســتويات احملليــة، وتأخيــرات يف املوافقــات علــى مشــاريع أخــرى، ممــا 
ســاهم يف تدنــي التقــدم احمُلــَرز يف إجمالــي نفقــات املوازنــة بنحــو 40 - 45 % كتقديــر أولــي مــن 

قبــل وحــدة الالمركزيــة التابعــة لــوزارة املاليــة يف مطلــع العــام 2019. 

يف نهاية األمر، توصلت الورقة إلى سبع توصيات رئيسية:  

1. مــن الضــروري العمــل علــى توضيــح الرؤيــة النهائيــة حيــال مســتوى وشــكل الالمركزيــة، ويجــب 

تقســيم هــذه الرؤيــة إلــى مراحــل مشــروطة، والتواصــل بشــأنها مــع اجلمهــور. 

2. إجــراء مراجعــة مســتقلة للهيكليــة احلاليــة واإلطــار التشــريعي، مبــا يف ذلــك كافــة األنظمــة التــي 
تؤثــر علــى جتربــة الالمركزيــة، للوصــول إلــى خيــارات متعــددة حــول التعديــالت املُوصــى بهــا. 

ويجــب أن تعتمــد املراجعــة علــى مقارنــة مرجعيــة منظمــة، وعلــى املمارســات الفضلــى. 

3. يجــب القيــام بعمــل ُموّســع يف مجــال تتبــع التقــدم احمُلــَرز وقيــاس األثــر. ويُنصــح بــأن يكــون هــذا 
العمــل ُموّجهــاً بالنتائــج، وأن يعتمــد علــى مجموعــة مــن املؤشــرات، وعلــى شــكل نظــام مؤمتــت 
)آلــي( إلدارة املعلومــات التنمويــة مــع مســتويات متعــددة حــول صالحيــات الوصــول. وتقــدم 

الورقــة مجموعــًة ُموصــى بهــا مــن املؤشــرات يف القســم الفرعــي )10.3(. 

4. علــى صعيــد مســتوى ســلطة مجالــس احملافظــات، يجــب إعطــاء أعضــاء املجالــس ســلطة 

اســتجواب أساســية مــن خــالل إرشــادات واضحــة وعمليــة مشــروعة.  
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5. وضــع أســس لقاعــدة بيانــات تنمويــة مؤمتتــة )آليــة( ومصــادر ومكتبــة علــى املســتوى 
احمللــي، وإجــراء دراســة لتحليــل التكلفــة حيــال املصــادر األساســية الضروريــة لدعــم 

وظائــف املجالــس التنفيذيــة ومجالــس احملافظــات. 

6. بخصــوص التنســيق بــني احملافظــات واملركــز وبالعكــس؛ مت اقتــراح آليــة عمليــة للتنســيق 
بــني احلكومــات احملليــة واحلكومــة املركزيــة، بحيــث مُتّثــل كل محافظــة من قبــل احملافظ، 
ورئيــس مجلــس احملافظــة، علــى أن يجتمع بشــكل ربع ســنوي مع اللجنــة الوزارية للتباحث 
يف املســائل الرئيســية التــي تتطلــب دعمــاً رفيــع املســتوى. وتقتــرح الورقــة خياريــن لهــذا 
الترتيــب التنســيقي، األول شــامل لكافــة احملافظــات االثنتــي عشــرة، واآلخــر حســب 

اإلقليــم.  

7. تتعلــق التوصيــة اخلتاميــة بنشــر الوعــي والقــدرات؛ إذ مــن الضــروري مواصلــة التوّســع 
يف نطــاق بنــاء القــدرات ونشــر الوعــي علــى أســاس تقييــم البرامــج املنفــذة ســابقاً، لنشــر 
ــاء القــدرات التــي ظهــرت  ــى احتياجــات بن ــاء القــدرات، وأيضــاً باالســتناد إل الوعــي وبن

طــوال فتــرة إعــداد هــذه الورقــة. 
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متهيد:  
تعتبــر ورقــة السياســات هــذه، ورقــة سياســات حتليليــة، تتنــاول ســؤااًل رئيســيًا: إلــى أي مــدى، 
ســاهم التنفيــذ التدريجــي لسياســة الالمركزيــة املاليــة يف األردن حتــى اآلن يف متكــن مجالــس 
احملافظــات مــن توزيــع مخصصــات املوازنــة بصــورة أفضــل وبحســب االحتياجــات احملليــة وحتســن 

اخلدمــات العامــة علــى املســتوى احمللــي؟ 

يف خضــم اإلجابــة عــن الســؤال الــذي تطرحــه هــذه الورقــة، ُجمعــت ُمدخــالت قيمــة ومتنوعــة 
الفتيــة  للتجربــة  املبدئــي  التقييــم  مــن  نوعــاً  وّفــر  الــذي  األمــر  مــن مجالــس احملافظــات، 
ــز  ــة تعزي ــة حــول كيفي ــاط التوجيهي ــن النق ــد م ــع وجــود العدي ــى اآلن، م ــة حت ــة املالي لالمركزي

سياســة الالمركزيــة يف املســتقبل. 

بغـــرض اخلروج  بتوصيـــات ملموســـة يف  نهايـــة الورقـــة، مت  جتزئة  الورقـــة إلـــى تسعة  أقســـام. 
يتنــاول القســم األول »املنهجيــة املتبعــة يف إعــداد هــذه الورقــة«، املنهجيــة املعتمــدة يف إعــداد الورقــة.

ويُقــّدم القســم الثانــي »الالمركزيــة: النبــذة التعريفيــة واإلطــار«، نظــرًة شــاملًة إلطــار، وتعريــف، 
وأنــواع، ونهــج ومراحــل الالمركزيــة، باإلضافــة إلــى النقــاش الدائــر حــول الالمركزيــة وبعــض 

املمارســات الفضلــى.

مــن جهــة أخــرى، يُرّكــز القســم الثالــث »الالمركزيــة املاليــة« علــى اجلانــب املالــي مــن الالمركزيــة، 
مــن حيــث تعريــف أو مراحــل أو مســتويات الالمركزيــة املاليــة.

ويلقــي القســم الرابــع »الالمركزيــة: التجربــة الناشــئة يف األردن« الضــوء علــى التجربــة األردنية 
علــى صعيــد الالمركزيــة، ابتــداًء مــن اجلهــود التــي بذلــت منــذ البدايــات يف هــذا الصــدد، ثــم 
االنتقــال إلــى إصــدار القانــون احلالــي لالمركزيــة رقــم 49 لســنة 2015. كمــا يقــدم هــذا 
القســم فهمــاً شــاماًل ومكثفــاً لبرنامــج احلكومــة األردنيــة للخطــوات التدريجيــة يف ســبيل 
تنفيــذ الالمركزيــة يف األعــوام 2017 - 2019، والهيكليــات املُعــّدة لهــذا الغــرض، وتوزيــع 
األدوار إلدارات احلكومــة احملليــة، ويُختتــم باحلديــث عــن اللجنــة الوزاريــة، التــي جــرى 

إنشــاؤها بغــرض تنفيــذ البرنامــج احلكومــي.
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يســتعرض القســم اخلامس »إعداد املوازنة املالية على مســتوى احملافظات« اإلطار املســتخدم 
يف الالمركزيــة املاليــة، وأصحــاب الشــأن املعنيــني وأدوارهــم املتنوعــة، ويشــرح كيفيــة تنفيــذ 

عمليــات التخطيــط والتنفيــذ والرصــد للموازنــة علــى مســتوى احملافظــة.

أمــا القســم الســادس »التحديــات التــي تواجــه مجالــس احملافظــات« فيقــدم ملخصــاً حــول 
أبــرز التحديــات التــي تواجــه أعضــاء مجالــس احملافظــات، يف جميــع احملافظــات األردنيــة 
االثنتــي عشــرة بنــاًء علــى نتائــج نقاشــات معمقــة، ومجموعــات تركيــز مــع إدارة احلكومــات 

احملليــة.

ُخّصــص القســم الســابع »نظــرة الــى قضايــا النــوع االجتماعــي« إلبــراز أوجــه االختــالل/ 
الالمســاواة بــني اجلنســني، والتــي ظهــرت خــالل هــذه التجربــة حتــى اآلن.

خالصــة  لتقــدمي  القضايــا«،  ألبــرز  والتلخيــص  »اخلامتــة  الثامــن  القســم  ُخّصــص  كمــا 
ــذ التدريجــي  ــدًى ســاهم التنفي ــى أي م ــة، »إل ــذه الورق واضحــة حــول الســؤال الرئيســي له
لسياســة الالمركزيــة املاليــة يف األردن حتــى اآلن يف متكــني مجالــس احملافظــات مــن توزيــع 
مخصصــات املوازنــة، بصــورة أفضــل وبحســب االحتياجــات احملليــة وحتســني اخلدمــات 
العامــة علــى املســتوى احمللــي؟ كمــا يُبــرز قضايــا رئيســية يجــب التطــرق إليهــا يف املســتقبل 

ــة. ــز هــذه التجرب لتعزي

أخيــراً، يقتــرح القســم التاســع »السياســات واالجــراءات املوصــى بهــا« حزمــة مــن اإلجــراءات 
التــي ســتتناول أبــرز املســائل، والتحديــات التــي تواجــه مجالــس احملافظــات، وذلــك ضمــن 
إطــار زمنــي يتضمــن إجــراءات عالجيــة ســريعة، وإجــراءات علــى املديــني املتوســط والطويــل. 

ــدس، يف  ــز الق ــى مرك ــة إل ــة السياســات، باإلضاف ــف ورق ــل مؤل ــة، يأم ــق هــذه الغاي ولتحقي
أن يُســتفاد مــن هــذه الورقــة مــن ِقبــل احلكومــة، ومجتمــع املانحــني الدوليــني، كدليــل بشــأن 
ــة يف األردن، فضــاًل عــن  ــة املالي ــة الالمركزي ــة جترب ــز وتقوي ــة، لتعزي التحســينات الضروري
النتائــج النهائيــة لالمركزيــة يف الوصــول إلــى توزيــع عــادل للخدمــات العامــة وعناصــر التنمية 

علــى مســتوى املجتمعــات احملليــة يف األردن.



18
الالمـركـزيـة الـمـالـيـة فـي حـقـل الـتـطـبـيق: التجربة األردنية الناشئة

1. املنهجية املتبعة فـي إعداد هذه الورقة  
بقصــد إعــداد ورقــة السياســات هــذه، قامــت املؤلفــة وبدعــم مــن الفريــق اإلداري واللوجســتي 
لــدى مركــز القــدس، بإجــراء عمليــة مراجعــة مكتبيــة مكثفــة للقوانــني واألنظمــة احلاليــة ذات 
العالقــة، واألوراق الصــادرة واملقــاالت بخصــوص التجربــة األردنيــة، والالمركزيــة يف دول أخرى، 

فضــاًل عــن أوراق السياســات ذات العالقــة التــي صــدرت يف الســابق.  

ــدول  ــة يف عــدد مــن ال ــني والتشــريعات الناظمــة لالمركزي ــة الدراســات والقوان وعقــب مراجع
ــم، بحضــور  ــكل إقلي ــز، واحــدة ل ــالث مجموعــات تركي ــن ث ــة نقاشــية م ــة، عقــدت حلق املختلف
علــى مســتوى  األردن  الالمركزيــة يف  قانــون  بتنفيــذ  املعنيــني  الرئيســيني  الشــأن  أصحــاب 
ــات  ــن املكامل ــا عــدد م ــي تبعه ــز، والت ــج مجموعــات التركي ــق نتائ ــد جــرى توثي احملافظــات. وق
الهاتفيــة الفرديــة مــع بعــض املدعويــن املهمــني، ممــن لــم يتمكنــوا مــن حضــور مجموعــات 

التركيــز، وذلــك مــن أجــل اســتكمال جمــع املدخــالت.

ــّدم إلــى  ويف نهايــة كل مجموعــة تركيــز لإلقليــم املُخّصــص، أُصــدر تقريــر توثيقــي مبســط وُق
ــة العامــة(.  ــة )مشــروع إصــالح وإدارة املالي ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي الوكال

الحقــاً، مت عقــد اجتماعــني مــع وحــدة الالمركزيــة التابعــة لــوزارة املاليــة، ووحــدة الالمركزيــة 
التابعــة لــوزارة الشــؤون السياســية والبرملانيــة، للتعــرف علــى تصــّور هاتــني اجلهتــني حيــال 

ــة.  ــون الالمركزي ــذ قان ــى اآلن يف تنفي ــا حت ــي متــت مواجهته ــات الت التحدي

أخيــراً، أجــري حتليــل ُمعّمــق لكافــة املدخــالت التــي جمعت بغــرض إصدار هــذه الورقة بصورتها 
النهائيــة، باإلضافــة إلــى املراجعــات الداخليــة مــن قبــل مركــز القــدس، واملراجعــة اخلارجيــة مــن 
ــة  ــة للتنمي ــة األمريكي ــّول مــن ِقبــل الوكال قبــل فريــق مشــروع إصــالح وإدارة املاليــة العامــة املُم

الدوليــة إلضفــاء املزيــد مــن التعديــالت، ووضعهــا بصورتهــا النهائيــة.
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2. الالمركزية: النبذة التعريفية واإلطار 

2.1 املفهوم واإلطار  

تُعــَرف الالمركزيــة علــى أنهــا نقــل الســلطة واملســؤولية للوظائــف احلكوميــة الرئيســية مــن 
احلكومــة املركزيــة إلــى احلكومــات احملليــة، مبــا يف ذلــك اإلدارات احملليــة، واملجتمــع املدنــي، 

والقطــاع اخلــاص)2(. 

باإلضافــة إلــى التنميــة املجتمعيــة والالمركزيــة، تعــزز الالمركزيــة احلكــم احمللــي وحتســن 
مــن اخلدمــات العامــة محليــا. ويتضمــن املســوغ لتطبيــق الالمركزيــة يف ســياق التنميــة 

ــة، والتمكــني: ــة، واملســاءلة العام ــاءة االقتصادي ــى الكف ــة إل ــة باإلضاف املجتمعي

 إكســاب املواطنــني املزيــد مــن القــدرة علــى التعبيــر عــن الــرأي واالختيــار للتأثيــر علــى 
القــرارات التــي تتعلــق بحياتهــم. 

 السماح لإلدارات احمللية باالستجابة بشكل ديناميكي للمجتمعات. 

 تــؤدي إلــى القيــام بأعمــال التحقــق واملراجعــة علــى املســتوى املجتمعــي/ احمللــي، ومبــا 
يضمــن إخضــاع املنظمــات املجتمعيــة واإلدارات احملليــة إلــى املســاءلة أمــام الناخبــني أو 

ــات التــي ميثلونهــا.   الفئ

كمــا توّفــر الالمركزيــة حافــزاً قويــاً لتعزيــز التوّســع يف إمكانــات عمليــات التنميــة املجتمعيــة 
والالمركزيــة. وتســتطيع مشــاريع التنميــة املجتمعيــة والالمركزيــة حتقيــق النمــو واالســتدامة، مــع 
العمــل علــى حتســني نظــم احلاكميــة احملليــة مــن خــالل تعزيــز املســاءلة علــى مســتوى املواطنــني، 
ــة، ومــن  ــذ البداي ــة من ــة والالمركزي ــة املجتمعي مــن خــالل شــمول اإلدارات احملليــة يف نهــج التنمي

ــة.  ــة واملنظمــات املجتمعي ــني اإلدارات احمللي ــة ب ــاء شــراكات قوي خــالل بن

http://www.worldbank.org/en/topic/communitydrivendevelopment/brief/Decentralization 2( البنك الدولي(
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أنواع/ أوجه الالمركزية واألثر املنشود:

توجــد أنــواع مختلفــة لـــ »الالمركزيــة«، حيــث ميكــن تصنيُفهــا علــى أســاس 1( سياســي، 
2( إداري، 3( مالــي. ويوجــد لــكل نــوع خصائــص وأهــداف وشــروط للنجــاح منفــردة عــن 

باقــي األنــواع.

مــن الناحيــة العامــة، يشــيُر املكــّون السياســي إلــى نقــل الســلطة مــن الســلطة املركزيــة إلــى 
ــة مــن الســلطة  ــة، ويتحــدث املكــّون اإلداري عــن نقــل املســؤوليات الوظيفي الســلطات احمللي
املركزيــة إلــى الســلطات احملليــة، بينمــا يتنــاول املكــّون املالــي العالقــة املاليــة بــني مختلــف 

مســتويات احلكومــة.

يف الوقــت ذاتــه، و بينمــا يُعــّد مــن املفيــد التفريــق بــني مختلــف مكونــات الالمركزيــة ألغــراض 
ــه يوجــد تداخــل ملحــوظ بــني جميــع املكونــات. فعلــى ســبيل  إبــراز أوجههــا املتعــددة، إال أن
املثــال، ومــن أجــل حتقيــق املكاســب االقتصاديــة مــن الالمركزيــة، فــإن مــن الضــروري وجــود 

المركزيــة سياســية مــن حيــث ســلطة اتخــاذ القــرار.

ــّد مــن املمكــن يف إحــدى احلــاالت أن تعمــل كافــة جوانــب الالمركزيــة  رغــم ذلــك، وبينمــا يُع
بشــكل متزامــن، فــإن مــن املمكــن أيضــاً أن تكــون هنالــك دولــة المركزيــة يف جانــب أو جانبــني 

يف حالــة أخــرى، بينمــا تكــون أقــل مــن ذلــك يف جوانــب أخــرى.   

ــني  ــر موســعة ب ــت غي ــن الوضــوح، وإن كان ــة م ــن وجــود درجــة كافي ــة م ــة الغاي ــرض خدم بغ
األوجــه الثالثــة لالمركزيــة، يُعــّد مفيــداً وجــود تفريــق واضــح بــني املفاهيــم الثالثــة املختلفــة 

لالمركزيــة: 

تعمــل الالمركزيــة السياســية، علــى نقــل الصالحيــات السياســية والتشــريعية من احلكومات 
املركزيــة إلــى جتمعــات مســتقلة يف مســتوى أدنــى، ومجالــس محليــة انتُخبت بشــكل دميقراطي 
مــن قبــل دوائرهــا االنتخابيــة. ولضمــان الفعاليــة، فإنهــا تتطلــب انتخابــات دوريــة، ونطاقــات 

قانونيــة وصالحيــات محــددة بشــكل واضــح، ومســاحة قانونيــة وسياســية ووظيفيــة مناســبة.  
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تضــع الالمركزيــة اإلداريــة مســؤوليات التخطيــط والتنفيــذ يف أيــدي موظفــني مدنيــني 
متواجديــن محليــاً يتبعــون إلــى النطــاق القانونــي لــإلدارات احملليــة املنتخبــة ولضمــان الفعالية 
تختــص هــذه اإلدارات بصالحيــات تعيــني املوظفــني وامتيازاتهــم وســائر القضايــا املتعلقــة 
بهــم، فيمــا حتتفــظ احلكومــة املركزيــة بالتدريــب كملــف مركــزي حتــى تتمكــن مــن تطبيقــه 

يف كل احملافظــات علــى ســوّية واحــدة.

بينمــا متنــح الالمركزيــة املاليــة قــدراً كبيــراً مــن االســتقاللية يف اإليــرادات والنفقــات إلــى 
اإلدارات احمللية، مبا يف ذلك ســلطة فرض الضرائب ورســوم االســتخدام. ولضمان الفعالية، 
فإنهــا تتطلــب ربــط حريــة اإلنفــاق علــى املســتوى احمللــي مــع ضــرورة حتقيــق اإليــرادات، 
وزيــادة اســتقاللية اإليــرادات، وبنــاء القــدرات لتحليــل البيانــات بخصــوص القــرارات املتعلقــة 

باملوازنــة، وإيجــاد ضوابــط ائتمانيــة مناســبة.  

يلخــص الشــكل أدنــاه، أثــر وُمخرجــات األوجــه الثالثــة لالمركزيــة، والتــي مُتثــل الســبب وراء 
توّجــه العديــد مــن الــدول نحــو تطبيقهــا. 

مخرجات وأثر الالمركزية)3( 

)3( مرجعية الشكل: إصدار خاص بالبنك الدولي، روبرت د. إيبل وسيردار يلماز، مفهوم الالمركزية املالية ونظرة عامة عاملية؛ 2002

السياسية
• احلريات املدنية 

• احلقوق السياسية
• نظام التعددية الدميقراطية

• املساءلة السياسية
• الشفافية السياسية

• التمثيل السياسي

• حشد املوارد

• تخصيص املوارد
• القدرات املالية

• خدمات مستجيبة 

• خدمات فعالة 

• خدمات كفؤة 

• خدمات مستدامة

• زيادة احملصالت 
• زيادة اإلنتاجية 

• زيادة محو األمية 
• تقليل وفيات الرضع 

• زيادة املستويات املعيشية 
• منو املجتمع املدني

• القدرات اإلدارية
• املساءلة اإلدارية

• الشفافية اإلدارية

املالية
• املوارد املالية

• االستقاللية املالية
• اتخاذ القرارات املالية

اإلدارية
• الهيكليات والنظم اإلدارية

• املشاركة
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2.2 الالمركزية على الصعيد العاملي

يشــهد اهتمــام احلكومــات حــول العالــم بالالمركزيــة تزايــداً، ســواءٌ مــن قبــل الــدول املتقدمــة أو 
الناميــة. رغــم ذلــك، فــإن الدوافــع للســعي وراء تطبيــق الالمركزيــة يختلــف مــن دولــة ألخــرى. ففــي 
»الــدول األكثــر تقدمــاً، تعــد الالمركزيــة أداًة فعالــًة إلعــادة تنظيــم احلكومــة مــن أجل توفيــر اخلدمات 
العامــة بشــكل فّعــال، مــن حيــث التكلفــة كمــا هــو احلــال يف الواليــات املتحــدة، وسويســرا، والنمســا.

