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منظمة التعاون والتنمية االقتصادية:
إشراك المواطنين في الحكومةالمحلية األردنية - عملية تقييم االحتياجات

1.  تمهيد
 للحكومات المحلية-على مستوى األقاليم والمقاطعات والبلديات-تأثير مباشر 

على الحياة اليومية للناس وهي ضرورية لبناء مجتمعات أكثر انفتاًحا وشموليًة. وفي 
غالبية األحيان، ال تكون الحكومات المحلية مسؤولًة عن تقديم الخدمات الضرورية 

وحسب بل هي تؤدي دوًرا وسيًطا بين عامة الناس واإلدارات العامة. وبالنظر إلى 
قربها من المواطنين، غالًبا ما تكون هذه الحكومات أكثر تواجًدا بينهم وقادرًة على 

أن تفهم بصورة أفضل أولوياتهم وكذلك االختالفات في االحتياجات. وبالتالي، 
يمكن أن يقّدم تنفيذ اإلصالحات على المستوى المحلي أعظَم فرصة لتحويل 

العالقة بين الحكومة ومواطنيها من خالل توفير فرص مفيدة ومباشرة للمشاركة في 
الحياة العامة.

وبالنظر إلى هذه المنافع، التزم األردن بجعل المواطن في قلب عملية إصالح 
الالمركزية المستمرة. وبعد سن قانون الالمركزية لعام 2015، شرع األردن في 

تنفيذ عملية تحويل صالحية اتخاذ قرارات التنمية إلى الجهات الفاعلة المعنية في 
المحافظات والبلديات وعلى المستوى المحلي. وقد اعتمدت هذه اإلصالحات 

أسلوًبا تصاعدًيا في التخطيط المحلي والتنمية االجتماعية-االقتصادية من خالل 
التأّكد من أّن المواطنين يؤّدون دوًرا أكبر في تحديد احتياجاتهم.

بالرغم من إحراز بعض التقّدم، لم يكن وعد الالمركزية في األردن على قدر توقعات 
المواطنين حتى اآلن. وفي الواقع، يجري تنفيذ إصالحات الالمركزية في ظل ظروف 

صعبة يجري االستجابة لها بما في ذلك جائحة كوفيد-19 وركود النمو االقتصادي 
والصعوبات على مستوى تقديم الخدمات. ولهذه الغاية، من المهّم االستفادة من 

الزخم الحالي لإلصالحات من خالل مشروع قانون اإلدارة المحلية الجديد لجعل 
الحكومات المحلية أكثر قرًبا من المواطنين.

بناًء على طلب الحكومة األردنية، تنظر هذه المراجعة في الثغرات الحالية المتعلقة 
بالحوكمة ومشاركة أصحاب المصلحة في تقييم االحتياجات وعملية التخطيط 
للتنمية. وقد أُعّدت كجزء من عمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية األوسع 

نطاًقا مع األردن في مجال الحكومة المفتوحة والمساواة بين الجنَسْين وإشراك 
الشباب في إطار برنامج الحوكمة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا التابع للمنظمة. 

وتستند هذه المراجعة إلى النتائج والتوصيات الواردة في تقرير المنظمة: "نحو 
 Towards a New( "شراكة جديدة مع المواطنين: إصالح الالمركزية في األردن

 )Partnership with Citizens: Jordan's Decentralisation Reform
)2017(. وهي تقّدم التوصيات لدعم جدول أعمال إصالح الالمركزية الطموح للبالد. 

وإلى جانب وثيقة "دعم الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي في األردن" 
 ،)Supporting Open Government at the Local Level in Jordan(

سيساعد هذا العمل األردن على تعزيز ثقافة الحكومة المفتوحة على كافة مستويات 
اإلدارات العامة في األردن وإشراك كافة أصحاب المصلحة بشكٍل يفوق التوقعات.
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2.  الشكر والتقدير
أعّدت مديرية الحوكمة العامة هذه المراجعة بقيادة رئيسها السابق باإلنابة ونائب المدير الحالي 

يانوس بيرتوك. وهي جزء من عالقة تعاون طويلة األمد مع األردن في ما يتعلق بالحكومة المفتوحة 
والمساواة بين الجنسين ومشاركة الشباب في إطار برنامج الحوكمة في الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا التابع للمنظمة.

أجرى قسم الحكومة المفتوحة والمبتكرة المراجعَة بناًء على التوجيه االستراتيجي لرئيس وحدة 
الحكومة المفتوحة أليساندرو بيالنتوني. 

صاغ كريج ماتاسيك وبولينا لوبيز راموس التقرير بمساعدة مايكل جيلينك وكارال موسي. وقد 
أعّدت أميليا جودبر النسخة المطبوعة للنشر وتأّكدت من جودتها بشكل عام. كما قّدمت صوفي 

لو كوري وإيلينا مارتن جوميز-تيمبليك الدعَم اإلداري طوال فترة تحضير هذا المنشور.

توّد منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أن تعرب عن امتنانها لكافة األشخاص الذين ساهموا في 
إعداد تقرير "إشراك المواطنين في عملية تقييم االحتياجات الخاصة بالحكومات المحلية في 
األردن"، السيما الحكومة األردنية. وتوجه المنظمة الشكر على وجه الخصوص إلى فريق وزارة 

التخطيط والتعاون الدولي في األردن برئاسة حاتم الهباهبة. كما يتقّدم الفريق بالشكر من وزارة 
اإلدارة المحلية ووزارة الداخلية ووزارة المالية وإدارة تطوير األداء المؤسسي والسياسات في 

مكتب رئيس الوزراء على مساهماتهم في المنشور. فقد كانت هذه الرؤى المتعمقة التي قّدموها 
مفيدًة في تحسين فهم المنظمة للسياق األردني والمساعدة على التوصية بمسارات العمل التي 

تعكس األولويات المحلية. وبالمثل، توّد المنظمة أن تعرب عن تقديرها أيًضا لمساهمات فريق د. 
عامر بني عامر في "مركز الحياة-راصد".

أخيًرا، يهّم المنظمة أيًضا أن تعرَب عن تقديرها لتعاون الوزير الحالي في وزارة التخطيط والتعاون 
الدولي ناصر الشريدة ودعمه، وكذلك الوزير السابق وسام الربضي باإلضافة إلى المساهمات 

المهّمة التي قّدمها العديد من أصحاب المصلحة من القطاع العام والمجتمع المدني من خالل 
المسوحات التي أجرتها المنظمة، فضًلا عن المساهمات التي ُقّدَمت لبعثات تقّصي الحقائق في 

ُشَباط وآَذار 12019.
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1.  شمل أصحاب المصلحة أعضاَء منتخبين من المحافظات والمجالس البلدية ورؤساء بلديات باإلضافة إلى مسؤولين من وحدات 
التنمية على المستويات الثالثة مجتمعًة وذلك من: محافظة عمان؛ محافظة مأدبا؛ محافظة الزرقاء؛ محافظة المفرق؛ محافظة 

الطفيلة؛ محافظة معان؛ محافظة جرش؛ محافظة عجلون؛ بلدية الطفيلة؛ منطقة بتير؛ بلدية السلط الكبرى؛ بلدية عجلون؛ بلدية 
جريش؛ بلدية الزرقاء؛ بلدية المفرق الكبرى؛

شمل المشاركون من المجتمع المدني ممثلين عن: منظمة رشيد )الشفافية الدولية- األردن(؛ مركز آراء بال حدود للتنمية المستدامة؛ 
شبكة اإلعالم المجتمعي، جمعية قدرات للتنمية المجتمعية؛ مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة؛ جمعية الفضيلة الخيرية؛ 

شبكة قانوني األردن؛ مركز نحن ننهض؛ مركز شباب الغد؛ مؤسسة نماء للتنمية وبناء القدرات؛ جمعية بشائر النور الخيرية؛ شركة 
مأدبا غدًا للتنمية والتدريب؛ جمعية مستقبل أبنائنا الثقافية؛ جمعية إبداع لدعم الطالب والمجتمع المحلي؛ جمعية التضامن ألبناء 

الخليل؛ وجمعية عين راسون الخيرية.

