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امللخص التنفيذي
ّ
وحث اجلهات
يهدف تقرير حالة البالد لعام  2020إلى استكمال الفعل الرقابي البحثي
احلكومية على املزيد من الشفافية يف متابعة أعمالها من خالل حتديد اآلثار املترتبة
على جائحة كورونا وطرق االستجابة لها ،وكذلك يف االستمرار يف إطار املساءلة واحلث
على الشفافية يف متابعة العمل املؤسسي للقطاعات واملجاالت املختلفة وبشكل يساهم يف
تعزيز عمل القطاعات والتغلب على التحديات الرئيسة.
هدفت مراجعة تطوير القطاع العام لعام  2020إلى تسليط الضوء على اآلثار املترتبة
جلائحة كورونا على القطاع العام وتشخيصها وفق املعطيات التي رافقت اجلائحة والتي مت
من خاللها مراجعة اآلثار على املستويات االستراتيجية والتنفيذية واإلجرائية لألجهزة
احلكومية ذات العالقة بالقطاع ،واملتمثلة يف إدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات يف
رئاسة الوزراء ،وديوان اخلدمة املدنية ،ومعهد اإلدارة العامة ،باإلضافة إلى دور مركز
امللك عبداهلل الثاني للتميز ،واستعراض أبرز األولويات للقطاع ما بعد انتهاء اجلائحة،
وحتديد نقاط القوة لضمان تعزيزها وفرص التحسني الضرورية ومعاجلة نقاط الضعف
التي ظهرت أثناء اجلائحة ،ليشمل التقرير يف بعده االستشاري والتوجيهي آليات
التعامل مع االقتراحات والتوصيات بعد انقضاء اجلائحة وسبل التطوير والفرص املتاحة
وتشخيص العقبات التي تواجه القطاع العام.
تستعرض املراجعة استراتيجيات اجلهات احلكومية املعنية يف القطاع العام ما قبل
اجلائحة ،ومتابعة إمكانية تنفيذها يف ظل ظروف اجلائحة ،وحتليل موازنات األجهزة
احلكومية املعنية ودراسة مدى ربطها باالستراتيجيات واألهداف للوصول إلى ميزانية
أي تغيير سيطرأ عليها ،باإلضافة إلى متابعة توصيات
موجهة باألهداف ،ومراجعة ّ
تقريري حالة البالد لعامي  2018و 2019ومدى إمكانية تطبيقها.
َ
كما تعكف املراجعة على متابعة االستراتيجيات واخلطط التنفيذية والتشغيلية
للجهات ذات العالقة بتطوير القطاع العام ومراجعتها بشكل شمولي وضمن مشهد

متكامل يعكس واقع التنفيذ الفعلي للجهات اعتماد ًا على االستراتيجيات واخلطط
املنشورة للجهات ،والتي شملت متابعة إجنازات وخطط إدارة تطوير األداء املؤسسي يف
رئاسة الوزراء ،وديوان اخلدمة املدنية ،ومعهد اإلدارة العامة ،والتقرير التقييمي جلائزة
اخلدمة احلكومية املتميزة واإلبداع الصادر من مركز امللك عبداهلل الثاني للتميز.
كما تستعرض املراجعة توصيات فنية وتسلط الضوء على الدراسات العاملية ذات
العالقة مبؤشرات التنافسية وترتيب األردن فيها ،وبشكل خاص املؤشرات ذات العالقة
بكفاءة احلكومة وفعاليتها ،ومراجعة تقارير دولية يف مجال القطاع العام ،باإلضافة
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إلى توصيات للسير يف عملية تطوير القطاع العام كرؤية وطنية متكاملة من جانب،
وتوصيات تنفيذية وفعلية ملعاجلة آثار اجلائحة والنهوض بالقطاع العام من جانب آخر.
أن القطاع العام يعاني من التضخم ،سواء يف حجم الوزارات واملؤسسات
خلصت املراجعة إلى ّ

والهيئات احلكومية أو من حيث حجم املوارد البشرية العاملة بها .وهذا له العديد من
اآلثار السلبية على القطاع ،من أبرزها:
 .1االزدواجية والتداخل يف تنفيذ العديد من املهام.
 .2ضعف التنسيق بني الوزارات وأحيان ًا كثيرة غيابه لدرجة أن املراجع بشأن خدمة
معينة يشعر أن كل وزارة تتبع حلكومة مختلفة.
 .3ضعف التكاملية يف حتقيق األهداف القطاعية املشتركة.
 .4تضخم الكادر الوظيفي ،األمر الذي أدى إلى زيادة يف النفقات التشغيلية وفاتورة
الرواتب واألجور.
ويكشف تشخيص واقع القطاع العام أن هناك العديد من الهيئات واملؤسسات تقوم
بدورها دون االعتماد على خطة استراتيجية متكاملة لضمان تكاملية العمل احلكومي
على املستوى القطاعي ،مما أسهم بشكل واضح يف صعوبة تفنيد القرارات والوصول إلى
قرارات توافقية مبنية على احلقائق واملعلومات والتخصصية ،وإشغال مجلس الوزراء
منصب ًا على
بأعمال تسيير القرارات اإلدارية يف الوقت الذي ُيفترض فيه أن يكون تركيزه ّ
حتديد التوجه االستراتيجي ومتابعة تنفيذه من خالل مؤشرات أداء  KPIsلكل وزارة،

إضافة إلى رسم السياسات العامة (التنموية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والسياسية
وغيرها ذات الصلة) ،واتخاذ القرارات على املستوى السياسي واالستراتيجي ،ومتابعة
األداء احلكومي.
ويتضح أن هناك غياب ًا للتكاملية بني االستراتيجيات واخلطط والبرامج سواء على
مستوى األهداف املرجوة أو املشاريع التنفيذية ،وهذا أدى إلى عدم وضوح طبيعة دور
مجلس الوزراء يف السياسات التي ترسمها املجالس القطاعية ضمن نطاق اختصاصها،
خصوص ًا أن مجلس الوزراء يف نهاية األمر هو املسؤول عن آثار تطبيق هذه السياسات.
وهنا يتضح أن اإلجنازات املتواضعة ال ترتقي إلصالح القطاع العام وتطويره بشكل
شمولي وفق الرؤية امللكية وكتاب التكليف السامي حلكومة عمر الرزاز وأولويات احلكومة

وفق وثيقة "على خطى النهضة" ،إذ لم تقدم اإلجنازات املتحققة أثر ًا مباشر ًا يلمسه
اجلمهور واملجتمع واجلهاز احلكومي مبكوناته كافة ،بالرغم من إجناز عدد من املشاريع
واألدلة والسياسات التنظيمية .وعند تشكيل حكومة بشر اخلصاونة أكد كتاب التكليف
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السامي للحكومة على البدء بتطوير اجلهاز اإلداري للدولة ،وتنفيذ دراسة مبنية على
أسس علمية خالل ثالثة شهور ،وتقدمي مطالعات حول إمكانية دمج بعض الوزارات
وتضمن
والهيئات ،لرفع كفاءة القطاع العام وحتسني مستوى اخلدمات وضبط النفقات.
ّ

رد احلكومة على كتاب التكليف السامي حول محور القطاع العام" :سنقوم بتنفيذ دراسة
مبنية على أسس علمية خالل الشهور الثالثة املقبلة ،وتقدمي مطالعات حول إمكانية
دمج بعض الوزارات والهيئات لرفع كفاءة القطاع العام وحتسني مستوى اخلدمة وضبط
النفقات" .وجاء يف بيان احلكومة أمام مجلس النواب" :تلتزم احلكومة باتخاذ جميع
األردنية ،ومعاجلة األوضاع غير
العامة
اإلجراءات الالزمة إلعادة الهيبة واأللق لإلدارة
ّ
ّ

احلكومية،
املؤسسات
احلميدة التي ظهرت أخير ًا يف القطاع العام ،مبا يسهم يف رفع كفاءة
ّ
ّ

املقدمة للمواطنني .واستجابة للتوجيهات
وترشيق أدائها ،وحتسني مستوى اخلدمات
ّ
علمية لهيكلة
حالي ًا على تنفيذ دراسة مبنية على أسس
امللكية السامية ،تعكف احلكومة
ّ
ّ
ّ

القطاع العام ،والنظر يف إمكانية الدمج العلمي لبعض الوزارات والهيئات ،مبا يسهم يف
ترشيق األداء ،وحتسني مستوى اخلدمات ،وضبط اإلنفاق".
وقد أشارت احلكومة إلى أنها بصدد مراجعة استراتيجية قطاعية تتضمن جميع اجلهات
واحملاور وبشكل شمولي محدد الصالحيات ومؤطر زمني ًا ومحدد مبؤشرات أداء ومستند
إلى حتليل واقع احلال وتقييمه.
وحتى وقت إعداد هذه املراجعة لم يتضح قيام احلكومة بأي إجراءات تضمن استمرارية
العمل بأولويات احلكومة السابقة والتزامتها أو بأي مشاريع الستكمال مسيرة إصالح
القطاع العام ،ما يعني العودة إلى املربع األول يف إصالح القطاع العام بتشتُّ ت مكونات
إصالحه وضياعه بني احلكومات ،وخير ما يجسد هذا الوضع توجهات احلكومة باعتماد
برنامج تنفيذي لها لألعوام ( )2024-2021مبنأى عن إجراءات احلكومة السابقة.
وتخلص هذه املراجعة التي بدأ إعدادها يف عهد حكومة عمر الرزاز وانتهى يف عهد
حكومة بشر اخلصاونة ،أن احلكومات ما زالت تعمل من دون االعتماد على استراتيجية
وطنية متكاملة عابرة للحكومات املتعاقبة ،وبهذا تطوى صفحة "على خطى النهضة "
التي اقترحتها حكومة الرزاز وكذلك أولويات احلكومة ( ،)2021-2020لتبدأ احلكومة
اجلديدة بأسلوب جديد ومقترحات جديدة لتطوير القطاع العام وإصالحه ،ما يعني
استمرار حالة التشتت يف الوقت الذي ينبغي أن ينشأ فيه كيان حكومي عابر للحكومات
وال يتأثر بتغيرها ،وميكنه أن يتولى تنفيذ خطة وطنية تبنى على اإلجنازات السابقة.

7

Economic & Social Council of Jordan

وقد أثار جاللة امللك يف لقائه مع كالة األنباء األردنية يف نهاية شهر كانون الثاني
وجهت احلكومة إلى وضع
 2021موضوع إصالح القطاع العام حني قال" :لذا
ُ
برنامج لتحقيق إجنازات عملية وملموسة لتطوير وحتسني فاعلية جهازنا اإلداري ،يجب
تكريس معايير واضحة للتقييم واألداء ،حتفز اإلبداع والعمل اجلاد ،وال تسمح للتكاسل،
أو لقلّة ال تؤدي دورها ،بإعاقة اإلجناز .ويجب وضع برامج تدريب مستمرة ،تنمي
الكفاءات وتضمن مواكبتها للتطورات ،وتعيد األلق إلى جهازنا اإلداري ،الذي لطاملا متتع
بسمعة طيبة ،وكذلك يجب تنقية جهازنا اإلداري مما علق به من شوائب ،مثل الواسطة
التي هي ظلم وفساد ،ويجب اتخاذ كل التدابير اإلدارية والقانونية واالجتماعية
حملاربتها ،مثل األمتتة وتوفير اخلدمات اإللكترونية لتحقيق الفاعلية يف األداء .وال
بد من تعزيز األدوات الرقابية يف مؤسسات الدولة ،لضمان أداء فاعل شفاف ،يحترم
التشريعات ويسير بوضوح نحو األهداف".
وقال جاللته أيض ًا" :لنكن صريحني؛ النمو االقتصادي يحتاج موارد واستثمارات قد ال
تكون متوفرة دائم ًا ،لكن اإلصالح اإلداري ال يحتاج ّإل إلى إرادة وبرامج وخطط واضحة.
وهذه يجب أن تتوفر .نريد تقدمي أفضل خدمة ممكنة ملواطنينا ،وعلى كل مؤسساتنا
أن تبدأ اليوم قبل الغد ،بوضع برامج لتحسني آليات توفير اخلدمة للمواطنني ،وأن تضع
أهداف ًا محددة متعلقة بسوية تقدمي اخلدمة ونوعيتها والعدالة يف إيصالها ،وأن يكون
هناك تقييم دوري ملدى حتقيق هذه األهداف".
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أو ً
ال :تحديد اآلثار المترتبة لجائحة كورونا على القطاع العام

بذلت احلكومة جهد ًا واضح ًا يف معاجلة تأثير اجلائحة على الدولة منذ بدأت اجلائحة
يف مطلع عام  ،2020وشمل ذلك مبادرات عدة بهدف رفع اجلاهزية الطبية للحد من
ً
مقارنة بعدد من
آثار اجلائحة .وأظهرت التقارير العاملية يف هذا الصدد جهوزية الدولة

دول العالم املتقدمة ،إذ أظهر تقرير صادر عن (ُ )Deep Knowledge Group’sنشر
يف مجلة ( )Forbesبتاريخ  3أيلول  2020أن مرتبة اململكة بني الدول اآلمنة  89عاملي ًا

و 13عربي ًا .كما أظهر أن مرتبتها  100عاملي ًا يف مؤشرات إجراءات احلجر الصحي ،و66
عاملي ًا يف كفاءة احلكومة يف إدارة األزمة ،و 59عاملي ًا يف مؤشر إجراءات املراقبة والتقصي

الوبائي .وأظهر التقرير أن مرتبة األردن يف مؤشر الرعاية الصحية  28عاملي ًا ،و 20يف
مؤشرات املرونة ،و 86عاملي ًا يف التأهب للطوارئ .،وهذه املؤشرات تبني مستويات اإلجناز

واجلاهزية مقارنة مع دول العالم املشمولة بالدراسة وعددها  200دولة.
وبهدف تسليط الضوء على اآلثار املترتبة جلائحة كورونا ،برزت احلاجة إلى مراجعة
قدرات القطاع العام لبيان مستوى جاهزيته لضمان استمرارية إنفاذ العمليات احلكومية
املباشرة وغير املباشرة على حد سواء ،والقدرة على التنسيق املشترك وحتديد األولويات
وتقييم مستوى املرونة املؤسسية والتنظيمية يف القطاع العام ،ومدى قابلية تطبيق
أنظمة عمل مرنة غير تقليدية تساعده على استمرارية األعمال فيه وخاصة يف
حاالت الطوارئ ،وبهدف حتديد مستوى قدرة القطاع احلكومي على سرعة االستجابة
للمتغيرات خارجي ًا وداخلي ًا واقتناص الفرص لتحقيق االهداف.1
وتركزت اجلهود على تنسيق التعليمات واإلجراءات الالزمة ضمن منظومة املركز الوطني
لألمن وإدارة األزمات ،إذ ساهمت يف معاجلة العديد من املتطلبات الضرورية للتخفيف
من اآلثار الناجمة عن اجلائحة ،ويف هذا املجال بادرت احلكومة من خالل خلية األزمة
يف املركز الوطني لألمن وإدارة األزمات إلى إصدار التعليمات والقرارات إلدارة أزمة جائحة

كورونا ،وإصدار أوامر الدفاع استناد ًا لقانون الدفاع رقم ( )13لسنة ( ،)1992وقيام
اجلهات احلكومية بإصدار عدد من القرارات والتعليمات واألدلة اإلرشادية لتنظيم وإدارة
منظومة العمل العام بهدف احلد من انتشار املرض وتخفيف تبعات اجلائحة؛ مثل إصدار
دليل إرشادي للدوائر احلكومية لوضع خريطة طريق للعودة للعمل بعد جائحة كورونا،
وإصدار تعميم خاص باإلجازات دون رواتب وعالوات من ِقبل ديوان اخلدمة املدنية يف ظل
القرارات التي اتخذتها احلكومة ملواجهة الفيروس.