كمــا تتحــول الــدول الناميــة إلــى الالمركزيــة مــن أجــل جتّنــب إشــكالية عــدم فعاليــة وكفــاءة 
احلوكمــة، وانعــدام االســتقرار االقتصــادي، وعــدم كفايــة النمــو االقتصــادي، مع وجــود تباينات 

واســعة بينهــا كذلــك.

يف أمريــكا الالتينيــة، يعــود أصــل الالمركزيــة إلــى الضغــط السياســي مــن قبــل الشــعوب لتطبيــق 
الدميقراطيــة. ويف أفريقيــا، شــكلت الالمركزيــة مســاراً لتحقيــق الوحــدة الوطنيــة. أمــا يف دول مــا بعــد 
حقبــة الشــيوعية، تشــكل الالمركزيــة الطريــق نحــو حتقيــق الدميقراطيــة واقتصــاد الســوق املفتــوح.  

ــى مســائل نشــأت  ــة عل ــة املالي ــة حــول الالمركزي ــة املعروف ــات النظري ارتكــزت معظــم األدبي
داخــل الــدول املتقدمــة؛ وبالتحديــد يف الواليــات املتحــدة وكنــدا، بينمــا يختلــف تعريــف وتنفيــذ 
الالمركزيــة املاليــة بصــورة كبيــرة عبــر الــدول، وبشــكل رئيســي الناميــة منهــا مثــل أفريقيــا، 
املغــرب، تونــس، بســبب االختالفــات يف الهيكليــات االقتصاديــة والسياســية. كمــا توجــد 
اختالفــات بــني الــدول االحتاديــة واملركزيــة. علــى أن هــذا التنــّوع يُوجــد حتديــاٍت لقيــاس 

ــا.  ــم حوله ــدول والتعمي ــر ال ــة عب ــة درجــة الالمركزي ومقارن

تُعــدُّ مقارنــة درجــة الالمركزيــة املاليــة عبــر الــدول مهمــًة بالغــة التعقيــد ومتعــددة األوجــه، إذ 
تتطلــب حتديــد مســتوى االســتقاللية احملليــة، ودرجــة اإلفصــاح أو التكتــم بخصــوص األمــور 
املتعلقــة باإليــرادات والنفقــات. وبالرغــم مــن بــذل جهــود مــن قبــل منظمــة التعــاون االقتصــادي 
والتنميــة)4( إلعــداد منهجيــة تســاعد يف إجــراء حتليــل مقــارن عبــر الــدول، ال توجــد حتــى اآلن 

أي مجموعــة معياريــة مــن البيانــات. 

))( منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 
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2.3 اجلدل حول الالمركزية: اجلوانب اإليجابية والسلبية 

ــدى  ــة بشــكل خــاص، محــور نقــاش ل ــة املالي ــة بشــكل عــام، والالمركزي ــت الالمركزي لقــد كان
السياســيني، واالقتصاديــني، فضــاًل عــن الباحثــني خــالل العقــود القليلــة املاضيــة. ومتثلــت 

ــي:  ــا يل ــة فيم ــع الرئيســية لالمركزي املناف
 املزيــد مــن القــدرة علــى التعبيــر عــن الــرأي، واالختيــار لــدى الناخبــني مــن أجــل التأثيــر علــى 
القــرارات التــي متــسُّ حياتهــم، واحلكومــات احملليــة وإداراتهــا مــن أجــل االســتجابة بشــكل 

مباشــر الحتياجــات املواطنــني ومتطلباتهــم.
 الكفــاءة التخّصصيــة ومطابقــة االحتياجــات مــع أمنــاط اإلنفــاق العــام احملليــة )علــى افتــراض 

وجــود قــدر كبيــر مــن االســتقاللية املاليــة(. 
 متكني األلوية، والقرى، واملجتمعات، والناخبني. 

عــن  وتعبــر  املواطنــني  محليــة متثــل  إدارات  انتخــاب   )1 اآلتيــة:  اإليجابيــات  الالمركزيــة  حتقــق 
احتياجاتهــم يف دوائرهــم االنتخابيــة، بحيــث ميكــن إخضــاع هــذه اإلدارات للمســاءلة، 2( القــدرة علــى 
احلصــول علــى قــرار محلــي شــمولي بحيــث يتــم متثيــل مصالــح واحتياجــات كافــة أجــزاء املجتمــع. 

رغم ذلك، توجد العديد من املخاطر والهواجس احملتملة ومن بينها: 
 سيطرة النخبة على مناصب اتخاذ القرار. 

 احتمال إلمكانية حصول الفساد.
 سياسات رعاية األعضاء املنتخبني ملناصريهم.

 املخاطــر املرتفعــة علــى االقتصــاد الكلــي بســبب عــدم االتســاق يف السياســات املاليــة علــى 
املســتويات احملليــة مثــل اإلقــراض وفــرض الضريبــة. 

 محفز ملزيد من الالمركزية. 
 التحدي املعلوماتي؛ عدم اكتمال املعلومات على املستوى الوطني. 

العليا  املستويات  القرارات مع  التواصل حول  الغموض،  القرار؛  باتخاذ  املتعلقة  التحديات   
والدنيا.. إلخ.

 التأخر يف إجراء اإلصالحات. 
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3. الالمركزية املالية
تشــير الالمركزيــة املاليــة إلــى بُعــد املاليــة العامــة للعالقــات بــني احلكومــات. وهــي تتنــاول بشــكل 
ُمحــّدد إصــالح نظــام وظائــف اإلنفــاق وحتويــالت مصــادر اإليــرادات مــن احلكومــات املركزيــة إلــى 
احلكومــات احملليــة. وهــي تُعــّد عنصــراً رئيســياً يف أي برنامــج لالمركزيــة. وبــدون وجــود متكــني 
ــة، بهــذه الطريقــة، ال ميكــن  ــي مناســب، ال ميكــن التحقــق مــن اســتقاللية احلكومــات احمللي مال

حتقيــق اإلمكانــات الكاملــة لالمركزيــة. 

ويف خضــم الرحلــة نحــو الالمركزيــة املاليــة، يُعــّد أمــراً مهمــاً حتديــد االختــالف األساســي بــني 
مختلــف املراحــل/ املســتويات التــي تتضمنهــا، وداللتهــا علــى نظــام العالقــات بــني احلكومــات. 

وتتضمــن املراحــل املتنوعــة لالمركزية: 

 يتضمــُن مصطلــح عــدم تركيــز الســلطات نقــل املســؤوليات مــن مؤسســات احلكومــة 
املركزيــة الواقعــة يف العاصمــة إلــى احملافظــات يف األقاليــم. ويف هــذه املرحلــة مــن 
عــدم تركيــز الســلطات، تلعــب كافــة املســتويات احملليــة مــن احلكومــة داخــل الدولــة دور 
وكالء الســلطة املركزيــة، الذيــن يُعّينــوَن مــن قبلهــا، أو أنهــم يتبعــون للمســاءلة املباشــرة 
أمــام احلكومــة املركزيــة. بالتالــي، يعتبــر عــدم تركيــز الســلطات النــوع األقــّل توّســعاً مــن 

الالمركزيــة اإلداريــة.   

 يشــير مصطلــح التفويــض إلــى نقــل ســلطة و/أو مســؤولية رســم السياســات العامــة 
والســلطات اإلداريــة ملهــام محــددة بعنايــة إلــى مؤسســات ومنظمــات إما مســتقلة أو خاضعة 
بشــكل غيــر مباشــر إلــى احلكومــة املركزيــة. بشــكل منطــي، يتــم التفويــض للوظائــف مــن 
قبــل وزارات مركزيــة إلــى منظمــات شــبه مســتقلة ال تخضــع كليــًة للحكومــة املركزيــة، لكنهــا 
تخضــع ملســاءلتها القانونيــة، مثــل الشــركات اململوكــة للدولــة، واملرافــق العامــة، وســلطات 

التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة اإلقليميــة.  

 ميثــل مصطلــح نقــل الســلطات الشــكل األبــرز لالمركزيــة، بحيــث تُعطــى حكومــات محليــة 
ُمشــّكلة بشــكل مســتقل املســؤولية عــن تقــدمي مجموعــة مــن اخلدمــات العامــة، باإلضافــة 

إلــى ســلطة فــرض الضرائــب والرســوم لتمويــل اخلدمــات.
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ويف مثــل هــذا النظــام، متلــك احلكومــات احملليــة ســلطة مســتقلة جلمــع اإليــرادات، واتخــاذ 
ــى  ــة يف الســلطة عل ــة األســاس لالمركزي القــرارات االســتثمارية. ويُشــكل نقــل الســلطات اإلداري
ــح  ــرادف مــع مصطل ــح نقــل الســلطات بشــكل مت ــتخدم مصطل ــة. يُس اجلبهــات السياســية واملالي
الالمركزيــة املاليــة، حيــث يوجــد لــدى احلكومــات احملليــة مهــام إنفــاق واضحــة، واســتقاللية كبيــرة 
يف املوازنــة، وحــدود جغرافيــة معتــرف بهــا قانونيــاً تســتطيع مــن خاللهــا أداء الوظائــف العامــة.    

بالرغــم مــن إمكانيــة وجــود أشــكال متنوعــة مــن الالمركزيــة املاليــة، باالعتمــاد علــى درجــة 
االســتقاللية يف اتخاذ القرار على املســتوى احمللي، يتألف الوصف العام ملصطلح الالمركزية 
املاليــة مــن الدعامــات السياســية واالقتصاديــة واملؤسســية للعالقــات املاليــة بــني احلكومــات، 
وتتــراوح مــا بــني كفــاءة املؤسســات العامــة، وتطويــر متويــل ُمســتدام للبنيــة التحتيــة، وصــوالً 

إلــى ترشــيد آليــات التحويــالت املاليــة ودعــم شــبكة األمــان االجتماعــي.  

بالتالــي، فــان سياســة الالمركزيــة املاليــة املُعــّدة بعنايــة، يجب أن تعمل على تعزيز االســتقاللية 
احملليــة، بحيــث يُســمح للحكومــات احملليــة بالعمــل باســتقاللية ضمــن مجــال اختصاصهــا يف 
ــى تشــجيع املســاءلة السياســية،  ــع العمــل أيضــاً عل ــات، م ــرادات والنفق رســم سياســات اإلي

والكفــاءة االقتصاديــة، والشــفافية.
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4. الالمركزية: التجربة الناشئة فـي األردن

4.1 بدايات التجربة: الالمركزية يف مراحلها األولى وصواًل للوقت الراهن

مّهــدت الرســائل امللكيــة التــي تدعــو إلــى قــدر أكبــر مــن الشــفافية مــن قبــل احلكومــة، وحتســني 

نوعيــة اخلدمــات العامــة املقدمــة للمواطنــني، وتعزيــز المركزيــة القــرار احلكومــي بحيــث ميكــن 

أن يســاهم فيــه املواطــن، الطريــق خــالل الســنوات العشــر املاضيــة يف األردن للشــروع يف بحــث 

قضيــة الالمركزية.

ــوان امللكــي،  ــب الدي ــة املســتوى اســتجابًة لطل ــة رفيع وتُّوجــت اجلهــود املبكــرة يف تشــكيل جلن

وذلــك بقصــد مناقشــة واقتــراح األنظمــة الضروريــة لتطبيــق الالمركزيــة. ثم شــكلت احلكومات 

الالحقــة جلانــاً وزاريــة للبحــث يف إمكانيــة تشــكيل حكومــة المركزيــة يف األردن. وكانــت 

الهواجــس املتنوعــة حيــال جاهزيــة احملافظــات لتولــي الســلطة واحــداً مــن عوامــل كثيــرة أّدت 

إلــى التــرّدد يف إصــدار قانــون يف هــذا الشــأن.  

ظهــرت أول بــوادر نظــام حكومــة المركزيــة يف العــام 2009، وذلــك مــع إصــدار مشــروع قانــون 

األقاليــم. ومتــت مناقشــة مشــروع القانــون مــن قبــل البرملــان. وخضعــت وثيقــة مشــروع القانــون 

إلــى الكثيــر مــن التغييــرات، وواجهــت بعــض الرفــض الشــعبي، مــا أدى إلــى إصــدار وثيقــة 

معدلــة وضعيفــة)5(.

ــة امللــك عبــد اهلل الثانــي رافضــاً مشــروع القانــون املُشــّوه يف ذلــك الوقــت، لكــن  تدخــل جالل

ــى املُضــي نحــو حكومــة المركزيــة يف  ــادة امللكيــة عل ــى عــزم القي ــم تؤثــر هــذه االنتكاســة عل ل

ــادة كفــاءة اخلدمــات العامــة، واملســاءلة، والشــفافية. ــى زي املســتقبل القريــب كنهــج يهــدف إل

https://www.islamtoday.net/و  http://egyptianoasis.net/showthread.php?t=24641 القانــون  حــول  األخبــار  بعــض   )5(
 bohooth/artshow-14-111622.htm
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يف ظــّل شــّح املــوارد، وجغرافيــة األردن يف قلــب منطقــة مليئــة بالصراعــات، عانــت اململكــة 
ــه  ــذي أعقبت ــام 2011 ال ــي يف الع ــع العرب ــات الربي ــة مــن تبع ــة املاضي خــالل الســنوات القليل
األزمــة الســورية ومــا نتــج عنهــا مــن تدفــق لالجئــني، وتعّطــل خــط أنابيــب الغــاز الطبيعــي 

املصــري الــذي يُعــّد املصــدر األكثــر موثوقيــًة للطاقــة الكهربائيــة يف األردن.

املغتربــني،  وحتويــالت  الســياحة،  قطــاع  علــى  بشــدة  املذكــورة  العوامــل  جميــع  أثــرت 
واالســتثمارات األجنبيــة املباشــرة، مــا أدى بشــكل كلــي إلــى تباطــؤ اقتصــادي، وزيــادة حــادة 
يف عجــز احلكومــة األردنيــة، وتراجــع ملمــوس يف احتياطيــات اململكــة مــن العملــة األجنبيــة. 
كمــا تفاقــم املنــاخ االقتصــادي الصعــب وتزايــد الدعــوات الشــعبية املطالبــة باإلصــالح، 

ــق بالشــفافية واملســاءلة.      ــا يتعل خصوصــاً فيم

ــون  ــف القان ــان، وأُصــدر يف آب 2017. تأل ــل البرمل ــة يف األردن مــن قب ــون الالمركزي ــّر قان أُق
مــن 47 مــادًة. حُتــّدد املــواد )3 - 8( مــن القانــون هيكليــة ومســؤوليات مختلــف كيانــات 
احلكومــات احملليــة علــى مســتوى احملافظــة، مبــا يف ذلــك: احملافــظ، واملجلــس التنفيــذي، 

ــي. ــس احملل واملجل

كمــا حُتــّدد املــواد التاليــة اإلطــار القانونــي للتدابيــر اإلجرائيــة املطلوبــة مثــل: متــى، وأيــن، 
وكيفيــة عقــد اجتماعــات املجلــس التنفيــذي ومجلــس احملافظــة، وانتخابــات األجهــزة احملليــة، 
ــادة 47«  ــون »امل ــرة مــن القان ــادة األخي ــّص امل ــة األخــرى. وتن والســكرتاريا، واملســائل اإلجرائي

علــى أن مســؤولية تنفيــذ القانــون تقــع علــى عاتــق رئيــس احلكومــة ووزرائــه. 

4.2 البرنامج احلكومي احلالي لالمركزية املالية  

عقــب إصــدار قانــون الالمركزيــة يف 15 آب 2017، ُوضــع برنامــج حكومــّي لتوجيــه اخلطــوات 
الالزمــة لتطبيــق الالمركزية. 

اعتمــد البرنامــج خارطــة طريــق مدتهــا ثــالث ســنوات. ومــن أجــل توســيع نطــاق الالمركزيــة 
ــكّل ســنة  ــة ل ــة بشــكل ســلس وتدريجــي، حــّدد البرنامــج اإلجــراءات والتعديــالت املطلوب املالي

ــرة مــا بــني 2017 - 2019.   ــة خــالل الفت مالي
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يبرز الشكل )1( البرنامج احلكومي لالمركزية املالية )2017 - 2019( 

حُتــّدد ورقــة السياســات التــي أصدرتهــا وزارة املاليــة، ومشــروع إصــالح وإدارة املاليــة العامــة 
املُمــّول مــن قبــل الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة أربــع ركائــز لالمركزيــة املاليــة يف األردن، 
إذ قّدمــت خارطــة طريــق مقترحــة لرحلــة تطبيــق الالمركزيــة املاليــة، مــع إلقــاء الضــوء علــى 
تغييــرات حدثــت خــالل ثــالث ســنوات لتوســيع نطــاق الالمركزيــة املاليــة بصــورة تدريجيــة)6(. 

تتمثــل لبنــات البنــاء األربــع )الركائــز( لالمركزيــة املاليــة التــي اعتُمــدت يف ورقــة السياســات 
املذكــورة فيمــا يلــي:

 الركيــزة 1: تخصيــص النفقــات، وتركــز علــى حتديــد اخلدمــات العامــة، وبنــود التكلفة التي 
ــة  ــى مجالــس احملافظــات بصــورة تدريجي ــا إل ــة، وتفويضه ــى أن تكــون المركزي ســيُصار إل

خــالل الســنوات القادمــة. 

)6( وزارة املالية - اململكة األردنية الهاشمة، ورقة "الالمركزية املالية يف األردن: تعزيز دور احملافظات يف حتسني اخلدمات العامة"، 2017

2017
أبرز اخلطوات

2018
أبرز اخلطوات

2019
أبرز اخلطوات

 إنشــاء وحــدة الالمركزيــة يف وزارة 
املاليــة ورفدهــا باملوظفــني

 اعتمــاد املعاييــر املســتخدمة يف وضــع 
ســقوف املوازنة

احتياجــات  حتديــد  أدلــة  إصــدار   
فظــات احملا

 حتديــد واعتمــاد السياســات الضروريــة 
لدعــم إجــراءات الالمركزيــة املاليــة

 حتديــد نطــاق األنشــطة التــي ســتصبح 
المركزية

 تدريــب أعضــاء املجالــس واألطــراف 
املعنيــة بعمليــة الالمركزيــة

 نشــر نظــام إدارة املعلومــات املاليــة 
احلكوميــة

 نشــر الوعــي لــدى أعضــاء مجالــس 
احملافظــات حــول التخطيــط والتنفيــذ 

للموازنــة 

 مراجعــة وتعزيــز معــادالت ســقوف 
املوازنــة 

 توســيع نطــاق اإلجراءات/املشــاريع/
بنــود املوازنــة الالمركزيــة

 تعيــني باحثــني ومحللــي بيانــات جلمــع 
البيانــات التنموية

 إقــرار خطــة تدريــب شــاملة لــإلدارات 
احملليــة 

ســقوف  معادلــة  وتعزيــز  مراجعــة   
املوازنــة 

 توسيع نطاق األنشطة الالمركزية 

 نشــر إجــراءات التدقيــق الداخلــي يف 
احملافظات  
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 الركيــزة 2: التمويــل، وتتنــاول مصــادر التمويــل ملوازنــات احملافظــات، وحتــدد املعادلــة التــي 
ــة، وســقوف اإلنفــاق للمحافظــات، مــع األخــذ بعــني  ــد ســقوف املوازن ستســتخدم يف حتدي

االعتبــار مختلــف العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة.

 الركيــزة 3: التخطيــط للموازنــة، وتوفــر اآلليــة واإلجــراءات لتحديــد االحتياجــات ذات 
ــى مســتوى احملافظــة. ــي وعل ــى املســتوى احملل ــة عل األولوي

 الركيــزة 4: تنفيــذ املوازنــة والتدقيــق املالــي، وتوفــر إرشــاداً إجرائيــاً حــول تنفيــذ موازنــات 
احملافظات.

وخــالل املســار التدريجــي نحــو تطبيــق الالمركزيــة املاليــة يف احملافظــات، ســتلعب وزارة املالية 
ودائــرة املوازنــة العامــة أدواراً حيويــًة يف حتديــد ســقوف املوازنــة، وبنــاء قــدرات مجالــس 
احملافظــات واملجالــس احملليــة، وإعــداد اإلرشــادات والتعليمــات والنظــم الضروريــة، باإلضافــة 

إلــى اإلشــراف والتقييــم لعمليــة التنفيــذ مــن جانــب مجالــس احملافظــات. 

