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التقديم

يهدف هذا اجلزء من التقرير إلى الوصول إلى تشخيص واضح يعكس احلالة والترابطات

والتداخالت األفقية والعامودية بني التنمية السياسية والقطاع العام.
واقع
وتتناول مراجعة التنمية السياسية املشهد األردني بدء ًا من عام  ،1989وتعرض
َ
احلالة السياسية خالل السنوات األخيرة ضمن مرحلتني؛ األولى (،)2013-2011
والثانية ( ،)2019-2014حيث شهدت اململكة موجات من التقدم والتراجع يف التنمية
السياسية.
بينت مدى تشتّ ت االستراتيجيات وتواضع اإلجنازات
أما مراجعة القطاع العام ،فقد ّ
وضعف انعكاسها على املواطن ،رغم أن كتب التكليف للحكومات وردود احلكومات عليها
والبيانات الوزارية ووثيقة «على خطى النهضة» ،تركز جميعها على تطوير القطاع العام
وتطوير اخلدمات .وتتقاطع املراجعتان من خالل التوجهات العامة ضمن هدف تطوير
احلياة العامة يف الدولة.

•

التقاطعات والرتابطات بني املراجعتني

بعد أن ّ
شخصت مراجعة القطاع العام واقع القطاع من خالل مراجعة استراتيجيات
وخطط عمل اجلهات ذات العالقة يف القطاع ،والتي أظهرت تشتت اجلهود بني اجلهات
احلكومية ،وعدم وجود آلية عمل مؤسسية ،وعدم وجود إطار عام يتبنى محاور تطوير
القطاع ويوضح املهام والصالحيات لكل جهة ضمن أطر زمنية معكوسة مبؤشرات أداء ميكن
قياسها ،ويحدد جهود اجلهات احلكومية للوصول إلى قطاع عام متطور يقدم خدماته
احلكومية للمتعاملني وللحكومة نفسها ضمن مفهوم احلكومة املتكاملة.
يأتي ذلك بالتزامن مع رغبة القوى السياسية واالجتماعية يف التأثير يف األجندة
اإلصالحية ،ومن ضمنها تطوير اخلدمة العامة للجمهور ،وترسيخ مفهوم «العدالة
تطوير قطاع حكومي قادر على تلبية
االجتماعية» بكل جوانبها ،وهو ما يشمل
َ
احتياجات املواطنني ضمن أطر الشفافية والنزاهة والعدالة وسيادة القانون ،وهي األطر
تعد أيض ًا مطلب ًا للموظف العام لتحقيق العدالة الوظيفية.
التي ّ
يبلغ عدد موظفي القطاع العام حوالي  380ألف موظف بنسبة  %3.7من السكان
وفق ًا لتقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام  1 2018والتقرير السنوي لديوان
اخلدمة املدنية لعام  .2017وتبلغ نسبة موظفي القطاع حوالي  %39من إجمالي القوى

ويالحظ أن هناك حضور ًا
العاملة األردنية بحسب تقرير البنك الدولي لعام .2017
َ
1

ديوان احملاسبة ،التقرير السنوي 2017

3

واضح ًا ملوظفي هذا القطاع يف املجتمع الذي يشهد حالة سياسية تتسم بالتحوالت منذ
عام  ،22018والتي يجب أن تأخذ بعني االعتبار هذه الشريحة من املجتمع وتأثيرها
االجتماعي .ومن جانب آخر ،كشف مؤشر احلريات االقتصادية لعام  2019الصادر عن
مؤسسة «هيريتاج فاونديشن» وصحيفة «وول ستريت جورنال» أن التقدم نحو إصالح
العمالة املتضخمة يف القطاع العام يف األردن «كان سيئ ًا» ،يف إشارة واضحة إلى تواضع
إجراءات اإلصالح السياسي واالجتماعي واإلداري.
وبالنظر إلى احلياة العامة بشكل عام ،فإن مطالبات اجلمهور بخدمة حكومية متطورة
تعد مطالبات أساسية ،وهي تؤثر على واقع احلياة العامة يف
وقطاع حكومي متميزّ ،
الدولة الذي يولّد شعور ًا بغياب العدالة وعدم قيام أجهزة الدولة بالرقابة على أداء
القطاع العام بشكل مؤسسي ،مع األخذ بعني االعتبار تركيز احلراكات الشعبية ووسائل
التواصل االجتماعي على فروقات الرواتب بني القطاع العام والهيئات احلكومية املستقلة،
ً
وصوال إلى التعيينات يف املواقع القيادية؟ ومن األمثلة على
وغياب املساءلة والشفافية
إضراب املعلمني الذي استمر ملدة أربعة أسابيع ،وانتهى باتفاق ينص على
تلك احلراكات
ُ