1

�https://hbswk.hbs.edu/item/how-the-coronavirus-is-already-rewriting-the-fu
ture-of-business
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ويشار هنا إلى تأثر القطاع العام يف ظل اإلجراءات الوقائية التي أصدرتها احلكومة،
وخاصة يف فترة احلجر الصحي وفترة إيقاف العمل يف الوزارات واملؤسسات احلكومية،
والتي تركزت حول كيفية إدامة العمل احلكومي وجاهزيته واستمرارية ،إذ أظهرت
احلكومة ضعف ًا يف تعزيز الواقع االفتراضي للعمل احلكومي بشكل شامل ،وضعف ًا يف مدى
جاهزية القطاع العام للعمل عن ُبعد يف بدايات األزمة وخاصة يف تشغيل وإدامة اخلدمات

احلكومية عن بعد .وعلى الرغم من إصدار األدلة التنظيمية ذات العالقة من ِقبل ديوان

اخلدمة املدنية والتي مت إقرراها من خالل اللجان الفنية املعتمدة ومن مجلس الوزراء،
إال أن اجلائحة أظهرت ضعف ًا يف توفير وتطبيق األنظمة اإللكترونية احلكومية املشتركة
وأنظمة االتصال التقنية الالزمة لضمان دميومة القطاع واستمرارية أعماله ،وضعف ًا
يف منظومة إدارة املخاطر املؤسسية الشاملة للقطاع احلكومي ،وحتديات يف استخدام
األنظمة احلكومية اإللكترونية من خالل العمل عن ُبعد بسبب بروتوكوالت االتصال

اآلمن بني اجلهات احلكومية ،باإلضافة إلى املراسالت احلكومية والتبادل البيني بني

الوزارات والتواصل الرسمي يف ما بني موظفي القطاع العام ،باإلضافة إلى تقدمي اخلدمات
احلكومية الرئيسة واخلدمات ذات العالقة املباشرة مع املواطنني
ومن خالل رصد املشهد احلكومي وتشخيص احلالة ،برزت نقاط قوة لدى اجلهاز احلكومي،
من أبرزها القدرة على التنسيق املشترك بني األجهزة احلكومية املعنية وإدارة األزمة يف
اتخاذ القرارات للحد من اجلائحة بشكل عام ،وظهرت مرونة يف العديد من القرارات
واإلجراءات ،وكان ذلك واضح ًا من خالل اعتماد املركز الوطني لألمن وإدارة االزمات موقع ًا
لالجتماعات والتنسيق املشترك ،ويف جانب آخر برزت مواطن ضعف من أبرزها عدم توفر
البيانات الفورية الضرورية ( )real-time informationللمساندة يف عمليات اتخاذ
القرار ،وعدم توفر خطط إلدارة املخاطر املؤسسية على مستوى احلكومة والقطاع العام
بشكل عام ،وعدم وجود اخلطط البديلة والسيناريوهات للتعامل مع تبعات األزمة ومنها
التعامل مع القطاع العام ،وذلك على الرغم من توفر خطط وإجراءات وسيناريوهات
إلدارة الكوارث على املستوى الوطني عمل عليها املركز الوطني لألمن وإدارة االزمات يف
وقت سابق بحسب تصريحات القائمني على املركز يف وسائل اإلعالم.
وبرزت العديد من الفرص التي من املمكن استغاللها؛ أهمها وجود املركز الوطني لألمن
وإدارة األزمات وقدرته التنسيقية العالية ،وقدرة احلكومة على التنسيق املؤسسي على
جميع املستويات االستراتيجية والتنفيذية ،وكذلك إمكانية تكاتف اجلهود واإلمكانيات
ومراجعة النفقات احلكومية وغيرها.
ويف مجال املوارد البشرية احلكومية ،تأثر موظفو القطاع العام من قرارات إيقاف العالوات
والبدالت التي كان يتقاضونها وفق أنظمة املوارد البشرية النافذة ،وبخاصة أن نسبة
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املوظفني إلى عدد السكان بحسب تقارير ديوان اخلدمة املدنية تبلغ حوالي  ،% 3إذ يبلغ
عدد موظفي القطاع العام  219ألف موظف يعملون يف  99وزارة ودائرة (عدا املؤسسات
شبه احلكومية واملستقلة عن نظام اخلدمة املدنية).
وبعد قرار العودة إلى العمل يف القطاع احلكومي الذي توقف بسبب انتشار الفيروس ،بلغت
نسبة موظفي القطاع العام املوجودين يف أماكن عملهم  ،%60وزادت النسبة تدريجي ًا

ً
شامال
لتشمل معظم موظفي القطاع .وجاء قرار وقف العالوات والبدالت للموظفني

جلميع فئاتهم ،إذ شمل منتسبي القوات املسلحة واألجهزة األمنية والعاملني يف القطاع
الصحي ،وذلك بهدف دعم ميزانية الدولة يف دعم مبادرات احلد من انتشار الوباء .وقد
أشارت دراسة االستجابة األولية النتشار فيروس كورونا التي أعدها املجلس االقتصادي
واالجتماعي ،إلى إرجاء صرف الزيادات التي متت على رواتب املوظفني مطلع عام 2020
إلى مطلع عام  ،2021وهو ما ميكنه أن يوفر حوالي  95مليون دينار.
ويف مجال استمرارية األعمال يف القطاع احلكومي ،تأثر القطاع بشكل عام يف مجاالت
استمرارية األعمال وتقدمي اخلدمات احلكومية والتراسل احلكومي يف ظل إيقاف العمل
يف أماكن العمل احلكومية بسبب عدم وجود أنظمة معلومات حكومية مشتركة تربط
اجلهات احلكومية فيما بينها وعدم قدرة اجلهات على تقدمي اخلدمات إلكتروني ًا .وقد
ساهم ذلك يف تأثر تقدمي اخلدمات احلكومية للجمهور.
وعلى الرغم من سرعة اإلجناز يف بناء منصات رقمية بالتنسيق مع القطاع اخلاص،
امللحة
والتي جتاوز عددها عشرين منصة ،للمساهمة يف إجناز مجموعة من اإلجراءات ّ

وياشراف وزارة االقتصاد الرقمي والريادة لتقدمي عدد من اخلدمات لتأدية أغراض آنية،
إذ ُصممت هذه املنصات لتكون مناذج إلكترونية تتم تعبئتها من ِقبل املواطنني حلل عدد

تعد غير فاعلة على املدى البعيد.
من التحديات التي واجهت احلكومة أثناء األزمة والتي ّ

وتأثر القطاع يف تطبيق منظومة "العمل عن ُبعد" ،ألسباب من أبرزها عدم توفير

التقنيات الفنية الالزمة لعدد كبير من موظفي القطاع للتعامل مع أنظمة االتصال
البعد اخلدماتي،
اخلاصة التي تسمح لهم من خالل العمل عن ُبعد بتشغيل األنظمة ذات ُ
وذلك بسبب تصميم األنظمة للعمل متزامن ًا مع شبكة االتصال الداخلية يف الوزارة أو
املؤسسة ( ،)Entrantوكذلك عدم توفر قنوات اتصال حتقق منظومة األمن اإللكتروني
لالتصال يف األنظمة عن ُبعد ،مما ساهم يف تأثر استمرارية العمل يف تقدمي اخلدمات

وظهور حتديات يف تشغيل أنظمة املعلومات احلكومية عن ُبعد.

وأظهرت دراسة استطالع للرأي أجراها منتدى االستراتيجيات األردني حول جتربة
"العمل عن ُبعد" ،أنها لم تكن فعالة بشكل يغطي أعمال اجلهات ،ورأت النسبة األكبر من
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املستجيبني أن جتربة عمل املوظفني عن ُبعد (من املنزل) لم تنجح ،إذ أشار  %20.5منهم

إلى أنها جنحت إلى درجة قليلة ،بينما قال  %39.3منهم إنها لم تنجح على اإلطالق.

ويف مجال املهام واملسؤوليات وبالرغم من توضيح ديوان اخلدمة املدنية ومعهد اإلدارة
العامة وإدارة التطوير املؤسسي والسياسات يف رئاسة الوزراء على تقرير حالة البالد لعام
 2019حول املهام واملسؤوليات ،فقد اتضح من خالل مراجعة أنظمة إنشاء هذه الدوائر
مهام تشوبها االزدواجية يف عدد من
وخططها التنفيذية وأهدافها املؤسسية ،أن هناك
ّ
مهام ومسؤوليات تتشارك فيها اجلهات بشكل مباشر أو غير مباشر.
املهام ،وهناك
ّ

ً
فمثال ،بحسب مهام ديوان اخلدمة املدنية وفق نظام اخلدمة املدنية رقم ( )120لسنة
 2020وتعديالته ،فإن مسؤولية الديوان تتضمن بشكل رئيس إنفاذ األطر العامة إلدارة
وتخطيط املوارد البشرية من التعيني والترشيح وإدارة مخزون الوظائف باإلضافة إلى
الحظ أن هناك تشابه ًا
إعداد األدلة اخلاصة بشؤون اخلدمة املدنية واملوظف العامُ .
وي َ
يف املهام مع ما ورد يف محور "إعداد السياسات واستراتيجيات التدريب" ،فهذه من مهمات

معهد اإلدارة العامة بحسب نظامه رقم ( )120لسنة  .2019ويف ما يخص أدلة العمل
اخلاصة باملوظف ذات البعد املؤسسي فإنها أيض َا من مهام معهد اإلدارة العامة ،إذ ورد يف
مهام املعهد" :بناء القدرات املؤسسية وتقدمي االستشارات والبحوث اإلدارية" .لذلك فإن
بناء مصفوفة للمهام سيساعد يف االطالع على مشهد متكامل للمهام وحتديد مجاالت
التداخل أو التشابه يف املهام ،وقد اتضح ذلك من خالل رد املعهد على توصيات تقرير حالة
البالد لعام .2019
ومن خالل مراجعة املهام واملسؤوليات املناطة مبعهد اإلدارة العامة وفق نظام املعهد رقم
( )120لسنة  ،2019فإن أهدافه املؤسسية ومهامه تشمل :رفع كفاءة القطاع العام،
ترسيخ مبادئ احلوكمة والنزاهة والشفافية ،بناء القدرات املؤسسية والوظيفية لالرتقاء
بأداء القطاع العام .وهي مهام تشمل تقدمي الدعم االستشاري والتمكيني للقطاع وفق
آليات عمل محددة ،ودعم اإلدارة العامة يف مجال البحوث والدراسات واالستشارات
اإلدارية ،وقد تتعارض بشكل غير مباشر مع مهام الديوان ومهام إدارة تطوير األداء
تعد أساس إنشاء
املؤسسي والسياسات ،خاصة يف مجال بناء القدرات الوظيفية والتي ّ

املعهد ،فمن الضروري التنسيق يف طرح املبادرات واملشاريع املتشابهة.

لقد ُأنشئت إدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات بعد إلغاء وزارة تطوير القطاع العام
وفق نظام إلغاء نظام التنظيم اإلداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم ( )128لسنة
ويعد وزير الدولة لشؤون األداء املؤسسي وإدارة التطوير املؤسسي والسياسات
،2018
ّ

اخللف القانوني للوزارة .وبحسب مسودة نظام تطوير األداء املؤسسي لسنة 2020
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(قيد اإلجراءات الدستورية) فإن أهداف إنشاء اإلدارة :إعداد السياسات العامة املتعلقة
بتطوير القطاع العام (ميكن أن تندرج حتت مهام املعهد يف مجال رفع القدرات وأن يتم العمل
عليها من خالل جهد مشترك وتنسيقي) ،ومتابعة حتسني أدائه وتقييم نتائجها ووضع
منظومة تقييم األداء املؤسسي ،واملساهمة مع ديوان اخلدمة املدنية يف إعداد السياسات
العامة املتعلقة بإدارة وتنمية املوارد البشرية يف القطاع العام ،ومتابعة تطوير وحتسني
مستوى اخلدمات ،ومتابعة أداء الدوائر واملؤسسات احلكومية للخطط االستراتيجية،
ووضع معايير التميز واإلبداع يف القطاع العام وتقييم نتائجهما .وبحسب مسودة النظام،
تكون إدارة التطوير املؤسسي والسياسات املرتبطة بوزير الدولة لتطوير األداء املؤسسي
هي اجلهة املعنية يف رسم السياسات والذراع التنفيذية إلصالح القطاع العام ،وهي تقوم
بالتنسيق مع اجلسم احلكومي بشكل عام من خالل بناء القدرات املؤسسية والفنية
لتمكني وحدات التطوير املؤسسي يف اجلهاز احلكومي من القيام بتنفيذ استراتيجية
َ
املنسق الرئيس بني ديوان
وتعد اإلدارة
اإلصالح اإلداري واخلطط التنفيذية املرافقة لها،
ّ

اخلدمة املدنية كمسؤول مباشر عن املوارد البشرية ،وبني املعهد بوصفه الذراع املمكّ نة
واملزود احلكومي للتدريب باإلضافة إلى مهامه التنفيذية األخرى
للجهات احلكومية
ّ
كرسم السياسات ومتابعة إجناز مشاريع اإلصالح اإلداري.
أظهرت اجلائحة ضعفا يف عملية ترشيد اتخاذ القرار على الرغم من قيام احلكومة
استحداث وحدة لدعم القرار اال ان القرارات احلكومية لم تخضع إلى تطبيق حتليل
حساسية القرارات ( )Sensitivity Analysisالذي يستند إلى حتقيق التعادل وعدم
التعارض يف إسناد القرارات أو التأثير على قرارات أخرى ،إذ قد يتعارض قرار صادر من
ديوان اخلدمة املدنية مع قرار صادر من وزارة الصحة على سبيل املثال .باإلضافة إلى
اتخاذ القرارات قد يكون لها تبعات أخرى على قطاعات أخرى ،وقد كان واضحا عدم توفر
سيناريوهات التخاذ القرار املناسب.
وهنا جتدر اإلشارة إلى ضرورة متكني وحدة دعم القرار احلكومي باألدوات التحليلة
والكوادر املؤهلة والبيانات الرقمية ،واالستفادة من اخلبرات األردنية يف بناء منظومة
مجموعات التفكير ( )think tankلدعم احلكومة يف اتخاذ القرارات.
ومن جانب آخر ،كان واضح ًا تواضع دور وزير الدولة لتطوير األداء املؤسسي أثناء
اجلائحة ،بوصفه اخللف القانوني لوزارة تطوير القطاع العام بحسب نظام إلغاء الوزارة
رقم ( )128لسنة  ،2018مما كشف عن وجود فراغ تنظيمي يف حتديد املهام واملسؤوليات
والقرارات ذات العالقة باحلالة واالكتفاء باملهام املناطة للوزير بحسب قرار رئيس الوزراء
يف تفويض الصالحيات.
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وهنا جتدر اإلشارة إلى أن التأثيرات ما زالت قائمة ،فعلى الرغم من وضع حلول آنية
وسريعة لبعضها إال أن هذه احللول ليست ضمن إطار مؤسسي ميكن االعتماد عليه.
وما زال القطاع يعمل من دون حتديد مرجعية رسمية تعنى بضمان استمراريته وإدارة
املخاطر املؤسسية الوطنية من جانب ،ومن جانب آخر متابعة مدى تطبيق آليات وخطط
استمرارية األعمال يف القطاع احلكومي ،إذ إن السمة الرئيسة للحكومة يف التعامل مع
اجلائحة تندرج حتت منهجية "التجربة واخلطأ" يف العديد من اإلجراءات والقرارات،
ومن ضمنها ما يتم يف القطاع احلكومي بشكل عام.