األردن
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العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
الرئيسية التي تحّدد شكَل الالمركزية في األردن

........................................................................................................

 يمكن تحسين فهم إصالح المركزية في األردن من خالل تقييمه 
على أساس سلسلة من العوامل التي تحّدد شكَل تنفيذه السيما 

تلك االقتصادية والديمغرافية واالجتماعية والسياسية.

بالرغم من اإلصالحات المتعّددة، ال يزال األردن يواجه ركوًدا 
اقتصادًيا ومستويات متزايدًة من عدم المساواة في الدخل 

ومعدالت بطالة عالية. ال تسّلط التفاوتات في الدخل الضوء 
على حسن توقيت دورات التخطيط للتنمية المحلية وأهميتها 

من أجل ترسيخ مشاركة أصحاب المصلحة في جوهرها وحسب، 
بل أيًضا من أجل ضمان إدراج كافة المناطق وجميع المواطنين 

في الحياة االقتصادية والديمقراطية. وبالنظر إلى أّن نسبة كبيرة 
من الشعب هم من فئة الشباب ويتوزعون على مختلف المناطق، 
سيعتمد نجاح إصالح الالمركزية على قدرة الحكومة على تعزيز 

مشاركتهم في جميع أنحاء البالد في وضع سياسات التنمية 
المحلية. واستجابًة لتدهور مستويات الثقة وتنامي مدركات 

الفساد، يجب على الحكومة أيًضا أن تواصل العمل على تعزيز 
أنظمة النزاهة داخل المؤسسات دون الوطنية، كجزء من الجهود 

المبذولة حالًيا في إطار ميثاق النزاهة الوطنية وخطته التنفيذية. 
وبشكل عام، يجب أن يستجيب تنفيذ إصالحات الالمركزية 

والحكومة المفتوحة على المستوى المحلي للمشهد السياسي 
ومشهد الحوكمة المتطوَرْين في األردن، إذ إّنهما ينتقالن 

تدريجًيا من نظام شديد المركزية إلى نظام غير مركز مع منح 
المزيد من الصالحيات على مستوى المحافظات والبلديات.

عالوَة على ذلك، سّلطت أزمة فيروس كورونا )كوفيد-19( 
األخيرة الضوء على ضرورة أن تعمل الحكومة بشكل حاسم 

على المستوَيْين المركزي والمحلي وبطريقة منّسقة لالستجابة 
لتداعيات األزمة على الصحة العامة وتأثيراتها االقتصادية.
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٣.  التقييم والتوصيات

٣.1    إصالح الالمركزية في األردن
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تنفيذ إصالح الالمركزية في األردن )2020-201٥(
........................................................................................................

على مدى العقد الماضي، انطلق األردن في مسار إصالحي 
طموح لدعم الحوكمة الرشيدة وتعزيز الديمقراطية. ويعتبر 

قانونا الالمركزية )رقم 49( والبلديات )رقم 41( اللذان أُقّرا عام 
ا اللتزام الحكومة في جعل المواطن في قلب  2015 تجسيًدا مهّمً

السياسات والخدمات المحلية. والجدير بالذكر أّن القانوَنْين نّصا 
على إطار حوكمة جديد على المستوى دون الوطني مؤّلف من 

مجالس منتخبة وغير منتخبة ونهج تصاعدي لتصميم الخطط 
والميزانيات المحلية من خالل تحديد احتياجات المواطنين 

وتقييمها على أساس سنوي.

ومنذ إقرار هَذْين القانوَنْين حّققت الحكومة األردنية إنجازات 
مهمًة في إضفاء الالمركزية على السلطة تدريجًيا على المستوى 

المحلي. وقد كان تشكيل اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية 
بالالمركزية واللجنة التنفيذية كهيئَتْين رقابيَتْين عنصًرا رئيسًيا 

لضمان تنفيذ هذا اإلصالح. وبعد االنتخابات المحلية عام 
2017، ُنّظمت جلستان من دورة تحديد االحتياجات قّدمتا رؤى 

ودروس مستفادة قّيمة. وبالنظر إلى الطبيعة التكرارية لهذا 
اإلصالح واستجابًة للمخاوف التي أثيرت في الحوارات الوطنية، 
ُقّدم مشروع قانون اإلدارة المحلية إلى البرلمان في أوائل العام 
2020. ويقّدم هذا الزخم الجديد لإلصالح فرصَة لتجديد عملية 

الالمركزية من خالل تعزيز آليات الحوكمة وإقامة حوار ثنائي 
االتجاه مع المواطنين وتعزيز منح الفرص ألصحاب المصلحة 

للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤّثر على حياتهم اليومية.

٣

 إصالح الالمركزية في األردن



أجرت المنظمة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
مسًحا عام 2019 لفهم الثغرات الرئيسية في تقييم االحتياجات 

وعملية التخطيط للتنمية من منظور السلطات دون الوطنية 
والمجتمع المدني.

تشير نتائج المسح الذي أُجِري بالتنسيق مع السلطات دون 
الوطنية إلى سلسلة من التحديات المرتبطة بالحوكمة ومشاركة 

أصحاب المصلحة والناتجة عن تنفيذ إصالح الالمركزية )راجع 
الصورة 1(. من جهة، كافحت الحكومات المحلية للتأقلم مع 

إعادة التنظيم المتعّمق والسريع الذي خضعت له المؤسسات 
نتيجة قانوَنْي العام 2015. وفي الواقع، أشارت السلطات المحلية 

إلى أّن عدم كفاية الحوافز )70%( والموارد المالية )%70( 
والبشرية )57%( هي أهّم ثالثة معّوقات أمام الفعالية التشغيلية 

لعملية تقييم االحتياجات. ومن جهة أخرى، غّيرت العملية 
التصاعدية لتصميم خطط التنمية المحلية الطريقة التي تتفاعل 

من خاللها السلطات دون الوطنية مع المواطنين بشكل جذري. 
وقد واجه ضمان المشاركة الهادفة ألصحاب المصلحة في هذه 
العملية عقبات رئيسية بما في ذلك ارتفاع مستويات عدم الثقة 

)65%( وتدني مستويات الوعي وقدرة أصحاب المصلحة على 
المشاركة )%6٣(.