منح املعلمني عالوة على نظام الرتب ،تبدأ من  %35على الراتب األساسي وتتصاعد لتصل
ً
فضل عن عدد من البنود التي تشمل التأمني الصحي.
إلى ،%75

تقرير
لعامي  ،2019/2018أشار
ويف سياق احلديث عن حتوالت التنمية السياسية
َ
ُ
حالة حقوق اإلنسان يف األردن والصادر عن املركز الوطني حلقوق اإلنسان ،إلى احلالة
ً
متمثلة يف عدم حتقيق العدالة االجتماعية،
العامة التي سادت خالل األعوام السابقة
وتراجع اخلدمات العامة ،والترهل اإلداري ،واستمرار ظاهرة الواسطة واحملسوبية ،وهو
ما انعكس سلب ًا على اإلجنازات احلكومية يف مجال تطوير القطاع احلكومي ،وجتلّى ذلك
يف غياب احلوكمة املؤسسية يف القطاع بشكل شمولي ،وتواضع آليات وإجراءات تطوير
اخلدمات ،وتشتُّ ت أوجه إدارة ملف تطوير اخلدمات احلكومية بني وزارة تطوير القطاع
ُ
استحداثها،
(التي ُألغيت) ،وإدارة غير ممكَّ نة إداري ًا وفني ًا وال من حيث الكادر الوظيفي مت

ووزارة االقتصاد الرقمي والريادة (االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات سابق ًا) يف ما يتعلق
متواز يف
بتطوير اخلدمات ضمن برنامج احلكومة اإللكترونية .وأسهم كل ذلك بشكل
ٍ

إبراز مطالب احلراكات الشعبية بتعزيز مفهوم التنمية السياسية يف الدولة وتطوير
القطاع العام ،لكن اإلجراءات يف هذا املجال ما زالت محدودة وال حتقق فرق ًا ،وحتديد ًا
ملوظفي القطاع احلكومي ومتعاملي اخلدمات احلكومية .والنتيجة أن تطوير اخلدمات ال
يشمل فقط التطوير التكنولوجي ،بل يجب أن ينعكس يف جودة اخلدمات الكلية ،وهذا
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يتطلب منظور ًا شمولي ًا للخدمة ،وهو ما تلتقي عليه مطالب احلراكات الشعبية ومطالب
املختصني يف القطاع العام وخصوص ًا يف اخلدمات األولية األساسية كالتعليم والصحة.
وتهدف إدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات يف رئاسة الوزراء إلى تطوير اخلدمات
املقدمة للمواطنني والنهوض بها من خالل تلمس حاجات املواطنني ،وتقييم واقع حال
اخلدمات املقدمة ،ومواكبة التطورات والتكنولوجية والبيئية واالجتماعية واملكانية يف
تقدمي اخلدمات ،والعمل على متكني احلكومة من التخطيط الشمولي لتطوير وحتسني
مستوى خدماتها ،وسماع صوت املواطن ومتكينه وإشراكه يف تصميم اخلدمات احلكومية،
وتقييم مستوى اخلدمات احلكومية..
لكن تقرير املركز الوطني حلقوق اإلنسان يالحظ تراجع اخلدمات العامة ،وازدياد
الترهل اإلداري .وهو ما يتفق مع املزاج العام لدى املواطنني كما تكشفه وسائل التواصل
االجتماعي وقنوات اإلعالم ،إذ لم يشعر املواطن باإلجنازات احلكومية على هذا الصعيد،
ولم يلمس نية احلكومة للعمل على تلك اإلجراءات وإشراك املواطنني بها وبعملية
أعده مركز
التطوير بشكل عام .وقد ظهر أثر هذا االنطباع يف استطالع الرأي الذي ّ

الدراسات االستراتيجية باجلامعة األردنية ،إذ سجلت احلكومة يف استطالع أجري يف شر
حزيران  2019ثاني أدنى تقييم ما بني احلكومات املتعاقبة منذ عام  ،2011وتراجعت
نسبة الثقة بها إلى .%41
أما استراتيجية ديوان اخلدمة املدنية ،فلم تتطرق يف موضوع معاجلة الترهل اإلداري،
إلى إجراءات ممنهجة تنفَّ ذ بالتشارك مع اجلهات احلكومية ذات العالقة ،واكتفت
بإجراءات اإلحالة إلى التقاعد دون العمل على بناء آلية تضمن االستفادة من اخلبرات