النتائج التي تنشدها احلكومة من تنفيذ برنامج الالمركزية: 

تسعى احلكومة األردنية لتحقيق خمس نتائج رئيسية لتنفيذ قانون الالمركزية:
 زيادة املشاركة الشعبية.

 حتسني االستفادة من املوارد املتاحة. 
 العدالة يف توزيع املوارد. 

 تعزيز قدرة اإلدارات احمللية واألجهزة املنتخبة. 
 تعزيز نوعية اخلدمات العامة املقدمة يف احملافظات واملناطق احمللية.

لبنات البناء لالمركزية املالية يف األردن

تخصيص

النفقات
التمويل

التخطيط

للموزانة
تنفيذ املوازنة

والتدقيق املالي 
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4.3 هيكلية الالمركزية يف األردن

4.3.1 الهيكلية واألدوار استنادًا إلى القانون رقم 49 لسنة 2015

يرتبــط اجلــزء التنفيــذّي مــن احملافظــات يف األردن بــوزارة الداخليــة ممثلــًة باحملافــظ، بينمــا 
متثــل الدوائــر الرســمية يف احملافظــات وزارات احلكومــة املركزيــة. 

احملافظ 
يُســمي وزيــر الداخليــة احملافظــني، علــى أن يحصلــوا علــى مرســوم ملكــي بعــد موافقــة مجلــس 

الــوزراء. ويُعــّد احملافــظ أعلــى مســتوى تنفيــذي يف احملافظــة. 

تتركــز مســؤوليات احملافــظ، يف أمــن واســتقرار وســالمة املواطنــني. كمــا يتولــى التنســيق مــع 
ــة ورصــد  ــر الرســمية يف احملافظــة بخصــوص تقــدمي اخلدمــات العامــة، ومتابع ــة الدوائ كاف

تنفيــذ املشــاريع احلكوميــة داخــل حــدود احملافظــة التــي يعمــل فيهــا. 

املجلس التنفيذي 
يــرأُس احملافــظ املجلــس التنفيــذي، ويضــّم يف عضويتــه كافــة مــدراء املديريــات الرســمية، 
واملتصرفــني، واثنــني مــن مــدراء األقضيــة، ومســاعد احملافــظ لشــؤون التنميــة، باإلضافــة إلــى 
مديــري املناطــق التنمويــة واملــدن الصناعيــة، وثالثــة مــن املديريــن التنفيذيــني للبلديــات، ويف 
حالــة محافظــة العقبــة، يكــون أحــد مفوضــي ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة اخلاصــة 
عضــواً، وأحــد مفوضــي ســلطة إقليــم البتــراء التنمــوي الســياحي فيمــا يتعلــق مبحافظــة معــان.  

يجتمــع املجلــس التنفيــذي للمحافظــة مــرًة واحــدًة يف الشــهر، ملناقشــة املســائل املتعلقــة 
ــذي:   ــس التنفي ــام الرئيســية للمجل ــة. وتتضمــن امله ــات العام باحملافظــة، والتنســيق مــع اجله

ــة  ــع اخلطــط الوطني ــة للمحافظــة مبــا ينســجم م  إعــداد اخلطــط االســتراتيجية والتنفيذي
ــات الرســمية.  ــر واجله ــف الدوائ ــع مختل ــة مــن خــالل التنســيق م والقطاعي

 إعداد دليل االحتياجات السنوية للمحافظة. 

 إعداد مشروع موازنة احملافظة العتمادها من قبل مجلس احملافظة. 
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 معاجلــة املســائل املتعلقــة باخلدمــات العامــة يف احملافظــة ومراجعــة تقاريــر املجالــس احملليــة، 
واتخــاذ القــرارات/ التدابيــر الضرورية. 

 إعداد تقارير سير العمل الشهرية ورفعها إلى مجلس احملافظة. 

 التنسيق مع الدوائر واملؤسسات احلكومية التنفيذية. 

 دراسة املسائل املطروحة من قبل مجلس احملافظة. 

 اقتراح املشاريع االستثمارية وتقدميها كتوصيات إلى مجلس احملافظة. 

 يف حاالت الطوارئ، إعداد اخلطط الضرورية وحتديد التدابير الالزمة. 

مجلس احملافظة 

يُعــّد مجلــس احملافظــة مبوجــب القانــون )املــادة 6( كيانــاً مســتقاًل ماليــاً وإداريــاً. وتكــون مدتــه 
أربــع ســنوات مــا لــم يُحــّل مبوجــب القانــون. 

يتألف أعضاء مجلس احملافظة من:

 أعضاء منتخبن من قبل املواطنن يف احملافظة، بحيث يرتكز عدد املقاعد املخّصصة 
علــى أســاس معاييــر صــادرة يف نظام منفصل. 

ــد عــن 15 % مــن  ــا ال يزي ــنّي م ــث يُع  أعضــاء ُمعينــن مــن قبــل احلكومــة املركزيــة، بحي
مجمــوع املقاعــد املنتخبــة مــن قبــل رئيــس الــوزراء بنــاًء علــى توصيــة مــن وزيــر الداخليــة. 

حتصــل النســاء اللواتــي يفــزن يف انتخابــات مجلــس احملافظــة علــى عضويتــه، كمــا تُخّصــص 
كوتــا إضافيــة للنســاء بنســبة 10 % مــن عــدد املقاعــد املنتخبــة للمرشــحات احلاصــالت علــى 

أعلــى األصــوات يف احملافظــة مــن غيــر الفائــزات.  

كمــا تُخّصــص كوتــا أخــرى للنســاء يف املقاعــد املُعينــة مــن قبــل رئيــس الــوزراء، بحيــث يُخّصــص 
ثلــث املقاعــد املُعّينة للنســاء. 
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تتمثل أبرز مهام ومسؤوليات مجلس احملافظة بحسب القانون فيما يلي:  

 إقرار استراتيجيات وخطط احملافظة احمُلالة إليه من قبل املجلس التنفيذي. 
 إقرار املوازنة السنوية للمحافظة بحسب السقوف احملددة. 

 االطالع على اإلنفاق وكيفية تنفيذ املوازنة. 
 إقرار دليل االحتياجات التنموية السنوية للمحافظة وحتديد األولويات.

 إقرار مشاريع اخلدمات العامة واملشاريع االستثمارية املقترحة من قبل املجلس التنفيذي.  
 إقــرار املشــاريع التنمويــة التــي تعــود بالنفــع العــام، وتقدميهــا إلــى احملافــظ التخــاذ اإلجــراءات 
املناســبة بشــأنها، باإلضافــة إلــى إقــرار هــذه املشــاريع، علــى مجلــس احملافظــة دراســة 

املشــاريع املقترحــة مــن قبــل املجالــس البلديــة والدوائــر واملؤسســات الرســمية.
 مناقشــة تقاريــر ســير العمــل حــول تنفيــذ املشــاريع مــن قبــل الدوائر الرســمية، مبــا ال يتعارض 

مــع األجهزة الرقابيــة احلكومية. 
ــة  ــع احملافظــات األخــرى مبوافق ــام مبشــاريع مشــتركة م ــراح مشــاريع اســتثمارية والقي  اقت

اجلهــات املختصــة.
 تقدمي مقترحات إلى األجهزة املعنية حول إدخال حتسينات على أداء القطاع العام. 

 حتديــد املجــاالت ذات األولويــة داخــل احملافظــات، واقتــراح احللــول مــع اجلهــات ذات العالقة 
وإقــرار خطــط الطــوارئ للمحافظة.

 مناقشة أّي من أعضاء املجلس التنفيذي يف املوضوعات الداخلة ضمن اختصاصه.
 النظر يف أي موضوع يعرضه عليه احملافظ.

يتــم عقــد اجتماعــات مجلــس احملافظــة بطلــب مــن رئيســه »رئيــس املجلــس«. ويجــوز ملجلــس 
احملافظــة تشــكيل جلــان مــن أعضائــه لتنفيــذ املهــام املوكلــة إليــه. 

تُخّصــص ميزانيــة كافيــة إلدامــة عمــل مجلــس احملافظة كجــزء من املوازنة الســنوية للمحافظة، 
ويُقــّر اإلنفــاق مــن هــذه املخّصصــات مــن قبــل رئيــس مجلــس احملافظــة، بحيــث تخضــع نفقــات 

املجلــس إلــى التدقيــق احلكومي. 
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تنــّص املــادة 9 مــن القانــون علــى حصــول رئيــس وأعضــاء مجلــس احملافظــة علــى ُمخّصــص 
ــّر مــن قبــل  مالــي »مكافــأة«، ويُقتــرح مبلــغ هــذه »املكافــأة« مــن قبــل وزيــر الداخليــة، فيمــا يُق

رئيــس الــوزراء. 

مديرية التنمية يف احملافظة 

ــس احملافظــة  ــكل مــن مجل ــة ل ــة العام ــي كل محافظــة هــي األمان ــة فـ ــة التنمي تكــون مديري
واملجلــس التنفيــذي، ويقــوم احملافــظ بتســمية موظفــني اثنــني مــن الوحــدة لتولــي مســؤولية 

أمــني ســر لــكّل مــن املجلســني. 

يتولــى أمــني الســر فـــي كّل مــن املجلســني مســؤولية توثيــق محاضــر االجتماعــات وتدويــن 
والقــرارات.  محاضــر اجللســات 

تُنشــر محاضــر اجتماعــات كل مــن املجلــس التنفيذي ومجلس احملافظة علــى املوقع اإللكتروني 
ملجلس احملافظة.

4.3.2 نظــرة إلــى التــوازن  بــن الســلطة واملســؤولية يف القانــون رقــم 49 

 2015 لســنة 

ــة الســلطات املمنوحــة، ــن ناحي ــم 49 لســنة 2015 م ــون رق ــة للقان ــة عام ــني نظــرة حتليلي  تب
التفويــض، وجــود غمــوض يف تفويــض مجالــس احملافظــات،  وأوجــه االعتماديــة، ونطــاق 

باإلضافــة إلــى أوجــه االعتماديــة يف تشــكيلها وقراراتهــا.

ويُعــّد مفهــوم الالمركزيــة بالــكاد، حاضراً يف القانون احلالــي. وتؤدي الروابط وأوجه االعتمادية 
بــني مجلــس احملافظــة )احلكــم احمللــي الــذي ميثــل صــوت املواطنــني( واملســتويات التنفيذيــة يف 
احملافظــات، إلــى جعــل اآلراء املســتقلة ملجلــس احملافظــة شــبه مســتحيلة. ويظهــر ذلــك بوضــوح، 

عندمــا تُقتــرح املكافــآت املاليــة ألعضــاء مجلــس احملافظــة مــن قبــل وزيــر الداخليــة.   

وال يــؤدي إدراك قــرار احلكومــة الســيَر بتــأٍن وبخطــوات تدريجيــة نحــو تطبيــق الالمركزيــة، 
إلــى إلغــاء حقيقــة أن التجربــة األولــى تبقــى دائمــاً مهمــًة، كمــا هــو احلــال ألثــر االنطبــاع األول. 
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وال تعنــي اخلطــوات املتأنيــة اخلــروج مبجلــس محافظــة ليعانــي مــن القصــور، إذ ال يتمتــع بــأي 
ســلطة واضحــة، كمــا هــو احلــال يف اجلولــة األولــى مــن هــذه التجربــة.

وقــد يكــون ملثــل هــذه اخلطــوة األولــى املُشــّوهة، أثــٌر عكســيٌّ قــوٌي بســبب ضعــف ثقــة اجلمهــور 
يف احلكومــة، ومــدى جديتهــا يف جعــل ســلطتها المركزيــة، وإحجــام قــادة املجتمــع احمللــي 
عــن خــوض االنتخابــات القادمــة، وبالتالــي، تزايــد قــوي للشــعور باإلحبــاط علــى املســتويات 
احملليــة، خصوصــاً يف املناطــق األقــّل حظــاً، واألقضيــة التــي لــم تُعــّزز فيهــا اخلدمــات العامــة 

عقــب ســريان قانــون الالمركزيــة.   

رغــم ذلــك، لــم يتــم حتــى اآلن الوصــول إلــى النتائــج املنشــودة مــن الالمركزيــة يف اجلولــة 
األولــى مــن انتخابــات مجالــس احملافظــات، إال أنــه ال ميكــن أن تنســب هــذه النتائــج بشــكل 
ــرة  ــة، ذلــك أن قــرارات وجهــود مجلــس احملافظــة تعتمــد بصــورة كبي ــى الالمركزي صــرف إل
علــى أذرع احلكومــة املركزيــة يف احملافظــة، حيــث يتبــني أنــه ميكــن الوصــول إلــى هــذه النتائــج، 

ســواء بوجــود مجلــس محافظــة أم ال. 

4.3.3 املسؤولية عن حتقيق الالمركزية يف األردن 

علــى املســتوى الوطنــي، مت إيجــاد هيكليــة ُمحــّددة مــن أجــل اإلشــراف علــى جتربــة الالمركزيــة 
السياســية  الشــؤون  وزارة  برئاســة  وزاريــة  مــن جلنــة  الهيكليــة  هــذه  تتألــف  ومســاندتها. 

ــة.  ــة محوري ــى ســبع جلــان فرعي ــة إل ــة، باإلضاف والبرملاني
اللجنة الوزارية الالمركزية:  

1. وزير الشؤون السياسية والبرملانية. )رئيساً( 
2 . وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. 

3. وزير املالية.
4. وزير الداخلية.

5. وزير التخطيط والتعاون الدولي.
6. وزير الشؤون البلدية.

7. وزير تطوير القطاع العام. 
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اللجان احملورية السبع: 
1. التشريعات.

2. الهيكل التنظيمي واألدلة. 
3. بناء القدرات. 
4. الشؤون املالية.

5. التنمية واخلدمات احمللية. 
6. الوعي اجلماهيري.

7. تكنولوجيا املعلومات.

الشكل )2( هيكلية جلان الالمركزية يف األردن 

اللجنة التشريعية

وزير الداخلية 

وزير املالية
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الدولي 

وزير الشؤون البلدية

وزير تطوير القطاع العام 
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املعلومات جلنة بناء القدرات 

اللجنة املالية

جلنة الهيكل التنظيمي 
واألدلة

جلنة التنمية واخلدمات 
احمللية

جلنة الوعي اجلماهيري

جلنة تكنولوجيا املعلومات 

ات
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فيما يخّص الالمركزية املالية، تتمثل مهام اللجنة املالية فيما يلي:  
1. إعداد أدلة لتقييم االحتياجات وحتديد األولويات.

2. إعداد أدلة إلعداد مشاريع موازنات على مستوى احملافظات.
3. حتديد األساس يف تقرير سقوف املوازنة لكل محافظة.

4. تطوير املوازنات السنوية للمحافظات، وآلية اإلنفاق والرصد والرقابة.
5. أي مسائل أخرى تعد ذات صلة باللجنة. 
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تـم  كـيـف  احملافظات،  مستوى  على  املالية  املوازنة  إعداد   .5

الـتـخـطيـط ملوازنات احملافظات وتنفيذها؟

5.1 األطراف املعنية بالالمركزية املالية وأدوارها 

أصحاب الشأن الرئيسين يف التخطيط ملوازنة احملافظات:   
1. وزارة املالية.

2. دائرة املوازنة العامة. 

3. وحدة الالمركزية املالية يف وزارة املالية.
4. وحدة التنمية احمللية يف كل محافظة.

5. املجالس التنفيذية يف احملافظات.
6. املجالس احمللية.

7. مديريات الوزارات املعنية. 

8. مجالس احملافظات.

اجلدول )1( مسؤوليات مختلف أصحاب الشأن يف عملية إعداد موازنة احملافظات
#

1

2

املسؤوليات أصحاب الشأن 

وزارة املالية 

دائرة املوازنة العامة 

إعــداد اإلطــار املالــي متوســط املــدى )3 ســنوات( بالتعــاون مــع دائــرة 
املوازنــة العامــة، والــذي يتضمــن تقديــرات حــول اإليــرادات احملليــة، 
واملنــح اخلارجيــة، والعجــز، والنفقــات الســنوية. ويشــكل هــذا اإلطــار 

األســاس ملعادلــة ســقف املوازنــة للمحافظــة 

لكافــة احملافظــات وحتديــد  للموازنــة  الكلــي  الســقف  احتســاب 
ــر املعتمــدة مــن  ــى مجموعــة املعايي ــاًء عل ــكل محافظــة بن الســقف ل

قبــل رئاســة الــوزراء 

تقدمي الدعم الفني للمحافظات يف سبيل إعداد موازناتها السنوية 

شمول موازنات احملافظات يف املوازنة العامة 
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إعداد استراتيجية احملافظة وحتديد االحتياجات التنموية واخلدمة للمحافظة 
بناًء على الدليل حول كيفية إعداد أدلة احتياجات اخلطة السنوية للمحافظة

اختيار املشاريع االستثمارية الرأسمالية التي سيتم شمولها يف اخلطة 
التنموية السنوية للمحافظة بحسب األولويات 

إعداد مشروع املوازنة السنوية للمحافظة بحسب السقف السنوي احملدد
اســتعراض املوازنــة الســنوية للمحافظــة أمــام املجلــس التنفيــذي 

ومجلــس احملافظــة ألغــراض املناقشــة واإلقــرار 
مناقشة استراتيجية احملافظة واخلطة السنوية واقتراح مشاريع جديدة 
تستجيب  التي  األولوية  ذات  الرأسمالية  االستثمارية  املشاريع  حتديد 

لألهداف احمللية والوطنية 
مناقشة مشروع املوازنة السنوية للمحافظة وتعديله حسب الضرورة 

بالتنسيق مع وحدة التنمية يف احملافظة 
إقرار استراتيجية احملافظة، واخلطة السنوية، ومجموعة األولويات 

إقرار املوازنة السنوية للمحافظة بحسب السقف احملدد 
إعــداد وتنفيــذ جلســات املشــاورات العامــة بالتعــاون مــع وحــدة 

احملافظــة  يف  التنميــة 
دعــم وحــدة التنميــة يف احملافظــة مــن أجــل إعــداد االحتياجــات 

واألولويــات التنمويــة الســنوية للمحافظــة   
بطاقات وصف املشاريع للمشاريع احملددة يف اخلطة السنوية بالتعاون مع 
وحدة التنمية يف احملافظة باستخدام النموذج املعتمد من قبل وزارة املالية
ضمــان توافــق املشــاريع احملــددة يف اخلطــة الســنوية للمحافظــة مــع 

اســتراتيجيات الــوزارات ونهــج املوازنــة املوجهــة بالنتائــج 

رصــد وتقييــم تنفيــذ املوازنــة العامــة مبــا يف ذلــك موازنــات احملافظــات، 
لضمــان حتقيــق النتائج املســتهدفة 

مراجعــة معاييــر ومعادلــة ســقف املوازنــة املســتخدم يف تخصيــص 
احملافظــات موازنــة 

متابعة التعاون بني احملافظات والوزارات املعنية لضمان انسجام املشاريع 
االستثمارية الرأسمالية احملددة مع نهج املوازنة املوجهة بالنتائج 

3

4

5

7

8

6

تطويــر جتربــة الالمركزيــة املاليــة ونشــر املفهــوم علــى الــوزارات، 
والدوائــر الرســمية، واحملافظــات

متابعة سير العمل يف تنفيذ الالمركزية املالية يف احملافظات 
املساهمة يف بناء القدرات املؤسسية ذات الصلة بالالمركزية املالية

وحدة الالمركزية 
املالية يف وزارة املالية 

وحدة التنمية يف 
احملافظة/ املجلس 

البلدي 

املجلس التنفيذي يف 
احملافظة  

املجلس احمللي 

مديريات الوزارات 
املعنية يف احملافظة 

مجلس احملافظة 
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5.2 التخطيط للموازنة 

ــا الصــادرة عــن رئيــس  ــد ســقوف موازنته ــة احملافظــات بتحدي ــط ملوازن ــة التخطي ــدأ عملي تب
الــوزراء يف أيلــول وذلــك للســنة املاليــة التاليــة. يف متــوز 2017، أصــدرت دائــرة املوازنــة العامــة 
»دليــل إعــداد موازنــات احملافظــات«)7(. حــّددت فيــه عمليــة التخطيــط للموازنــة بأكملهــا، 
ابتــداًء بتحديــد الســقف للموازنــة الكليــة للمحافظــة، ومعاييــر توزيــع املوازنــة علــى احملافظــات، 
ــى مســتوى احملافظــة.  ــي، وعل ــى املســتوى الوطن ومســؤوليات كافــة اجلهــات ذات العالقــة عل
حيــث أُصــدر الدليــل كنــوع مــن التوجيــه، وليــس كوثيقــة رســمية قانونيــة ملســاندة املجالــس يف 

التخطيــط للموازنــة، وقــد ال يُعــاد إصــداره يف الســنوات القادمــة.   