الصورة 1. التحديات الرئيسية للسلطات دون الوطنية إلشراك أصحاب المصلحة في عملية تقييم االحتياجات

المصدر: استبيان أجرته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية خاص بالحكومات دون الوطنية )2019(: مشاركة أصحاب المصلحة في عملية تقييم االحتياجات في األردن
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٣.2    النتائج الرئيسية لمسح منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
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سّلط المجتمع المدني الضوء أيًضا على غالبية هذه التحديات 
)الصورة 2(. وتشير النتائج إلى أّن غالبية أصحاب المصلحة 
يعتبرون أّن عملية تقييم االحتياجات مهّمًة، ولكن ال يزال 
لديهم شكوك من ناحية تنفيذها. وللتوضيح، أشار غالبية 

المستجيبين إلى أّن النقص في الثقة )70%( والتحفيز )%60( 

هما المحّرَكان الرئيسَيان لتدني نسبة مشاركة أصحاب 
المصلحة. إذا لم نأخذ في الحسبان استعداد المواطنين 

للمشاركة أم ال، أفاد أكثر من نصف المستجيبين )57%( أيًضا 
بأّن تدني درجات المشاركة يعود إلى عدم كفاية التوعية حول 

فوائد المشاركة والفرص المتاحة لذلك.

بالتالي، سترسي معالجة الثغرات القائمة المرتبطة بقضايا 
الحوكمة ومشاركة أصحاب المصلحة أسَس تحديد سبل 

الدعم في المستقبل. وثمة اعتراف عام بفوائد الالمركزية 
ولكن ما زال من الضروري بذل الجهد لتعزيز قدرة الحكومات 

المحلية على نشر عملية تحديد االحتياجات بنجاح. لذلك، 
يستعرض هذا التقرير التقدم المحرز منذ االنتخابات المحلية 

لعام 2017 ويحّدد التحديات والفرص أمام الحكومات دون 
الوطنية.

وبناًء على البيانات الوافرة التي تم جمعها، تقّدم المنظمة 
التوصيات التالية للحكومة األردنية لتعميم مبادئ الشفافية 

والنزاهة والمساءلة ومشاركة أصحاب المصلحة خارج إطار 
المستوى الوطني.

النتائج الرئيسية لمسح منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
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غّير إقرار قانون الالمركزية لعام 2015 الهيكليات والعمل 
والمسؤوليات في المؤسسات العامة على مستوى المحافظات 

والبلديات تغييًرا جذرًيا. ومع ذلك، أّدت سرعة هذه العملية 
ونطاقها إلى تفاقم التحديات في مجال تفعيل الهيكليات 

الجديدة وتوحيد اإلجراءات الرسمية وتلبية التوقعات 
المتزايدة للمواطنين للمشاركة في سياسات التنمية المحلية 

والمساهمة فيها. وبينما حققت الحكومة األردنية تقدًما 
كبيًرا في تنفيذ التوصيات السابقة الواردة في تقرير المنظمة 

)2017(، تكشف النتائج عن ضرورة إجراء التحسينات من أجل:

توضيح الهيكلية العامة لعملية تقييم االحتياجات 
وهيكلها التنظيمي

........................................................................................................

تعتبر هيكليات الحوكمة الرسمية مكّونات أساسيًة تسمح 
للجهات الفاعلة والعمليات والمخرجات بتحقيق األهداف 

المرجوة. وبالنظر إلى هذه المنافع، حّققت الحكومة األردنية 
التقدم في مجال توحيد الهيكليات من خالل إنشاء المجالس 
المنتخبة وغير المنتخبة على مستوى البلديات والمحافظات. 

ولهذه الهيكليات لدى غالبية الجهات دون الوطنية )%80( 
شخص أو وحدة أو قسم مخّصص مسؤول عن مبادرات 

مشاركة أصحاب المصلحة لتحديد االحتياجات.

مع ذلك، تكشف النتائج سلسلًة من التحديات المرتبطة 

بالتأكد من الفعالية التشغيلية لهذه الهيكليات. أّوًلا، تعتبر 
األدوار والمسؤوليات المحّددة بين الجهات الفاعلة على 

المستوَيْين المحلي والبلدي وعلى مستوى المحافظات غير 
واضحة إذ إّنها تفتقر إلى التفاصيل وغير مصنفة. ثانًيا، من 

الضروري توضيح العالقة بين أعضاء المجالس التنفيذية 
ومجالس المحافظات لوضع الخطط والميزانيات المحلية. 

وثالًثا، يمكن استكمال المبادئ اإلرشادات المتبعة حالًيا 
إلعداد قوائم االحتياجات بالتدريبات والموارد التي تسمح 

ألصحاب المصلحة بتنفيذ المهام الفنية في سياق عملية 
تقييم االحتياجات )أي المشاورات وتحليل المنافع مقارنًة 

بالتكاليف والتقويم(.

ضمان تعزيز التنسيق متعّدد المستويات ونقل 
المعلومات عن طريق عملية تقييم االحتياجات

........................................................................................................

كما هي الحال في غالبية البلدان األعضاء في المنظمة، وضع 
األردن آليات تنسيق رسمية وغير رسمية على المستوى الوطني 

في إطار إصالح الالمركزية. ومع ذلك، يجب وضع اآلليات 
األفقية والعمودية على المستوى دون الوطني. وتتيح الطبيعة 

الشاملة لعملية تقييم االحتياجات فرًصا جديدًة لتوطيد 
عالقات العمل بين الجهات الفاعلة المحلية ووضع إجراءات 
رسمية ومواءمة القدرات لتبادل المعلومات. وسيكون لهذا 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية: إشراك المواطنين في الحكومةالمحلية األردنية - عملية تقييم االحتياجات
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األمر أهميًة خاصة لتعزيز المواءمة بين المحافظات من حيث 
عمل المجالس المنتخبة وغير المنتخبة. ولهذه الغاية، يمكن 

للحكومة أن تنظر في إنشاء شبكات مواضيعية غير رسمية 
من أجل مواءمة مشاريع التنمية وتبادل الدروس المستفادة 

ودعم تبادل الممارسات الجيدة.

دعم اعتماد دورة فعالة للتخطيط االستراتيجي 
في عملية تقييم االحتياجات

........................................................................................................

وضع األردن تدريجًيا إطاَر عمل قوي للتخطيط االستراتيجي 
متعّدَد المستويات. وعلى المستوى الوطني، توّجه رؤية األردن 

2025 ومشروع النهضة الوطني عمليَة إصالح السياسات. 
وقد اعُتمد نهًجا تصاعدًيا للتخطيط دون الوطني في إطار 
إصالح الالمركزية إذ إّن تصميم استراتيجية كّل محافظة 

وخطتها التنفيذية يستند إلى أدلة عن احتياجات المحافظات 
والبلديات. وفي العام 2020، أُطِلقت "أداة تنمية" لدعم اإلدارة 

االستراتيجية لعملية تقييم االحتياجات على مستوى كّل 
محافظة.

لكي تحّقق عملية التخطيط االستراتيجي على المستوى 
المحلي أفضل نتائج ممكنة، يمكن أن تنتقل الحكومة من 

التشاور بشأن االحتياجات إلى المشاركة في وضع الخطط مع 
أصحاب المصلحة المحليين. وهذا أمر بالغ األهمية إذ كشفت 

بيانات أحد مسوحات المنظمة أّن حوالي ثلث الحكومات 
دون الوطنية ترى أّنه ال تتم مراعاة مساهمات أصحاب 

المصلحة بالكامل في خطط المحافظات. وإلى جانب وضع 
االستراتيجيات، يمكن أن ترّكز الجهود أيًضا على تحسين 

الرابط بين مشاريع التنمية المحلية وتمويلها وتنفيذها 
وتقييمها لدعم دورات التخطيط الالحقة وتحسين مراعاة 

االحتياجات المحلية في السياسات الوطنية.

تعزيز قدرات الموظفين العامين ومهاراتهم 
لتنفيذ أنشطة مشاركة أصحاب المصلحة في 

عملية تقييم االحتياجات
........................................................................................................