احلكومية احملالة إلى التقاعد ،ونقل املعرفة إلى املوظفني ضمن االختصاص ،وحتديد ًا إذا
كان العمل ينطوي على مهام فنية وحساسة.
لقد كشفت التحوالت السياسية وما تبعها من تطورات عن تنامي ظاهرة الرفض السلبي
لواقع احلياة العامة ،واملتمثلة باإلحباط العام والاليقني وعدم الثقة باملستقبل،
سواء على املستوى الشعبي أو على مستوى األحزاب والنخب السياسية .واتسعت
التعبيرات عن هذه الظاهرة لتشمل ضعف االلتزام بالقانون وعدم احترام أجهزة
الدولة ،ومبوازاة ذلك بدا أن هناك ضعف ًا يف نية احلكومة خللق املزيد من الشفافية يف
مراقبة األداء احلكومي ،ورسم رؤية حكومية موحدة لتطوير القطاع العام تشارك فيها
جميع مؤسسات الدولة وتأخذ بعني االعتبار نبض الشارع .ومن جهة أخرى ،لم تستمر
املبادرات يف تشكيل حكومات برملانية أو حزبية بهدف تغيير احلالة العامة وتقدمي
حتاسب على برامجها التي انتُ خبت من أجلها.
حكومات برامجية
َ
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لقد أظهرت االحتجاجات الشعبية على كيفية إدارة الدولة للكوارث الطبيعية ،ضعف
يعد أحد شواهد غياب
التنسيق وتشتُّ ت السلطات واملهام بني اجلهات احلكومية ،وهو ما ّ

األطر التنظيمية للمهام والصالحيات ورقابة األداء احلكومي والتي كانت ضمن محور

استراتيجية تطوير القطاع العام للفترة ( )2013-2011وبرنامج تطوير اجلهاز احلكومي
للفترة (( )2016-2014محور دعم عملية رسم السياسات وصنع القرار ومراجعة املهام
واملسؤوليات لدى دوائر القطاع احلكومي) ،وكذلك ضمن ما مت استعراضه يف اخلطة
التشغيلية إلدارة تطوير األداء املؤسسي لعام ( 2018تعزيز األداء احلكومي يف جميع
املستويات القطاعية ومراجعة مهام القطاعات) .وعليه ،لم تعمل احلكومة على تنفيذ
املراجعة الشاملة للمهام واملسؤوليات املناطة باجلهات احلكومية ومراجعة السياسات
وبناء دليل متكامل يحدد الصالحيات لكل جهة حكومية ويبني التقاطعات األفقية
والعامودية يف عملياتها التشغيلية.
ومبراجعة وثيقة «على ُخطى النهضة» والتي حددت األولويات احلكومية يف التنمية
يالحظ وجود ربط تسلسلي بني األولويات ،مبعنى
السياسية ويف تطوير القطاع العام،
َ
أن ما يتم إجنازه من أولويات يف مجال التنمية السياسية سينعكس على تنفيذ أولويات

احلكومة يف مجال تطوير القطاع العام.
فقد جاءت أولوية تنمية احلياة السياسية ضمن محور دولة القانون ،إليجاد بيئة
توجه العمل العام نحو املزيد من الرقابة والشفافية ،وجاءت األولوية احلكومية
سياسية ّ

يف رفع كفاءة القطاع العام والقضاء على الترهل اإلداري ضمن محور دولة اإلنتاج ،بوصفه
ذلك متطلبـ ًا أساسي ًا لتعزيـز الوصول إلــى دولــة اإلنتاج وإعطــاء الــدور للقطــاع اخلــاص
واملجتمــع املدنــي ليكونــوا شــركاء فاعليــن فــي التنميــة مــع احلكومــة ،فقد حددت
تعد خطـوة ضروريـة ملعاجلـة الترهـل
الوثيقة أن عملية ترشــيق اجلهــاز احلكومــي ّ
علـى املسـتوى الكلـي للجهـاز احلكومـي ،مـن خالل عمليـات إعـادة الهيكلـة التـي تهـدف
إلـى تقليـص حجـم اجلهـاز احلكومي مبكوناتـه املختلفـة مـن مؤسسـات ووزارات ودوائـر
حكوميـة ،وإلغـاء االزدواجية والتداخــل والتكــرار فــي املهــام التــي تنفذهــا احلكومــة،
ومأسســة وتنظيــم اســتخدام األمناط املؤسســية املختلفـة للدوائـر احلكوميـة وربطهـا
مـع طبيعـة املهـام واألدوار واملمارسـات الفضلـى للحكومة .وقد عملت احلكومة على إطالق
برنامج اإلحاالت إلى التقاعد كأسلوب ملعاجلة الترهل اإلداري والتركيز على املوظف العام
ً
بدال من تنفيذ املمارسات الفضلى يف معاجلة الترهل اإلداري كما مت توضيحه يف مراجعة
املقدمـة
القطاع العام .كما حددت الوثيقة أولوية حتسـني نوعية اخلدمـات احلكومية
ّ