ثانيًا :تحديد أهم األولويات للقطاعات ما بعد انتهاء الجائحة

كما ورد يف املراجعة يف محور اآلثار الناجمة عن اجلائحة ،وتشخيص نقاط القوة والضعف
فإن من الضروري أن تعمل احلكومة على تعزيز نقاط
يف اجلهاز احلكومي بحسب أهميتهاّ ،
القوة ومعاجلة الضعف وحتديد فرص التحسني املمكنة ووضع خطط تنفيذية ملعاجلتها،

وميكن ترجمة ذلك إلى أولويات ال بد من إيالئها االهتمام واملتابعة .ومن أبرز األولويات:
 العمل على بناء منظومة إدارة املخاطر املؤسسية واستمرارية األعمال وبناءسيناريوهات بهدف التعرف على األحداث احملتملة التي قد تؤثر على األهداف
املؤسسية ومهام أجهزة الدولة .وهذا يشمل بشكل خاص منظومة متكاملة للقطاع
احلكومي ،وذلك لضمان استعداد وجاهزية جميع القطاعات احلكومية ملواجهة
التحديات الطارئة وغير املتوقعة ،مثل اآلثار املترتبة عن انتشار فيروس كورونا
املستجد على سبيل املثال .وميكن إجناز ذلك من خالل بناء وتطوير إطار عام
للمخاطر املؤسسية للقطاع العام بشكل عام ومبستوى استراتيجي ،وعدم االقتصار
على خطط املخاطر اخلاصة بخصوصية الوزارات واملؤسسات ،بحيث تتركز يف حتليل
وتصنيف املخاطر املؤسسية ،وحتديد األصول املتضررة ،ودراسة احتمالية احلدوث
واآلثار املترتبة عليها ،وبناء منظومة سجالت للمخاطر ،باإلضافة إلى تصميم وإعداد
خطط السيطرة لتخفيض املخاطر ( ،)Mitigation Plansوصياغة مؤشرات
املخاطر الرئيسة ومتابعتها ،ودمج إدارة املخاطر يف تخطيط العمل ومؤشرات األداء،
ووضع استراتيجيات تنظيمية استعداد ًا لالستجابة السريعة عند حدوث األزمات،
وضرورة تفعيل املنظومة بشكل مؤسسي واستراتيجي ،وتلقّ ي الرقابة واملتابعة من
مرجعية رسمية تكلَّف بذلك (قد ُتسند هذه املهمة إلى ديوان احملاسبة كجهاز رقابي
استشاري للحكومة).
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 أن تعمل احلكومة على تصميم سيناريوهات للتعامل مع املوارد البشرية احلكوميةباإلضافة إلى بناء وتصميم آليات التدقيق واملتابعة الدورية لضمان تطبيق األدلة
اإلرشادية والسياسات واخلطط بشكل دوري ومنتظم ،وأن يتم إجراء متارين سنوية
الستمرارية األعمال بإشراف مرجعية رسمية ،وتدريب موظفي القطاع العام على إدارة
املخاطر ،ومتكني وحدات الرقابة اإلدارية يف األجهزة احلكومية على إدارة املخاطر
املؤسسية ،وقيام معهد اإلدارة العامة بعقد البرامج التدريبية املهنية يف هذا املجال من
خالل خبراء متخصصني ،على أن يحصل املشاركون على شهادات مهنية ُتنح من جهة
معتمدة بهدف بناء فريق من مسؤولي املخاطر يف جهات عملهم باإلضافة إلى مهامهم
الوظيفية.
 توفر اإلحصائيات والبيانات املركزية ملوظفي الدولة بهدف استغاللها يف دعم القراروكيفية التعامل مع املوظف العام ،وبشكل خاص يف الوظائف احلرجة والضرورية يف
نظام معلومات إلدارة
ظل األزمات والكوارث .وبالرغم من إنشاء ديوان اخلدمة املدنية
َ

املوارد البشرية ،إال أن هذا النظام لم يتم تفعيله ليكون قاعدة بيانات للموظف العام
يشمل جميع البيانات التي من املمكن استغاللها بحسب احلاجة ،وقد يعود السبب
عدم وجود آليات للربط اإللكتروني لتحديث البيانات مع اجلهات احلكومية من خالل
وحدات املوارد البشرية فيها ،وقد يكون لعدم وجود حتليل الحتياجات البيانات.
وقد بادرت احلكومة إلى تشكيل جلنة فنية لدراسة إمكانية إدارة البيانات احلكومية
واخلاصة باملوارد البشرية وتوفير بيانات موحدة ملوظفي القطاع العام.
 أن تعمل احلكومة على مراجعة الصالحيات واملهام بني اجلهات ذات العالقة يف القطاعبحيث حتكمها إجراءات وعمليات واضحة حتدد مهام كل جهة من خالل تطبيق إطار
حتليلي يبني االزدواجية املباشرة وغير املباشرة يف املهام بني ديوان اخلدمة املدنية
ومعهد اإلدارة العامة وإدارة التطوير املؤسسي والسياسات ،لضمان التشاركية والتكامل
باملهام واألعمال املنوطة للوصول إلى نتائج إيجابية ،والتركيز على املهام الرئيسية
بهدف تكاثف اجلهود والكفاءة يف العمل.
 إعطاء التحول الرقمي والبنية التحتية الرقمية ومشروع احلكومة اإللكترونيةإن
األولوية القصوى ،واعتبارة مشروع ًا وطني ًا يخدم جميع القطاعاتّ .
األولوية الوطنية تكمن يف اإلسراع يف بناء منظومة احلكومة اإللكترونية

الترابطية

وبناء

أنظمة

معلومات

متكاملة

إلدارة

املوارد

احلكومية

( Government Resources Planning (GRPباإلضافة إلى مراجعة
اخلدمات اإللكترونية املقدمة للجمهور وحصر ذات املساس املباشر مع اجلمهور
وإعطائها األولوية يف التنفيذ ،وباألخص اخلدمات املشتركة التي تتطلب ترابط
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البيانات بني اجلهات احلكومية ،مثل دائرة األحوال املدنية واجلوازات واملؤسسىة
العامة للضمان االجتماعي ووزارة العدل ،ضمن تصميم مصفوفة اخلدمات احلكومية
املشتركة.

ثالثًا :سبل معالجة آثار الجائحة والحد منها ما بعد األزمة

بهدف معاجلة آثار اجلائحة التي ُشخصت من واقع اخلطط والسياسات املنشورة والتقارير

اإلعالمية الصادرة من احلكومة ،أصبح من الضروري االهتمام باحملاور التالية:
 حتديد مرجعية حكومية تنظم آليات التعامل مع القطاع ،وتراقب خططهواستراتيجياته ،وتكون املنسق الرئيس يف إصدار القرارات واألدلة اإلرشادية وإجراءات
العمل .وكذلك تفعيل دور إدارة التطوير املؤسسي واألداء ومنحها الصالحيات ،وإبراز
دور وزير الدولة لتطوير األداء املؤسسي ،املسؤول املباشر عن ملف تطوير القطاع العام
يف احلكومة ،بشكل يضمن تناسقية العمل وتعظيم اإلجناز ،وتكريس اإلدارة الفعالة
التي تستهدف تسخير اإلمكانيات واملوارد املتاحة لتكون اإلدارة املعنية ذات ُبعد
استراتيجي مبراقبة األداء احلكومي ،ومتابعة مشاريع إصالح وتطوير القطاع العام،

وإعطاء دور واضح لكل من ديوان اخلدمة املدنية كجهة رئيسة يف إدارة وتخطيط
يعد املمكن الرئيس للقطاع العام يف مجال
املوارد البشرية ،ومعهد اإلدارة العامة الذي ّ
التدريب وبناء القدرات املؤسسية والفنية وتقدمي االستشارات اإلدارية والتطويرية،

وحتديد تداخل األدوار واملهام واالزدواجية يف العمل ،وتكاتف اجلهود يف تطوير
القطاع احلكومي.
 تفعيل احلكومة اإللكترونية (احلكومة املترابطة) ،وبناء منظومة إدارة مشاريع ملراقبةتنفيذ محاور احلكومة اإللكترونية لتشمل أنظمة معلومات إلدارة موارد احلكومة،
وأنظمة التراسل البيني بني أجهزة الدولة ،وتفعيل أنظمة األرشفة اإللكترونية
وتعميمها واالستفادة منها يف منظومة التراسل احلكومي ،وحتديد اخلدمات ذات
األولوية للمواطن واخلدمات األكثر استخدام ًا ،وتطوير منظومة خدمات املوظف
احلكومي بهدف االستغالل األمثل للموارد البشرية احلكومية وباألخص يف حاالت
الطوارئ واألزمات.
 بناء وتطوير إطار عام إلدارة املخاطر املؤسسية للقطاع العام بشكل شمولي ،وحتديدمرجعية رسمية مسؤولة عن تطبيق اإلطار العام ليشمل حتديد أبرز املهام الرئيسة
معتمدة
وفق مصفوفة حتدد مستويات اخلطر ،وتصميم اخلطط الوقائية لتكون
َ

ومطبقة من خالل تنفيذ التمارين الوهمية ،وحتديد قوائم املهام الرئيسة اخلدمات
َّ

احلكومية الرئيسة أثناء حاالت الطوارئ واألزمات.
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يعد متطلب ًا أساسي ًا لضمان إحداث تنمية شاملة
إن تطوير اجلهاز اإلداري للدولة
ّ
ً
جناحه
ورافعة حقيقية للتحول الدميقراطي الذي يتطلب
ومستدامة وحتقيق أهدافها،
ُ

تأطير ومأسسة العمل العام وتطويره من خالل تعزيز القدرات املؤسسية والوظيفية،
واالرتقاء مبستوى اخلدمات احلكومية املقدمة للمواطنني وفق مبادئ العدالة وتكافؤ
الفرص واستخدام السلطة التقديرية يف أضيق احلدود ،وتعزيز النزاهة ومبادئ سيادة
القانون ،وحتمل املسؤولية.
ولتحقيق ذلك ،ال بد من متكني ديوان اخلدمة املدنية من ممارسة دور أوسع يف هذا
املجال ،وتطوير نظام اخلدمة املدنية ملنحة الصالحيات لتمكنة بالقيام بدورة التنفيذي
ومتابعة تطبيق معايير التنظيم اإلداري أو متطلبات بناء القدرات املؤسسية والبشرية
لوحدات التطوير املؤسسي ،كما يفتقد النظام إلى صالحيات الرقابة اإلدارية احلقيقية
على قرارات الدوائر واملؤسسات احلكومية؛ وهذا األمر أثر سلبي ًا على سالمة تطبيق
مفاهيم التطوير واخلدمة املدنية بشكل مؤسسي ،وبالتالي على حتسني كفاءة األداء
ً
مثال عملت احلكومة على إيجاد منوذج وزارة للتطوير أسمته
املؤسسي .ففي الصني
( ،)Super-Ministry Systemيهدف إلى بناء مؤسسات حكومية مثلى ،ويعمل على
نشر أمثل لدور احلكومة على أرض الواقع .ويف اليابان مت استحداث أجهزة حكومية
مسؤولة عن عملية اإلصالح مع تشكيل مجموعة من اللجان الفرعية التي تضم خبراء
وأكادمييني ورجال إدارة من األجهزة احلكومية والقطاع اخلاص ملناقشة وإقرار جميع
القضايا ذات الصلة باإلصالح.
ومن أهم التجارب يف هذا اجلانب ،جتربة احلكومة الفدرالية يف الواليات املتحدة
األميركية حول تنظيم اجلهاز التنفيذي؛ والتي خلصت إلى وجود تداخل وازدواج يف
األنشطة ،وعدم وجود رابط أو تنسيق بني األنشطة يف األجهزة التنفيذية ،وعدم وضوح
األهداف التي يراد حتقيقها ،فتمت التوصية بإعادة التنظيم على مبدأ جمع اخلدمات
والنشاطات املتماثلة وإزالة االزدواج ،وتقليص عدد األجهزة التنفيذية مبا يزيل تضخم
تلك األجهزة مع التركيز على توافر الفاعلية يف أدائها والتنسيق بني نشاطاتها واخلدمات
التي تقدمها.
ويف بريطانياُ ،أوكلت ملكتب نائب رئيس الوزراء مهمة اإلشراف على تنفيذ برنامج اإلصالح
اإلداري ومتابعته ،وتقييم املؤسسات بإجراء دراسات تقييمية مستمرة له .وهذه إشارة
مهمة ميكن األخذ بها يف األردن؛ وذلك بتثبيت منصب نائب رئيس الوزراء وتكليفه
ً
بدال من
باإلشراف واملتابعة لبرامج إصالح اإلدارة العامة ورئاسة مجلس اخلدمة املدنية،
ترك املوضوع للوزير الذي يختاره الرئيس.
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رابعًا :تحديد آليات التعامل المقترحة للقطاع /المجال بعد
الجائحة
يف سبيل حتديد آليات التعامل املقترحة بعد جائحة كورونا ،من الضروري وضع إطار
عمل لتطوير القطاع العام وإصالحه ،بحيث تكون مرجعيته لرئيس الوزراء من خالل
مجلس أعلى يكون املرجعية الرئيسية للقطاع العام من حيث اإلجراءات وتطوير القطاع
ومراقبة األداء احلكومي .وقد ُطرحت هذه التوصية يف تقرير حالة البالد لعام .2019
كما أن من الضروري تفعيل قرار مجلــــس الـــــوزراء رقم ( )2076تاريخ 2019/11/29
والذي حدد احلزمة األولى من قرارات اإلصالح اإلداري ،بحيث يتم من خالله رسم
السياسات العامة واالستراتيجيات ،ويكون دور إدارة تطوير األداء املؤسسي املتابعة
والتنفيذ والتنسيق يف ما بني اجلهات احلكومية ،وتفعيل دور وزير الدولة لتطوير األداء
املؤسسي ،املنسق الرئيس مللف تطوير القطاع العام يف احلكومة والذي كان اخللف القانوني
إللغاء وزارة تطوير القطاع العام يف التعديل الثاني حلكومة د.عمر الرزاز.
ولضمان بناء منظومة عمل متكاملة للقطاع احلكومي؛ ينبغي تنفيذ مشروع احلكومة
اإللكترونية الذي بدأ يف عام  ،2000وإعطاؤه األولوية كمشروع وطني واستراتيجي،
وأن يتم التنسيق مع القطاع اخلاص بشراكة استراتيجية ضمن اطار شراكة استراتيجية
محدد باملهام واالدوار وبشراكة فعالة مع شركات االتصاالت ومزودي خدمات االتصاالت
لتنفيذ املشروع بهدف بناء منظومة عمل حكومية إلكترونية تشمل جميع محاور
احلكومة (حكومة ،مواطن ،أعمال ،موظف) .وكذلك إنشاء مكتب إلدارة املشاريع يتبع
لرئيس الوزراء لضمان تنفيذ مشروع احلكومة اإللكترونية ،واملواءمة مع خطط إصالح
املعيارين الكمي والنوعي لقياس مخرجات اخلطط،
القطاع العام وتطويره ،وتطبيق
َ
واإلسراع يف تنفيذ املشاريع احليوية (مثل التوثيق اإللكتروني ،والتوقيع الرقمي،
والربط البيني احلكومي ،وقنوات الدفع اإللكتروني) ،وتفعيل الدخول املوحد للخدمات
اإللكترونية املطروحة يف خطة التحول الرقمي املعتمدة.
كما ينبغي إنشاء نظام املعلومات الوطني وربطه بدائرة اإلحصاءات العامة ليكون مرجع ًا
معلوماتي ًا للحكومة يتاح من خالله إدارة موارد املعلومات احلكومية (Government
 )Information Resourcesويكون مرجع ًا يف دعم القرار احلكومي ومتكني املركز
الوطني لألمن وإدارة األزمات يف ظل جناح التنسيق املؤسسي أثناء اجلائحة من خالل
املركز وآلية العمل املطبقة.
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وبالرغم من جهود اإلصالح التي شهدتها اإلدارة احلكومية األردنية ،إال أن عملية التطوير
عملية مستمرة ال تقف عند إجناز أو نتيجة معينة ،فاملتغيرات احمليطة متسارعة
وديناميكية ،خصوص ًا يف ظل الوضع الراهن والتوتر احمليط باألردن الذي فرض حتديات

ً
مرونة وانفتاح ًا وتشاركية
كبيرة وجديدة أهمها جائحة كورونا ،وهو ما يتطلب دور ًا أكثر
وكفاءة يف تلبية احتياجات املواطنني من اخلدمات وحسن إدارة املوارد احملدودة للدولة،
ً
مقبوال أن حتتكر احلكومة إدارة جميع مرافقها يف غياب مشاركة القطاع اخلاص،
فلم يعد

كما أن الكثير من مهام دوائر احلكومة ميكن تنفيذها إلكتروني ًا إضافة إلى التعهيد للقطاع
اخلاص .ومن املعروف أن احلكومة الرشيقة تسعى بشكل مستمر للتركيز على التنظيم
والرقابة ،وهذا من شـأنه رفع درجة فاعلية أدائها بأقل التكاليف املمكنة وحتقيق درجة
أعلى من الرضا الشعبي عن برامجها ومشاريعها املتنوعة.
كما أن متطلبات احلوكمة حتتم على احلكومة إنشاء مجالس شراكة مع القطاع اخلاص
ومؤسسات املجتمع املدني واملعنيني ،وهذا يضمن عدم انفرادها يف صناعة التشريعات
ورسم السياسات ،ويحفز اجلهات الشريكة على حتمل املسؤولية وااللتزام مبعايير
التنفيذ السليم.