بما أّن إصالح الالمركزية يحّول عمل السلطات المحلية، 
سيكون من الضروري التأّكد من توافر المستويات المناسبة 

من الموظفين والقدرات إلشراك أصحاب المصلحة في 
عملية اتخاذ القرارات المحلية. وفي األردن، اختير النقص في 

الموارد البشرية على أّنه أحد أهم التحديات في عملية تقييم 
االحتياجات )57%( تليه العقبات من حيث وضع اآلليات 

الضرورية )57%( والقدرات )46%( ضمن المؤسسات. وتتواءم 
هذه النتائج مع تلك المتعلقة بالتدريب، والتي بالرغم من 

توافرها، سّلط الموظفون العامون الضوء على صعوبات تنفيذ 
المهام الفنية لدورة االحتياجات. وبالتالي، يمكن للحكومة 
األردنية أن ترّكز على وضع نهج أكثر انتظاًما لضمان تنسيق 

التدريبات ومالءمتها واستدامتها وفق مختلف مستويات 
المهارات في جميع أنحاء المحافظات.

ضمان استمرار مبادرات المشاركة من خالل 
الموارد المالية المخصصة

........................................................................................................

ُيعّد توافر مستويات كافية من التمويل لدى السلطات دون 
الوطنية شرًطا ال بّد منه لتحقيق المركزية فعلية للسلطة على 

المستوى المحلي، لدعم الدور المتنامي للجهات دون الوطنية 
في تقديم العديد من الخدمات الحيوية. وكما هي الحال في 

العديد من البلدان األعضاء في المنظمة، تسّلط التحديات في 
األردن الضوء على تدني مستويات التمويل المتاح لمشاريع 

التنمية المحلية داخل المحافظات. وقد كشفت بيانات 
المنظمة أّنه في عام 2019 كان لدى 1٣% فقط من المستجيبين 

ميزانية مخصصة لعملية تقييم االحتياجات ولدى 2% فقط 
ميزانية مخصصة ألنشطة المشاركة بشكل عام. ولن يعّزز 

تخصيص األموال قدرات وحدات تنمية المحافظات ووحدات 
التنمية المحلية للتواصل مع المجتمعات المحلية وحسب بل 

سيحّفز أيًضا تنظيم أنشطة مشاركة أصحاب المصلحة. 

عوامل تمكين الحوكمة الرشيدة في عملية تقييم االحتياجات
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النواتج المسؤوليات األنشطة الرئيسية   التوصية

• تصنيف األدوار 
والمسؤوليات 

للسلطات المحلية 
والبلدية وسلطات 

المحافظات.

• وضع اإلرشادات 
لتنفيذ خطط التنمية 

المحلية ومراقبتها.

• إجراء التدريبات 
ألصحاب المصلحة في 

مجال إدارة المشاريع 
والمراقبة والتقييم.

وزارة اإلدارة 
المحلية ووزارة 

الداخلية 

• وضع مخّطط لعملية تقييم االحتياجات وتصنيف األدوار 
والمسؤوليات المحددة لكّل صاحب مصلحة معني.

  توضيح 
الهيكلية العامة 

لعملية تقييم 
االحتياجات 

وهيكلها 
التنظيمي

وزارة اإلدارة 
المحلية ووزارة 

الداخلية 

• التمييز بين مهام أصحاب المصلحة في المجالس البلدية 
والتنفيذية ومجالس المحافظات وكذلك في وحدات التنمية 

المحلية ووحدات تنمية المحافظات.

وزارة اإلدارة 
المحلية ووزارة 

الداخلية 

• توضيح الوظائف والمهام الفرعية في ما يتعلق بالمراحل 
األساسية األربع لعملية تقييم االحتياجات أال وهي التخطيط 
ووضع الميزانية والتنفيذ والتقييم لكّل مستوى من الحكومة.

وزارة اإلدارة 
المحلية ووزارة 

الداخلية

• نشر المعلومات ذات الصلة بين أصحاب المصلحة في كّل من 
المحافظات االثنتي عشرة من خالل إنشاء مستودع معلومات 

مركزي حيث يمكن العثور على كافة اإلرشادات والجداول 
الزمنية للتدريب والمعلومات األخرى ذات الصلة.

وزارة اإلدارة 
المحلية ووزارة 

الداخلية

• إدراج إجراءات وتعليمات عملية في اإلرشادات المعتمدة 
حالًيا الخاصة بوحدات التنمية المحلية لتوحيد األنشطة في 

كافة البلديات والمحافظات مثل ضرورة تنظيم جلسات استماع 
فصلية أو وضع تقارير تقييم سنوية.

• نشر قوائم 
االحتياجات وتقارير 

المراقبة.

• تشكيل مجموعات 
العمل المواضيعية غير 

الرسمية.

• عقد اجتماعات 
دورية للمسؤولين 

على المستوَيْين 
المحلي والبلدي وفي 

المحافظات.

وزارة اإلدارة 
المحلية ووزارة 

الداخلية

• وضع متطلبات إجرائية لتعزيز التنسيق متعّدد المستويات بما 
في ذلك تفويض المجالس المحلية والبلدية ومجالس المحافظات 

بإتاحة وثائق قوائم احتياجاتها أمام عامة الناس فضًلا عن نشر 
تقرير متابعة عن تقييم االحتياجات ومخصصات الميزانية وحالة 

تنفيذ المشاريع المحلية.
ضمان تعزيز 

التنسيق متعّدد 
المستويات 

ونقل 
المعلومات 

من خالل 
عملية تقييم 
االحتياجات

مجالس 
المحافظات

• إشراك ممثلين عن المجالس المحلية والبلدية في االجتماعات 
المنتظمة بين مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية.

وزارة اإلدارة 
المحلية ووزارة 

الداخلية ووزارة 
التخطيط 

والتعاون الدولي

• وضع آليات تنسيق دون وطنية رسمية كتنظيم منتدى سنوي 
بين السلطات المحلية أو جماعات الممارسة المواضيعية لتبادل 

الخبرات والدروس المستفادة وتحديد التحديات والفرص 
المشتركة المرتبطة بدفع جدول أعمال الالمركزية نحو األمام. 

• إجراء التدريبات 
لوحدات تنمية 

المحافظات ووحدات 
التنمية المحلية

مجالس 
المحافظات 
بالتنسيق مع 

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي 
ووزارة الداخلية 

ووزارة اإلدارة 
المحلية

• ضمان مراعاة االحتياجات المحلية في خطط تنمية المحافظات 
وخطط التنمية الوطنية لتعزيز قدرات وحدات تنمية المحافظات 

ووحدات التنمية المحلية ودعم الطبيعة التشاركية للعملية.

دعم اعتماد 
دورة فعالة 
للتخطيط 

االستراتيجي 
في عملية تقييم 

االحتياجات
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عوامل تمكين الحوكمة الرشيدة في عملية تقييم االحتياجات

• اعتماد "أداة تنمية"

• اعتماد "نظام 
تنمية" لدى الجهات 

المحلية والبلدية وفي 
المحافظات

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي

• تعزيز الرابط بين وضع خطط التنمية وتمويلها وتنفيذها. يمكن 
للحكومة أيًضا أن تضع في اعتبارها إضفاء الطابع الرسمي على 

تقييم الخطط أو تنظيمه لدعم هذه العملية بشكل أكبر.