جتــدر اإلشــارة إلــى أن موازنــات احملافظــات الســنوية يف هــذه املرحلــة، تتضمــن النفقــات 
الرأســمالية ونفقــات إدامــة عمــل مجلــس احملافظــة فقــط.     

عملية التخطيط ملوازنة احملافظات  

اخلطوة 1: حتديد سقوف ملوازنة احملافظات 
حُتــّدد الســقوف الســنوية ملوازنــات احملافظــات مبوجــب نظــام الالمركزيــة اســتناداً إلــى إطــار 
التخطيــط متوســط املــدى ومدتــه ثــالث ســنوات؛ والــذي يشــمل املُخّصصــات للســنة احلاليــة 

والتقديــرات للســنتني التاليتــني.  

 يُقّســم مجمــوع ســقف موازنــة احملافظــات إلــى قســمني؛ القســم األول، الــذي يتضمــن )30 %(
مــن إجمالــي الســقف الــذي يـُـوّزع بالتســاوي علــى كافــة احملافظــات. بينمــا يتألف القســم الثاني 
مــن )70 %( مــن مجمــوع ســقف املوازنــة للمحافظــات، والــذي يـُـوّزع علــى احملافظــات بنــاًء على 

مجموعــة مــن املعايير)8(.

http://www.gbd.gov.jo/en/Page/Index/budgets-preparation-procedures-manual 7( ميكن االطالع على مثال على(

)8( دائرة املوازنة العامة؛ دليل إجراءات موازنة احملافظات للعام 2018 
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يوجــد لــكل معيــار وزن يتمثــل يف نســبة مئويــة. وتتمثــل املعاييــر واألوزان املســتخدمة حتــى اآلن 
ــي: ــا يل ــة احملافظــات( كم ــع )70 % مــن مجمــوع ســقف موازن يف التوزي

وزن املعيار  املعيار الرقم
35 %عدد سكان احملافظة 1

25 %معدل الفقر  2

25 %معدل البطالة  3

5 %مساحة احملافظة  4

10 %عدد املرافق االقتصادية  5

100 %املجموع 

اخلطوة 2: إعداد وإقرار الدليل السنوي لالحتياجات التنموية ذات األولوية يف احملافظات 
ــي وعلــى مســتوى  ــى املســتوى احملل يتــم حتديــد وتعــداد املشــاريع الضروريــة ذات األولويــة عل

ــة يف احملافظــات«.  ــة االحتياجــات ذات األولوي ــوان »أدل ــل ســنوي بعن احملافظــة يف دلي

ويف هــذا الســياق، فــإن مــن املهــم إبــراز أنــه ومــن أجــل شــمول املشــاريع علــى مســتوى احملافظــة 
ــي شــرطني اثنــني بحســب  ــا يجــب أن تلب ــة للمحافظــة، فإنه ــات الســنوية الالمركزي يف املوازن

دائــرة املوازنــة العامــة:  
1. أن يخدم املشروع مواطني احملافظة املعنية.

2. أن يقع املشروع ضمن احلدود اإلدارية للمحافظة.   

وال ميكــن شــمول املشــاريع بــني احملافظــات ومشــاريع النفــع العــام التــي تتجــاوز ســكان محافظة 
معينــة، ضمــن املوازنــة الســنوية للمحافظــة، بــل ضمــن املوازنــات الوزارية.  

وتُنّظــم عمليــة حتديــد األولويــات الســنوية للمحافظــة مــن خــالل دليــل اإلجــراءات الصــادر عــن 
ــة االحتياجــات واخلطــة  ــر أدل ــل اجــراءات تطوي ــوان »دلي ــة يف 2017 حتــت عن وزارة الداخلي

التنمويــة الســنوية للمحافظــة ضمــن إطــار الالمركزيــة«. 

يف نهايــة كل ســنة ماليــة، تقــوم احملافظــات بتحديــد األولويــات الســنوية يف املناطــق االداريــة 
املختلفــة، والــذي يشــكل القاعــدة لتوزيــع املوازنــة الســنوية.
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اخلطوة 3: تصنيف املشاريع ذات األولوية وإعداد وإقرار اخلطة السنوية واملوازنة  

يناقــش مجلــس احملافظــة ويُقــّر اخلطــة 
التنمويــة الســنوية للمحافظــة، والتــي جــرى 
احملافظــة  أولويــات  علــى  بنــاًء  إعدادهــا 
التــي جــرى حتديدهــا ضمن ســقف املوازنة 
العامــة  املوازنــة  دائــرة  د مــن قبــل  احمُلــدّ

ــة.  للســنة املعني

الشكل )3( رسم يوضح سير عملية التخطيط ملوازنة احملافظة

مجلــس  أول  أعضــاء  انتُخــب   ،2017 العــام  يف 
اجتمــاع  أول  وُعقــد  آب   15 بتاريــخ  محافظــات 
لهــم يف 10 أيلــول. وكان املوعــد النهائــي لتقــدمي 
املوازنــات الســنوية للمحافظــات هــو 15 أيلــول.

واملوازنــة  باألصــل،  محــددة  املشــاريع  وكانــت 
موزعــة، ولــم تتــح الفرصــة أمــام أعضــاء املجلــس 

ومناقشــتها.   املوازنــة  لفهــم 

حتديد االحتياجات 
التنموية السنوية 
وترتيبها حسب 

األولوية يف 
احملافظة

إصدار اخلطة 
السنوية للمحافظة 
وتوزيع املوازنة بناء 

علىاالحتياجات

إصدار رئيس الوزراء 
لسقوف موازنات 

احملافظات

مــا بــني اخلطوتــني 2 و3: تتــم حاليــاً باالسترشــاد بدليــل االحتياجــات واألولويــات، تقــوم املجالس 
احملليــة، بحضــور أعضــاء مجلــس احملافظة، بالتشــاور مــع املواطنني ووضع األولويات للمشــاريع، 

ثــم تُعــرض اخلطــة مــن قبــل املجلــس التنفيــذي إلقرارهــا مــن قبل مجلــس احملافظة
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وصــل مجمــوع املوازنــة الالمركزيــة املُخّصصــة للمحافظــات يف الســنة املاليــة 2018 إلــى 229 
مليــون دينــار أردنــي. وقــد مت رفــع هــذا الســقف إلــى 303 مليــون دينــار أردنــي للســنة املاليــة 

2019 بحســب مشــروع املوازنــة. 

تظهــر اجلــداول أدنــاه مجمــوع الســقوف وســقوف التوزيــع ملوازنــات احملافظــات للعامــني 
 .2019  -  2018

اجلدول )2( موازنات احملافظات للسنة املالية 2018 )9(

نفقات إدامة عمل احملافظة 
املجموع النفقات الرأسماليةمجالس احملافظات

372,00022,981,00023,353,000إربد

325,00018,952,00019,277,000املفرق

176,00014,974,00015,150,000جرش

189,00015,818,00016,007,000عجلون

474,00034,464,00034,938,000العاصمة

216,00016,400,00016,616,000البلقاء

284,00020,322,00020,606,000الزرقاء

162,00013,691,00013,853,000مأدبا

230,00014,361,00014,591,000الكرك

162,00019,121,00019,283,000معان

155,00013,785,00013,940,000الطفيلة

155,00015,131,00015,286,000العقبة

3,000,000220,000,000222,900,000املجموع

)9( دائرة املوازنة العامة، القانون رقم 1 قانون املوازنة العامة، قسم موازنات احملافظات. 
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اجلدول )3( موازنات احملافظات للسنة املالية 2019 )10(

نفقات إدامة عمل احملافظة 
املجموع النفقات الرأسماليةمجالس احملافظات

380,00030,000,00030,380,000إربد

335,00025,500,00025,835,000املفرق

185,00020,000,00020,185,000جرش

195,00021,000,00021,195,000عجلون

480,00046,000,00046,480,000العاصمة

225,00022,500,00022.725,000البلقاء

290,00027,500,00027,790,000الزرقاء

170,00020,000,00020,170,000مأدبا

240,00022,000,00022,240,000الكرك

170,00026,000,00026,170,000معان

165,00020,500,00020,665,000الطفيلة

165,00019,000,00019,165,000العقبة

3,000,000300,000,000303,000,000املجموع

القضايا التي أثيرت حيال التخطيط للموازنة  

ــة  ــة للســنة املالي ــط للموازن ــة التخطي ــس احملافظــات يف عملي ــم مجال ــت مشــاركة وفه كان
ــس احملافظــات يف 15 آب 2017،  ــت مجال ــد انتُخب ــة. وق ــارة عــن مجــرد جترب 2018 عب

وعقــدت أولــى اجتماعاتهــا بتاريــخ 10 أيلــول. وكان املوعــد النهائــي لتســليم املوازنــات الســنوية 
للمحافظــات هــو 15 أيلــول، ممــا لــم يتــح املجــال أمــام أعضــاء مجالــس احملافظــات للتأثيــر. 

)10( دائرة املوازنة العامة، قانون رقم 1 قانون املوازنة العامة لسنة 2019 
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ــح الفرصــة أمــام أعضــاء  ــم تت ــة ُموّزعــة، ول ــت املشــاريع ُمحــددة باألصــل، واملوازن ــث كان وحي
املجلــس لدراســة ومناقشــة البنــود. أشــار معظــم أعضــاء مجالــس احملافظــات إلــى أنهــم 
كانــوا حديثــي عهــٍد بهــذه التجربــة، ولــم يكــن الــدور املتوقــع منهــم واضحــاً كمــا هــو احلــال يف 
التخطيــط ملشــروع موازنــة 2019، كمــا أنهــم لــم يكونــوا علــى عالقــات مــع مختلــف أصحــاب 

الشــأن علــى املســتوى احمللــي والوطنــي. 

لكــن عمليــة التخطيــط للموازنــة للســنة املاليــة 2019 شــهدت اختالفــاً. فبحلــول منتصــف 
2018، أصبــح لــدى أعضــاء مجالــس احملافظــات بعــض اخلبــرة، كمــا تلقــوا العديــد مــن 

التدريبــات ذات الصلــة حــول التخطيــط للموازنــة، وحتديــد األولويــات واالحتياجــات، والتوجيــه 
حــول قانــون الالمركزيــة، والــدور املتوقــع منهــم حســب القانــون، كمــا عاصــروا كيفيــة تنفيــذ 
موازنــة 2018. وبدعــم مــن الدليــل حــول حتديــد االحتياجــات احملليــة واملشــاريع ذات األولويــة، 
ــة للعــام 2019 وترتيــب أولوياتهــا  متكنــت احلكومــات احملليــة مــن حتديــد املشــاريع الضروري

بنهايــة الربــع الثالــث مــن الســنة احلاليــة.     

وكانــت هنالــك العديــد مــن الــدروس املســتفادة التــي اســتخدمت يف التخطيــط للســنة املاليــة 
ــب تخصيصهــا  ــي تتطل ــذ املشــاريع الت ــة ضمــان تخصيــص األراضــي لتنفي ــل أهمي 2019، مث

كاملــدارس، واملراكــز الصحيــة، ومــا شــابه ذلــك. 

ــود عبــر  ــة لنفــس البن بالرغــم مــن ذلــك، طــرح املشــاركون مســألة التباينــات يف إعــداد املوازن
ــا،  ــب، مــن بينه ــة يف هــذا اجلان ــر مــن األمثل ــوا بالكثي احملافظــات، ويف نفــس احملافظــة، وأدل
إعــداد موازنــة إلضافــة غــرف صفيــة ملــدارس حكوميــة بنفــس املســاحة والقــدرة االســتيعابية، 
ــاف(  ــة أضع ــف أو ثالث ــن واســع )الضع ــع تباي ــف م ــة بشــكل مختل ــك، أعــدت التكلف ورغــم ذل
ــة  ــق يف مرحل ــة/ التدقي ــوع مــن املراجع ــك، دعــت احلاجــة لن لنفــس احملافظــة. وكنتيجــة لذل

مبكــرة مــن التخطيــط.     

بشــكل عــام، اتســمت عمليــة التخطيــط للموازنــة للســنة املاليــة 2019 بشــعور عــام باإلحبــاط، 
بســبب ضعــف تنفيــذ موازنــة 2018 والــذي كان نتيجــًة طبيعيــًة للمشــكالت التــي واجهتهــا 

احلكومــة أثنــاء تلــك الســنة. 
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ــدار  ــات احملافظــات لســنة 2018 مبق ــراراً يقضــي بتقليــص موازن ــة ق ــا أصــدرت احلكوم كم
35 %، ثــم تراجعــت عــن القــرار يف وقــت الحــق. 

ُحــدّدت األولويــات التنمويــة يف كل محافظــة بواســطة جلســات تشــاورية مــع املواطنــني ُعقــدت 
مــن قبــل املجالــس احملليــة. وأضــاف أعضــاء مجالــس احملافظــات وجهــات نظرهــم كذلــك يف 

حتديــد املشــاريع الضروريــة، بنــاًء علــى زياراتهــم إلــى األلويــة واألقضيــة يف احملافظــة.

أجريــت نقاشــات يف اجتماعــات مجالــس احملافظــات لتحديــد وإقــرار املشــاريع، وبحلــول ذلــك 
الوقــت أصبــح أعضــاء مجالــس احملافظــات علــى درايــة بعــبء املســاءلة أمــام املواطنــني الذيــن 
انتخبوهــم مــن جهــة، والتفــاوض مــع احلكومــة للحصــول علــى املزيــد مــن املخصصــات لتلبيــة 

تلــك االحتياجــات.   

ــة 2019 ذات عالقــة  ــى إعــداد خطــة وموازن ــي أثــرت عل ــد مــن العوامــل الت ــاك العدي كان هن
بتنفيــذ ميزانيــة 2018، وقــد أوردت هنــا بســبب تأثيرهــا علــى طريقــة تخطيــط موازنــة الســنة 

املاليــة لعــام 2019:

 تعد تكلفة االحتياجات على املستويات احمللية أعلى مما تسمح به املوازنة.

 كمــا أن االحتياجــات امللحــة »األولويــات« كثيــرة جــداً، وذلــك عنــد النظــر إلــى مســتويات 
األلويــة واألقضيــة، والتــي ترتبــط معظمهــا باحتياجــات أساســية مثــل ميــاه الشــرب، 

واملــدارس، والطــرق.   

 أدى تدنــي مســتوى التنفيــذ الفعلــي ملوازنــة 2018، إلــى جعــل أعضــاء مجلــس احملافظــة يف 
ــى املشــاريع  ــة 2019 عل ــة التخطيــط ملوازن ــة حــول مــا إذا كان يجــب تركيــز عملي معضل
ــدة  ــم تنفــذ، أو إضافــة مشــاريع جدي ــا ل ــوي تنفيذهــا يف 2018 ولكنه ــي كان مــن املن الت

)الرجــاء االطــالع علــى تقديــرات مســتوى تنفيــذ املوازنــة يف القســم التالــي(. 
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5.3 تنفيذ املوازنة 

ــة، يف املتابعــة وتقــدمي االقتراحــات،  ــذ املوازن ينحصــر دور مجلــس احملافظــة بخصــوص تنفي
فيمــا تقــع مســؤولية االســتثمارات الرأســمالية ضمــن موازنــة احملافظــة علــى عاتــق األجهــزة 
ــه،  ــا احملافــظ بصفت ــي يشــرف عليه ــوزارات الت ــات ال ــًة مبديري ــة يف احملافظــة، ممثل التنفيذي

ــى منصــب تنفيــذي يف احملافظــة.   كأعل

مــن ناحيــة أخــرى، حتصــل مجالــس احملافظــات علــى موازنــة تشــغيلية إلدامة عملهــا، وال تغطي 
هــذه املوازنــة معظــم احتياجــات املجالــس للعمــل مثــل تكلفــة حضــور االجتماعــات واملتابعــة...

إلــخ. وقــد أشــار أعضــاء مجالــس احملافظــات إلــى محدوديــة املوازنــة، فيمــا أكــد هــذا األمــر 
أعضــاء املجالــس التنفيذيــة الذيــن متــت مقابلتهــم كذلــك.

من ناحية أخرى، أثيرت مشــكلة اســتخدام املوازنة التشــغيلية املُخّصصة ملجالس احملافظات 
لتغطية نفقات مخالفة ألوجه الصرف املســموحة، مثل اســتئجار مركبات، وشــراء أثاث.  

ويف إطــار مراجعــة تنفيــذ موازنــة احملافظات للســنة املاليــة 2018، ُطلب من املجالس التنفيذية 
تقــدمي تقديــرات حــول التقــدم احملــرز قياســاً باملوازنــة املتوقعــة، وقــد تباينــت تقديــرات أعضــاء 
مجالــس احملافظــات واملجالــس التنفيذيــة مــا بــني 13  % - 60 % مــع عــدم وجــود أســس 

واضحــة لتلــك التقديــرات أو الســجالت.

وعندمــا نوقشــت التباينــات الواســعة يف التقديــرات مــع ممثلــي احلكومــات املركزيــة، فقــد 
أظهــر ذلــك اختالفــات يف التعامــل مــع املوازنــة بــني احملافظــات، حيــث إن بعضهــا كان قــادراً 
علــى إعــادة تخصيــص املبالــغ غيــر املصروفــة لتنفيــذ مشــاريع أســهل وأســرع، بينمــا لــم تقــم 

محافظــات أخــرى بذلــك. 

وأشــارت العديــد مــن احملافظــات إلــى أن العائقــني الرئيســيني اللذيــن واجهــا احملافظــات يف 
تنفيــذ املوازنــة همــا، عــدم القــدرة علــى تخصيــص أراٍض للمشــاريع التــي تتطلــب ذلــك، والفجوة 
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الواســعة بــني تقديــر تكلفــة املشــروع يف اخلطــة، والتكلفــة التقديريــة املُعــّدة مــن قبــل مكاتــب 
الدراســات كمتطلــب لطــرح العطــاء. وســيتم التطــرق إلــى كال العائقــني بالتفصيــل، مــع بعــض 

األمثلــة يف القســم التالــي الــذي يتنــاول التحديــات التــي واجهــت احملافظــات.

5.4 رصد تنفيذ املوازنات  

بحســب قانــون الالمركزيــة رقــم 49 لســنة 2015، ُحــّدد الــدور يف مراقبــة تنفيــذ املوازنــات على 
مســتوى احملافظــات، بشــكل متواضع وغيــر واضح. 

وقــد متــت اإلشــارة إلــى مهــام الرصــد واملســاءلة ملجلــس احملافظــة بحســب القانــون رقــم 49 
8/أ: املــادة  يف 

 3: االطالع على كيفية تنفيذ املوازنات السنوية جلميع بلديات احملافظة.
 7: مناقشــة تقاريــر عمليــات تنفيــذ املشــاريع واخلطــط والبرامــج التــي تتولــى الدوائــر 

احلكوميــة يف احملافظــة تنفيذهــا، مبــا ال يتعــارض مــع عمــل أجهــزة الرقابــة احلكوميــة 
املختصــة، ومتابعــة ســير العمــل باملشــاريع التنمويــة وتقييمهــا.

 8: وضــع التوصيــات واملقترحــات للجهــات املختصــة مبــا يكفل حتســني أداء الدوائر احلكومية 
واملؤسســات العامــة العاملــة ضمــن احملافظــة لضمان تقدمي أفضــل اخلدمات.    

ولتحقيــق هــذه الغايــة، يقــوم وال يقــوم القانــون يف الوقــت ذاتــه بإعطــاء صالحيــة ملجالــس 
احملافظــات فيمــا يخــص رصــد ســير العمــل ومســاءلة املؤسســات العامــة املقصــرة، مــع األخــذ 
بعــني االعتبــار العالقــات املتشــابكة واملعقــدة بــني أجهــزة الرقابــة والتقييم احلكوميــة، باإلضافة 

إلــى ســلطة مكتــب احملافــظ.

وعندمــا ُســئل أعضــاء مجالــس احملافظــات حــول دورهــم يف اإلشــراف علــى تنفيــذ املوازنــة، 
ــر واضحــة، وأن  ــق غي ــة الرصــد والتحق ــأن عملي ــة، ب ــات حــول نفــس اإلجاب متحــورت اإلجاب
القانــون لــم يُعطهــم ذلــك الــدور بشــكل واضــح. ويوجــد مزيــد مــن التوضيــح حــول هــذا اجلانــب 

يف القســم التالــي؛ القســم 7: التحديــات التــي تواجــه مجالــس احملافظــات.
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6. التحديات التي تواجه مجالس احملافظات  

6.1 الســلطة واملســاءلة والصالحيــة 

لــدى مجالــس احملافظــات
مــن  احملافظــات  مجالــس  أعضــاء  انتُخــب 
قبــل املواطنــني يف محافظاتهــم عقــب حملــة 
للترويــج لالمركزيــة وقانونهــا كأداة  دعائيــة 
دميقراطيــة واعــدة لتحقيــق التوزيــع العــادل 
لإليــرادات، ووضــع القــرارات املتعلقــة بتنميــة 
املناطــق احملليــة يف أيــدي املواطنــني احملليــني 
ــة  ــس احملافظــات بطريق ــم مجال ــن متثله الذي

دميقراطيــة.  