خامسًا :سبل التطوير والفرص المتاحة أو العقبات التي
تواجه القطاع بعد الجائحة
أكدت كتب التكليف السامي للحكومات املتعاقبة على ضرورة التركيز على إصالح القطاع

العام ،وبحسب حتليل اإلجنازات املتحققة واملنسجمة مع كتب التكليف السامي وكتب
البيان الوزاري للحكومات املتعاقبة أمام مجلس النواب وكما ورد يف تقرير حالة البالد لعام
 ،2019ما زالت املبادرات واألنشطة التي تنفَّ ذ ال ترتقي إلى خطة وطنية لتطوير وإصالح
القطاع العام بشكل شامل يؤثر إيجابي ًا على اإلدارة العامة ويعزز محاور اإلصالح اإلداري
باملقومات الرئيسة لإلدارة من تشريع وتخطيط وتنظيم وتوجيه للموارد البشـرية.
إذ ما زال يجري تصميم استراتيجيات جديدة وخطط تنفيذية ومبادرات ومشاريع،
بينما يتم التغاضي عن اإلجنازات السابقة ويتوقف العمل يف استكمال اخلطط املقرة
سابق ًا ،ويتم كذلك إلغاء اخلطط السابقة واجلهود والدراسات التي متت والتي استنفدت
الكلف املالية املتأتية من املنح واملساعدات والقروض الدولية اخلاصة بتطوير وإصالح
القطاع العام والتحول الرقمي للحكومة .وأثناء إعداد هذه املراجعة ،أعلنت احلكومة عن
االستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي من دون حتليل إجنازات اخلطة االستراتيجية
السابقة أو استكمال مشاريعها ،وكذلك من دون مراجعة ما ُأجنز يف مشروع "األردن الرقمي
 "2020الذي كان يتضمن إعادة هندسة لإلجراءات يف العديد من الوزارات والدوائر
اخلدمية بحلول عام .2020
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مفعلة وال
ّ
إن املشهد يف عام  2020يتكرر ،إذ ما زالت االستراتيجيات واخلطط التنفيذية غير ّ

تتعدى كونها ملفات ورقية دون وجود آلية ملراقبة إجنازها أو تفعيلها باحلد األدنى ،ويشوبها
التداخل يف املهام واملسؤوليات ،واالزدواجية يف تنفيذ املشاريع ،باإلضافة إلى التركيز واجلهد
الكبير واملبالغ فيه على مشاريع إعداد األدلة والسياسات دون االهتمام باملشاريع ذات األثر
املباشر على القطاع ،إذ إن إجنازات وزارات تطوير القطاع العام والتنمية اإلدارية السابقة
اقتصرت على إصدار األدلة اإلرشادية واألطر العامة التنظيمية دون اخلوض يف مشاريع
تنفيذية ميكن تطبيقها وتعكس أثر ًا إيجابي ًا يلمسه املتعاملون يف القطاع.
وما زال القطاع يعاني من التشتت وعدم التركيز يف إطالق املشاريع واملبادرات ،فعلى سبيل
املثال أطلق صندوق امللك عبداهلل الثاني للتنمية برنامج تطوير اخلدمة املدنية بهدف
زيادة فعالية موظفي القطاع العام من خالل تنمية مهاراتهم وحتسني أدائهم الوظيفي
وتعزيز املهارات القيادية واإلدارية لديهم ،وذلك بالتنسيق مع جامعات بريطانية
متخصصة ،وبلغ عدد املستفيدين من البرنامج  260موظف ًا وموظفة .وجرى إغفال
أن هذه املشاريع من مهام معهد اإلدارة العامة ،وأنه من املمكن تكاتف اجلهود من جميع
اجلهات الداعمة ومنها الصندوق لدعم قدرات املعهد بالشراكات العاملية املتخصصة يف
رفع القدرات احلكومية.
ومن جانب آخر ،لم تعمل احلكومة ممثلة يف اجلهات احلكومية املعنية يف القطاع العام،
ببناء إطار مواءمة استراتيجي ( )Strategic Alignment Modelملشاريعها
ومبادراتها مع "رؤية األردن  "2025التي حظيت بالرعاية امللكية ،إذ تضمنت الوثيقة
مبادرات ذات أولوية يف محور أداء القطاع العام من أهمها:
 االستمرار يف تنفيذ برنامج تطوير أداء اجلهاز احلكومي  2016-2014مبحاورهومضامينه الرئيسة والبناء عليها وتطويرها.
 البناء على ما مت إجنازه يف تنفيذ برامج إعادة هيكلة اجلهاز احلكومي للوصول إلىجهاز حكومي يتسم بالرشاقة ويحقق الكفاءة والفاعلية يف تنفيذ املهام من خالل
عمليات الدمج وإلغاء وتغيير االرتباط ونقل املهام وتوحيد الهيئات التنظيمية
والرقابية يف القطاعات.
 العمل على زيادة نسبة شاغلي الوظائف الفنية املتخصصة مقابل الوظائف املساندة(فني ،إداري).
 االستمرار يف بناء القدرات املؤسسية يف مجال إدارة وتخطيط املوارد البشرية ،ورفعقدرات وحدات املوارد البشرية يف اجلهاز احلكومي.
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 مراجعة وتطوير األطر التشريعية الناظمة لعمليات إعادة الهيكلة وتطوير الهياكلالتنظيمية ملؤسسات اجلهاز احلكومي (قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية،
نظام استحداث الدوائر احلكومية وتطوير الهياكل التنظيمية).
لقد ركزت "رؤية األردن  "2025على بناء قدرات معهد اإلدارة العامة يف مجال الدراسات
واالستشارات ،باإلضافة إلى إعداد خطة وطنية موجهة للتدريب والتأهيل للسنوات
القادمة مبنية على االحتياجات الفعلية واألولويات التطويرية للموارد البشرية وفق
أفضل املمارسات يف اخلدمة املدنية ،والعمل على تنفيذ دراسات لتقييم أثر التدريب
على األداء الفردي واملؤسسي ،والعمل على بناء القدرات القيادية بهدف متكني القيادات
التنفيذية يف اجلهاز احلكومي ضمن مستوى مساعدي األمناء العامني ومديري اإلدارات
واملديريات ليكونوا أكثر قدرة على تولي املهام القيادية يف املستقبل تنفيذا ملفهوم
التعاقب الوظيفي يف اجلهاز احلكومي.
ويظهر املشهد احلكومي العام مدى التشتت احلاصل جراء تعدد االستراتيجيات
ُ

واخلطط .وقد أشار تقرير حالة البالد لعام  2019يف توصياته إلى أهمية وجود جهة

مرجعية حكومية تراقب األداء االستراتيجي بشكل شمولي وتراقب أداء املشاريع
واملبادرات وتعمل على مواءمتها مع األولويات الوطنية بهدف تكاتف اجلهود والطاقات
وإدارة النفقات يف تطوير القطاع بشكل عام.
ويف املرحلة الراهنة ،من الضروري تفعيل دور إدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات بهذه
املهمة لضمان عدم ازدواجية املشاريع واملبادرات ،وتركيز كل من ديوان اخلدمة املدنية
ومعهد اإلدارة العامة وإدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات على مهامه األساسية.
وكذلك أن تعمل احلكومة على مراجعة أنظمة تنظيم ديوان اخلدمة املدنية ومعهد
اإلدارة العامة وإدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات لضمان تكامل منظومة تطوير
القطاع العام وانسيابية املشاريع التطويرية.
إن أبرز الفرص يف مجال تطوير القطاع تتمثل يف اعتبار احلكومة اإللكترونية من أهم
األذرع ذات األثر املباشر للتطوير ،وذلك من خالل إشراك فعال للوزارات ومؤسسات الدولة
يف خطط التطوير املؤسسي والتحول الرقمي ،وإعطاء وزارة االقتصاد الرقمي والريادة دور
املمكّ ن والداعم للجهات احلكومية يف مجال التحول الرقمي وهندسة اإلجراءات بالتزامن
مع خطط التطوير املؤسسي وباعتبار أن أداة التطوير تكمن يف احللول الرقمية ،وتطوير
املوارد البشرية على أفضل املمارسات ،وبناء منظومة ممكنات احلكومة اإللكترونية يف
القطاع العام.
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وميكن هنا اإلشارة إلى تقرير األمم املتحدة اخلاص بتنمية احلكومة اإللكترونية لعام
 ،2020والذي أظهر تراجع موقع األردن إلى املرتبة  117عاملي ًا .وكذلك حصول األردن

على املركز  106عاملي ًا يف محور احلكومة اإللكترونية ضمن مؤشر االبتكار العاملي لعام

 ،2020والذي يتضمن عدد ًا من التوصيات بشأن بناء مشروع احلكومة اإللكترونية

والتحول الرقمي .كما ّ
حل األردن يف الترتيب  11على دول الشرق األوسط يف تقرير
التقدم الرقمي الصادر من املعهد األوروبي للتنافسية الرقمية.
ً
مدخال استشاري ًا وتقييمي ًا ،ودراسة
وال بد من العمل على حتليل الدراسات العاملية لتكون
التقارير والدراسات الصادرة من اجلهات الدولية والتي يتم من خاللها استعراض فرص
حدد
التطوير واألولويات والتوصيات الفنية اخلاصة بتطوير القطاع .ويف هذا املجال ّ

تقرير أعده البنك الدولي عن مراجعة للقطاع العام رقم  19664والصادر يف الربع األخير
من عام  ،22019نقاط الضعف يف عدد من املجاالت ،والتي تضاف إلى التحديات التي
تواجه القطاع ،ومنها :ضعف يف مجال تفويض الصالحيات يف تنفيذ املشاريع احليوية
ذات األثر اإليجابي على القطاع ،وضعف يف األداء العام يف القطاع احلكومي ويف منظومة
مراقبة األداء احلكومي والذي أدى إلى ضعف ترابط األداء املؤسسي .وأظهر التقرير أن
ديوان اخلدمة املدنية ما زال يعاني من ضعف يف إجراءات وتنظيم استقطاب الكفاءات
املطلوبة ملتطلبات القطاع العام اجلديدة وغير املسبوقة ،باإلضافة إلى ضعف يف املهارات
القيادية لدى عدد من املستويات اإلدارية يف القطاع العام وباألخص يف املستويات
القيادية والتنفيذية ،وهو ما يتطلب تطوير القدرات يف الفئة العليا والفئة التنفيذية
امللحة واجلديدة.
من خالل برامج متكني ورفع قدرات متطورة تواكب متطلبات القطاع ّ
وبهدف االستفادة من التقرير ،تضمنت أجندة إصالح القطاع العام يف الدراسة :مراجعة
االستراتيجيات ذات العالقة ،والتركيز على إعادة الهيكلة لتشمل إعادة هندسة
اإلجراءات احلكومية يف العديد من املؤسسات اخلدمية ،والعمل على مراجعة اخلدمات
واملهام األساسية للوزارات ،وتطوير عمليات التوظيف واالستقطاب والتقييم ملوظفي
القطاع العام ،ومراجعة االزدواجية وتداخل املهام بني عدد من الوزارات واملؤسسات،
وتفعيل إطار الشراكة مع القطاع اخلاص يف تعهيد عدد من املهام اخلدمية احلكومية
( )Out-sourcingإلى القطاع اخلاص ضمن أسس ودراسات تضمن الشفافية واملساءلة
ومراقبة األداء.

http://documents1.worldbank.org/curated/en/954501468273600730/text/1966 2
40ESW0P0531tor1Review19664green.txt
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وخلص التقرير إلى ضرورة تصميم استراتيجية وطنية إلصالح القطاع العام تتضمن
أهداف ًا ومؤشرات وتلقى إشراف ًا مباشر ًا من رئيس الوزراء ،وأن تقترن باإلرادة امللكية
وتشرف على إجنازها جلنة ملكية أو مجلس اعلى إلصالح القطاع العام وان تكون عابرة
للحكومات ،لضمان اإلجناز والتنفيذ وكي ال تتأثر بسبب تشكيل احلكومات أو أي معيقات
أخرى.
ويف مجال الكفاءة احلكومية ،على احلكومة التركيز على النتائج واعتبارها عنصر ًا
أساسي ًا يف إصالح احلكومة ،إذ ترتكز الكفاءة احلكومية على أربعة مجاالت رئيسة:
متابعة املمارسات املبتكرة ،واستخدام أدوات القياس والتحليل ،وتقليل االزدواجية يف
املهام ،وتطوير ممارسات جديدة يف مجاالت اخلدمة العامة املختلفة .وبحسب الدراسات
العاملية ،فإن محركات رفع كفاءة احلكومات ترتكز على :رؤية واضحة يحددها إطار
حوكمة وإطار زمني للتنفيذ ،وآلية قياس أداء مؤسسي واستراتيجي فعال ،وتعزيز مفهوم
املساءلة وااللتزام.
ووفق ًا لتقرير البنك الدولي أظهرت املؤشرات ضمن محور الكفاءة احلكومية ،كفاءة
احلكومة األردنية مبعدل  %57.69لعام  2017وتراجعها إلى معدل  %57.21لعام
 ،2018مما يدل على انخفاض معدل كفاءة القطاع احلكومي مقارنة مع الدول ضمن
التقييم.
ومن خالل تتبع مجموعة من املؤشرات العاملية املرتبطة باألردن ،يتبني تراجع تصنيف
احلكومة يف ما يتعلق مبؤشر النزاهة احلكومية من  51.9يف عام  2018إلى  49.6يف عام
.2020
وأشار تقرير التنافسية العاملي لعامي ( )2020-2019الصادر عن املنتدى االقتصادي
العاملي ،إلى أن األردن يقع يف املرتبة  64عاملي ًا يف مؤشر أداء القطاع العام ،وذلك بعدما
كانت مرتبة األردن يف املؤشر ذاتة  52لعامي (.)2018-2017
وحلّت اململكة يف املرتبة  64عاملي ًا يف مؤشر فعالية احلكومة بحسب تقرير التنافسية
الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي يف الربع األول من عام ُ .2020
وتظهر دراسة
أعدها معهد ( )The Legatum Instituteلقياس أداء احلكومات وفق منهجية املعهد
من خالل مؤشر ( )the Prosperity Indexأن األردن يقع يف املرتبة  95عاملي ًا يف مؤشر
فعالية احلكومة.
ويرجع سبب الفروقات يف ترتيب األردن إلى اختالف منهجية القياس املعتمدة ،إذ يتم
حصر اإلجنازات لقياس مستوى فعالية احلكومة يف مجال األطر التنظيمية وثباتها،
وقياس مستويات اإلنتاجية مقارنة مع اإليرادات احلكومية .ويرتبط املؤشر مع مؤشرات
ذات عالقة بإنتاجية القطاع احلكومي ككل.
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وبلغت نتيجة األردن يف محور الثقة باحلكومة ضمن تقرير احلرية االقتصادية لعام 2020
الصادر عن مؤسسة "هيرجت فاونديشن"  49.6باملعدل مقارنة بـ  51.9يف عام .2019
ومن خالل حتليل مؤشرات االبتكار العاملية الصادرة عن منظمة امللكية الفكرية الدولية
ّ
احتل املرتبة  64عاملي ًا يف مؤشرات
لعام  2020وتقرير عام  ،2019يظهر أن األردن
فعالية احلكومة ،وذلك ضمن منهجية قياس املؤشرات املصممة من قبل معهد األبحاث
يف جامعة "انسياد".
وباعتبار أن املؤشرات العاملية تعطي تصور ًا شفاف ًا وحيادي ًا يف تقييم الدول ،وباعتبار
التقارير العاملية من أهم مدخالت بناء االستراتيجيات واخلطط ،فمن الواضح أن على
احلكومة إعادة تشكيل إدارة املنظومة اإلدارية وباألخص ذات العالقة بكفاءة احلكومة
وفعاليتها ،وإعادة إنتاجها ،وتصميمها لتتواءم مع املتطلبات املستقبلية والتحديات التي
تواجه الدولة.
وبهدف تعزيز الكفاءة والفعالية احلكومية ،تعمل احلكومات بعامة على بناء خطط
استراتيجية فعالة ترافقها هيكلة إدارية تدعم تنفيذ اخلطط وتتضمن إجراءات
وعمليات وسياسات فعالة ،وكذلك االعتماد على تطبيق احلوكمة املؤسسية والشفافية
ً
وصوال إلى حتقيق الرضا والرفاه ،وتعزيز مالمح االزدهار
واإلبداع والنزاهة والتمكني،
االقتصادي واالجتماعي ،األداء الفردي واملؤسسي وربطه مع خطط استراتيجية
بأهداف ذكية قابلة للقياس وذات أثر مباشر على املواطنني.