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي 

ووزارة اإلدارة 
المحلية ووزارة 

الداخلية

• دعم تحويل عملية التخطيط االستراتيجي على المستوى دون 
الوطني بدًءا من جمع قوائم الرغبات وصوًلا إلى وضع نهج أكثر 

انتظاًما من خالل اعتماد أشكال مبتكرة لمشاركة أصحاب 
المصلحة تدعم التحقيق المشترك للقيمة.

• تنظيم تدريبات 
ألصحاب المصلحة في 

مجال مراقبة وتقييم 
المشاريع وعمليات 
تقييم االحتياجات 

والمشاورات.

• وضع كتالوج عن مواد 
التدريب و/أو إنشاء 
مركز إلكتروني لهذه 

المواد

وزارة اإلدارة 
المحلية ووزارة 

الداخلية

• تحديد الثغرات في المهارات في المحافظات االثنتي عشرة 
لتحسين تكييف التدريبات مع احتياجات الحكومات المحلية.

تعزيز قدرات 
الموظفين 

العامين 
ومهاراتهم 

لتنفيذ أنشطة 
مشاركة أصحاب 

المصلحة في 
عملية تقييم 
االحتياجات

وزارة اإلدارة 
المحلية ووزارة 

الداخلية

• تصميم سلسلة من وحدات التدريب الفني وتنفيذها لضمان 
توافر القدرات والمهارات الالزمة على مستوَيْي المحافظات 

والبلديات بهدف تنفيذ عملية تقييم االحتياجات.

وزارة اإلدارة 
المحلية ووزارة 

الداخلية

• تقديم التدريبات الفنية والمتخصصة لوحدات تنمية 
المحافظات ووحدات التنمية المحلية السيما بشأن كيفية 

تنفيذ المبادرات المرتبطة بمشاركة أصحاب المصلحة في سياق 
عملية تقييم االحتياجات. ويمكن أن ترّكز التدريبات أيًضا على 
وضع عدد من أدوات الشفافية والمساءلة وإدارتها مثل بوابات 

البيانات المفتوحة وميزانيات المواطنين والتخطيط المجتمعي 
ووضع الميزانية التشاركية.

وزارة اإلدارة 
المحلية ووزارة 

الداخلية

• استكشاف الشراكات المحتملة مع أصحاب المصلحة اآلخرين 
مثل المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة التي ستقّدم أيًضا 

التدريبات المتعلقة بالمشاركة على المستوى المحلي لتحقيق 
المنافع من هذا التآزر بما في ذلك مع معهد اإلدارة العامة.

وزارة اإلدارة 
المحلية ووزارة 

الداخلية

• وضع فهرس بالتدريبات المتوفرة ونشره في المحافظات االثنتي 
عشرة بالتنسيق الوثيق مع المنظمات غير الحكومية.

• وضع تقييمات 
متوسطة األجل 

للتدفقات النقدية 
للموارد على المستوى 

دون الوطني.

• إدراج بنود في 
الميزانية مخصصة 

إلجراء أنشطة تقييم 
االحتياجات

وزارة اإلدارة 
المحلية ووزارة 

الداخلية

• تحديد احتياجات التمويل الحالية والمستقبلية لوضع سقوف 
معقولة لميزانية كّل محافظة على أساس التمويل المتاح 

واألولويات الوطنية واإلقليمية واالحتياجات المحلية والنتائج من 
مخصصات الميزانيات السابقة.

ضمان استمرار 
مبادرات 

المشاركة 
من خالل 

الموارد المالية 
المخصصة

وزارة المالية
• تخصيص بند ميزانية محّدد في كل محافظة وتوحيده بين 

كافة المحافظات لتنفيذ أنشطة المشاركة في إطار عملية تقييم 
االحتياجات وخارج هذا اإلطار أيًضا.

وزارة اإلدارة 
المحلية ووزارة 

الداخلية ووزارة 
التخطيط 

والتعاون الدولي 
ووزارة المالية

• تحديد المجموعة الحالية من مصادر التمويل الخارجي والتي 
يمكن االستفادة منها لتمويل فرص التواصل مع أصحاب المصلحة 

وبناء القدرات على تنفيذ هذه األنشطة والتأكد من أّن الدراسات 
القطاعية تتواءم مع االحتياجات/المشاريع المقترحة إلخ.
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يمكن للتواصل العام أن يقّرب المسافة بين الحكومات دون 
الوطنية والمواطنين من خالل تغيير الطريقة التي تتفاعل من 
خاللها هذه الجهات الفاعلة في مجال تصميم خطط التنمية 

المحلية وميزانياتها. وال تقتصر وظيفة التواصل العام على 
المساعدة في نشر المعلومات ببساطة بل يمكنه المساعدة 
على إجراء حوار ثنائي االتجاه مع عامة الناس والتوعية حول 

اإلصالحات الرئيسية وتغيير السلوكيات والتأثير على عملية 
اتخاذ القرارات.

ويمكن للحكومة األردنية أن تنظر في التحليل التالي 
لالستفادة من مساهمة التواصل العام من أجل دعم مبادئ 

الشفافية والنزاهة والمساءلة ومشاركة أصحاب المصلحة في 
عملية تقييم االحتياجات:

وضع نهج أكثر استراتيجيًة للحكومات المحلية
........................................................................................................

في األردن، تتفاعل اإلدارات دون الوطنية مع المواطنين 
بانتظام كجزء من عملية تحديد االحتياجات. ولكّن األدلة 

كشفت عن أّن التواصل العام يجري على أساس مخصص وغير 
رسمي. وعلى سبيل المثال، ال تتوّفر خطط التواصل العام 

لدى 69% من الجهات على مستوَيْي البلديات والمحافظات 
بنسخة مكتوبة كما أّن بعضها غير رسمي أو غير موزع على 

نطاق واسع. ومن المهّم التركيز على تعزيز هيكليات التواصل 
وتحديث قدرات التواصل ومعالجة المستويات غير المتكافئة 

من المهارات لدعم اعتماد نهج تواصل أكثر استراتيجيًة بين 

الحكومة والمواطنين. وبالفعل، يمكن للسلطات المحلية 
أيًضا أن تستفيد من تنسيق مبادرات التواصل في المحافظات 
وضمنها لكي يكون لها رأي واحد وتتجّنب الرسائل المتضاربة 

وتدعم تبادل المعلومات داخلًيا.

تعزيز جهود التنفيذ في ما يتعلق بحّق الحصول 
على المعلومات على المستوى دون الوطني

........................................................................................................

بينما يعتبر األردن أّول بلد في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا يقّر قانوًنا لضمان حّق الحصول على المعلومات عام 

2007، يمكن توسيع نطاق الجهود المبذولة على المستوى 
المحلي لمنح المؤسسات المعارف واألدوات والمهارات 

الالزمة لتبادل المعلومات بشأن دورة االحتياجات وغير ذلك 
بشكل استباقي. فمن جهة، تشير النتائج إلى أّنه يمكن إتاحة 

المعلومات الخاصة بالخطط النهائية للتنمية المحلية وقوائم 
االحتياجات المتوافق عليها أو الجداول الزمنية لمبادرات 

المشاركة أمام عامة الناس بصيغة سهلة وواضحة ومفهومة. 
ومن جهة أخرى، سيتطلب تنفيذ هذا الحق أيَضا بشكل فعال 
إضفاء الطابع الرسمي على اإلجراءات الخاصة بالجهات على 

مستوَيْي البلديات والمحافظات للرد على طلبات الحصول 
على المعلومات وتأمين المساعدة الفنية لنشرها بفعالية. ومن 

الممكن حالًيا ترسيخ االلتزام القوي للبالد بضمان هذا الحق 
من خالل استهداف الجهات الفاعلة المحلية ضمن االلتزامات 
المرتبطة بخطط العمل الوطنية والمستقبلية الخاصة بشراكة 

الحكومة المفتوحة.
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سية
المعالم الرئي

دعم الكشف االستباقي عن المعلومات ذات 
الصلة والواضحة والمناسبة حول العملية ونتائج 

تحديد االحتياجات
........................................................................................................