ويف ظــل عــدم وجــود ســلطة لــدى مجالــس 
الســلطات  ومســاءلة  رصــد  يف  احملافظــات 
احملليــة املقصــرة، فإنــه ال يوجــد الكثيــر أمــام 
هــذه املجالــس لضمــان تنفيــذ اخلطــط وتقييم 

ــة. ــج النهائي ــق النتائ حتقي

سلطة االستجواب وإنفاذ التغيير   
ال توجــد لــدى أعضاء مجالــس احملافظات أيُّ 
ســلطة ملموسة الســتجواب اجلهات التنفيذية 
احلكوميــة عنــد عــدم تنفيذ املشــاريع بالصورة 
الصحيحــة، أو حــدوث تأخيــرات. وقــد أشــار 

أعضــاء احلكومــات احملليــة خــالل جلســات النقــاش املركــزة إلــى العديــد مــن املشــاريع التــي 
تعانــي مــن بيروقراطيــة أجهــزة احلكومــة املركزيــة، مــا يــؤدي إلــى تأخيــر تنفيــذ هــذه املشــاريع، 

"لقــد عملنــا بجــد لوضــع احتياجــات وأولويــات 
األجنــدة  علــى  منثلهــم  الذيــن  املواطنــني 
احلكوميــة. رغــم ذلــك، فإننــا نقــف عاجزيــن 
وبــدون أي ســلطة يف أيدينــا إلنفــاذ املوافقــات 
املوازنــة  بنــود  بحســب  للصــرف  املطلوبــة 
ــوم  ــم إلقــاء الل ــة املطــاف، يت املقــرة... ويف نهاي
إذا  الحقــاً،  انتخبونــا.  مــن  قبــل  مــن  علينــا 
تكللــت جهودنــا بالنجــاح، ســيقفز أحــد النــواب 
نشــعر  ذلــك.  يف  الفضــل  لنفســه  وسينســب 
عــن جتربــة  بإعــالن احلكومــة  ُخدعنــا  أننــا 
مــن  كبيــرة  مقاومــة  توجــد  إذ  الالمركزيــة. 
قبــل الــوزارات، ومديريــات احلكومــة املركزيــة، 
والنــواب مــن نفــس املنطقــة اجلغرافيــة، الذيــن 

ميثلــون نفــس املواطنــني الذيــن منثلهــم. "

ــع احملافظــات بطــرق  ــرت يف جمي مالحظــة مشــتركة أثي
ــون الرســالة متشــابه.   ــة، إال أن مضم مختلف

"نحــن جهــاز منتخــب ونخضــع للمســاءلة ضمن 
ال  فإننــا  ذلــك،  رغــم  ومحافظتنــا،  مناطقنــا 

ــة".  ــك أّي ســلطة حقيقي منل
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بحيــث كان التأخيــر يف إعطــاء املوافقــات وإنفــاذ القــرارات مــن قبــل احلكومــة املركزيــة الســبب 
األهــم لطلــب مجالــس احملافظــات اللقــاء مــع رئيــس الــوزراء. 

وتتمثــل القضيــة الرئيســية يف أن مجالــس احملافظــات لــم حتصــل علــى ســلطة مبوجــب القانــون 
الســتجواب وإخضــاع املســؤولني احلكوميــني للمســاءلة يف حــال ضعــف التنفيــذ، أو الفســاد، أو 

أي مخالفــة أخــرى. 

6.2 املسائل التشريعية والتنظيمية 

ــارض  ــى تع ــة إل ــم 49 لســنة 2015، باإلضاف ــة رق ــون الالمركزي ــود قان الغمــوض يف بعــض بن
بعــض بنــوده مــع قوانــني أخــرى قائمــة، مثــل قانــون البلديــات، وعــدد مــن األنظمــة احلكوميــة 

والقوانــني األخــرى، يعتبــر مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه أعضــاء مجالــس احملافظــات.

تتطلــب الصالحيــات املمنوحــة ألعضــاء مجالــس احملافظــات، قياســاً بأعضــاء مجلــس النــواب 
املنتخــب يف نفــس احملافظــة دراســة وتعزيــزاً إلجنــاح جتربــة الالمركزيــة الفتيــة يف األردن.

يتمثــل الــدور الرئيســي للبرملــان يف تشــريع القوانــني واألنظمــة ورصــد تنفيذهــا. رغــم ذلــك، 
ــة؛ إذ تنــّص  ــق باخلدمــات احمللي ــى وجــود دور يتعل ــواب عل ــي ملجلــس الن ينــصُّ النظــام الداخل
املــادة 19/هـــ مــن النظــام الداخلــي علــى أن مــن بــني مهــام أعضــاء املجلــس تلقــي الشــكاوى 
والعرائــض املقدمــة مــن املواطنــني فيمــا يخــّص شــؤونهم، واتخــاذ اإلجــراء املناســب بشــأنها.

ويــؤدي النــص علــى هــذه الفقــرة مــن دون توضيــح أنــواع املطالــب والشــكاوى التي ســيتم التطرق 
إليهــا مــن قبــل النائــب يف البرملــان، إلــى تداخــل يف األدوار اخلدمية والتنفيذية والتشــريعية.

مــن ناحيــة أخــرى، ومــن خــالل مراقبــة املمارســات احلاليــة للنــواب، فــإن امليــل لالعتمــاد علــى 
اخلدمــات املقدمــة للناخبــني يُعــّد أمــراً شــائعاً. ومــن املمارســات الشــائعة أيضــاً، قيــام مواطنــني 
يف منطقــة محليــة بطلــب املشــاريع واخلدمــات مــن أعضــاء مجلــس النــواب الذيــن قامــوا 

بالتصويــت لصاحلهــم. 

مــن جهــة أخــرى، توجــد للنــواب ســلطة علــى األجهــزة التنفيذيــة مثــل الــوزارات والدوائــر 
ــح  ــون مبن ــواب، هــم املُخّول ــه يحــّق لهــم اســتجوابهم يف أّي وقــت، كمــا أن الن العامــة، حيــث إن

الثقــة للحكومــة أو حجبهــا، ويُضفــون الصبغــة القانونيــة علــى تشــكيلها.
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أمــا بالنســبة ألعضــاء مجالــس احملافظــات، فإنهــم ال ميلكــون أّي ســلطة مــن أي نــوع كانــت، وال 
يســتطيعون اســتجواب األجهــزة التنفيذية. 

ــة بصــورة  ــذ الالمركزي ــداً هاجــس احلكومــة يف تنفي ــس احملافظــات جي ــم أعضــاء مجال يتفه
ــة. ــة بصــورة تدريجي ــذ الالمركزي ــة، ويتفهمــون أيضــاً قرارهــا بتنفي مكتمل

ومــن بــني انعكاســات اخلطــوات التدريجيــة نحــو تطبيــق الالمركزيــة، تخصيــُص نســبة 15 % 
ــر الكثيــر مــن أعضــاء  مــن أعضــاء مجالــس احملافظــات لتُســميهم احلكومــة. رغــم ذلــك، عّب
مجالــس احملافظــات عــن حتديــات تواجههــم يف التعامــل مــع األعضاء الذين تُســّميهم احلكومة، 

بســبب ضعــف قدراتهــم، وضعــف خلفيتهــم املتعلقــة مبســائل التنميــة احملليــة.

6.3 التحديات املتعلقة بالتخطيط للموازنة 

أشــار كافــة أعضــاء احلكومــات احملليــة الذيــن متــت مقابلتهــم والتشــاور معهــم، إلــى أن عمليــة 
التخطيــط للموازنــة يف اجلولــة األولــى للســنة املاليــة 2018 افتقــدت إلــى دورهــم ومســاهمتهم، 
إذ كانــوا منتخبــني حديثــاً، ولــم يتلقــوا بعــُد التدريــب والدعــم املناســبني، كمــا لــم تكــن لديهــم 
ــوا معهــم علــى املســتويني  بعــُد عالقــات مــع مختلــف أصحــاب الشــأن الذيــن يجــب أن يتفاعل

احمللــي واملركــزي.
مــن ناحيــة أخــرى، ثّمــن هــؤالء األعضــاء، التجربــة الثريــة التــي مــّروا بهــا يف التخطيــط للســنة 

املاليــة 2019 بالتعــاون مــع املجالــس احملليــة واملجالــس البلديــة.

وأشــار أعضــاء مجالــس احملافظــات إلــى تلقيهــم العديــد مــن التدريبــات حــول التخطيــط 
للموازنــة، وأنهــم مــا زالــوا بحاجــة للمزيــد مــن التدريبــات املُوّســعة يف هــذا املجــال أيضــاً.  
وقــد كانــت املشــاريع احملــددة يف خطتــي الســنتني املاليتــني 2018 - 2019 مرتكــزًة علــى أدلــة 
االحتياجــات واألولويــات. رغــم ذلــك، تضمنــت التحديــات التــي متــت مواجهتهــا أثنــاء التخطيط 

للموازنــة مــا يلــي:  

توزيع املوازنة القطاعية على املناطق احمللية يف احملافظات  
متثلــت إحــدى املســائل األخــرى التــي أثيــرت مــن قبــل العديــد مــن احملافظــات يف توزيــع املوازنــة 

علــى القطاعــات، ومــن ثــم علــى األلويــة واألقضيــة، مــا أدى إلــى إضعــاف املوازنــة.
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وقــد أّدى مثــُل هــذا التوزيــع إلــى تشــتيت املوازنــة علــى األلويــة إلــى حــّد أثَــر علــى قابليــة 
ــة  ــى ذلــك، مــا حــدث يف محافظــة املفــرق، حيــث ُخّصصــت موازن ــة عل تطبيقهــا. ومــن األمثل
ــي،  ــار أردن ــة بقيمــة 150,000 دين ــة مــن ســت غــرف صفي إلحــدى املــدارس يف الريــف ُمكّون

ــة. ــر منطقي ــة غي وهــي موازن
ويعــود التقديــر املنخفــض للموازنــة، إلــى توزيــع موازنــة قطــاع التعليــم علــى العديــد مــن األلويــة، 
مــا أدى يف نهايــة املطــاف إلــى تشــتيت موازنــة احملافظــة للعــام 2018 علــى العديــد مــن 

املشــاريع املتشــابهة بتقديــرات غيــر واقعيــة لهــا.
ُقّســمت  وكان هنــاك مثــال آخــر، حــول التخطيــط ملوازنــة مشــتتة يف محافظــة إربــد، إذ 
املخّصصــات للقطــاع الزراعــي علــى مســتوى األقضيــة بالتســاوي، مــا تــرك كل قضــاء مــع 
موازنــة معتمــدة للزراعــة تســاوي 50,000 دينــار أردنــي يف بعــض األقضيــة، و34,000 دينــار 
أردنــي يف أقضيــة أخــرى. وبحســب مديــر الزراعــة يف إربــد، ال تُعــّد هــذه املوازنــة كافيــًة ألّي 

مــن املشــاريع الزراعيــة الضروريــة التــي ُحــّددت، يف أّي مــن األقضيــة. 

وقــد مت التشــديد علــى هــذا التحديــد مــن قبــل محافظتــي املفــرق والكــرك، حيــث متــت اإلشــارة 
إلــى املســاحة الشاســعة، وتشــتت املجتمعــات احملليــة علــى كامــل أراضــي احملافظــة، مــا أدى إلى 
إضافــة املزيــد مــن التحديــات عنــد التخطيــط للموازنــة بســبب الصعوبــة املتزايــدة يف حتديــد 

احتياجــات املجتمعــات املتناثــرة علــى مســاحات شاســعة، وكيفيــة تخصيــص املوازنــة لهــا.  

معادلة سقوف موازنة احملافظات  
ــاًء  ــة بن ــى هــذه اإلشــكالية مــن قبــل محافظــة الكــرك، بخصــوص التخطيــط للموازن أشــير إل
ــة  ــس احمللي ــي املجال ــل ممثل ــة مــن قب ــدت املعادل ــر. إذ انتُق ــى مجموعــة مــن خمســة معايي عل
ــة بالنســبة حملافظتهــم، كونهــا ال تأخــذ بعــني االعتبــار  يف الكــرك، ُمعتبريــن إياهــا غيــر عادل
الصعوبــة الطوبوغرافيــة كأحــد املعاييــر املأخــوذة يف املعادلــة لتحديــد الســقف لــكل محافظــة.

ويتمثل األمر بشــكل أساســي، يف أن تكلفة العديد من املشــاريع، مثل إنشــاء املدارس واملســاكن 
واملشــاريع الزراعيــة، تُعــّد أكبــر يف املواقــع ذات التضاريــس الوعــرة »األراضــي الصخريــة«، 

مقارنــُة باملناطــق ذات التضاريــس شــبه الوعــرة.  
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ضعف البيانات التنموية على املستوى احمللي  
ُطرحــت مســألة ضعــف البيانــات التنمويــة علــى املســتوى احمللــي واحملافظــة، كأحــد التحديــات 
التــي تواجــه عمليــة التخطيــط مــن قبــل بعــض ممثلــي املجالــس احملليــة، ممــا يبــرز عــدم كفايــة 
البيانــات العامــة مثــل البيانــات حــول الســكان، والفقــر، والبيانــات األخــرى التــي يتــم جمعهــا يف 

تعــداد الســكان مــن أجــل زيــادة منافــع التنميــة يف احملافظــة.

وتغيــب املعلومــات املتوفــرة حــول املهــارات احملليــة، واملشــاريع الصغيــرة، واملتوســطة احملليــة، 
ومــا شــابه ذلــك، بالرغــم مــن كونهــا أساســيًة يف التخطيــط للتنميــة االقتصاديــة علــى املســتوى 

احمللــي.

6.4 التحديات املتعلقة بتنفيذ املوازنة 

استمالك األراضي  
الســليم  التخطيــط  إلــى  االفتقــار  أدى 
أراض  اســتمالك  تتطلــب  التــي  للمشــاريع 
إلــى نشــوء حتديــات أثنــاء تنفيذهــا. ومــن 
ــا حــدث يف محافظــة  ــك، م ــى ذل ــة عل األمثل
ــار  ــون دين ــغ 7 ملي ــث ُخّصــص مبل ــد، حي إرب
أردنــي ملشــاريع يف قطاعــي التعليــم والصحــة 
تطلبــت اســتمالك أراض، ولــم تؤخــذ تكلفــة 
األراضــي بعــني االعتبــار، مــا أدى إلــى عجــز 

احملافظــة عــن إنفــاق هــذا املبلــغ.  

التباين غير املسموح به يف توقع تكلفة املشاريع، وتقدير التكلفة أثناء طرح العطاءات، والسقف 
احملدود املسموح به للعطاءات احمللية  

يف مرحلــة التخطيــط، تُّقــدر تكلفــة املشــاريع مــن قبــل مديريــات الــوزارات املعنيــة يف احملافظــة، 
حيــث تقــوم كل مديريــة بتقديــر تكلفــة كل مشــروع يقــع ضمــن اختصاصهــا.

"ال يعتبــر توفــر التمويــل املســألة األهــم، بــل إن 
املشــكلة يف عــدم وجــود صالحيــة الســتخدامه. 
ــي  ــف، والت ــس الري ــدة مــن فل ــا حصــة جي لدين
ال يُســتفاد منهــا بشــكل جيــد. كمــا توجــد منــح 
مقدمــة حملافظاتنــا من قبــل املانحني الدوليني؛ 
وبالنســبة لــكال املصدريــن املذكوريــن، فإننــا ال 
مت  وإذا  منهمــا.  االســتفادة  منلــك صالحيــة 
ــاً،  التعامــل مــع التخطيــط لهــذه األمــوال محلي
لرمبــا كنــا قــد متكنــا مــن تغطيــة املزيــد مــن 

ــة.   مشــاريعنا الضروري
الكرك
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املتـوقعـــة  الـمـوازنـــة  فـــي  الـتـقـديـــر  يُــدرج 
للمحافظــات، وحاملــا تُقــّر موازنــة احملافظــة، 
ويأتــي وقــت التنفيــذ، حُتــّول مســؤولية تنفيــذ 
املشــاريع »اإلنشــائية يف الغالــب« التــي تتجاوز 
قيمــة عطائهــا 200 ألــف دينــار أردنــي)11( 
إلــى وزارة األشــغال العامــة، وتُتبــع إجــراءات 

العطــاءات املركزيــة.   

تقــوم وزارة األشــغال العامــة بتقــدمي الفكــرة 
األوليــة للمشــروع إلــى أحــد املكاتــب املعتمــدة املُســّجلة يف شــبكتها مــن مقدمــي اخلدمــة 
املعتمديــن، مــن أجــل إجــراء دراســة ُمفّصلــة لتكلفــة املشــروع، وجــداول الكميــات املطلوبــة 

حتضيــراً لإلعــالن عــن تنفيــذ عمليــة طــرح العطــاء.  

تقــوم مكاتــب الدراســات الهندســية املعتمــدة باحتســاب التكلفــة املفصلــة للمشــروع، والتــي تكون 
يف العــادة أعلــى مــن التوقــع األولــي.

يعتبــر وجــود ســقف محــدد مينــع جتــاوزه ويبلــغ 35 % للفــرق املقبــول بــني تقدير الكلفة ودراســة 
اجلــدوى األوليــة لغايــات طــرح العطــاء، مــن التحديــات املهمــة يف ميزانيــة احملافظات.  

ــد مــن  ــي عشــرة. ومتحــورت العدي ــل كافــة احملافظــات االثنت ُطرحــت هــذه املســألة مــن قب
االفتراضات حيال األســباب اجلذرية وراء التباينات الواســعة حول التكلفة املرتفعة للمكاتب 
الهندســية الكائنــة يف عمــان، مقارنــًة بنظيراتهــا يف احملافظــات األخــرى، ممــا يضيــف تكلفــة 
ــل  ــة مــن قب ــة للدراســة. كمــا متحــورت افتراضــات أخــرى حــول ضعــف إدارة املوازن إضافي
وزارة األشــغال العامــة. رغــم ذلــك، ال ميكــن التحقــق مــن صحــة االفتراضــات والتفســيرات 
التــي نوقشــت يف مجموعــات التركيــز دون أن جُتــرى دراســة معّمقــة حــول املســائل املطروحــة.

)11( 200 ألف دينار أردني هو السقف احملدد للجان العطاءات احمللية بحسب األنظمة.

عمــر  الــوزراء  رئيــس  مــع  اجتمــاع  "خــالل 
الــرزاز مــع مجالــس احملافظــات، طلبــت كافــة 
املجالــس زيــادة ســقف العطــاءات احملليــة مــن 
200 ألــف إلــى مليــون دينــار أردنــي. وأظهــر 
رئيــس الــوزراء رغبــًة يف دراســة إمكانيــة زيــادة 
الســقف إلــى 500 ألــف دينــار أردنــي، لكــن لــم 

ــى اآلن".  ــرار حت ــى ق ــة إل تُترجــم هــذه الني
عضو مجلس محافظة/ املفرق 
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ــة،  ــة العطــاءات احلكومي ــق مــن أنظم ــًة للتحق ــًة ومنفصل ــة دراســًة معمق ــب هــذه القضي تتطل
وعمليــات التقديــرات األوليــة، والتقديــرات عنــد التنفيــذ، واألنظمــة املتعلقة باملكاتب الهندســية 
املســؤولة عــن إجــراء دراســات تقديــر التكلفــة الكائنــة يف عمــان، والبحــث عــن مــدى توفــر 
مكاتــب تقديــر التكلفــة خــارج عمــان التــي ميكــن اعتمادهــا، وذلــك مــن أجــل احلصــول علــى 

تصــورات معمقــة حــول املســألة، واقتــراح احللــول بشــأنها. 

املوازنة الصفرية يف نهاية السنة املالية  

يشــكل مطلــب إعــادة كافــة أمــوال املوازنــة التــي لــم تُصــرف إلــى احلكومــة املركزيــة يف نهايــة 
ــي كموعــد  ــار منتصــف تشــرين الثان ــة باعتب ــة، والتعليمــات احلكومي ــة مــن ناحي الســنة املالي

نهائــي إلصــدار طلبــات العطــاءات مــن ناحيــة أخــرى، حتديــاً لــدى اإلدارة احملليــة.  

التنقالت العشوائية والسريعة للمدراء احمللين  

دوائــر  مــدراء  يُنقــل  بعــض احملافظــات،  يف 
ــر مــن مــرة  اخلدمــات العامــة األساســية ألكث
واحــدة يف الســنة ذاتهــا. ويــؤدي ذلــك إلــى 
ــني أعضــاء  انقطــاع يف التواصــل والتنســيق ب
مجلــس احملافظــة والدوائــر الرئيســية؛ وذلــك 
عندمــا تكــون هنالــك حاجــة ملتابعــة حــاالت 
معينــة مــرًة أخــرى عنــد تعيــني مديــر جديــد.