سادسًا :مراجعة استراتيجيات الوزارة /القطاع ما قبل
الجائحة ،ومتابعة إمكانية تنفيذها في ظل الظروف الراهنة
لعامي 2019
يف سياق حتليل اإلجنازات املنسجمة واملتحققة مع أولويات احلكومة املعلنة َ

وتقريري إجنازات احلكومة لعام  2019وللربع
و 2020ووثيقة "على خطى النهضة"
َ

األول من عام  ،2020يتبني أن احلكومة حددت األولويات يف محور "رفع كفاءة القطاع
العام والقضاء على الترهل اإلداري" ،وأعلنت أنّها ستقوم بتنفيذ عدد من اإلجراءات
أبرزها :ترشيق اجلهاز احلكومي ،إعداد سياسة االستخدام األمثل للموارد البشرية
وتطبيقها ،تطوير  70مركز ًا لتقدمي اخلدمات احلكومية ،تطوير قدرات  1000من
موظفي املكاتب األمامية (مقدمي اخلدمات) وتأهيلهم فني ًا ،تطوير معايير عامة لتقدمي
اخلدمات احلكومية ومؤشرات أداء على مستوى املراكز اخلدمية ،تعزيز مشاركة القطاع
اخلاص واملجتمع املدني والبلديات يف تقدمي اخلدمات احلكومية (التعهدات) ،مبا يسهم
يف رفع جودة اخلدمة املقدمة.3
 3أولويات احلكومة /https://www.your.gov.jo 2020 2019-
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َ
تطبيق سياسة
وبشأن إجنازات احلكومة استناد ًا لألولويات املعلنة ،أعلنت احلكومة
االستخدام األمثل للموارد البشرية يف القطاع احلكومي ،واملباشرة يف تقليص حجم
اجلهاز احلكومي وااللتزام بتقليصه بنسبة  %10يف عام  ،2020ودمج عدد من املؤسسات
ذات املهام املشتركة (ومن ذلك دمج مجلس وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم املهني
والتقني ،ومركز االعتماد وضبط اجلودة ،حتت مظلة واحدة باسم "مؤسسة تنمية
املهارات").
ويف مجال دمج املؤسسات ،أعلنت حكومة بشر اخلصاونة يف بيانها الوزاري أمام مجلس
النواب يف مطلع العام  2021عن البدء يف إجراءات دمج عدد من املؤسسات والهيئات وفق
رد احلكومة.
آلية عمل محددة بحسب ّ
ومن جهة أخرى ،هناك تناقض يف توجهات احلكومة ،إذ قررت احلكومة إنشاء مؤسسات
وهيئات جديدة من املمكن االستغناء عنها بتفعيل عدد من اجلهات احلكومية ،ومن ذلك
إنشاء هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية كهيئة تعنى بتنظيم التدريب ،إذ كان
من املمكن متكني مؤسسة التدريب املهني للقيام باملهمة أو تكليف هيئة اعتماد مؤسسات
التعليم العالي وضمان جودتها للقيام مبهام هذه الهيئة ،مع اإلشارة إلى تعدد املؤسسات
املعنية بالتدريب يف احلكومة (صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني،
مؤسسة التدريب املهني ،الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل ،املركز الوطني لتطوير
املوارد البشرية ) .كما أقرت احلكومة إنشاء هيئة مستقلة تعنى باجلودة واملواصفات
ً
بدال من مؤسسة
وحماية املستهلك حتت مسمى "هيئة اجلودة وحماية املستهلك"
املواصفات واملقاييس.
ويف مجال إعادة الهيكلة وترشيق اجلهاز احلكومي ،ال بد من العمل على حتليل املهام
واملسؤوليات وأنظمة إنشاء املؤسسات والهيئات ودمج تلك التي تتشابه يف مهامها ،ومن ذلك
على سبيل املثال دمج املجلس األعلى لشؤون األسرة واملجلس األعلى لشؤون األشخاص
املعاقني لتكون تبعية املجلس اجلديد لوزارة التنمية االجتماعية ،وكذلك دمج املجلس
األعلى للسكان ودائرة اإلحصاءات العامة ،ودمج املجلس التمريضي األردني واملجلس
الصحي العالي وإحلاق املجلس اجلديد بوزارة الصحة.
ويف مجال تطوير  70من مراكز اخلدمة الذي ورد يف أولويات احلكومة ،ويف األولوية
احلكومية املتضمنة "تطوير معايير عامة لتقدمي اخلدمات احلكومية ومؤشرات أداء
على مستوى املراكز اخلدمية" ،عملت اإلدارة على إعداد دليل إرشادي بهدف مساعدة
الدوائر يف وضع معايير ومؤشرات اخلدمات.
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ويف هذا املجال:
 صدر قرار مجلس الوزراء باملرتكزات واملراحل الالزمة الستحداث مراكز اخلدماتعلى مستوى اململكة ،كما مت التنسيق مع الدوائر لتحديد باقات اخلدمات واملتطلبات
جار إلطالق مركز خدمات احلكومي يف
الالزمة لتقدميها وتسمية املوظفني .والعمل ٍ

منطقة املقابلني بالتعاون مع شركة البريد األردني

 يجري تطوير العمل يف مراكز اخلدمات الشاملة التابعة لوزارة العدل ،كما مت إعدادسياسة عامة لتطوير مراكز اخلدمات الشاملة بانتظار اعتمادها.
 مت االنتهاء من تنفيذ تطوير  13مركز خدمة بالتنسيق مع وزارة األشغال العامةواألسكان ،لدوائر ذات متاس مباشر مع املواطنني (دائرة األحوال املدنية ،دائرة األراضي
واملساحة ،مكاتب العمل ،وزارة التنمية االجتماعية ،صندوق املعونة الوطنية ،املراكز
الصحية ،أمانة عمان الكبرى ،إدارة االمتحانات يف وزارة التربية والتعليم ،سلطة وادي
األردن) .وقد مت اختيار تلك املراكز يف ضوء تقييم ميداني متخصص شمل طبيعة
البيئة املكانية ورحلة املتعامل يف املركز وحجم الشكاوى.
 مت وقف استكمال تنفيذ عدد من املشاريع نظر ًا لعدم توفر املخصصات الالزمة ضمنموازنة برنامج إدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات لعام  2020يف ظل تداعيات
جائحة كورونا.
 سيتم تطوير معايير ومواصفات إنشاء مكاتب خدمة اجلمهور التابعة للدوائراحلكومية ،وسيتم تعميمها على اجلهات املختصة بالشراء واالستئجار والعطاءات
اخلاصة بالصيانة ،لضمان التقيد بهذه املواصفات ،إذ لوحظ وجود أكثر من جهة
تعمل على تطوير املراكز ،مثل الدوائر احلكومية وجلان الالمركزية يف احملافظات.
وكذلك احلال يف ما يخص تعزيز مشاركة القطاع اخلاص واملجتمع املدني والبلديات يف
تقدمي اخلدمات احلكومية (التعهدات) ،إذ لم يتم إجناز األولوية بحسب تقارير إجنازات
حكومة عمر الرزاز.
ويف مجال املسرعات احلكومية وقيام إدارة التطوير املؤسسي بإنشاء وحدة متخصصة
باملسرعات ،مت البدء بالعمل على منهجية املسرعات احلكومية بالتعاون مع اجلانب
اإلماراتي مبوجب االتفاقية املبرمة معهم ،ومت بحث التحديات التي تواجه القطاع العام،
وعقد مجموعة من الورش جلميع القيادات احلكومية على مستوى الوزراء واألمناء
العامني واملديرين العامني ،ومت اعتماد خمسة حتديات وإطالق الدفعة األولى بتاريخ 7
أيلول  2020على أن االنتهاء منها يف مطلع عام .2021
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وبشكل عام ،وعلى صعيد القرارات التي اتخذتها حكومة الرزاز ،توزعت محاور القرارات
إلى ما نسبته  %31ضمن احملور التشريعي ،و %30ضمن احملور اإلداري ،بينما وصلت
نسبة احملور املالي واالقتصادي إلى  %13من مجموع القرارات ،أما محورا أداء القطاع

العام والنزاهة ومكافحة الفساد فقد وصلت نسبة ّ
كل منهما إلى  %1فقط.

ومن جانب آخر ،ما زال القطاع يعاني مجموعة من اإلشكاالت يف إطار هيكلية إدارة
احلكومة مبستوياتها العليا واملتوسطة .ومن ذلك:
جليـ ًا اتساع نطاق إشراف رئيس الوزراء على الكثير من املؤسسات ،واألمور
 يظهرّ

السياسية ،واالقتصادية ،واإلدارية ،واالجتماعية ،باإلضافة إلى الوزارات ،األمر
ضعف فاعلية اإلشراف واالرتباط بحكم االنشغال.
الذي ُي ِ

 عدم وجود معايير عادلة لتسعير وظائف العقود الشاملة ذات األجور املرتفعة ،األمرالذي انعكس سلبي ًا على مفهوم العدالة ،وتكافؤ الفرص ،ومبدأ الراتب للوظيفة ،كما
انعكس على حجم فاتورة الرواتب وتضخمها.
 اختالف معايير التوظيف بني املؤسسات احلكومية والعامة املستقلة ،وكذلك اختالفهاتشوه اإلدارة العامة وإلى استغاللها من ِقبل
للشركات املساهمة العامة ،مما أدى إلى
ّ
املتنفذين من الناحيتني اإلدارية واملالية .وهذا بالطبع ُيثير الرأي العام ضمن مفهوم
العدالة االجتماعية ،إضافة إلى تعدد استثناءات التوظيف يف نظام اخلدمة املدنية

لسنة .2020
 ضعف الرقابة على املؤسسات التي ال تخضع لنظام اخلدمة املدنية أو التي تستقطبموظفيها خارج سلّم الرواتب املعتمد بالنظام ،مما أدى إلى تشكيل قضية رأي عام
ووضع احلكومات يف مواجهة ساخنة أمام مجلس النواب وقادة الرأي العام.
وطنية،
َ
 تدني كفاءة بعض املوظفني وضعف قدرتهم على التكيف مع التغيير وتنفيذ املهاماملطلوبة منهم بفاعلية ،نظر ًا لضعف برامج التحفيز وإدارة األداء وعدم ربط املسارات
التدريبية مع املسارات الوظيفية؛ يضاف إلى ذلك خروج عدد البأس به من الكفاءات
احلكومية للعمل يف القطاع اخلاص أو يف دول اخلليج العربي.
 تطبيق مبدأ َاجلدارة يف إشغال الوظائف احلكومية ما زال يفتقر للنضج الكايف لتمكينه
من مواكبة التطورات والتغيرات العاملية.
 على الرغم من نقل بعض املؤسسات لقانون املوازنة العامة ،إال أنه ال توجد معاييرواضحة ومحددة ومتفق عليها ملنح االستقاللية للمؤسسات احلكومية أو دمجها أو
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إلغائها ،ناهيك عن تضخم هيكلية اإلدارة العليا ،وارتفاع كلفها ضمن بعض األمناط
املؤسسية احلديثة التي أفرزتها مرحلة التوسع يف إنشاء املؤسسات املستقلة (مثل
أعداد املفوضني ،ومجالس اإلدارة ..إلخ) ،فليس بالضرورة أن يكون إدراج املؤسسات يف
قانون املوازنة مبرر ًا الستمراريتها ،فال بد أن يكون هناك مبرر علمي وعملي لوجودها.
ويف مجال أولويات احلكومة لعامي ( ،)2021-2020جرى حتديد مبادرات ومشاريع
إلعادة الهيكلة وترشيق اجلهاز احلكومي .إذ أشارت احلكومة يف تقريرها إلى أنه سيتم ضم
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لوزارة التربية والتعليم وتعزيز دور مجلس التعليم
العالي ،ودمج الهيئات املنظمة لقطاع الطاقة يف هيئة واحدة ،ودمج الهيئات املنظمة
لقطاع النقل يف هيئة واحدة ،وتقليص عدد املفوضني يف الهيئات التنظيمية إلى احلد
األدنى ،وإعداد إطار عام للهيئات واملؤسسات احلكومية املستقلة يتضمن مراعاة احلد
األدنى من املفوضني والكلف اإلدارية واللوجستية ودراسة املهام التنظيمية والتنفيذية
التي متارسها الهيئات.
كما أشارت احلكومة يف تقريرها إلى تطبيق سياسة االستخدام األمثل للموارد البشرية،
كم ًا ونوع ًا،
بهدف مأسسة عمليات إعادة توزيع املوظفني بحسب حاجة الدوائر احلكومية ّ

باإلضافة إلى العمل على إنفاذ حوكمة السياسات واألدوات التشريعية وسياسة تقييم
األثر يف الدوائر احلكومية ،والعمل على ربط أداء وتقييم املوظف العام باألداء املؤسسي،
ومتكني الوحدات التنظيمية املعنية بتطوير األداء املؤسسي يف اجلهاز احلكومي .وحددت
احلكومة مؤشرات لنطاق عمل أولوياتها تتضمن تخفيض عدد الوزارات واملؤسسات
احلكومية من  104يف عام  2019إلى  95مع نهاية عام  ،2021وتطبيق نظام تقييم أداء
جديد ملوظفي القطاع العام يرتبط باألداء املؤسسي.
وبهدف مراجعة خطط عمل اجلهات املعنية يف إصالح القطاع العام بحسب محور "رفع
كفاءة القطاع العام والقضاء على الترهل اإلداري" ،استُ عني بخطط العمل واخلطط

االستراتيجية ّ
لكل من إدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات وديوان اخلدمة املدنية

ومعهد اإلدارة العامة .ويف ما يلي أبرز محاور هذه اخلطط:

ً
أوال :إدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات /رئاسة الوزراء

عامي 2020
أطلقت اإلدارة مشاريع منها ما ُأجنز ومنها ما هو مخطط إلجنازه خالل َ

و ،2021وتضمنت ما يلي:

 إطالق مبادرة "متكني الوحدات املعنية بتطوير األداء املؤسسي" ،إذ أشارت الوحدة يفتقريرها إلى إجناز الدليل التنظيمي.
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 إطالق مبادرة "تقليص اجلهاز احلكومي وتقدمي دراسات مقترحة" ،وبحسب التقريرفإن مشروع إعادة هيكلة القطاع العام املخطط لتنفيذه يتضمن إعداد معايير وأسس
توزيع الفائض من املوظفني.
 إطالق مبادرة "إنفاذ حوكمة السياسات واألدوات التشريعية يف الدوائر احلكومية"،عامي
إذ أشارت الوحدة إلى إجناز الدليل اإلرشادي لقياس األثر واملخطط له خالل َ
 2020و ،2021والعمل على إعداد املادة التدريبية للدليل واإلشراف على دراسات

تقييم األثر.
 إطالق مبادرة "مأسسة عمل وحدة اإلجناز واألداء احلكومي" ،إذ أشارت الوحدة إلى أناملشروع املخطط له والداعم لتنفيذ املبادرة.
 إطالق نظام متابعة اخلطة احلكومية وتنفيذ مبادرة "تقييم أداء موظفي القطاعالعام وربط األهداف الفردية وباألهداف املؤسسية" ،إذ أشارت الوحدة إلى أن املخطط
له العمل على إعداد منظومة متكاملة لربط األداء الفردي واملؤسسي.

ثاني ًا :ديوان اخلدمة املدنية

أشار البرنامج التنفيذي للديوان ضمن محور تطوير القطاع العام لعامي 2020
و 2021إلى عدد من املبادرات واملشاريع أهمها :استكمال نظام معلومات املوارد البشرية،
والتخطيط الوظيفي ،والتحول نحو منهجية إدارة املوارد البشرية املبنية على الكفايات.
ويف ضوء إقرار نظام اخلدمة املدنية اجلديد رقم ( )9لعام  ،2020أعد الديوان خطة
عمل إلنفاذ النظام
وتطبيقه على أرض الواقع ،وحدد احملورين التاليني للعمل عليهما خالل عام :2020
 .1تعزيز القدرات على حتديد االحتياجات من املوارد البشرية .وشمل هذا احملور
عدد ًا من األنشطة من بينها :إعداد منهجية تخطيط املوارد البشرية وعبء العمل،
وسياسات وآليات إدارة توزيع الفائض يف اجلهاز احلكومي ،والتعاقب الوظيفي ،ووضع
كمية لتحديد االحتياجات من املوارد البشرية على املستوى القطاعي.
مؤشرات ّ
 .2تلبية احتياجات الدوائر من املوارد البشرية .وشمل هذا احملور عدد ًا من املشاريع
أهمها :تطوير االستقطاب واالختيار والتعيني ،وإعداد معايير معتمدة لتحديد
الوظائف احلرجة والتخصصات الراكدة ،وتطوير أدوات وآليات التقييم لقياس
مستوى الكفايات الفنية والسلوكية املطلوبة للتنافس على إشغال الوظائف ،وتعزيز
كفاءة وفاعلية املوارد البشرية.
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ثالث ًا :معهد اإلدارة العامة

حدد املعهد األولويات يف خطته االستراتيجية لألعوام ( )2022-2020لتتضمن
تقدمي خدمات حتقق متطلبات واحتياجات اجلهات احلكومية واجلهات املستفيدة
األخرى ،والوصول إلى بيئة مؤسسية متطورة ومؤهلة لتقدمي خدمات مستدامة وبجودة
عالية ومتيز .كما حددت عدد ًا من النتائج االستراتيجية التي يطمح للوصول إليها من
أحد املقومات الرئيسة يف اإلصالح اإلداري،
عد املعهد َ
خالل تنفيذ االستراتيجية ،أهمها ّ

واخليار األول للجهات احلكومية يف مجال التدريب واالستشارات اإلدارية.
َ

ووفق ًا للمادة ( )4من نظام املعهد ،فإن أهداف املعهد :رفع كفاءة القطاع العام ،وترسيخ
مفاهيم احلوكمة وسيادة القانون يف القطاع العام ،ودعم اإلدارة العامة يف اتخاذ القرارات
ورسم السياسات من خالل بناء القدرات والتدريب والتطوير واالستشارات اإلدارية.
وعمل املعهد على تصميم أهدافه يف اخلطة االستراتيجية املعتمدة لألعوام
( )2022-2020كما يلي:

 -تعزيز دور المعهد في تطوير موظفي القطاع العام.