للمواطن وحتقيــق تكامليــة املؤسســات احلكوميــة وإطالق اخلدمــات اإللكترونية .ومن
بي وجود اختالف بني خطة وحدة التطوير املؤسسي والسياسات والبرنامج
جهة أخرىَ ،ت ّ
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التنفيذي للحكومة اإللكترونية الذي يفتقد أيض ًا إلى خطوات ال بد من تنفيذها قبل
التحول اإللكتروني كما مت توضيحه يف مراجعة تطوير القطاع العام.
ومن خالل رصد املطالبات واالحتجاجات الشعبية ورصد وسائل اإلعالم املختلفة ،يتضح
محدد ًا املهام
أن احلكومة لم تعمل على بناء إطار عام يتبنى محاور تطوير القطاع العام
ِّ
والصالحيات لكل جهة حكومية ضمن أطر زمنية معكوسة مبؤشرات أداء ميكن قياسها
ويلمسها املتعاملون بشكل مباشر ،والتي ترتبط ارتباط ًا مباشر ًا باحلالة السياسية التي
مرت بها الدولة وحجم االنتقادات لألداء احلكومي بعامة.
وبالرجوع إلى املبادئ التوجيهية ألولويات عمل احلكومة للعامني ( )2020-2019ضمن
محور التنمية السياسية ،يجد املتابع أنها حددت مبــدأ الشــفافية واملســاءلة وضمــان
النزاهــة من خالل شــفافية آليــات اتخـاذ القـرار احلكومـي ،وشـفافية اإلجراءات
التنفيذيـة ،وتوطيـد املســاءلة املســتمرة ،وإدمــاج شــريحة الشــباب فــي احليــاة العامــة
وفــي عمليــات صنــع القـرار ،وإعطـاء جيـل الشـباب فرصـة للوصـول إلـى مواقـع قياديـة
فـي اإلدارة واملؤسسـات السياسـية .هـذه املهمـة تتطلـب بدورهـا تطويـر قـدرات الشـباب
ويالحظ أن احلكومة لم تقدم طرح ًا شمولي ًا
وخبـراتهم فـي املجـال العام والسياســي.
َ

لبناء منهجية حتدد التقاطعات التي ميكن معاجلتها يف أولويات احلكومة من حيث
يؤمل إجنازها بشكل مباشر من خالل تطوير القطاع العام ،مثل
التنمية السياسية والتي َ
جدية احلكومة يف مجا َلي شــفافية آليــات اتخـاذ القـرار احلكومـي وشـفافية اإلجراءات
ّ
التنفيذيـة ،والتي ُطرحت ضمن خطة عمل وحدة تطوير األداء املؤسسي والسياسات

كمبادرة لبناء منظومة دعم القرار احلكومي بالرغم من تعارضها مع مبادرات أخرى
تسبق تنفيذ املنظومة كما ورد يف مراجعة القطاع العام .وما زالت احلكومة تتعامل مع
ألي مبادرة
منظومة بناء قيادات احلكومة من الصف الثاني بشكل متواضع دون ذكر ّ

متكاملة يقودها معهد اإلدارة العامة ،يضاف إلى ذلك فقدان الثقة يف نهج احلكومة يف
اختيار موظفي الفئة العليا ،إذ يتم تطبيق النظام اخلاص بذلك بشكل جزئي وانتقائي،
مع أن من شأنه تطبيقه بشفافية ليشمل جميع الشواغر احلكومية أن يساعد يف تنفيذ
األولويات احلكومية يف مجال التنمية السياسية ،والتي تشمل منح جيـل الشـباب فرصـة
للوصـول إلـى مواقـع قياديـة فـي اإلدارة واملؤسسـات السياسـية كما ورد يف وثيقة «على
خطى النهضة».
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