ويــؤدي انعــدام االســتقرار والتغييــرات املســتمرة يف مــدراء الدوائــر الرســمية الرئيســية مثــل 
الصحــة والتعليــم إلــى ضعــف الكفــاءة وإهــدار اجلهــود علــى املســتوى احمللــي. ففــي الكــرك، 
أشــار أعضــاء املجالــس احملليــة مبــا يف ذلــك أعضــاء مجلــس احملافظــة، إلــى أنــه قــد جــرى 
تغييــر محافــظ الكــرك ثــالث مــرات يف العــام 2018، وبينــوا أن مــن الصعــب التواصــل يف 

ظــل هكــذا وضــع.  

"بدأنــا نعتقــد أن تغييــر املــدراء يتــم بصــورة 
املركزيــة  احلكومــة  قبــل  مــن  مقصــودة 
التمويــل  إطــالق  وتأخيــر  عملنــا  إليقــاف 

املقــررة!"  للمشــاريع  املطلــوب 

متــت اإلشــارة إلــى ذلــك مــن قبــل العديــد مــن أعضــاء 

مجالــس احملافظــات  
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املماطلة يف اإلجراءات من قبل احلكومة ودوائرها   
ُضربــت أمثلــة كثيــرة علــى التأخيــرات يف احلصــول علــى املوافقــات املطلوبــة لتنفيــذ املشــاريع. 
توجــد حاجــة لتقييــم جــاد للمشــاريع املتأخــرة وأســباب التأخيــر، مــع وضــع مخطــط عمليــات 

حــول املوافقــات املطلوبــة لتعزيــز جتربــة الالمركزيــة يف املســتقبل القريــب.  

ــون، حيــث كان هنالــك  ــة، مــا حــدث يف محافظــة عجل ــة التــي ذكــرت حــول املماطل مــن األمثل
مشــروع متــت املوافقــة عليــه يف خطــة 2018 إلنشــاء مركــز للشــابات، وأُدرج املشــروع، وُعمــل 
علــى توفيــر وتخصيــص األرض التــي ســيُقام عليهــا املركــز، لكــن البلديــة ماطلــت يف إصــدار 

وثيقــة املوافقــة مــن جانبهــا، مــا أعــاق البــدء بأعمــال إنشــاء املركــز.  

6.5 املسائل اإلدارية  

تعــدد املرجعيــات ملجالــس احملافظــة، وغيــاب 
بينهــم  التنســيق  عــن  مســؤولة  واحــدة  جهــة 

املركزيــة  احلكومــة  وبــن 

ــس  ــاء مـجـالــ ــن أعـضـ ــد مـ ــى الـعـديـ أعــطــ
ــى عــدم وجــود  ــة تشــير إل احملافظــات أمثل
جهــة واحــدة ميكــن أن تكــون ضابــط ارتباط 
للوقــوف  معهــا  للتواصــل  احلكومــة  ميثــل 
علــى التحديــات التــي تواجههــم، وتيســير 
مهمتهــم يف تنفيــذ التنميــة احملليــة بصــورة 

المركزيــة. 

تتعــدد نقــاط التواصــل بــني املجالــس احملليــة واحلكومــة املركزيــة مثــل؛ وزارة املاليــة، وزارة 
الداخليــة، هيئــة االســتثمار. كمــا أشــار أعضــاء آخــرون يف مجالــس احملافظــات إلــى صعوبــة 
التنســيق والتواصــل مــع العديــد مــن املؤسســات، ومنهــا وزارات التخطيــط، والداخليــة، 

والبلديــات.  

"نقــوم باســتخدام هواتفنــا اخللويــة ومركباتنــا 
الشــخصية للعمــل، ويف العديــد مــن احلــاالت، 
عندمــا يتوجــب علينــا عقــد اجتمــاع، فإننــا 
نقــوم بشــراء الضيافــة مــن جيوبنــا. ثــم نقــوم 
الحقــاً بتقــدمي الفواتيــر لتســديدها، وهــو مــا 
ال يدعــم عملنــا علــى اإلطــالق، وال ميلــك 
ــا القــدرة املاليــة علــى القيــام بذلــك".  جميعن
متــت اإلشــارة إلــى ذلــك مــن قبــل العديــد مــن أعضــاء 

مجالــس احملافظــات 



56
الالمـركـزيـة الـمـالـيـة فـي حـقـل الـتـطـبـيق: التجربة األردنية الناشئة

املوارد التشغيلية  
تعمــل مجالــس احملافظــات باســتخدام مــوارد محــدودة متاحــة مبــا يف ذلــك املوازنــة. وبالنظــر 
إلــى عــدم وجــود مقــر مســتقل ُمحــّدد لهــم للعمــل فيــه، متيــل مجالــس احملافظــات إلــى البحــث 
عــن موقــع لالجتمــاع يف الدوائــر التــي يشــعرون بالكثيــر مــن االنســجام معهــا، ويختلــف ذلــك من 
محافظــة ألخــرى. تُعــّد البلديــات مكانــاً ُمتاحــاً يف اســتضافة االجتماعــات ملجالــس احملافظات، 

كمــا هــو احلــال يف الكــرك، بينمــا اعتُمــد علــى مكتــب احملافظــة يف إربــد.  

وتــؤدي هــذه األوجــه مــن االعتماديــة بــكل تأكيــد، حتــى يف أبســط صورهــا، مثــل احلصــول 
علــى مــكان الســتضافة اجتمــاع متابعــة، أو اســتخدام مركبــة مؤسســة أخــرى مــن املســتوى 
التنفيــذي يف اإلدارة احملليــة، أو االســتفادة مــن عالقــات القرابــة، أو العالقــات الشــخصية 
اجليــدة، إلــى تشــويه اســتقاللية مجالــس احملافظــات، وشــعور أعضائهــا بــأن عليهــم رّد 
ــى  ــى الشــفافية واملســاءلة عل ــر عل ــاً، ويؤث ــّد وضعــاً صحي ــن، وهــو مــا ال يُع ــل لآلخري اجلمي
املــدى الطويــل. كمــا ال تُعــّد املوازنــة املُخّصصــة ملجالــس احملافظــات مــن أجــل إدامــة عملياتها 

كافيــًة مــن وجهــة نظرهــم.

6.6 املسائل املتعلقة بالقدرات  

ال تــزال جتربــة تطبيــق الالمركزيــة فتيــًة يف 
احملافظــات  مجالــس  عّبــرت  وقــد  األردن. 
اجلديــدة عــن عميــق امتنانهــا ملــا مت تقدميــه 

مــن تدريــب ودعــم حتــى اآلن.

رغــم ذلــك، متحــورت التحديــات، حــول عــدم 
كفايــة التدريــب املقــدم حيــث ُعقــدت بعــض 
ببنــاء  تســمح  ولــم  عجــل،  علــى  الورشــات 

ــات أخــرى حــول التبايــن الواســع يف القــدرات  املهــارات بصــورة معمقــة، كمــا متحــورت حتدي
داخــل أجهــزة احلكومــة احملليــة، وأعضــاء مجالــس احملافظــات.

"ال زلنــا حديثــي العهــد بتجربــة الالمركزيــة؛ 
ويجــب أن نحصــل علــى النصــح والتدريــب 
مــن أصحــاب اخلبــرة يف تطبيــق الالمركزيــة 
مــن الــدول األخــرى. كمــا سنســتفيد مــن فهم 
كيفيــة تطبيــق الالمركزيــة يف دول أخــرى!" 

العديد من أعضاء مجالس احملافظات
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ومتثــل التحــدي األخيــر يف مجــاالت بنــاء القــدرات اإلضافيــة الضروريــة، مثــل إجــراءات 
العطــاءات احملليــة واملركزيــة، والتخطيــط االســتراتيجي للمحافظــات، ورصــد التقــدم احمُلــَرز 

ــد التنمــوي. ــى الصعي عل
ُطرحــت مســألة ضعــف الوعــي لــدى األطــراف األخــرى املتعاملــة مــع مجالــس احملافظــات 
بقانــون الالمركزيــة، ودور مجالــس احملافظــات كأحــد التحديــات، وأشــير إليــه مــن خــالل 
تعابيــر متنوعــة مثــل، »نحــن نفهــم الــدور املنــاط بنــا، لكــن اآلخريــن مثــل أعضاء مجلــس النواب، 

والبلديــات، وبعــض الدوائــر الرســمية ال يفهمــون ذلــك، ممــا يجعــل عملنــا أكثــر صعوبــًة«.

كفاية أنشطة بناء القدرات املقدمة 
أشــار معظــم مــن مت التشــاور معهــم، إلــى أنــه 
ال تــزال هنالــك حاجــة للمزيــد مــن التدريبــات 
التدريبــات  بعــض  وإلعــادة  قدراتهــم،  لبنــاء 
واألنشــطة التوجيهيــة، خصوصــاً حــول قانــون 
الالمركزيــة، والتــي ُعقــدت يف مرحلــة مبكــرة 
عقــب االنتخابــات، عندمــا لــم يكــن لديهــم أي 

خبــرة للبنــاء عليهــا، وطلبــوا احلصــول علــى معلومــات حولهــا. كمــا اعتُبــر التدريــب حــول إعــداد 
املوازنــة، والــذي عقدتــه دائــرة املوازنــة العامــة حيويــاً، وجتــب إعادتــه وضمــان وصولــه إلــى كافة 
أعضــاء مجالــس احملافظــات وأجهــزة اإلدارة احملليــة األخــرى كذلــك. وأشــاروا إلــى أنــه يجــب 
نشــر وتعميــم قانــون الالمركزيــة علــى باقــي أعضــاء مجالــس احملافظــات، وبشــكل رئيســي، َمــن 
يتفاعلــون مــع وظائــف مجالــس احملافظــات، ويتعاونــون معهــم مــن اجلهــات الرســمية األخــرى.

نوعية التدريب 
ُعقــدت اجللســات التدريبيــة والتوجيهيــة علــى عجــل، وتركــزت يف بدايــة التجربــة، وذلــك 
عندمــا كان أعضــاء مجالــس احملافظــات حديثــي عهــٍد بالــدور املطلــوب منهــم، وهــو مــا لــم يُتــح 

اســتيعاب القانــون بصــورة مناســبة. 

كمــا أشــار الكثيــرون إلــى أن نوعيــة التدريــب كانــت متباينــًة؛ فبعض التدريبات كانــت ذات نوعية 
جيــدة، وبعضهــا ذات نوعيــة رديئــة مــن حيــث القــدرة علــى توضيــح احملتــوى أو إرســال رســائل 
واضحــة. ويجــب تقييــم نوعيــة التدريــب الــذي ُعقــد لصالــح أعضــاء مجالــس احملافظــات، مــن 

أجــل ضمــان نوعيــة جيــدة مــن التدريــب يف املســتقبل.

قانــون  لتوضيــح  ورشــاً  حضرنــا  "لقــد 
الالمركزيــة، ونحــن اآلن نفهــم مســؤولياتنا 
وأوجــه مســاءلتنا، لكــن ذلــك ال يعــد كافياً إذا 
لــم يكــن لــدى املؤسســات التــي يعــد تعاونهــا 

معنــا أساســيا نفــس القــدر مــن الفهــم!" 

متت اإلشارة إلى ذلك يف جلسات عديدة وبعبارات مختلفة
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7. نظرة إلى قضايا النوع االجتماعي 
7.1 متثيل النساء يف احلكومات احمللية 

املُخّصصــة  احلاليــة   10% الـــ  نســبة  تُعــّد 
للنســاء مــن مجمــوع املقاعــد املنتخبــة وثلــث 
كانــت  وإن  جيــدًة  بدايــًة  املُعينــة،  املقاعــد 
متواضعــًة للغايــة، وبحاجــة للتوّســع مــن أجــل 
ضمــان أن يكــون ثلــث أعضــاء كافــة مجالــس 

النســاء.  مــن  احملافظــات 
كمــا أن مــن الضــروري، زيــادة نســبة الكوتــا لضمــان متثيــل املــرأة علــى املســتوى احمللــي، وعلى مســتوى 
احملافظــة كذلــك، وهــو مــا ســينعكس علــى زيــادة التنــوع يف اختيــار املشــاريع الســنوية، باإلضافــة إلــى 
توزيــع املوازنــات الســنوية. رغــم ذلــك، فقــد أشــير إلــى وجــود فجــوة يف الثقــة واملعرفــة واملهــارات أثنــاء 
االجتماعــات التشــاورية مــع أعضــاء املجلــس، وهــو أمــر يســتوجب الدراســة يف حالــة زيــادة النســبة 
ــادة تقديــر الــذات لــدى  ــاء القــدرات والبرامــج التدريبيــة اخلاصــة، لزي املئويــة مــن خــالل برامــج بن
النســاء علــى التحــدث بصراحــة واملناقشــة ضمــن البيئــات واإلجــراءات التــي يســيطر عليهــا الرجــال. 

ــوع  ــة للن ــة املراعي ــداد املوازن 7.2 إع

االجتماعــي  
ــة  ــة املراعي ــى إعــداد املوازن كان التدريــب عل
للنــوع االجتماعــي واحــداً مــن بــني الــدورات 
التدريبيــة التــي ُعقــدت إلعضــاء املجالــس 
ــاث،  ــن اإلن ــس احملافظــات م ــة ومجال احمللي
األعضــاء  تثقيــف  أهميــة  مــن  يقلــل  ممــا 
الذكــور حــول هــذه املســألة. ميثــل إعــداد 
املوازنــة املراعيــة للنــوع االجتماعــي نهجــاً 
يرتبــط  املوازنــات، وال  إعــداد  عنــد  ُمّتبعــاً 

أتيحــت الفرصــة جلميــع األعضــاء مــن اإلناث 
ممــن شــاركن يف مجموعــات التركيــز مــن أجل 
حضــور تدريبــات معينــة حــول إعــداد املوازنــة 
ــني اجلنســني، بينمــا  ــى أســاس املســاواة ب عل

لــم تتــح لنظرائهــم الذكــور نفــس الفرصــة! 
للنــوع  املراعيــة  املوازنــة  إعــداد  ميثــل 
عنــد  اتباعــه  ســيتم  نهجــاً  االجتماعــي، 
ــى  ــات، وال يشــير النهــج إل التخطيــط للموازن
مفهــوم اجلنــس، ويجــب ضمــان املســاواة بــني 
أعضــاء املجلــس بصــرف النظــر عــن توجهــات 

لديهــم.  االجتماعــي  النــوع 

عندمــا يكــون األمــر اختياريــاً، يســيطر الرجال 
علــى االجتماعــات والفعاليــات التــي تتطلــب 
التنقــل خــارج املنطقــة احملليــة، ويُعللــون عــدم 

خروجنــا بأنــه جهــد مرهــق للمــرأة.
"إحدى عضوات مجلس محلي يف إقليم الشمال 
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ــس، بصــرف النظــر عــن  هــذا النهــج باجلنــس، ويجــب ضمــان املســاواة بــني أعضــاء املجل
أوالنــوع االجتماعــي. اجلنــس 

7.3 اعتبارات املساواة بن اجلنسن يف املشاورات العامة  

عنــد ســؤال أعضــاء املجالــس عــن كيفيــة أخذهــم املســاواة بــني اجلنســني بعــني االعتبــار أثنــاء 
حتديــد االحتياجــات احملليــة، أشــاروا إلــى عقــد اجتماعــات تشــاورية بحضــور نظرائهــم مــن 
اإلنــاث يف كل موقــع. رغــم ذلــك، ال توجــد أي معاييــر ســواء للشــمول، أو لنوعيــة االجتماعــات 
التشــاورية التــي تعقــد مــع املواطنــات اإلنــاث. وينطبــق األمــر ذاتــه، علــى املجموعــات الشــبابية.
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8. اخلامتة والتلخيص ألبرز القضايا  
هل حققت التجربة أهدافها؟  

بالعــودة إلــى الســؤال الرئيســي لهــذه الورقــة: 
»إلــى أي مــدًى، ســاهم التنفيــذ التدريجــي 
األردن  يف  املاليــة  الالمركزيــة  لسياســة 
حتــى اآلن يف متكــن مجالــس احملافظــات 
بصــورة  املوازنــة  مخصصــات  توزيــع  مــن 
احملليــة  االحتياجــات  وبحســب  أفضــل 

احمللــي؟«. املســتوى  علــى  العامــة  اخلدمــات  وحتســن 

فــإن اإلجابــة عــن الشــطر األول مــن الســؤال »موازنــة تلبــي االحتياجــات واألولويــات 
احملليــة«، فقــد ســاهم وجــود مجالــس احملافظــات، والنشــاط الــذي قامــت بتنفيــذه يف 
التخطيــط للســنة املاليــة 2019 مدعومــًة بواســطة »دليــل حتديــد االحتياجــات واألولويــات 
التنمويــة«، يف تلبيــة االحتياجــات احملليــة، وهــو مــا مــن شــأنه بالتالــي تعزيــز اخلدمــات 
العامــة. رغــم ذلــك، ال تعــد هــذه جتربــة مكتملــة، فهــي التتجــاوز الســنتني فعليــا، إحداهــا 
يف جتربــة التخطيــط ملوازنــة 2019 واألخــرى مكتظــة بالصعوبــات لتنفيــذ موازنــة 2018.  

وفيمــا يخــّص إذا كانــت الالمركزيــة قــد ســاهمت بالفعــل يف حتســني اخلدمــات العامــة 
ــة مــن مؤشــرات الكفــاءة والفعاليــة  ــه يجــب صياغــة مجموع ــي، فإن ــى املســتوى احملل عل
واالســتدامة واألثــر، ومناقشــتها واالتفــاق عليهــا علــى املســتويني املركــزي واحمللــي، وذلــك 
ــًة  ــة، مقارن مــن أجــل قيــاس مســتوى/ درجــة التحســينات التــي حتققــت بفضــل الالمركزي
مــع النهــج الســابق يف توزيــع املوازنــة العامــة بصــورة مركزيــة، والــذي كان أيضــاً يخــدم 

احملافظــات، ويخصــص املوازنــات للمشــاريع علــى مســتوى احملافظــات. 

ال تُعــّد جتربــة ســنتني ماليتــني كافيــًة للحكــم علــى جتربــة لالمركزيــة بأكملهــا، يعــود ذلــك 
إلــى الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي تعــرض لهــا األردن، وبالرغــم مــن هــذا األمــر، فقــد 

ــاء عليهــا. ــة ميكــن البن اكتســبت البــالد جترب

كان الشــعور باإلحبــاط والتشــاؤم مســيطراً  
األقاليــم  يف  الالمركزيــة  جتربــة  جتــاه 
الثالثــة. وعنــد الســؤال عــن مــدى اســتعداد 
أعضــاء املجالــس احلاليــة خلــوض انتخابات 
مـجـــالس الـمـحـافـظـــات مـجـــدداً، أجـــــــاب 

األغلبيــة بـــ "ال"!
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للتوضيــح، فقــد واجهــت عمليــة تنفيــذ خطــط احملافظــات يف 2018 حتديــات بفعــل العديــد مــن 
العوامــل التــي كانــت خارجــة عــن الســيطرة، وبشــكل رئيســي؛ العجــز يف املوازنــة العامــة الكليــة، 
وتباطــؤ الســوق، وتصاعــد الرفــض الشــعبي لقانــون الضريبــة، وتدابيــر أخــرى مــن شــأنها تعزيــز 
اخلزينــة بالنقــد مــن أجــل تغطيــة تكاليــف تنميــة احملافظــات عبــر تنفيــذ خططهــا للعــام 2018.  

ــى أن ضعــف توفــر  ــة إل ــد مــن أعضــاء مجالــس احملافظــات واملجالــس التنفيذي وأشــار العدي
النقــد لتمويــل التنفيــذ، شــّكل عائقــاً مهمــاً يف 2018؛ حيــث جعــل مــن تقييــم التجربــة بطريقــة 
شــمولية أمــراً صعبــاً. رغــم ذلــك، ميكــن أن تــؤدي بعــض التدابيــر الســريعة، وبضعــة تغييــرات 
جريئــة مــن قبــل احلكومــة املركزيــة، إلــى رفــع املعنويــات واســتعادة ثقــة اإلدارات احملليــة. ومــن 
املُتوقــع أن تؤتــي بعــض التدابيــر والتغييــرات علــى املســتوى التشــريعي واإلنفــاذ علــى املســتوى 

الالمركــزي أكلهــا بنهايــة 2019. 

عدم وضوح الرؤية وخارطة الطريق نحو الالمركزية املالية   

تعتبــر الرؤيــة طويلــة املــدى لــدى احلكومــة جتــاه الالمركزيــة يف األردن، مبهمــة وغيــر واضحــة 
يف اإلجابــة عــن أســئلة، "مــا الــذي تــودُّ الدولــة حتقيقــه يف نهايــة املطــاف؟ ومــا هــو مســتوى 
ــّد احلــذر يف هــذا اجلانــب مفهومــاً جــداً، إذ  ــه؟". ويُع ــذي نســعى للوصــول إلي ــة ال الالمركزي
ليــس مــن احلكمــة رفــع ســقف التوقعــات مــع عــدم القــدرة علــى حتقيقهــا، كمــا أن مــن الصعوبــة 
التفــاؤل املفــرط عندمــا تكــون القــدرات ضعيفــة، وعندمــا يكــون املجتمــع عشــائرياً وقبليــاً. رغــم 
ذلــك، ميكــن حتديــد رؤيــة بعيــدة املــدى تســتند إلــى تقييــم املخاطــر ووفــق مراحــل مشــروطة، 

يتــم إشــراك املواطنــني وحكوماتهــم احملليــة فيهــا. 