وقد ُحددت مجموعة من املبادرات واملشاريع لتحقيق هذا الهدف ،من أهمها تطوير
البرامج التدريبية ،وتطوير أساليب وقنوات التدريب.

 -استعادة ورفع مكانة المعهد محليًا وخارجيًا.

وقد ُحددت مجموعة من املبادرات واملشاريع لتحقيق هذا الهدف ،من أهمها بناء الهوية

املؤسسية للمعهد.

 -تطوير واستدامة األداء المؤسسي للمعهد.

وقد ُحددت مجموعة من املبادرات واملشاريع لتحقيق هذا الهدف ،من أهمها تطوير
خدمات املعهد وتطوير بنيته التحتية.
***
ومن خالل مراجعة تقرير حالة البالد لعام  2019وما مت إجنازه ،واعتماد ًا على وثيقة
"على خطى النهضة" وتقرير نتائج احلكومة لعام  ،2019يتبني أن إدارة تطوير األداء
املؤسسي والسياسات أجنزت عدد ًا من املبادرات ،إال أن مهامها ومسؤولياتها تتعارض مع
مهام ومسؤوليات جهات أخرى ذات صلة بالقطاع العام؛ كقيام اإلدارة مببادرة متكني
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تعد من مهام معهد اإلدارة العامة
الوحدات التنظيمية بتطوير األداء املؤسسي والتي ّ
ُ
وذكرت كمبادرة يف خطة عمل املعهد .كما أن هناك تعارض ًا يف مبادرة الوصف الوظيفي
مع مهام ديوان اخلدمة املدنية.
وما زال دور وزير الدولة لشؤون التطوير املؤسسي واملعني مبلف تطوير القطاع العام غير
واضح وغير محدد مبهام ذات بعد استراتيجي ومؤطر بإطار زمني للتنفيذ .كما أن هناك
عدم وضوح يف دور اإلدارة هل هو تنفيذي أم رقابي أم تنظيمي؟ إذ إن هذه اإلدارة ُأنشئت
لتكون معنية يف تطوير ومراقبة األداء املؤسسي ،وعليه فمن األجدى التركيز على هذا
احملور وترجمته إلى مبادرات ومشاريع ذات أثر مباشر ،وحتويل بقية املهام التي تعمل
يعد املرجع
عليها اإلدارة إلى مؤسسات حكومية أخرى؛ ومنها ديوان اخلدمة املدنية الذي ّ
الرئيس للموظف احلكومي وللموارد البشرية احلكومية ،وكذلك معهد اإلدارة العامة الذي

يعد اجلهة املمكّ نة للقطاع احلكومي والذراع االستشارية والداعمة لتطوير القطاع؛ على
ّ
أن تتولى اإلدارة رسم السياسات ودور املنسق الرئيس لتطوير القطاع بني جميع اجلهات

ذات العالقة ،مع أخذ مخرجات مركز امللك عبداهلل الثاني للتميز بعني االعتبار بوصفها
أن عملية ربط األهداف الفردية باألهداف
من أهم املداخل للتطوير املؤسسي ،ومراعاة ّ

تعد من مهمات الوزارات وإدارات املوارد البشرية يف اجلهاز احلكومي ،بينما
االستراتيجية ّ

تقع عملية التدقيق واملتابعة ضمن مهام ديوان اخلدمة املدنية؛ اجلهة الرئيسة يف إدارة
املوارد البشرية يف القطاع احلكومي.
وعلى الرغم من وجود مشروع ربط األداء املؤسسي ضمن مشاريع ديوان اخلدمة املدنية
يف خطط إنفاذ نظام اخلدمة املدنية اجلديد،
وأن يكون دور إدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات على تفعيل ومراقبة األداء
االستراتيجي للحكومة ،إذ أظهرت تقارير مركز امللك عبداهلل الثاني للتميز أن معظم

تعد لغايات متطلبات جائزة
االستراتيجيات اخلاصة بالوزارات شكلية وغير مطبقة وأنها ّ
امللك عبداهلل الثاني للتميز ،وأن القيادات احلكومية ال تعنى باعتبار االستراتيجية
خريطة طريق للوزارة أو املؤسسة ،وعليه فإنه من الصعب يف املرحلة الراهنة تنفيذ
مشروع ربط األهداف الفردية للموظف احلكومي باألهداف االستراتيجية يف ظل عدم
جناعة االستراتيجية اخلاصة يف الوزارة.
وأعد خطة عمل لتنفيذه
لقد أجنز ديوان اخلدمة املدنية نظام اخلدمة املدنية اجلديد،
ّ

شملت محاور عدة ،ولم يتم حتديد إطار زمني للتنفيذ بحسب وثيقة خطة تنفيذ
النظام ،ولم يتم إدراج هذه اخلطة ضمن البرنامج التنفيذي للديوان ،ولم تظهر يف خطته
االستراتيجية أيض ًا.
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حدد معهد اإلدارة عدد ًا من املبادرات املنبثقة عن أهدافه االستراتيجية
ومن جانب آخرّ ،
ومهامه املؤسسية ،إال أنها ما زالت ال تشمل ُبعد ًا مؤسسي ًا ومشاريع وطنية تدعم قدرات

إصالح القطاع العام بشكل شمولي من منظور أهداف إنشاء املعهد كممكن حكومي للقطاع
أي خدمات ذات بعد استشاري وتطويري
العام ،ولم تتضمن اخلطة التنفيذية للمعهد ّ

يتم تنفيذه بالتزامن مع خطة إدارة التطوير املؤسسي والسياسات يف رئاسة الوزراء

وبالتركيز على الدعم االستشاري للحكومة.

سابعًا :تحليل موازنات الجهات والوزارات ودراسة مدى
أي تغيير سيطرأ عليها
ربطها باالستراتيجيات ومراجعة ّ
يتضح من امليزانية املعتمدة إلدارة التطوير املؤسسي /رئاسة الوزراء وفق ًا لقانون املوازنة
للسنة املالية  ،2020أن إجمالي النفقات العامة يف البرنامج رقم  330يبلغ  1,125مليون
دينار كمخصصات لبرنامج تطوير األداء املؤسسي من خالل تنفيذ عدد من األنشطة
واملشاريع هي :تطوير مراكز خدمة منوذجية ،تدريب ومتكني موظفي املكاتب األمامية،
صيانة وإدامة وتطوير منصة "بخدمتكم" ،تعزيز ممارسة احلوكمة يف القطاع العام،
ترشيق اجلهاز احلكومي واالستغالل األمثل للموارد البشرية.
ومبراجعة اخلطة االستراتيجية لإلدارة ،يتضح ضعف املواءمة بني أهداف اإلدارة وكما
هو يف قانون امليزانية لعام  ،2020إذ لم يتم عكس األهداف االستراتيجية خلطة
عمل اإلدارة التي اعتُ مدت يف عام  2019مع امليزانية ،واعتبار أن امليزانية موجهة
باألهداف ،فعلى سبيل املثال تكررت املبالغ املرصودة يف مجال التدريب على الرغم من
وجود خطة تدريب للقطاع احلكومي يف معهد اإلدارة العامة ،وبلغ إجمالي النفقات
اجلارية والرأسمالية يف ميزانية ديوان اخلدمة املدنية  4,434مليون دينار ،موجهة
لتحقيق األهداف االستراتيجية :ضمان تقدمي جميع اخلدمات وفق معايير اجلودة
والكفاءة والشفافية ،واستقطاب املوارد البشرية املؤهلة وحتفيزها واحملافظة عليها،
ومتكني وتطوير املوارد البشرية يف اخلدمة ملدنية) .وهذا يدل عدم التوافق بني اجلهات
احلكومية (إدارة التطوير املؤسسي ،ديوان اخلدمة املدنية ،معهد اإلدارة العامة) من حيث
تخصيص امليزانية.
وبلغ إجمالي النفقات اجلارية والرأسمالية يف ميزانية معهد اإلدارة العامة  863ألف
دينار موجهة لتحقيق األهداف االستراتيجية :تأهيل وتطوير املوارد البشرية للمعهد،
املساهمة يف بناء القدرات املؤسسية للدوائر احلكومية عن طريق التدريب والبحوث
والدراسات وتطوير اخلدمات والبرامج التدريبية.
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وعليه ،ومن خالل مراجعة بنود ميزانيات اجلهات احلكومية السابقة ،يتضح أن باإلمكان
إعادة توزيع امليزانيات وفق معايير املوازنة العامة املعتمدة لتكون أكثر كفاءة خاصة
ملرحلة ما بعد كورونا ،وتوجيه اإلنفاق إلى اإلجنازات الفعلية الالزمة لدميومة القطاع؛
كتطوير منظومة العمل عن بعد ،وتفعيل أدوات كفاءة املوارد البشرية.
ويف ما يتصل بآثار اجلائحة على الوضع االقتصادي واملالي ملوازنة الدولة ،أظهرت احلكومة
قدرتها على رسم خطط ملواجهة التبعات الطبية والصحية واالقتصادية واالجتماعية
النتشار الوباء ،مع التحلي باملرونة الالزمة لتوفير املوارد وإعادة توجيه اإلنفاق احلكومي
مبا يناسب متطلبات املرحلة.
ومن خالل مراجعة ميزانيات اجلهات احلكومية املعنية يف القطاع العام ،تظهر أهمية
إعادة ترتيب أولويات األموال العامة واالستناد إلى منذجة التكلفة املناسبة إلعادة
ترتيب أولويات األموال من النفقات التشغيلية للوزارات بحسب تأثرها بتفشي الوباء؛ إذ
ما تزال األنشطة احلكومية متثل حصة كبيرة من ميزانية الدولة ،ومن املتوقع أن جتدول
احلكومة املشاريع بحسب برامجها التمويلية إلى عام  ،2021أو رمبا تصرف جزء ًا منها
بسبب تبعات اجلائحة.
وجتدر اإلشارة هنا إلى ضرورة تفعيل مفهوم كفاءة اإلنفاق احلكومي ،لكونه ضمانة للنمو
ويحصنها من الضغوطات املتوقعة خالل عامي  2021و 2022بسبب
االقتصادي للدولة
ّ

الظروف واألوضاع االقتصادية العاملية.

وعليه ،فإن كفاءة اإلنفاق تعتمد على املفاضلة بني املشاريع املختلفة على أساس ما يحققه

ّ
كل منها من منفعة جماعية أو أثر مباشر على قطاعات الدولة ،وقد أظهرت مؤشرات كفاءة
اإلنفاق احلكومي يف تقرير التنافسية العاملية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي ،أن
األردن ّ
حل يف املرتبة  56عاملي ًا يف مجال كفاءة اإلنفاق احلكومي يف عامي  2017و،2018
وجاء يف املرتبة  77يف مؤشر شفافية امليزانيات احلكومية يف عامي  2018و.2019
ويف مجال منع الهدر يف املوازنة العامة لعام  ،2020عملت احلكومة على إصدار آليات
أعدها املجلس االقتصادي واالجتماعي حول هذا
لضمان منع الهدر يف ضوء دراسة ّ

املوضوع .وبينت احلكومة إجراءاتها يف حصر املناقالت بني بنود املوازنة إلى أقصى حد،
ُ
مع إجراءات للتأكّ د من االلتزام بنهج احلكومة املتمثّ ل يف بناء موازنة ّ
إيراداتها
تغطي
َ
حد ممكن.
اجلارية
النفقات
والتشغيلية ،وترشيد النفقات إلى أقصى ّ
ِ
ّ

ويف جانب املؤشرات العاملية ،بلغت نتيجة األردن يف مؤشرات إنفاق احلكومة لعامي
 2019و 2020ضمن تقرير احلرية االقتصادية لعام  2020الصادر من مؤسسة "هيرجت
فاونديشن" .73.5
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تقريري حالة البالد لعامي  2018و2019
ثامنًا :متابعة توصيات
َ
ومدى إمكانية تطبيقها
حدد تقرير حالة البالد لعام  2019عدد ًا من التوصيات كي تعمل عليها احلكومة ضمن
ّ

خطة عمل زمنية .ويف ما يلي مجموعة من املالحظات على إجناز التوصيات:

 أوصى التقرير بوضع إطار عمل متكامل لتطوير القطاع العام تكون مرجعتيه رئيسالوزراء من خالل مجلس أعلى لتطوير القطاع يقوم مبتابعة استراتيجيات اجلهات
ذات العالقة لضمان املواءمة وتكاتف اجلهود وعدم االزدواجية ،وأن يتم تصميم
مؤشرات حتاكي مؤشرات التنافسية العاملية والتقارير الدولية ذات العالقة ،وأن تقوم
واضح وفعال.
اجلهات احلكومية بدور
ٍ
ً
ممثال بوزير الدولة لشؤون التطوير املؤسسي ،أن احلكومة شكلت جلنة
وكان رد احلكومة
وزارية برئاسة رئيس الوزراء (جلنة تطوير األداء املؤسسي والتحول الرقمي) تضم يف
ً
بديال عن املقترح
تعد
عضويتها عدد ًا من الوزراء واخلبراء من القطاع العام ،وأن اللجنة ّ

املؤسسي الذي يضمن دميومة إجناز مشاريع اإلصالح اإلداري وتطوير القطاع العام.

ً
متكامال ،يحتاج
وطني ًا
أن عملية تطوير القطاع العام متثل جهد ًا
وجتدر اإلشارة هنا إلى ّ
ّ
إلى التنسيق وتكاتف اجلهود واالستغالل األمثل للقدرات املؤسسية يف القطاع احلكومي،
يتم من خالل بناء إطار عمل متكامل تشرف
من دون ّ
أي كلف مالية أو التزامات ،بحيث ّ

على تنفيذه أعلى املستويات يف الدولة.

 أوصى التقرير مبتابعة مؤشرات التنافسية والتقارير العاملية والتنسيق بإدارة املؤشراتالعاملية على الوزارات ّ
كل وفق ًا الختصاصه.
ولم يرد رد من احلكومة حول هذه التوصية التي يتم من خاللها متابعة املؤشرات
العاملية التي تعكس واقع الدولة وتساهم يف رفع الثقة دولي ًا باململكة ،وبشكل خاص من
ِقبل الدول املانحة.
 أورد التقرير توصية تضمنت "بناء املنظومة الوطنية إلدارة األداء املؤسسي" يف ضوءامللحة إلى بناء برنامج وطني إلدارة األداء على املستويات الثالثة (الوطني،
احلاجة ّ

والقطاعي ،واملؤسسي).

وكان رد وزير الدولة لتطوير األداء املؤسسي ،أنها تعمل بالتنسيق مع ديوان اخلدمة املدنية
على تنفيذ مشروع يهدف إلى اإلعداد إلطالق مشروع لربط األداء الفردي باملؤسسي،
واشتقاق األهداف الفردية من اخلطط االستراتيجية للمؤسسات والتي تبنى استناد ًا
لألهداف واألولويات الوطنية .واكتفت بإطالق مشروع بناء نظام لقياس مستويات األداء
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الفردي للموظف ،فمن الضروري إيالء منظومة مراقبة األداء احلكومي األولوية القصوى
بالرغم من إنشاء وحدة متابعة وتقييم األداء احلكومي .فاألمر يتطلب بناء منظومة
متكاملة تشمل املتابعة والتدقيق على حتقيق املستهدفات اخلاصة باملؤشرات املؤسسية
وغيرها من عمليات إدارة اخلطط االستراتيجية واألداء احلكومي.
 أورد التقرير توصية مضمونها" :مراجعة املهام واملسؤوليات املناطة بإدارة تطوير األداءاملؤسسي والسياسات وخطتها التشغيلية ،وإعادة النظر باملهام املوكلة إليها".
ً
ممثال بوزير الدولة ،بشرح مهام الوحدات التنظيمية يف اإلدارة
واكتفى رد احلكومة

دون التطرق إلى مسوغات وجود تعارض وازدواجية يف مهام ّ
كل من اإلدارة وديوان

اخلدمة املدنية ومعهد اإلدارة العامة ،أو توضيح مهام الوزير واإلدارة.
والتميز بالتنسيق
 تضمن التقرير توصية "بناء قاعدة بيانات بخبراء تطوير القطاعّ
للتميز ومعهد اإلدارة العامة".
مع مركز امللك عبد اهلل الثاني
ّ

وأوضحت احلكومة يف ردها للمجلس أنها تعمل مع معهد اإلدارة العامة وعدد من
الشركاء بهدف دعم القرار احلكومي وتطوير العمل احلكومي وذلك من خالل
التنسيق يف التدريب على املنهجيات واألدلة اإلرشادية .وذكرت أن لدى معهد اإلدارة
العامة خبراء إداريني ،وأن هناك تنسيق ًا مع مركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز؛ الذراع
ومقيمني يتم االستعانة بخبراتهم على املستوى
التقييمية للحكومة التي تضم خبراء
ّ

العربي كما ورد يف رد معهد اإلدارة العامة.