لكي ُتدرج عملية تقييم االحتياجات المواطنين في عملية 
التخطيط للتنمية المحلية بنجاح، يمكن للحكومة االستفادة 

من التواصل العام كأداة لدعم الشفافية والتوعية حول 
األنشطة واإلجراءات والنتائج الرئيسية. وهذا أمر بالغ األهمية 

إذ إّن بيانات المنظمة كشفت عن أّن ثلَثْي السلطات المحلية 
تفيد بأّن سبب تدني مستويات المشاركة في دورة االحتياجات 

يعود إلى غياب توعية أصحاب المصلحة حول هذه العملية. 
وتتواءم هذه النتيجة مع النتائج التي توصل إليها مسح 

المنظمة والتي تظهر بأّن نسبًة كبيرًة من المجتمع المدني لم 
تكن على علم بالمعايير المستخدمة لتحديد األولويات في 

مجال االستثمارات المحلية )77%( والنتائج التي يتم اإلبالغ 
عنها )8٣%( أو االحتياجات الممّولة في الخطة )90%(. ولهذه 
الغاية، يمكن لتقديم المعلومات المناسبة وذات الصلة والتي 

يمكن الوصول إليها في هذا المجال أن يساعد على محاربة 
الشكوك المرتبطة بإصالح الالمركزية وبالتالي دعم قدرة 
أصحاب المصلحة على المساهمة بخطط التنمية المحلية 

بشكل فّعال.

اعتماد أسلوب استخدام أكثر تطوًرا لقنوات 
التواصل وفًقا الحتياجات وتفضيالت مختلف 

الجماهير
........................................................................................................

العتماد أسلوب تواصل ثنائي االتجاه يجب على الحكومات 
فهم احتياجات مختلف الجماهير وتصوراتهم ومخاوفهم 
وعاداتهم لتقديم رسائل أكثر فعاليًة. وفي الوقت الحالي، 

تّتفق السلطات دون الوطنية وعامة الناس بشكل عام على أّن 
منصات التواصل االجتماعي والرسائل الرسمية ورسائل البريد 

اإللكتروني والمكالمات الهاتفية هي أفضل الوسائل للتواصل 
بشأن عملية تقييم االحتياجات. ولكن، لكي تحقق هذه 

القنوات أهدافها المرجوة، يجب على السلطات المحلية أن 

تهدف تدريجًيا إلى تكييف رسائلها مع مختلف الفئات العمرية 
والسكانية ومجموعات المصالح. ويجب أن يراعي اختيار 

القنوات أيًضا احتياجات مختلف الجماهير وعاداتها كأولئك 
الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة من الشعب األردني وال 

تتوفر لديهم خدمات اإلنترنت أو يعانون من تدني مستويات 
المعرفة الرقمية.

من الممكن في الوقت الحالي االستفادة من الفوائد التفاعلية 
لمنصات التواصل االجتماعي إلشراك أصحاب المصلحة في 

كامل عملية تقييم االحتياجات بالنظر إلى استخدامها الشائع 
من ِقبل السلطات المحلية )72%( والمواطنين )7٣%(. وبما 

أّن أعمار نسبة كبيرة من الشعب ال تتعدى الثالثين عاًما، 
يمكن للحكومات دون الوطنية فتح مساحات مخصصة 

لمشاركة الشباب عبر اإلنترنت لتعزيز إشراكهم في تصميم 
السياسات المحلية. ومع ذلك، ولتحقيق أفضل النتائج، 

يمكن وضع مجموعة من اإلرشادات الخاصة بوسائل التواصل 
االجتماعي لدعم استخدام هذه المنصات بطريقة أكثر 

استراتيجيًة.

دور التواصل العام في دعم عملية تقييم االحتياجات على المستوى دون الوطني في األردن
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النواتج المسؤوليات األنشطة الرئيسية   التوصية

• وضع خطط تواصل 
مكتوبة ألنشطة 

تقييمات االحتياجات

• وضع استراتيجية 
تواصل وطنية لعملية 

الالمركزية

• إجراء تدريبات 
لتنمية قدرات التواصل 

الحديثة

• اعتماد أدوات تساعد 
على تحسين التنسيق

مجالس 
المحافظات 

والمجالس 
المحلية

• وضع خطط تواصل مكتوبة تستند إلى رؤى الجمهور إلضفاء 
الطابع المؤسسي على أنشطة التواصل وبذل الجهود لنشر 

التوعية وتعزيز المشاركة ضمن الحكومة ودعم مراقبة أنشطة 
التواصل وتقييمها.

وضع نهج أكثر 
استراتيجيًة 
للحكومات 

المحلية

وزارة اإلدارة 
المحلية ووزارة 

الداخلية ووزارة 
الشؤون البلدية 

• وضع استراتيجية تواصل وطنية لعملية الالمركزية لتوضيح 
كيفية إبالغ المواطنين بالفرص المتاحة للمشاركة وكامل عملية 
تقييم االحتياجات والتقدم المحرز في هذا اإلطار واألثر الذي يتّم 

تحقيقه.

وزارة اإلدارة 
المحلية ووزارة 

الداخلية ووزارة 
الشؤون البلدية

• بناء قدرات الموظفين العامين المحليين للتأّكد من تمتعهم 
بالمهارات الالزمة للتواصل بفعالية مع أصحاب المصلحة على 

طول مراحل عملية تقييم االحتياجات )مثل تحليالت البيانات 
واستخدام وسائل التواصل االجتماعي وأساليب المشاركة عبر 

اإلنترنت إلخ(

وزارة اإلدارة 
المحلية ووزارة 

الداخلية ووزارة 
الشؤون البلدية

• إعداد دليل عن التواصل أو مجموعة من اإلرشادات للمساعدة 
على توحيد اإلجراءات وتوضيح األدوار ودعم اتباع نهج أكثر 

تنسيًقا بين مستويات الحكومة الثالثة.

وحدات التنمية 
المحلية 

ووحدات تنمية 
المحافظات

• تنسيق الرسائل وأنشطة التواصل بين المستويات المحلية 
والمحافظات باستخدام المنصات الرقمية الجديدة مثل 

تريلو وسالك وواتساب لتسهيل التواصل الداخلي بين أصحاب 
المصلحة في الحكومة على المستوَيْين المحلي والبلدي وفي 

المحافظات.

مجالس التنمية 
المحلية

• تحسين تنسيق أنشطة التواصل العام على المستوى المحلي من 
ِقبل الجهات الفاعلة.

• إنشاء متجر/بوابة 
لتبادل المعلومات 

ذات خدمات شاملة

• اعتماد بروتوكوالت 
تنفيذ لالستجابة 

لطلبات الحصول على 
المعلومات.