لقــد كانــت خارطــة الطريــق نحــو حتقيــق الالمركزيــة والتــي اعتمدتهــا احلكومــة املركزيــة حــذرًة 
للغايــة مــن حيــث الســلطة/ الصالحيــات املمنوحــة للحكومــات احملليــة، إلــى حــّد أنهــا أوجــدت 

كيانــاً عاجــزاً بــدالً مــن إيجــاد كيــان فاعــل مــن خــالل مجالــس احملافظــات.
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جتــُب مراجعــة هيكليــة وتوزيــع املســؤوليات والســلطات للوصــول إلــى المركزيــة صحيــة يف ضوء 
املمارســات الفضلــى. وتعــّد مزيــُة وجــود عــني مختصــة جديــدة »Fresh Eye« بالغــة األهميــة، 

لضمــان تقــدمي اقتراحــات محايــدة يف هــذه املرحلة. 

حيث إن هيكلية وأنظمة وإجراءات كل من؛ 1( البلديات، 2( املجالس احمللية، 3( املجالس 
ــا يف احملافظــات، 6(  ــة ومتثليه ــة، 5( وزارة الداخلي ــر الرســمية احمللي ــة، 4( الدوائ البلدي
مجالــس احملافظــات، بحاجــة إلــى مراجعــة وتطويــر مبنهجيــة تســتند علــى اجتــاٍه مــن 
القاعــدة إلــى األعلــى »مــن احمللــي إلــى املركــزي« »Bottom-up approach«، تأخــذ 
ــث: 1( املســؤوليات، 2( الســلطات، و  ــة مــن حي ــة نظــر اإلدارة احمللي ــار وجه ــني االعتب بع

3( التنســيق.   

التنسيق والتواصل بن املركز  واحملافظات 

بالرغــم مــن حقيقــة أن احلكومــة قامــت بتشــكيل جلنــة وزاريــة لدعــم تطبيــق الالمركزيــة، 
باإلضافــة إلــى ســبع جلــان فرعيــة، لــم يُشــر أّي مــن أعضــاء مجالــس احملافظــات إلــى هــذه 

ــوات التنســيق. ــدد قن ــة بتع ــات املتعلق ــا ناقشــوا الصعوب ــة عندم ــا الفرعي ــة أو جلانه اللجن

مــن ناحيــة أخــرى، اعتُبــرت وزارات املاليــة، والتخطيــط، والبلديــات، والداخلية، هي املؤسســات 
التــي يجــب التنســيق والتواصــل معهــا بشــكل مســتمر مــن قبــل مجالــس احملافظات. 

تقــوم جتربــة دول أخــرى يف الترتيــب والتنســيق والتواصــل بــني احملافظــات واحلكومــة املركزيــة، 
علــى إيجــاد جهــاز جديــد للتعامــل مــع احتياجــات ومتطلبــات مجالــس احملافظــات املنتخبــة، 
كمــا يف املغــرب التــي يوجــد فيهــا وزارة للحكــم احمللــي. وقــد ال يكــون هــذا احلــّل هــو اخليــار 
األفضــل بالنســبة لــألردن، بالنظــر إلــى العــبء املالــي النــاجت عــن إضافــة جهــاز حكومــي جديــد 

لألجهــزة القائمــة باألصــل. 

ــة، والتــي  ــة والدوليــة يف تنفيــذ الالمركزي ــى اإلقليمي ــة دراســة املمارســات الفضل وتبــرز أهمي
ــد منــوذج  ــة، مــن أجــل حتدي ــة واحلكومــات احمللي ــة املركزي ــني احلكوم ــا التنســيق ب جنــح فيه
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ــل مجالــس احملافظــات. ــارة مــن قب ــات املُث ــة التحدي ــي ميكــن اســتخدامه ملواجه أردن

ويُنصــح باالطــالع علــى املمارســات الفضلــى، والدراســات املعياريــة للتركيــز علــى الــدول التــي 
ــد مــن اخلدمــات  ــي، مــن خــالل املزي ــى املســتوى احملل ــة عل ــر لالمركزي ــق أث جنحــت يف حتقي

ــرادات.     ــع اإلي الكفــؤة، وحتســني توزي

دور أعضاء مجلس النواب على املستويات احمللية  

ــى  ــون عل ــواب وأعضــاء مجلــس احملافظــة، يُنتخب ــى حقيقــة أن أعضــاء مجلــس الن بالنظــر إل
أســاس احلــدود اإلداريــة للمحافظــات، فــإن لــدى كال املجلســني نفــس قاعــدة الناخبــني، 

وبالتالــي يخضعــون ملســاءلة الناخبــني ذاتهــم. 

يُحــّدد الدســتور دور مجلــس النــواب كســلطة تنظيميــة ورقابيــة، بحيــث يركــز تفويضها يف معظمه 
علــى تعزيــز األنظمــة ومراقبــة تنفيــذ مــا صــدر منهــا »ســيادة القانــون« علــى املســتوى الوطني.

مــن الناحيــة املثاليــة، فإنــه ويف حلظــة انتخــاب مرشــح لعضويــة مجلــس النــواب، فــإن ذلــك ال يعنــي بأنــه 
ســيكون خادمــاً للمصالــح احملليــة الضّيقــة، بقــدر مــا ســيخدم املصالــح الوطنيــة الكليــة للبلــد. لكــن هــذا 

ميثــل الوضــع املثالــي، والــذي ال يُعتبــر موجــوداً بشــكل صــرف، حتــى يف أكثــر الــدول تقدمــاً.    

بالنظــر إلــى خصائــص األردن كبلــد عشــائري ضمــن نظــام حكــم ملكــي، تســعى فيــه قيادتــه 
ــًة بامللــك عبــد اهلل الثانــي إلــى إيجــاد نظــام ملكــي دســتوري، بحيــث ترتكــز االنتخابــات  ممثل
النيابيــة علــى وجهــات النظــر السياســية، ومتثــل اإلدارات احملليــة مصالــح املناطــق احملليــة)12(، 

يعتبــر التحــدي شــاقاً يف خضــم الرحلــة نحــو إيجــاد ذلــك النظــام اجلديــد املنشــود.

وعلــى الرغــم مــن اتخــاذ خطــوات نحــو الالمركزيــة، وانتخــاب مجالــس محافظــات، إال أن 
مجلــس النــواب ال يــزال قائمــاً علــى التمثيــل العشــائري واجلغــرايف، مــع دور خدمــي قــوي 

لصالــح الناخبــني واملتواجديــن جغرافيــاً يف احملافظــات كذلــك.  

)12( من فحوى خطاب جاللة امللك للشعب بتاريخ 12 حزيران 2011 
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مــن الضــروري إيجــاد فصــل واضــح يف املســؤوليات علــى املســتوى احمللــي، بــني أعضــاء مجلــس 

احملافظــة وأعضــاء مجلــس النــواب، وبصــورة ســريعة. ويجــب أن يُبــرز هــذا الفصــُل األهميــة 

احليويــة للعالقــة التعاونيــة، وســيتطلب ذلــك بالتأكيــد إعطــاء بعــض الســلطة والصالحيــة إلــى 

مجالــس احملافظــات، مــن حيــث رصــد التقــدم احملــرز مثــال. 

أهمية استقاللية مجالس احملافظات  

ال بـُـّد أن يكــون لــدى احلكومــة الالمركزيــة نــوع مــن االســتقاللية والســلطة، للتمكــن مــن حتقيــق 

ــم اســتضافة  ــق االســتقاللية عندمــا تت ــؤة. لكــن، كيــف ميكــن حتقي ــة بصــورة كف ــة احمللي التنمي

بعــض مجالــس احملافظــات ويف بعــض األحيــان متويــل اجتماعاتهــا ولــو بشــكل بســيط مــن قبــل 

البلديــات واحملافظــني؟ 

ليــس صائبــاً أن يبــدو أعضــاء مجالــس احملافظــات مثيريــن للشــفقة مــن أجــل احلصــول علــى 

معــروف أو خدمــة مــن مكتــب احملافظــة أو البلديــة.

ففــي النظــام الالمركــزي، متثــل األجهــزة احملليــة املنتخبــة، اجلهــة الرقابيــة علــى املســتوى 

التنفيــذي، وهــو مــا ال يُعــّد موجــوداً يف األردن ضمــن الترتيــب احلالــي.

تترســخ التجربــة يف ذاكــرة َمــن ميــرون بهــا، وتعكــس ســلوكهم بعــد لفتــرة طويلــة؛ ومــن األمثلــة 

الواضحــة علــى ذلــك، تــردد املواطنــني يف املشــاركة يف األحــزاب السياســية حاليــاً، بالنظــر 

إلــى التجــارب الســابقة غيــر املشــجعة واملترســخة يف ذاكرتهــم، وتنعكــس علــى ســلوكهم يف 

هــذا الصــدد.

وإذا مــا اعتُبــرت جتربــة الالمركزيــة يف األردن مصطنعــة وغيــر مفيــدة مــن قبــل مــن خاضــوا 

غمارهــا، فإنــه ســيصبح مــن الصعــب تشــجيع املواطنــني علــى خــوض االنتخابــات القادمــة.  



65
السياســية للـدراســــات  الـقـــدس  مـركـــز 

يف مجال القدرات والتوازن يف النوع االجتماعي  

توجــد حاجــة للمزيــد مــن التدريــب، والتوعيــة، واالســتثمار يف بنــاء قــدرات األعضــاء احلاليــني 
احملتملــني،  اجلــدد  املرشــحني  إلــى  باإلضافــة  اجلنســني،  كال  مــن  احملافظــات  ملجالــس 

ــاث. وخصوصــاً مــن اإلن

كمــا يجــب توســيع نطــاق مواضيــع بنــاء القــدرات لتشــمل العطــاءات، واملوازنــة املراعيــة للنــوع 
االجتماعــي لــكال اجلنســني، واملشــاورات العامــة، وحتديــد األولويــات، ومهــارات اخلطــاب 

ــام، ومجــاالت أخــرى. الع

ــة ومجالــس  ــاث مــن أعضــاء املجالــس احمللي ــاء قــدرات اإلن ويُنصــح بعقــد برنامــج خــاص لبن
احملافظــات احلاليــني واحملتملــني للــدورات القادمــة مــن القيــادات احملليــة، يضــم طيفــاً واســعاً 
مــن املواضيــع، ابتــداًء مــن مهــارات التعامــل مــع اآلخريــن، وصــوالً إلــى املهــارات الفنيــة، مثــل 
إعــداد املوازنــة العامــة، وإجــراءات العطــاءات احملليــة. حيــث ســيعمل تطبيــق برنامــج بنــاء 
قــدراٍت قــوي وســخي، علــى نقــٍل ســلٍس للســلطة، مــن املســتوى املركــزي، إلــى املســتوى احمللــي 

علــى املــدى الطويــل.   

املعايير واملؤشرات على املستوى احمللي  

يجــب حتديــد املعاييــر واملؤشــرات، لقيــاس مــدى جنــاح جتربــة الالمركزيــة عبــر الســنني، 
ولقيــاس أثــر الالمركزيــة علــى حتســني اخلدمــات العامــة.

ويُنصح بعقد فعالية تشاورية مع مجالس احملافظات واملجالس احمللية لوضع مؤشرات أداء عامة 
لكافة احملافظات، ومؤشرات محددة لكل محافظة، حيث تستخدم مؤشرات التنمية العامة لغايات 

املقارنة بني احملافظات مثل نسبة املرضى إلى األّسرة وعدد الطلبة يف املتر املربع وغيرها.

كمــا توجــد حاجــة إليجــاد مجموعــة مــن املعاييــر احملــددة لــكل محافظــة، باالعتمــاد علــى 
املســائل واحلاجــات التنمويــة امللحــة يف كل محافظــة. فعلــى ســبيل املثــال، يف محافظــة عجلــون، 
تعــد امليــاه النقيــة يف املرافــق العامــة، مثــل املــدارس واملراكــز الصحيــة مســألًة ملحــًة، بينمــا يف 
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الكــرك، تعــد الطــرق اآلمنــة إلــى املــدارس أولويــًة عاجلــًة، حيــث يفــرد للخدمــات العامــة ذات 
األولويــة املرتفعــة مؤشــرات خاصــة بهــا يف احملافظــات، لقيــاس مــدى التقــدم احملــرز. 

املعلومات والبيانات على املستوى احمللي 

ــّد توفيــر البيانــات التنمويــة واملعلومــات علــى املســتوى احمللــي أمــراً بالــغ األهميــة لضمــان  يُع
ــل أعضــاء  ــن قب ــكاد مت ذكرهــا م ــة أن هــذه املســألة بال ــن حقيق ــط. وبالرغــم م ــة التخطي دق
مجالــس احملافظــات، وأعضــاء اإلدارات احملليــة اآلخريــن،  إال أنهــا أســاس التخطيــط احمللــي 

الســليم وذات أهميــة بالغــة لتحســني كفــاءة التخطيــط والتنفيــذ.

ــاً  ــاً جــداً، وداعم ــراً مهم ــل، أم ــدى الطوي ــى امل ــة عل ــة محلي ــات تنموي ــز بيان ــّد إنشــاءُ مراك ويُع
بصــورة بالغــة لــكل مــن احلكومــات املركزيــة واحملليــة. 

المركزية الدخل احمللي  

أن تكــون اإليــرادات المركزيــًة، يُعتبــر أمــراً أساســياً لتحقيــق النضوج للتجربة علــى املدى الطويل. 
رغــم ذلــك، ويف ظــل محدوديــة املــوارد احلاليــة يف معظــم احملافظــات، فــإن هــذا اجلانــب مــن 

الالمركزيــة املاليــة يشــكل حتديــاً مــن حيــث صعوبــة وجــود خيــارات عادلــة ومحــدودة املخاطــر.

ميكــن تنفيــذ هــذا النهــج علــى إحــدى جوانــب الدخــل مثــل الضريبــة املتحققــة داخــل حــدود 
احملافظــة علــى ســبيل املثــال، »يجــب دراســة معادلــة دقيقــة لضمــان اإلنصــاف خاصــًة يف 

احملافظــات ذات االســتثمارات الكبيــرة مــع وجــود معامــالت ضريبيــة تفضيليــة«.   

وميكــن زيــادة نســبة هــذا املصــدر مــن الدخــل احمللــي تدريجيــاً، حلــني الوصول إلى االســتقاللية 
الكاملــة يف اســتغالله باالعتمــاد علــى نتائــج التجربــة، وتقييــم النتائــج. وميكــن اتبــاع ممارســة 
مشــابهة يف اجلوانــب األخــرى للدخــل، لدعــم حكومــة المركزية مســتقلة وكفؤة بشــكل تدريجي. 

هيكلية الالمركزية متعددة املستويات للحكم احمللي:   

إن الهيكليــة احلاليــة للحكــم احمللــي يف األردن معقــدة نوعــا مــا، وتتضمــن مســتويات متعــددة 
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أكثــر مــن الــالزم. كمــا أنهــا غيــر واضحــة مــن حيــث احلــدود الفاصلــة يف األدوار، حتــى ألعضاء 
ــاً  ــاج وقت ــذي، وحتت ــدي ومحافظــة وتنفي ــي وبل ــس محل ــة نفســها، مــن مجل التشــكيالت احمللي
طويــاًل للشــرح ألي طــرف خارجــي لتوضيــح آليــات تشــكيلها ومســؤوليات كل منهــا، وكيــف 

يرتبــط كل منهــا باآلخــر مــن ناحيــة، وباحلكومــة املركزيــة مــن ناحيــة أخــرى.  

إن النظــر إلــى الهيكليــة احلاليــة بعــني خارجيــة، ســيعطي انطباعــاً كأنهــا مزيــج مــن أكثــر مــن 
ــر متناســقة.  ــة غي ــا البعــض، فأنتجــت هيكلي ــا ببعضه ــة مت دمجه ــق الالمركزي ــة لتطبي محاول
باحلــّد األدنــى، فإنــه مــن املستحســن إلغــاء أو دمــج أحــد املســتويات احلاليــة للحكــم احمللــي. 

مــن املتفــق عليــه عامليــاً، أنــه ال يوجــد منــوذج معيــاري للالمركزيــة، فمــا ميكــن تطبيقــه يف أحــد 
الــدول لــن يكــون مناســبا لدولــة أخــرى. والنمــوذج الــذي ميكــن تطبيقــه مــن قبــل دولــة مــا يف 

مرحلــة معينــة، قــد ال يكــون مناســباً لــذات الدولــة يف مرحلــة أخــرى.

يعتبــر حتســني هيكليــة الالمركزيــة يف األردن أمــراً يف غايــة األهميــة لتعزيــز االتســاق بــني 
املســتويات املختلفــة، وتوضيــح أدوارهــا وحــدود صالحياتهــا، مــع إبقــاء القــول املأثــور »العبقريــة 

تكمــن يف البســاطة« نصــب األعــني خــالل إجــراء عمليــة التحســني والتطويــر. 
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9. السياسات واإلجراءات امُلوصى بها  
9.1 على مستوى الرؤية الوطنية لالمركزية 

مــن املقتــرح حتديــد رؤيــة واضحــة للنمــوذج النهائــي املنــوي الوصــول إليــه مــن الالمركزيــة يف 
األردن مــن خــالل رســم خارطــة طريــق تتضمــن عــدة مراحــل، تكــون مشــروطًة وتغطــي فتــرة 5 - 
10 ســنوات. ســتتمثل املرحلــة االبتدائيــة يف الغالــب بالالمركزيــة اإلداريــة مــع الالمركزيــة املاليــة 

بصــورة جزئيــة مــن خــالل جعــل عمليــة التخطيــط للموازنــة المركزيــًة. ومــن الطبيعــي أن يــزداد 
مســتوى الســلطة واملســؤوليات لألجهــزة احملليــة املنتخبــة مــع املضــي يف تنفيــذ مختلــف املراحل.   

ــة نتائــج ومؤشــرات واضحــة، وتقييــم موســع للمخاطــر  مــن الضــروري أن توجــد يف كل مرحل
مــع وضــع ســيناريوهات بديلــة. كمــا يجــب التواصــل بشــفافية حــول كل مرحلــة مــع اجلمهــور 
واملمثلــني املنتخبــني يف احملافظــات لضمــان الفهــم، وجتنــب الســقف املرتفــع مــن التوقعــات. 

9.2 على مستوى البيئة الهيكلية والتشريعية الداعمة لالمركزية 

يعــد وجــود تشــريعات داعمــة لالمركزيــة مكونــاً أساســياً ومتطلبــاً رئيســياً للنجــاح. ويجــب 
التطــرق إلــى هــذا اجلانــب يف قســمني:  

القسم األول: الهيكلية  
يف هذا القسم:  

 حتديــد اجلوانــب الهيكليــة التــي ينبغــي دراســتها باســتخدام املقاربــة مــع منــاذج إقليميــة 
وعامليــة. 

 إجراء املقاربة املرجعية على أساس الهيكلية التي جرى تصميمها. 
 تقــدمي خيــارات مناســبة لــألردن علــى شــكل هيكليــة نهائيــة، تهــدف إلــى الوصــول لتلــك 

الهيكليــة مــع تعديــالت تدريجيــة علــى الهيكليــة القائمــة. 

 بدائل للهيكلية النهائية املقترحة، مع حتليل للمنافع واملخاطر لكل بديل.
 املمارسات الفضلى املتبعة يف النهج لقياس أثر الالمركزية.
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القسم الثاني: اإلطار  والبيئة التشريعية  
يف هذا القسم:  

 مراجعــة القانــون احلالــي لالمركزيــة، والتوصيــة بإدخــال حتســينات مــن خــالل خياريــن: 
األول، تعديــالت علــى القانــون احلالــي، والثانــي، إصــدار تعليمــات تفســيرية ومســاندة. 
 حتديد ومراجعة التشريعات املتعارضة، واقتراح التعديالت املطلوبة، و/أو تعليمات توضيحية. 

ويُنصــح بتنفيــذ املهــام املذكــورة أعــاله مــن قبــل جهــة/ استشــاري مســتقّل يف مجــال املشــاورات 
مــع اخلبــراء الدوليــني ممــن ثبُــت تقدميهــم ملســاهمات مفيــدة لتجــارب الالمركزيــة يف الــدول 
األخــرى. علــى أن يُقــّدم تقريــُر اجلهــة الدوليــة إلــى اللجنــة التشــريعية، وهــي إحــدى ســبع جلــاٍن 
محوريــة ُشــّكلت لدعــم جتربــة الالمركزيــة يف األردن، وســتعمل علــى نقــل التوصيــات املعتمــدة 

إلــى املرحلــة التنفيذيــة.