 يف مجال اخلدمات احلكومية وتطويرها أورد التقرير توصية بضرورة العمل علىتطوير اخلدمات احلكومية ،وتطوير مفهوم مراكز اخلدمة الشاملة بالتنسيق مع
اجلهات ذات العالقة باخلدمات األساسية للمتعاملني.
وأوضحت احلكومة أنها تعمل من خالل مديرية تطوير اخلدمات واإلجراءات
احلكومية على تطبيق إطار عام متكامل لتطوير اخلدمات مبشاركة اجلهات احلكومية
املالكة للخدمات ،وأضافت أنها تعمل بالشراكة مع وزارة االقتصاد الرقمي والريادة يف
حتديد األدوار واملسؤوليات مبا يضمن التحول الرقمي للخدمات .وعملي ًا لم تظهر
تقريري إجنازات احلكومة لعام 2019
أي إجنازات يف مجال تطوير اخلدمات ضمن
ّ
َ

والربع األول من عام .2020

 أورد التقرير توصية ببناء منظومة ممكّ نات للقطاع احلكومي تشمل ممكنات التحولالرقمي ،وممكنات املوارد البشرية ،وممكنات حوكمة القطاع العام ،ومراقبة نسب
االلتزام بامليزانيات املعتمدة .لكن لم يتضح تبني التوصية أو الرد عليها من خالل
مراقبة إجنازات احلكومة وتقاريرها الرسمية.
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 أورد التقرير توصية تنص على معاجلة آليات اختيار القيادات اإلدارية املتمثلةباألمناء العامني واملديرين العامني ،إذ ال بد من اختيار الكفاءات احلكومية مبوجب
النظام اخلاص بذلك مبا يضمن الشفافية ،مع أن الوقائع تكشف أنه جرى ملء
الشواغر يف أكثر من موقع قيادي دون تطبيق معايير نظام تعيني الوظائف القيادي.
مشدد ًا على ضرورة ترسيخ مفهوم
وقد تعرض تقرير البنك الدولي لهذه التوصية،
ّ

الشفافية واختيار األكفاء يف إشغال املواقع القيادية.

 ومن التوصيات التي أوردها التقرير ،أن جتري احلكومة التعديل اﻟﻼزم إلصالح سياسةديوان اخلدمة املدنية لضبط التضخم وتخفيضه ﻲﻓ اﺠﻟﻬﺎز .وعلى ضوء ذلك عملت
احلكومة على إقرار عدد من السياسات اإلصالحية وعكسها على نظام اخلدمة املدنية
تقريري حالة البالد
اجلديد .ومن أبرز ما تضمنه النظام يف ضوء املالحظات الواردة يف
َ

لعامي  2018و :2019تفعيل التخطيط للموارد البشرية لضبط التضخم وترشيق

اجلهاز احلكومي ،وتطوير إدارة وتخطيط املوارد البشرية يف القطاع العام ،وتعزيز
مفاهيم العدالة وتكافؤ الفرص يف التنافس على إشغال الوظيفة العامة ،والتخطيط
الوظيفي.
 ويف ما يتعلق بتوصية التقرير التي تتضمن تطبيق مفاهيم التعاقب الوظيفي واختيارشاغلي الوظائف العليا ،أشار الديوان يف تقريره للرد على تقرير حالة البالد لعام
تضمنا مشروع
 ،2019إلى أن نظام اخلدمة املدنية اجلديد واستراتيجية الديوان
ّ

التعاقب واإلحالل الوظيفي وإعداد القيادات البديلة وأسس الوظائف احلرجة.
باإلضافة إلى تطبيق مفهوم الوظائف احلرجة والوظائف ذات األهمية ضمن مشاريع
الديوان.
وحول التوصيات واملالحظات الواردة يف تقرير حالة البالد واملتعلقة يف معهد اإلدارة
العامة ،عمل املعهد على معاجلة عدد من التوصيات وتنفيذ مشاريع منها:
 إعداد اخلطة االستراتيجية لألعوام ( ،)2022-2020والتي اشتملت على تعزيز دوراملعهد ليصبح مزود ًا متخصص ًا للتدريب يف القطاع العام ومركز ًا يف خدمات االستشارات
اإلدارية.
 إعداد دراسات تهدف إلى حتسني أداء القطاع العام .فقد ُمنح املعهد بصدور نظامه رقم( )102لسنة  2019دور ًا كبير ًا يف رفع كفاءة القطاع العام.

 حتديد جميع البرامج التدريبية للمعهد يف خطته التدريبية لعام  2020بناء علىالتخصصية يف البرامج اإلدارية املبنية على الكفايات املرتبطة باملستويات الوظيفية
ووفق ًا للمسارات التدريبية اخلاصة بكل مستوى ،لتاليف األخطاء السابقة يف
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مسميات البرامج ومحتوياتها .وشملت اخلطة التدريبية  12برنامج ًا تخصصي ًا وفق ًا
للمستويات الوظيفية ،وبرنامجني للفئات اإلشرافية ،و 8برامج متخصصة يف إعادة
هندسة العمليات وتطوير اخلدمات والتحول الرقمي والتركيز على النتائج وإسعاد
متلقي اخلدمة وإدارة الشراكة مع القطاعني العام واخلاص.
 تنفيذ مشروع تدريب موظفي القطاع العام ،بدأ من إعداد احلقائب التدريبية واعداداملدربني .وقد مت تدريب أكثر من  1000موظف.
واملعد من الوكالة األميركية
 يف ما يتعلق بتوصية تطبيق اإلطار التشغيلي للمعهدّ
للتنمية الدولية ( ،)USAIDأورد املعهد يف رده أنه تبنى منوذج ًا تشغيلي ًا جديد ًا
يعتمد على تقدمي اخلدمات وتطويرها بالشراكة مع القطاع اخلاص ومبا يضمن
اجلودة والتمكن من االستجابة ملتطلبات التدريب الواردة من اجلهات احلكومية ،وعلى
ضوء ذلك أعد املعهد معايير تأهيل املدربني واملراكز التدريبية.
بي املعهد يف رده على توصية تقرير حالة البالد بضرورة وصول املعهد إلى جميع
 ّمؤسسات اجلهاز احلكومي ،أن هذا األمر يتطلب تعريف املؤسسات احلكومية بالبرامج

التدريبية املتخصصة يف مجاالت ترقيات املوظفني (اجلوازي والوجوبي) ،وهو ما
يستدعي التعاون مع ديوان اخلدمة املدنية ،مع بيان أن املعهد قد خاطب الديوان بهذا
اخلصوص واقترح تشكيل جلنة مشتركة لتحديد األسس وتطوير العمليات اخلاصة
بها.
 أوضح املعهد أن الدور االستشاري قد مت حتديده يف خطته التنفيذية من خاللالتعاون مع مركز امللك عبداهلل الثاني للتميز وديوان اخلدمة املدنية لتحديد مجاالت
عقد االستشارات ،وأشار املعهد إلى أنه ما زال هناك حاجة لبذل جهد أكبر يف تطوير
اخلدمة والترويج لها.
 وبشأن توصية "إعداد مركز للقيادات احلكومية" ضمن مهام املعهد ،أشار املعهدإلى أن استحداث مركز القيادات احلكومية كوحدة تنظيمية تعنى يف بناء قيادات
حكومية كفؤه ومؤهلة .ويف هذ النطاق عمل املعهد على تصميم برنامج موجهة
لشاغلي الوظائف القيادية ،وتنفيذ ورش تدريبية شارك فيها حوالي  300مشارك،
وتنفيذ خطة تدريبية متخصصة للقيادات اإلشرافية .وأشار املعهد إلى وجود عدد
من التحديات يف تنفيذ وتطوير القيادات احلكومية ،أهمها عدم وجود سياسة عامة
تتبناها احلكومة إلعداد القيادات ،باإلضافة إلى ضعف وتشتت وعدم شمولية
املنظومة املتكاملة إلعداد القيادات من حيث االستقطاب والتعيني والترقية وبناء
القدرات وغيرها ،وكذلك ضعف املخصصات املالية املرصودة للتدريب يف الدوائر
واملؤسسات احلكومية.
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تاسعًا :التوصيات

يهدف اإلصالح اإلداري بوجه عام إلى تنظيم اجلهـاز اإلداري للدولـة ،وإجراء تغييرات
جوهرية وأساسية يف بنية اإلدارة وتركيبتها وإجراءات اجلهاز ،ورفـع كفاءته على أسـس

علميـة ،ليكون قـادر ًا علـى االضطالع باملهام واالختصاصـات احملـددة له وتقدمي اخلدمات
الالزمة على أفضل وجه وبكفاءة وفعالية.
وعلى هذا األساس ،فاإلصالح اإلداري عملية تهدف إلى ترشيد اإلنفاق وحتسني األداء
فـي مؤسسـات الدولة وجهازها اإلداري ،وإدخال التغيرات التي تكفل حتقيق هذه
يعد هذا اإلصالح رافد ًا لتطوير القطاع العام واإلدارة العامة يف مهمة
األهـداف ،لـذلك ّ

االرتقـاء مبسـتوى التنظيم واإلجراءات يف اجلهاز اإلداري لتحقيق الكفاءة يف األداء مع
التركيز على فاعلية املخرجات والنتائج.
وقد اتسمت السنوات األخيرة بتطورات وحتديات عديدة كان لها تأثيرات مباشرة على
اإلدارة العامة واجلهاز احلكومي ،ومن أهم هذه التحديات اختالف دور الدولة ،والتغيرات
البيئية ،وتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ولكي يتمكن القطاع احلكومي من
مواجهة تلك التغيرات االقتصادية والتكنولوجية ،ينبغي عليه االستفادة من التطورات
احلديثة يف اإلدارة وجتارب الدول األخرى يف كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا
اجلوهرية.
ويتطلب التعامل مع القضايا التي حتدث على املستويني اإلقليمي والعاملي ،إحداث
تغييرات جذرية يف أسلوب اإلدارة يف اجلهاز احلكومي وكيفية تقدمي اخلدمات ،وهذا
يستلزم تبني مفهوم حديث لإلصالح اإلداري يتالءم مع التغيرات التي مير بها اجلهاز
احلكومي ،فاملفهوم التقليدي لإلدارة العامة لم يعد قادر ًا على التعامل مع التطورات
احلديثة.
وما زال القطاع العام يخطو خطى بطيئة ال تتناسق مع الرؤية امللكية الصالح القطاع
العام ،وبشكل خاص ما ورد يف كتاب التكليف السامي واألوراق النقاشية واالجتماعات
تعد املشاريع واملبادرات التي تعمل عليها اجلهات ذات
والتوجيهات الدورية للحكومة ،إذ ّ
العالقة يف تطوير القطاع مبادرات متواضعة وتقليدية ،وهي من املهام األساسية لتشكيل

هذه اجلهات ،وال تنعكس بشكل مباشر على إصالح القطاع ،فقد تركّ ز دور اجلهات على
إصدار األدلة اإلرشادية والتعليمات والسياسات دون اخلوض يف مشاريع تنفيذية تعكس
اإلصالح اإلجرائي والهيكلي للقطاع ،ومتحور عمل وزارات تطوير القطاع العام منذ عام
( 2010حتى بعد إلغاء الوزارة وتكليف وزير دولة بشؤونها) على إصدار األدلة واملنهجيات
دون اخلوض يف كيفية تطبيقها أو إعداد أطر عامة للتطبيق الفعلي ومراقبة وقياس أثر
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السياسات أو األدلة ،وما زالت احلكومة متارس إجراءات الهيكلة بدمج املؤسسات كخيار
استراتيجي يف الهيكلة واتخاذ قرارات اإلحالة على التقاعد ملوظفي اجلهاز احلكومي
وبتدرج بحسب سنوات اخلدمة ،مما سيؤدي إلى إفراغ القطاع العام من منظومة خبرات
معرفية تراكمية معتبرة مع األخذ بعني االعتبار وقف التعيني ألصحاب الكفاءات مما
سيؤثر بشكل كبير على مستوى اجلهاز احلكومي .ومن جانب آخر لم تعمل احلكومة
املمولة لدعم القطاع العام ،مما
على االستفادة الفعلية من مخرجات املشاريع الدولية
ِّ

يعني عودة اجلهات احلكومية إلى نقطة البداية يف العديد من املشاريع ،وتكرار مشاريع
املمولة بقروض أو منح دولية ،ويعود ذلك لعدم وجود جهة رسمية تراقب إجناز
التطوير
َّ

وتنفيذ الدراسات واملشاريع االستشارية على أرض الواقع.

وعلى ضوء ذلك ،ميكن إيراد مجموعة من التوصيات واملقترحات لتطوير اإلدارة العامة
للحكومة ،وكما يلي:

ً
أوال :إعادة هيكلة الوزارات

املبدأ األساسي لعملية الهيكلة هو حتديد املهام املتشابهة وجمعها ضمن مؤسسة واحدة
ً
بدال من وجودها يف مؤسسات عدة ،وهو ما ينعكس يف تخفيض عدد مؤسسات القطاع
ّ
ويقل الهدر يف املال
العام ودوائره ،وبذلك تتوحد مرجعيات تقدمي اخلدمة للمواطن،
العام.
إذ ينبغي العمل على تقليص حجم احلكومة ،من خالل إعادة تنظيم الوزارات على مبدأ
جمع املهام واألنشطة املتماثلة ومنع االزدواجية دون اإلخالل مببدأ الفاعلية ،وميكن
االستفادة من التجارب الدولية يف هذا املجال كتجارب الصني واليابان وبريطانيا ،مع
ضمان وجود وزارة إلدارة كل قطاع من قطاعات الدولة ،ومأسسة هيكلة الوزارات من خالل
َ
ً
وتوقف التغيرات التي تطرأ عليه
مثال) ،كي يستقر الهيكل
قانون (كقانون اإلدارة العامة
مع كل تغيير حكومي.
إن إعادة هيكلة الوزارات تتطلب نقل العديد من املهام إلى املؤسسات التنفيذية املنبثقة
عن هذه الوزارات ،بحيث يصبح الدور الرئيس للوزارات هو رسم السياسات العامة للقطاع،
وإدارة ومتابعة املؤسسات التي تشكل أذرع ًا تنفيذية لها.
وال بد أيض ًا من تعزيز توجه الدولة نحو تطبيق الالمركزية على مستوى احملافظات
والبلديات.
وينبغي العمل على اعتماد معايير إلعادة الهيكلة منها :
دخل من خالل تقدمي خدمات
أ .أن تكون مهام املؤسسة ذات طبيعة متكّ نها من توليد ْ
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إقراضية أو تنظيمية أو استثمارية (مثل مؤسسة تنمية أموال األيتام ،وصندوق
التنمية والتشغيل) ،مع عدم إبقاء املؤسسات التي تؤدي املهمة نفسها (مثل مؤسسة
تطوير املشاريع االقتصادية) ،وذلك لتخفيف العبء على املوازنة العامة للدولة.
ب .الهيئات التي تنظم وتراقب قطاعات محددة بالدولة ،مثل النقل بأنواعه ،ينبغي
توحيدها يف هيئة واحدة لكل قطاع يتطلب وجود مثل هذه الهيئات .على سبيل
املثال دمج هيئة تنظيم النقل البري ،وهيئة تنظيم الطيران املدني ،والهيئة البحرية
األردنية ،بهيئة واحدة تسمى "هيئة النقل الوطني" .كما ميكن دمج سلطة املياه
وسلطة وادي االردن ضمن وزارة املياه ،وهكذا لبقية املؤسسات.
ت .املؤسسات الوقفية ،نظر ًا خلصوصيتها ،تبقى مستقلة وتعمل حتت إشراف وزارة
األوقاف (مثل اخلط احلديدي احلجازي ،ومؤسسة تنمية األموال الوقفية) .إذ
اتخذت احلكومة قرارات بدمج هذه املؤسسات ،ويتطلب األمر الرجوع عن ذلك إلبقاء
استقاللية هذه اجلهات.
ث .هيكلة املؤسسات التي تقوم مبهام استثمارية متويلية ذات نفع عام (تنموي) ،إذ ميكن
نقل مهام املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية لتصبح من مهام صندوق
التنمية والتشغيل.
وينبغي أن يتم التوزيع القطاعي للجهاز احلكومي من أجل حتسني عملية رسم السياسات
واالستراتيجيات القطاعية وتعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف عملية رسم السياسات
العامة ،وهذا يتطلّب:
 .1تشكيل مجالس السياسات القطاعية والشراكة ومأسسة عملها لتسهيل عملية
املتابعة والتقييم وتعزيز الدور الرقابي للسلطة التنفيذية ،ومثال ذلك :مجلس وطني
لإلعالم ،مجلس التعليم العالي ،املجلس األعلى لسياسات اخلدمة املدنية وتطوير
اإلدارة العامة ،مجلس السياسات االقتصادية .وسيشكل هذا التوجه منهج ًا علمي ًا
إبداعي ًا يف العمل احلكومي ،إذ سيعزز العمل واإلجناز واملساءلة لفرق وطنية تعمل

بشكل مؤسسي ومستدام بعيد ًا عن الفردية والشخصنة ،باإلضافة إلى متكني الدولة
من االستفادة من اخلبرات الوطنية ،األمر الذي ينعكس إيجابي ًا على والء الكفاءات
الوطنية وإدماجها يف عملية النهضة املنشودة.
 .2توحيد املرجعيات وإلغاء االزدواجية يف مهام مؤسسات القطاع ،ومن ذلك على سبيل
املثال إنشاء املجلس األعلى لسياسات اخلدمة املدنية وتطوير اإلدارة العامة .ويختص
هذا املجلس باقتراح السياسات املنظمة للقطاع ،ويرفعها ملجلس الوزراء إلقرارها ،على
ألي وزارة.
أن يرتبط برئيس الوزراء أو نائب الرئيس وليس بوزير ّ
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وينبغي العمل على مراجعة وتوحيد أمناط احلوكمة للمؤسسات والهيئات ،وبحث مدى
احلاجة ملجالس اإلدارة /مجالس املفوضني ،وإعادة النظر بأعداد أعضائها ،وحتديد إن
داع إلى التفرغ من عدمه ،ومراجعة حجم املكافآت الشهرية واملزايا والنفقات،
كان هناك ٍ
من خالل مراجعة التشريعات الناظمة لعمل هذه املؤسسات والهيئات والتعديل عليها،
وميكن يف هذا الصدد تعزيز فكرة املجالس التي ال تأخذ الصبغة املؤسسية ،وتطوير آليات
عمل املجالس الوطنية ،ومنها على سبيل املثال املجلس الوطني للسياحة الذي ميكنه أن
ً
بديال لهيئة تنشيط السياحة بعد نقل بعض مهامها لوزارة السياحة.
يكون
وبهدف تعزيز احلوكمة ،وترشيد القرار احلكومي ،ينبغي على احلكومة أن تقوم مبا يلي:
يتم حسابها
• إعداد مؤشرات أداء متخصصة لكل مؤسسة لتعكس واقع ونتائج أعمالهاّ ،
مرات كل عام) ،ويجري التقييم لكفاءة وفعالية اإلدارة العليا والوسطى
دوري ًا (ثالث ّ
بناء عليها.