وحدة الحكومة 
المفتوحة في 

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي 

ودائرة المكتبة 
الوطنية

• توضيح القواعد واإلجراءات المرتبطة بالطريقة التي تصّنف 
من خاللها المؤسسات العامة المعلومات وتتشاركها فضًلا عن 

تدفقات المعلومات مع المواطنين.
تعزيز جهود 

التنفيذ في 
ما يتعلق بحّق 
الحصول على 

المعلومات على 
المستوى دون 

الوطني؛

• دعم الكشف االستباقي عن نتائج تقييم االحتياجات والقائمة 
المعتمدة بالتنسيق مع دائرة المكتبة الوطنية لزيادة وتيرة تبادل 

البيانات مع عامة الناس وجودة هذه البيانات.

• النظر في توسيع نطاق االلتزامات القائمة بضمان الحق في 
الحصول على المعلومات في جدول أعمال الحكومة المفتوحة 

الخاص بالبالد الستهداف الجهات الفاعلة المحلية بشكل صريح.
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المعالم الرئي
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• نشر معايير االختيار 
الخاصة بوضع 

الميزانيات ونتائج 
خطط التنمية المحلية 
والميزانيات النهائية/

المعتمدة.

مجالس 
المحافظات

• توضيح معايير اختيار أولويات الميزانيات ونشرها بدءًا من 
المراحل األولى لدورة االحتياجات.

دعم الكشف 
االستباقي عن 

المعلومات ذات 
الصلة والواضحة 

والمناسبة 
حول العملية 

ونتائج تحديد 
االحتياجات

مجالس 
المحافظات

• تسهيل عملية اإلبالغ عن النتائج والتأثير على المواطنين األمر 
الذي يمكن أن يساعد بدوره على التوعية بشأن عملية الالمركزية 

والمشاركة فيها.

• إنشاء مساحات 
للمشاركة عبر 

اإلنترنت.

• وضع إرشادات خاصة 
بوسائل التواصل 

االجتماعي.

• إعداد منتجات 
وتدريبات مخصصة 

مرتبطة بالتواصل

السلطات 
دون الوطنية 

ووحدات تنمية 
المحافظات 

ووحدات التنمية 
المحلية

• تحديد الجماهير واستخدام مجموعة متنوعة من قنوات التواصل 
للوصول إلى مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة للتعّرف على 

مختلف االحتياجات وأنماط استخدام وسائل اإلعالم.

اعتماد أسلوب 
استخدام أكثر 
تطوًرا لقنوات 
التواصل وفًقا 

الحتياجات 
وتفضيالت 

مختلف 
الجماهير

السلطات دون 
الوطنية فضًلا 

عن وزارة اإلدارة 
المحلية/وزارة 

الشؤون البلدية/
وزارة الداخلية

• استخدام وسائل التواصل االجتماعي للتواصل مع المواطنين 
بما في ذلك وضع اإلرشادات الخاصة بهذه الوسائل وبناء قدرات 

المسؤولين عن التواصل العام وتطوير مهارات جديدة ذات صلة 
لتتطابق مع احتياجات المستخدمين.

السلطات دون 
الوطنية فضًلا 

عن وزارة اإلدارة 
المحلية/وزارة 

الشؤون البلدية/
وزارة الداخلية

• وضع خطة إشراك محّددة تتالءم مع احتياجات مختلف فئات 
الشعب على أساس العوامل الديمغرافية واالحتياجات بحسب 
المناطق بما في ذلك تبادل المعلومات مع الفئات الضعيفة من 

الشعب.

السلطات دون 
الوطنية فضًلا 

عن وزارة اإلدارة 
المحلية/وزارة 

الشؤون البلدية/
وزارة الداخلية

• وضع خطة إشراك محّددة مع الشباب واالستفادة من وسائل 
التواصل االجتماعي لزيادة مشاركتهم في تصميم خطط التنمية 

المحلية وتنفيذها.



بعد إقرار قانون الالمركزية وإنشاء مجالس منتخبة وغير 
منتخبة، حّقق األردن إنجازات رئيسية من حيث جعل المواطن 

في قلب عملية التخطيط للتنمية المحلية. وتجدر اإلشارة 
بالتحديد إلى أّن الحكومة أعادت تأكيد التزامها بإعطاء 

األولوية لمشاركة أصحاب المصلحة على المستوى دون 
الوطني. وهي تعترف بذلك بأّن هذه المشاركة ركيزة مهّمة من 

ركائز رؤيتها الوطنية أال وهي خطة النهوض الوطني )2019-
2020(. عالوًة على ذلك، عّززت الحكومة الجهوَد المبذولَة 

إلشراك المجتمعات المحلية كجزء من هذا اإلصالح من 
خالل التزاماتها المخصصة في خطَتْي العمل الوطنَيَتْين الثالثة 
والرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة للبالد. كما تطّور إشراك 
هذه المجتمعات في عملية اإلصالح السياسي المنّفذ لتحقيق 

الالمركزية في إطار الحوارات الوطنية المنّظمة في البالد. 

بالرغم من التقّدم المحرز من حيث إطالق عملية اتخاذ 
القرارات المرتبطة بخطط التنمية المحلية، يمكن االستفادة 

من مشاركة أصحاب المصلحة من أجل تحسين إبالغهم 
واستشارتهم وإشراكهم. ولهذه الغاية، يمكن للحكومة 

الوطنية أن تنظر في:

تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة على طول عملية 
تقييم االحتياجات

........................................................................................................

تقّدم الطبيعة الدورية لعملية تقييم االحتياجات في األردن 
الفرصَة للسلطات دون الوطنية إلشراك مجموعة متنّوعة من 

أصحاب المصلحة في تصميم السياسات والخدمات المحلية. 
وللتأّكد من أّن النتائج تستجيب لتوقعات المواطنين، يمكن 
توسيع نطاق تعميم مشاركة أصحاب المصلحة لتشمل كاّفة 

المراحل بدًءا من تحديد االحتياجات المحلية وصياغة خطط 
المحافظات وصوًلا إلى تنفيذ مبادرات التنمية وتقييمها. وفي 
الوقت الحاضر، كشفت أدلة المنظمة عن درجات متفاوتة من 
المشاركة في هذه العملية، إذ إّن معظم المبادرات ترّكز على 

تحديد االحتياجات وال تهتّم بمرحلَتْي المصادقة والموافقة 
على خطط التنمية المحلية. وإذا ما تّم التأّكد من أّن الخطط 

توضع بالتعاون مع أصحاب المصلحة، من الممكن ضمان 
المشاركة. فبيانات المنظمة تشير إلى أّن نسبة 20% فقط 

من جهات المجتمع المدني شعرت بأّنه تّم أخذ مساهماتها 
بعين االعتبار في الخطط النهائية بينما اعتبرت 5٣% من هذه 

الجهات أّن هذا األمر لم يكن واضًحا.

تعزيز فرص التشاور والمشاركة على المستوى 
المحلي

........................................................................................................

لتعميم المشاركة في عملية تقييم االحتياجات، يمكن 
للحكومة األردنية أن تنتقل من السعي لتحديد االحتياجات 

إلى وضع عملية تسمح بمشاركة أصحاب المصلحة في 

وضع خطط التنمية الوطنية وميزانياتها. وبينما تّم إحراز 
بعض التقّدم في مجال تعزيز أنشطة المشاركة من ِقبل 

وحدات التنمية المحلية بعد االنتخابات المحلية لعام 2017، 
ُتنّفذ هذه األنشطة على أساس مخصص ويختلف تمثيلها 
بين المحافظات الكبيرة والصغيرة. وفي الواقع، كشفت 

بيانات المنظمة عن أّن أقّل من نصف أصحاب المصلحة من 
المستجيبين الذين ينتمون إلى المجتمع المدني شاركوا 

في عملية تقييم االحتياجات. ولمعالجة الالمباالة بالحياة 
العامة، تشير أدلة المنظمة إلى أّنه يمكن للجهود التركيز 

على التصدي للتحديات القائمة التي تعيق إشراك أصحاب 
المصلحة بما في ذلك انعدام الثقة وغياب التوعية والتواصل 

بشأن إصالح الالمركزية.