9.3 التقدم احملرز بحسب املخطط له وقياس النجاح واألثر لالمركزية 

إن مــن الضــروري إعــداد وتعريــف مجموعة من مؤشــرات النجاح والفعالية والكفاءة، واســتخدام 
ــع  ــك م ــكل ذل ــي املشــاركة ب ــارة واســتعراضها. وينبغ ــن املؤشــرات املخت ــاس كل م ــادالت لقي مع
احلكومــات احملليــة، بحيــث تعــرف كيفيــة تقييــم التجربــة. قــد ال يكــون لبعــض املؤشــرات قيمــة 

أســاس يف البدايــة، لكــن يجــب قياســها، الســتخدام أول قيمــة تُقــاس كقيمــة أســاس.  

أمثلة على املؤشرات املُمكن استخدامها: 

لقياس الفعالية 

 عــدد املشــاريع املنفــذة يف الســنة املاليــة، واملصنفــة كأولويــة قصــوى مــن قبــل املواطنــني، 
أثنــاء االجتماعــات التشــاورية. 

 نسبة املوازنة السنوية املنفقة على املشاريع ذات األولوية القصوى بحسب ما حّدده املواطنون.

 نسبة تنفيذ املوازنة يف نهاية العام.  
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لقياس الكفاءة  
 نسبة املشاريع املنجزة يف موعدها بحسب ما هو مخطط له.

 نسبة املشاريع املنجزة بدون انحرافات أو تباينات عن الكلفة املخصصة. 
 نسبة إعادة تخصيص املوازنة من املجموع املخصص. 

 االنحراف عن املوازنة املقررة بنهاية السنة املالية )بالزيادة أو النقصان( )كنسبة مئوية(.

لقياس األثر   
 نسبة سكان احملافظة من الفقراء. 

 نسبة السكان ممن هم دون خط الفقر. 
 نسبة العائالت التي متلك شققاً/ منازل خاصة بها. 

 متوسط دخل املواطنني يف احملافظة. 
 الوقت الالزم لوصول الطلبة إلى أقرب مدرسة. 

 نسبة الطرق املُعّبدة. 
 نسبة احلوادث على الطرق يف احملافظة. 

 عدد اجلرائم وحوادث مخالفة قواعد األمن يف احملافظات. 
 ُمعّدل الوفيات. 

 معدالت البطالة. 
 حجم االستثمارات الكائنة يف احملافظة. )املقيسة بحسب إجمالي رأس املال العامل لالستثمارات(

 مؤشرات املساواة بني اجلنسني. )عبر كافة القطاعات( 
 معدالت التلوث.

ــي  ــاه الشــرب والصــرف الصحــي مــن أصــل إجمال ــم مي  نســبة املســاحات املخدومــة بنُظ
ــة.  املســاحة املأهول

 املواصالت العامة. )عدد احلافالت لكّل 100 مواطن( 
 نسبة املساحات اخلضراء. 
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 حجــم مســاحات اخلدمــة املجانيــة العامــة، كاحلدائــق العامــة، املكتبــات، املتاحــف... إلــخ. 
ــكّل 1000 مواطــن.       ــع ل واملقيســة كنســبة متــر مرب

لقياس جودة اخلدمات العامة  
 نسبة االستجابة لشكاوى املواطنني. )املفصلة حسب اخلدمة( 

 معدل رضا املواطنني عن اخلدمات العامة. 
تقودهــا مؤسســات  والتــي  املجتمعــات يف احملافظــة،  تفيــد  التــي  االبتــكارات  عــدد   

العامــة.  اخلدمــات 
 تكرار حدوث مشكالت يف اخلدمات األساسية املقدمة؛ املياه، الصرف الصحي، الكهرباء.

 عدد األخطاء املُرتكبة من ِقبل موظفي القطاع العام. )املفصلة حسب نوع اخلدمة( 
 ُمعدل التسّرب املدرسي. )حسب اجلنس، العمر، املنطقة( 
 متوسط تصنيف املؤسسات التعليمية العامة يف احملافظة. 

 تصنيف املؤسسات الصحية يف احملافظة. 
ــاز تدقيــق أو تقييــم اجلــودة.   نســبة املؤسســات العامــة الكائنــة يف احملافظــة، والتــي جتت

)اآليــزو، التميــز... إلــخ( 

يُعــّد مــا ُذكــر أعــاله مــن بــني مؤشــرات األداء الرئيســية، وميكــن إضافــة مؤشــرات أخــرى 
لشــمول كافــة اخلدمــات العامــة الرئيســية التــي تتأثــر بتحّســن التخطيــط املُوّجــه، وتنفيــذ 
املوازنــة حســب احلاجــة علــى املســتوى احمللــي. ترتبــط بعــض املؤشــرات التنمويــة الرئيســية 

بالتشــريعات املركزيــة، مثــل نســبة املواطنــني املؤمنــني صحيــاً وهكــذا.  

ــة  ــع منافــع الالمركزي ــا، يف تتّب ــار له ــاس هــذه املؤشــرات ووضــع معي ــى قي تســاعد القــدرة عل
علــى املــدى الطويــل. وســيتم تعظيــم فائــدة تلــك املؤشــرات عنــد إجــراء مقارنــة بــني قيــم هــذه 

املؤشــرات، قبــل وبعــد تطبيــق الالمركزيــة. 
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تتمثــل إحــدى األدوات املقترحــة التــي تدعــم بشــدة تتبــع وقيــاس األثــر يف توقيــت مناســب 
مــع احلاجــة لتدخــل بشــري بســيط، يف نظــام إدارة املعلومــات التنمويــة. حيــث يعمــل هــذا 
ــى  ــاء النظــام علــى مســتوى احملافظــة، إذ يُعمــل عل ــة الرصــد مــن خــالل بن النظــام علــى أمتت
إدخــال بيانــات كافــة املشــاريع يف املوازنــة الالمركزيــة علــى النظــام، باإلضافــة إلــى ُمخّصصــات 

ــة، واإلطــار الزمنــي املقــّرر للتنفيــذ. املوازن

يجــب ربــط النظــام مــع عمليــة ُمفّصلــة تضــع خارطــة مرتبطــة باألطــر الزمنية،حيــث يتم شــمول 
الدوائــر املعنيــة كالــوزارات ذات االختصــاص ومكتــب احملافــظ... إلــخ، مــع حتديــد واضــح ملــدى 

مشــاركتهم، وضمــن إطــار زمنــي معني.

ميكــن أن يعمــل النظــام بصــورة أفضــل، إذا مــا ُصّمــم كبوابــة إلكترونيــة، بحيــث تســتطيع كافــة 
الدوائــر احلكوميــة إدخــال البيانــات ذات العالقــة، وحتديــث التقــدم الــذي حُتــرزه.  

ميكــن ربــط البوابــة اإللكترونيــة باللجنــة الوزاريــة التــي ســتملك صالحيــًة كاملــًة للوصــول إلــى 
كافــة البيانــات عنــد الضــرورة. كمــا ميكــن أن يكــون ملجالــس احملافظــات، ســلطة رصــد التقــدم 
احملــرز يف تنفيــذ املوازنــة وتنبيههــا يف حالــة حــدوث تأخيــرات، مبــا يســاعد يف حتديــد اخلطــوة 
واجلهــة املســؤولة عنــد حــدوث التأخيــر، وبالتالــي عقــد اجتماعــات متابعــة موجهــة مــع اجلهات 

التــي تتســبب بالتأخيــرات أو التباينــات يف املوازنــة.   

ثمــة إمكانيــة لتحويــل النظــام إلــى تطبيــق علــى األجهــزة احملمولــة، مــع مســتويات متنوعــة 
مــن صالحيــات الوصــول. ســيُقلل وجــود مثــل هــذا النظــام مــن العديــد مــن االجتماعــات غيــر 
الضروريــة، وسيُســاعد يف تتّبــع املشــاريع يف توقيــت مناســب. مُيكــن أن يشــكل النظــام املقتــرح، 
امتــداداً لنظــام إدارة معلومــات املاليــة احلكوميــة، وربطــه إلظهــار اجلانــب الفنــي للمشــاريع، 

باإلضافــة إلــى اجلوانــب املاليــة.  

ــاً »أي بســيطاً  ــون ذكي ــه يجــُب أن يك ــرح، وهــي أن ــال النظــام املقت ــة حي توجــد مالحظــة نهائي
وفعــاالً«، ذلــك أن النظــم املُعّقــدة متعــددة املســتويات، أثبتــت عــدم جدواهــا مــن حيــث االتســاق 

يف إدخــال البيانــات وجــودة البيانــات املدخلــة.
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ــة علــى النُظــم املعقــدة متعــددة املســتويات، نظــام إدارة التنميــة يف العــراق، ونظــام  مــن األمثل
إدارة التنميــة يف إقليــم كردســتان، إذ ال يــزال كال النظامــني يعانيــان مــن التفــاوت يف إدخــال 
البيانــات، وضعــف يف الربــط علــى مســتوى احملافظــة، ممــا يُفضــي إلــى نظــام غنــّي باملشــاريع 
املُمّولــة مــن قبــل املانحــني، والضعيــف علــى مســتوى املشــاريع احملليــة. يجــب إجــراء دراســة على 
أمثلــة أخــرى، قبــل تصميــم النظــام، يف حــال اعتمــاد هــذا اإلجــراء املقتــرح، وذلــك مــن أجــل 

ضمــان أن يكــون النظــام بســيطاً، وصديقــاً للمســتخدم، وفّعــاالً وذكيــاً.

9.4 على مستوى السلطات احلالية لدى مجالس احملافظات 

يُنصــح بإعطــاء نــوع أساســي مــن ســلطة االســتجواب بشــكل واضــح ملجالــس احملافظــات. 
ــى التفســير، مــن خــالل تعليمــات  ــة إل ــون الالمركزي ــادة 8 مــن قان ــاج القســم )أ( مــن امل ويحت
وإرشــادات واضحــة تتنــاول الســؤال التالــي: »كيــف يجــب أداء هــذه املســؤوليات«؟ كمــا يجــُب أن 

ــر التعليمــات سلســلًة مــن األدوات الســتخدامها مــن أجــل تفعيــل هــذه املســؤوليات.   توّف
ــة ذات خارطــة  ــع عملي ــة، م ــات توضيحي ــى تعليم ــى احلاجــة إل ــادة 8/ القســم أ، عل ــصُّ امل تن

واضحــة، ومجموعــة مــن األدوات املشــروعة: 

 النقطة 3: االطالع على كيفية تنفيذ املوازنات السنوية جلميع بلديات احملافظة. 

 النقطــة 7: مناقشــة تقاريــر عمليــات تنفيــذ املشــاريع واخلطــط والبرامــج التــي تتولــى الدوائر 
احلكوميــة يف احملافظــة تنفيذهــا، مبــا ال يتعــارض مــع عمــل أجهــزة الرقابــة احلكوميــة 

املختصــة، ومتابعــة ســير العمــل باملشــاريع التنمويــة وتقييمهــا. 

 النقطــة 8: وضــع التوصيــات واملقترحــات للجهــات املختصــة، مبــا يكفــل حتســني أداء الدوائــر 
احلكوميــة واملؤسســات العامــة العاملــة ضمــن احملافظــة لضمــان تقــدمي أفضــل اخلدمــات. 

جتــدر اإلشــارة إلــى أن أداة نظــام إدارة املعلومــات التنمويــة املشــار إليهــا يف السياســة املذكــورة 
أعاله، تســهم يف تعزيز الشــفافية وتيســير ســلطة مجالس احملافظات يف متابعة التقدم احملرز، 

يف حــال أعطيــت القــدرة علــى الوصــول إلــى البوابــة اإللكترونيــة ألغــراض املتابعــة والتتبــع.
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9.5 على مستوى موارد واستقاللية مجالس احملافظات 

ســيدعُم وضــع أســس لقاعــدة بيانــات تنمويــة ومكتبة مصــادر مؤمتتة، كافة مســتويات احلكومة 
علــى مســتوى التنميــة االقتصاديــة  احملليــة يف التخطيــط بفعاليــة، وتتبــع النتائــج الحقــاً 

واالجتماعيــة يف احملافظــة.  

جتــُب دراســة مســألة اقتصــار املــوارد املاليــة املخصصــة لتغطيــة التكلفــة التشــغيلية، »موازنــة 
إدامــة عمــل مجالــس احملافظــات«، بعنايــة مــن حيــث األثــر علــى املوازنــة العامــة. ســيكون 
مــن املفيــد االطــالع علــى التجــارب األخــرى، ويجــب أن ميثــل ذلــك مهمــًة منفصلــًة يف الفتــرة 

القادمــة.

يرتبــط التحــدي الــذي تواجهــه احلكومــة، واملتمثــل بزيــادة موازنــة إدامــة املجالس بصــورة وثيقة 
بحجــم مجالــس احملافظــات »العــدد اإلجمالــي ألعضاء مجالــس احملافظات«. 

ــخ، يُنصــح بإجــراء  ــات... إل ــل القاعــات، واملركب ــة مث ــر النقدي ــة غي ــوارد املادي فيمــا يخــص امل
دراســة ماليــة منفصلــة للجوانــب املطلوبــة، بالنظــر إلــى النمــو احلالــي واملتوقــع يف حجم أعضاء 
مجالــس احملافظــات، وحلــني إجــراء الدراســة، يُنصــح باعتمــاد حلــول قليلــة التكلفــة، أو ال 

تتطلــب تكلفــًة إضافيــًة، مبــا يوفــر االســتقاللية ملجالــس احملافظــات.   

باإلمــكان حتديــد قاعــات لعقــد اجتماعــات مجالــس احملافظــات مــن املبانــي العامــة املتوفــرة، 
مثــل قاعــة موجــودة غيــر مســتعملة، أو قاعــة قدميــة متروكــة قــد تتطلب تكلفًة بســيطًة للتجديد 

والصيانــة كــي تصبــح جاهــزًة.

مــن اخليــارات األخــرى، بنــاء توســعة ملبنــى مؤسســة حكوميــة، مثــل طابــق جديــد أو قاعــة 
مجــاورة. واجلانــب املهــم يف القاعــة، أنهــا يجــب أن تعكس االســتقاللية املاليــة واإلدارية ملجالس 
احملافظــات، لتجنــب تعــارض املصالــح بــني املجالــس واملؤسســات املســتضيفة يف متابعــة التقــدم 

احملــرز يف املوازنــة واســتجواب املوظفــني احلكوميــني الحقــاً.   

ميكــن تخصيــص إحــدى املركبــات املســتخدمة مــن قبــل احلكومــة مــع ســائقها، وتســجيلها 
الوقــت احلالــي، يجــب تقديــر تكلفــة  ألعضــاء مجالــس احملافظــات، وإذا تعــذر ذلــك يف 
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املواصــالت، وتعديــل مخصصــات التكلفــة التشــغيلية ملجالــس احملافظــات لضمــان تغطيــة 
ــل أعضــاء مجالــس  ــزة مــن قب ــة ممي ــر أرقــام هواتــف خلوي ــرح توفي هــذه التكاليــف. وقــد اقتُ
احملافظــات أثنــاء مجموعــات التركيــز. رغــم ذلــك، ميكــن توفيــر »أرقــام شــرائح وليــس هواتــف 
خلويــة«، حاملــا يتــم التنســيق بــني احلكومــة املركزيــة واحملافظــات مــن أجــل حتديــد أي مناصــب 

ــزة.   ــى أرقــام شــرائح ممي ســتحصل عل
كمــا تتمثــل إحــدى اجلوانــب الهامــة الســتقاللية مجالــس احملافظــات يف التعــارض بــني مادتــني 
ذات  اعتباريــة  بشــخصية  يتمتــع  أن مجلــس احملافظــة  علــى   6 املــادة  تنــّص  القانــون؛  يف 

اســتقالل مالــي وإداري. 
بينمــا تنــّص املــادة 9 علــى تلقــي رئيــس وأعضــاء مجلــس احملافظــة ملخّصــص مالــي »مكافــأة«، 
علــى أن يُقتــرح مبلــغ هــذه »املكافــأة«، مــن قبــل وزيــر الداخليــة، ويُقــّر مــن قبــل رئيــس الــوزراء. 

ال ينبغــي اقتــراح مكافــآت لرئيــس وأعضــاء مجالــس احملافظــات مــن قبــل أي وزيــر مــن 
ــآت  ــّدد مكاف ــأن حُت ــح. ويُنصــح ب ــارض محتمــل يف املصال ــب أي تع ــة، لتجّن ــوزارات اخلدمي ال

مجالــس احملافظــات مــن قبــل رئيــس الــوزراء. 

9.6 على مستوى التنسيق بن مجالس احملافظات واحلكومة املركزية 

أشــار املشــاركون إلــى االفتقــار إلــى جهــة اتصــال »واحــدة« للحكومــة املركزيــة تتولــى التنســيق 
والتواصــل والــرد علــى استفســارات أعضــاء مجالــس احملافظــات مــن قبل ممثلــي احلكومات 
احملليــة، باإلضافــة إلــى وحــدات الالمركزيــة يف كل مــن وزارة الشــؤون السياســية والبرملانيــة 

ووزارة املالية. 

وال يُلغــي وجــود اللجنــة الوزاريــة لالمركزيــة احلاجــة إلــى آليــة تنســيقية؛ ذلــك أن اللجنــة 
ــى املســتوى  ــة عل ــه ودعــم التجرب ــى مســؤولية توجي ــة املســتوى تتول ــة رفيع ــة، هــي جلن احلالي
الكلــي واتخــاذ القــرار. رغــم ذلــك، ال تــزال هنالــك حاجــة لترتيــب واضــح للتنســيق والتواصــل 

ــة واحملافظــات.  ــة املركزي ــني احلكوم ب

ال يقتضــي هــذا الترتيــب بالضــرورة إنشــاء جهــاز جديــد »مبعنــى وزارة للحكومــات احملليــة أو 
مــا شــابه«. إذ ال يُنصــح بهــذا اخليــار ألنــه ال يُســهم يف حتقيــق الرؤيــة امللكيــة يف الوصــول إلــى 

قطــاع عــاٍم رشــيٍق وأكثــر كفــاءًة، ولكــن ميكــن حــّل هــذه املســألة بطــرق أخــرى مبتكــرة. 
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تتمثل إحدى اخليارات يف مجلس للمحافظات أو جلنة تنسيقية للمحافظات 
إذ ميكــن أن يتشــكل مجلــس احملافظــات/ جلنــة التنســيق للمحافظــات، مــن احملافظــني، ورؤســاء 

مجالــس احملافظــات، بحيــث يكــون املجمــوع 24 عضــواً )2*12=24(. 

جتتمــع مجالــس احملافظــات كل ربــع ســنة، وعنــد وجــود حاجــة ملحــة مــع اللجنــة الوزاريــة التــي 
ميكــن أن تُوّجــه اللجــان ذات العالقــة نحــو اتخــاذ بعــض التدابيــر واإلجــراءات حســب احلاجــة.

ومــن اخليــارات األخــرى، تقســيم آليــة التنســيق علــى أســاس اإلقليــم، بحيــث تكــون هنالــك 
ــكّل إقليــم مــع نفــس األعضــاء، كمــا يف اخليــار  ثــالث جلــان تنســيقية للمحافظــات؛ واحــدة ل

ــة ســيكون 8 )2*4=8( بــدالً مــن 24 عضــواً. ــكل جلن أعــاله، لكــن املجمــوع ل

9.7 على مستوى القدرات ونشر الوعي 

يُنصــح مبراجعــة وتقييــم البرامــج املنفــذة ســابقاً لبنــاء القــدرات ونشــر الوعــي باســتخدام 
جهــة مســتقلة/ جهــة استشــارية، والتــي لــم تقــدم أو تســتفيد أو تدعــم أّيــاً مــن أنشــطة نشــر 
الوعــي والتدريــب املنفــذة ســابقاً. ويجــب أن توفــر نتائــج التقييــم املســتقل املشــورة حيــال الــدورة 

القادمــة مــن برامــج نشــر الوعــي وبنــاء القــدرات.  

تُعــّد مواصلــة جهــود بنــاء القــدرات املقدمــة ملؤسســات احلكومــات احملليــة مــن جهــة، وجلســات 
ــة  ــة األهمي ــة أخــرى، بالغ ــن جه ــني م ــى املواطن ــة إل ــة، باإلضاف نشــر الوعــي لألطــراف املعني

لنجــاح التجربــة، وهــي عمليــة طويلــة املــدى. 

يجب أن تركز الدورة اجلديدة من مواضيع بناء القدرات على ما يلي:  

 االحتياجات اجلديدة التي برزت يف هذا التقرير، وتلك الناجتة عن التقييم. 

 املواضيع املتداخلة مثل تضمني الفئات الهشة والنوع االجتماعي.
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املرفــق 1: محاضــر مجموعــات التركيــز الثــالث التــي ُعقدت يف إقليم الشــمال؛ وإقليم الوســط؛ 
وإقليــم اجلنوب.  