• إلزام جميع أصحاب القرار يف الوزارات واملؤسسات والدوائر والهيئات وغيرها (الوزراء،
ورؤساء املجالس ،ورؤساء السلطات ،والرؤساء التنفيذيون ،واألمناء واملديرون
العامون ،والسفراء ،واحملافظون) بتحقيق مؤشرات األداء املرسومة لكل مؤسسة وفق
اختصاصه ،ومحاسبتهم على ذلك .وهذا يعني اقتران جتديد عقود التعيني أو قرارات
التعيني بتحقيق رسالة املؤسسة وأهدافها ،وحتقيق مؤشرات األداء تلك.
• إلزام ومحاسبة اإلدارة العليا يف كل مؤسسة وشركة مملوكة للحكومة بتحقيق
أي قرار أو إجراء أو سلوك
مؤشرات األداء املرسومة ،وحتميلها املسؤولية الكاملة عن ّ

ّ
يخل بتحقيق تلك املؤشرات ،ويكون احلساب سواء بالعقاب أو الثواب نهاية كل سنة
كلي ًا بتلك املؤشرات.
مالية ،مع ربط تقييم األداء ّ
حتمل أصحاب القرار
حتمل اإلدارة العليا والوسطى باملؤسسة للمسؤولية إلى جانب
إن
ّ
ّ
يعد حجر الزاوية يف اتخاذ القرار احلصيف بالتشارك
هذه املؤولية جنب ًا إلى جنبّ ،
يتحمل اجلميع نتائج القرارات،
وليس بالسلطة لصاحب القرار األول (للقائد)؛ فعندما
ّ
ويكون واضح ًا لكل األطراف بأن العقاب أو الثواب هو مصير كل من يساهم يف القرار،

ً
وصوال إلى قائــد
ستتوازن عملية التنسيب للقرارات من الصف األدنى بالسلّم الوظيفي
وي َ
حافظ على إدارة املال العام
املؤسسة ،وبهذا ُتعزَّ ز الرقابة الذاتية واحلاكمية املؤسسيةُ ،

وموجودات املؤسسة أو الشركة.
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ثاني ًا :هيكلة املوارد البشرية

التحدي املالي الذي تواجهه الدولة بسبب جائحة كورونا ،يجعل احلكومة ملزَ مة أكثر
من أي وقت مضى باالستجابة لتحقيق الرشاقة املؤسسية يف جميع مجاالت عملها؛

يعد من أهم األمور التي تؤهل أجهزة القطاع العام لتكون أكثر مرونة وفاعلية وبأقل
وهذا ّ

التكاليف .وال ميكن مواجهة هذا التحدي بوجود جهاز إداري ضخم وإنتاجية متدنية.
وعليه ،فإن التوصية يف هذا املجال تتضمن إجراءات من أهمها:
 حصر جميع املوظفني الذين استكملوا شروط استحقاق راتب التقاعد املبكر أواالستيداع ،وتقييم أدائهم من جلان تقييم محايدة يشترك يف عضويتها مندوبون من
ديوان اخلدمة املدنية أو ديوان احملاسبة أو خبراء تقييم يقررهم مجلس الوزراء.
 يستثنى من اإلحالة على التقاعد شريحة املوظفني ذوي األداء العالي (أعلى مناملستوى املطلوب) ،شريطة ّأل تزيد نسبتهم عن  %1من موظفي الدائرة ،وأن تقدم
الدائرة معززات تثبت ذلك مع تنسيب من جلنة التقييم املعتمدة ،وأن يستمر هؤالء
بالعمل حتى إكمال السن القانونية ( 60سنة للرجل و 55سنة للمرأة) مهما بلغت
سنوات خدمتهم.
 تعزيز ًا لسياسة تخفيض أعداد موظفي القطاع العام ،ميكن للحكومة إصدار قراراتمبنح موظف القطاع العام ،مبن يف ذلك أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات الرسمية،
احلق يف احلصول على إجازة دون راتب للمدة التي يطلبها ،وكذلك منح املوظف احلق
ألي جهة خاصة أو عامة ،داخل
يف احلصول على إعاره ملدة ال تقل عن  10سنوات ّ

اململكة أو خارجها.

كما يتطلب األمر إعادة توزيع موظفي القطاع العام وفق ًا لالحتياج احلقيقي للعاملني،
ووضع خطة تأهيلية لذوي األداء املتدني لالستفادة منهم يف تعويض وقف عملية
التوظيف ملدة ال تقل عن عامني ،باستثناء اخلبرات النادرة التي تتطلبها عملية التطوير
واالبتكار يف أعمال احلكومة .وهنا ميكن االستفادة من الكفاءات الوطنية النوعية
املهاجرة ،والتي قد تعود للوطن بسبب ظروف املرحلة ،لرفد القطاع العام بخبرات نوعية
يف االبتكار والتميز املؤسسي.

ثالث ًا  :التميز واالبتكار

 ضرورة دعم مركز امللك عبداهلل الثاني للتميز ليكون الذراع التقييمية للحكومة يفوعد تقارير التقييم التي يصدرها املركز من خالل فئات
تطبيق أفضل املمارسات،
ّ

تقارير تصحيحية تعمل احلكومة على
جائزة امللك عبداهلل الثاني للتميز والشفافية
َ
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معاجلة املالحظات الواردة فيها لضمان وتيرة عمل املؤسسات وفق منهجيات التميز

املعتمدة والتي ستدعم جميع خطط اإلصالح من خالل بذل اجلهات احلكومية جهد ًا
ذاتي ًا إلجناز التطوير والتحسني املستمر.
ويجب أن ُينظر إلى املركز على أنه مركز تخصصي مهني يف مجال التميز واالبتكار،
لتقدمي املشورة عبر التقييم وفق أسس علمية واستناد ًا إلى أفضل املمارسات العاملية.

رابع ًا :احلوكمة املؤسسية يف القطاع العام

 ضرورة إيالء احلوكمة املؤسسية االهتمام والتركيز األكبر ضمن ترسيخ إجراءاتوعمليات مطبقة على أرض الواقع من خالل تطبيق إطار حوكمة مؤسسي موحد
للقطاع العام وفق "أداة تقييم وحتسني ممارسات احلوكمة" ( )GAITالذي أعدته
احلكومة سابق ًا ،بهدف تعزيز ثقة املواطنني بالدولة ومؤسساتها من خالل حتقيق
زيادة نسبة رضا املواطن عن اخلدمات التي يقدمها القطاع العام ،وحتقيق مبدأ
احملاسبة واملساءلة من خالل االلتزام بالقوانني واألنظمة ،وحتقيق مبدأ النزاهة
والعدل والشفافية يف استخدام السلطة وإدارة املال العام وموارد الدولة ،وحتقيق تكافؤ
الفرص بني املواطنني ،وتطوير األداء املؤسسي ،واملتابعة والتقييم بشكل مستمر.

إن تنفيذ هذه التوصيات ينسجم مع التوجيهات امللكية للحكومة السابقة ،وهو ما تضمنه
أيض ًا كتاب التكليف حلكومة بشر اخلصاونة ،إذ جاء فيه" :كما ال بد من البدء بتطوير
اجلهاز اإلداري للدولة ،وتنفيذ دراسة مبنية على أسس علمية خالل الشهور الثالثة
القادمة ،وتقدمي مطالعات حول إمكانية دمج بعض الوزارات والهيئات ،لرفع كفاءة القطاع
العام وحتسني مستوى اخلدمات وضبط النفقات".
ومن التوصيات أيض ًا:
 -1التأكيد على ضرورة وضع إطار عمل متكامل لتطوير القطاع العام تكون مرجعتيه
رئيس الوزراء من خالل مجلس أعلى لتطوير القطاع ،وأن يقوم املجلس األعلى
لتطوير القطاع العام بتنفيذ خطة وطنية شاملة محددة مبؤشرات أداء استراتيجية
ً
متكامال للجهاز احلكومي ،ويشرف على التوجهات االستراتيجية
ويبني مشهد ًا
وحتديد املسؤوليات ،وأن يقوم بإقرار استراتيجيات اجلهات ذات العالقة لضمان
املواءمة وتكاتف اجلهود وعدم االزدواجية ،وأن يتم تصميم مؤشرات حتاكي مؤشرات
التنافسية العاملية والتقارير الدولية ذات العالقة ،إذ إن تشكيل جلنة منبثقة (حالي ًا)
من مجلس الوزراء ال تكفي إلدارة مشروع وطني متكامل.
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يتم من خالله توثيق
 -2التأكيد على العمل على بناء نظام معلومات ألداء احلكومةّ ،
االستراتيجيات ومؤشرات األداء ودورية التدقيق على اجلهات احلكومية حول مدى

االلتزام بتنفيذ االستراتيجية ومتابعة مؤشرات التنافسية والتقارير العاملية.
 -3إطالق برنامج قيادات األردن احلكومية ضمن أفضل املمارسات بالشراكة مع بيوت
اخلبرة العاملية واإلقليمية ليكون برنامج ًا معتمد ًا وبإطار قانوي يتخلله التقييم
العلمي والتطبيقي ويتضمن شهادات مهنية يف القيادة تضمن اجتياز القائد اإلداري
للبرنامج.
 -4إصدار تشريع متكامل يعكس السياسة العامة والتوجهات الوطنية إلعداد القيادات
احلكومية.
 -5بناء منظومة ممكّ نات تعنى باملوارد البشرية والتحول الرقمي وممكّ نات حوكمة
املؤسسات احلكومية ،ومراقبة نسب االلتزام بامليزانيات املعتمدة وفق املؤشرات العاملية.
 -6التأكيد على ضرورة معاجلة آليات اختيار القيادات اإلدارية املتمثلة باألمناء العامني
واملديرين العامني ،وتطبيق أفضل املمارسات بشفافية وعدالة.
 -7ضرورة مراجعة املهام واملسؤوليات املناطة بوزير الدولة لتطوير األداء املؤسسي
واملعني مبلف تطوير القطاع العام ،وتعزيز الدور االستراتيجي للحكومة يف مجال
ّ
تطوير القطاع العام.
مهام ومسؤوليات ّ
كل من ديوان اخلدمة املدنية ومعهد اإلدارة
 -8التأكيد على مراجعة
ّ

العامة وإدارة تطوير األداء املؤسسي ،لضمان تكاتف اجلهود واإلجناز والكفاءةـ ،واحلد

من االزدواجية والتشابه يف املهام.
 -9دعم معهد اإلدارة العامة ليكون الذراع االستشارية للحكومة وعدم اعتباره مزود ًا
للتدريب احلكومي التقليدي ،وأن يتم بناء إطارة التشغيلي وفق معايير القطاع
اخلاص ليقدم خدماته الفنية واالستشارية بكفاءة ،بهدف كفاءة اإلنفاق احلكومي
يف مجال التدريب واالستشارات ،وإسناد مهمة إعداد األدلة اإلرشادية واملنهجيات
وغيرها والتدريب عليها إلى معهد اإلدارة العامة ،لكونه املعني برفع القدرات املؤسسية
يف احلكومة واجلهاز االستشاري للحكومة بحسب نظام املعهد .إذ جاء يف املادة (-4أ):
"يقدم املعهد خدمات الدراسات واالستشارات اإلدارية ملؤسسات الدولة املختلفة،
ّ

ويزود املعهد اجلهات املستفيدة باحللول املناسبة لدعم متخذي القرار لتطوير األداء
على املستويني الفردي واملؤسسي ،من خالل حزمة من االستشارات والدراسات".
 -10إنشاء مكتب إلدارة املشاريع احلكومية ،يعنى بإدارة مشاريع استراتيجية تطوير
القطاع العام واستراتيجية التحول الرقمي ومتابعة إجنازها.
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 -11إخضاع جميع موظفي الفئة العليا من أمناء ومديرين عامني ومستشارين ملعايير
جائزة أفضل أمني عام  /مدير عام واملنبثقة من مركز امللك عبداهلل الثاني للتميز ،على
أن يكون ذلك إجباري ًا لكل شاغلي الفئة العليا.
ً
شامال جلميع محاور إعادة هيكلة القطاع العام
 -12تطوير مشروع إعادة الهيكلة ليكون
(إعادة مراجعة األهداف املؤسسية واملسؤوليات واملهام ،وهندسة اإلجراءات ،وغيرها)
لتكون النتيجة النهائية يف إجراءات دمج املؤسسات أو إلغائها وإعادة توزيع املوظفني
وفق الكفاءات واخلبرات التراكمية املتوفرة يف اجلهاز احلكومي بحسب احلاجة ،والتي
ستظهر أثناء عمليات إعادة الهيكلة.
 -13إنشاء مختبر السياسات احلكومية ليكون داعم ًا يف إجناز السياسات وتقييمها وفق
أفضل املمارسات ،وبهدف تفعيل دور املجتمع وإشراك األفراد واخلبراء يف وضع واقتراح
السياسات احلكومية لصنع القرارات يف الدولة ،نظر ًا إلى أن احلكومة ال متتلك اخلبرة
والتجربة يف بعض املواضيع والقطاعات التي لم يسبق تنظيمها.
 -14العمل على بناء منظومة إدارة املخاطر املؤسسية واستمرارية األعمال وبناء
السيناريوهات ،بهدف التعرف على األحداث احملتملة التي قد تؤثر على األهداف
املؤسسية ومهام أجهزة الدولة .وهذا يشمل بشكل خاص منظومة متكاملة للقطاع
احلكومي.
 -15تفعيل وتطوير وتطبيق نظام املوارد البشرية املوحد ،ونشره على مراحل يف مؤسسات
ودوائر اخلدمة املدنية ،واالستفادة من البيانات املوجودة يف دعم القرار احلكومي.
 -16تعزيز الثقة يف إجراءات احلكومة إلشغال الوظائف القيادية يف القطاع العام،
وتعزيز الشفافية يف اختيارهم ،مع األخذ بعني االعتبار االلتزام بنظام إشغال
الوظائف القيادية ،وإجراء عمليات االختيار لعموم املتقدمني لضمان النزاهة ،وفتح
مجال االعتراضات على الترشيحات من املتقدمني والتي ينبغي أن ُتعرض على جلنة
حيادية يديرها القضاء.
 -17تكليف مركز امللك عبداهلل الثاني للتميز لتقييم اجلاهزية للعمل عن بعد يف القطاع
العام ،واالستفادة من مخرجات التقييم ليتم االستفادة منها يف خطط الطوارئ
املستقبلية.
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