وضع آليات لدعم مشاركة أصحاب المصلحة على 
المستوى المحلي

........................................................................................................

مع ذلك، إّن العمل على إتاحة الفرص الجديدة للمشاركة 
في عملية تقييم االحتياجات لن يضمن بمفرده مالءمة 

خطط التنمية المحلية وشرعيتها. ولضمان نجاح تنفيذ هذه 
الخطط، يمكن أن تنظر الحكومة األردنية في وضع آليات 

على شكل معايير وإرشادات وإجراءات رسمية للجهات 
الفاعلة المحلية والبلدية والجهات الفاعلة في المحافظات. 
عالوًة على ذلك، يجب بذل الجهود لتأكيد قدرة المواطنين 

والمجتمع المدني والشركات على المشاركة في وضع خطط 
التنمية المحلية. وبعد وضع مشروع قانون اإلدارة المحلية 

الجديد، ثمة أيًضا فرصة لدعم توفير بيئة مؤاتية تسمح بتنفيذ 
أنشطة مشاركة أصحاب المصلحة من خالل إقرارها وإضفاء 

الطابع الرسمي عليها. وستكون هذه الخطوة مهمًة إلرساء 
ثقافة االنفتاح والتعّلم المتواصل كما حصل من خالل 

المنصات القائمة مثل الحوار الوطني.
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النواتج المسؤوليات األنشطة الرئيسية   التوصية

• إتاحة فرص 
المشاركة 

لصياغة خطط 
التنمية الوطنية 

والمصادقة عليها.

وحدات التنمية 
المحلية ووحدات تنمية 

المحافظات

• توسيع نطاق األنشطة للمواطنين للمشاركة بكافة مراحل 
عملية تقييم االحتياجات السيما في مرحلَتْي صياغة خطط 

التنمية الوطنية والمصادقة عليها.

تعزيز مشاركة 
أصحاب المصلحة 

على طول عملية 
تقييم االحتياجات

• تعزيز المشاورات 
مع الموظفين 

العامين في 
البلديات 

والمحافظات

• اعتماد آلية 
لمراقبة المشاركة

• تضمين العمليات 
التشاركية في 

المحافظات 
المختارة/

التجريبية

• وضع اإلرشادات 
الخاصة بالتشاور 

ونشرها

وحدة شراكة الحكومة 
المفتوحة لدى وزارة 

التخطيط والتعاون 
الدولي

• النظر في تطوير االلتزامات التشاركية في المحافظات 
المختارة، األمر الذي يمكن تضمينه في خطة العمل التالية 

لشراكة الحكومة المفتوحة.

تعزيز فرص التشاور 
والمشاركة على 

المستوى المحلي

• بناًء على تجربة السلط، النظر في توسيع تعاونها الحالي 
مع شراكة الحكومة المفتوحة إلشراك بلديات متعددة في 

البرنامج المحلي لشراكة الحكومة المفتوحة.

وحدات التنمية 
المحلية ووحدات تنمية 

المحافظات

• تنسيق المشاورات المشتركة مع المواطنين والبلديات بشأن 
وثيقة االحتياجات المنقولة على سبيل المثال لزيادة الحّس 

بالمسؤولية والمشاركة.

وزارة الداخلية ووزارة 
اإلدارة المحلية ووزارة 

التخطيط والتعاون 
الدولي

• تفويض الجهات الفاعلة على المستوَيْين المحلي والبلدي 
وفي المحافظات بما في ذلك وحدات التنمية المحلية 

ووحدات تنمية المحافظات بمسؤوليات مؤسساتية واضحة 
مرتبطة بمشاركة أصحاب المصلحة.

• وضع آلية للجهات في المحافظات والبلديات واعتمادها 
لتوثيق مستويات المشاركة في األنشطة المحلية.

السلطات المحلية 
والبلدية والسلطات في 
المحافظات التي تحّدد 

االحتياجات

• النظر في اعتماد ممارسات إشراك محّددة مثل لجان 
المواطنين وخاليا التخطيط وغيرها من عمليات التشاور.

وزارة اإلدارة المحلية 
ووزارة الداخلية

• النظر في وضع أحكام تسمح بإضفاء الطابع المؤسسي على 
المشاورات وغيرها من المبادرات المرتبطة بالمشاركة كجزء 

من اإلصالحات المتواصلة لقانون اإلدارة المحلية.

وحدة شراكة الحكومة 
المفتوحة لدى وزارة 

التخطيط والتعاون 
الدولي مع وزارة اإلدارة 

المحلية ووزارة الداخلية  

• وضع مجموعة من اإلرشادات بشأن التشاور تستهدف 
جميع أصحاب المصلحة في الحكومة وترّكز على: )1( كيفية 

إشراك أصحاب المصلحة في كل مرحلة من مراحل عملية 
تقييم االحتياجات وتحديد عمليات وفرص المشاركة؛ )2( 

كيفية ضمان تمثيل أصحاب المصلحة وتنّوعهم ووضع معايير 
لتحديد أصحاب المصلحة؛ )3( كيفية التحقق من صحة 

المعلومات التي يقّدمها المواطنون؛ و )4( كيفية التواصل 
خالل العملية والتواصل بشأن النتائج لتحقيق أكبر أثر ممكن.

• وضع المعايير 
واإلرشادات 

واإلجراءات.

• تنفيذ أنشطة 
توعية لتحسين 

توعية منظمات 
المجتمع المدني 

حول الوسائل 
المتاحة للمساهمة 

في العملية.

وحدة شراكة الحكومة 
المفتوحة لدى وزارة 

التخطيط والتعاون 
الدولي مع وزارة اإلدارة 

المحلية ووزارة الداخلية  

• وضع مجموعة من الضوابط أو المعايير حول الطريقة التي 
يمكن من خاللها للمواطنين وضع قوائم احتياجاتهم. ويمكن 

إدراج هذه الضوابط أو المعايير في الدليل الذي تتشاركه 
السلطات الوطنية مع أصحاب المصلحة في البلديات.

وضع آليات لدعم 
مشاركة أصحاب 

المصلحة على 
المستوى المحلي

وزارة اإلدارة المحلية 
ووزارة الداخلية  

• تصميم وتنفيذ المزيد من وحدات بناء القدرات التي تستهدف 
تقديم األدوات واإلرشادات والمهارات المناسبة لمنظمات 

المجتمع المدني لالستفادة من دورها المهّم على طول العملية.

وزارة اإلدارة المحلية 
ووزارة الداخلية  

• التوسع في الحوار الوطني إلنشاء منصة رسمية للعديد 
من أصحاب المصلحة لدعم إجراء حوار مفتوح بين ممثلي 

الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومواطنين من 
مختلف المجتمعات المحلية. ويمكن أن تكون هذه المنصة 

مختبَر ابتكار أو شبكًة غير رسمية مؤلفًة من رؤساء البلديات 
لتشارك أفضل الممارسات والتأمل في الدروس المستفادة 

وتحديد التحديات والحلول المشتركة لدعم مشاركة أصحاب 
المصلحة.
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The OECD Recommendation 
of the Council on 
Open Government
The pathway for the first international 
legal instrument on Open Government

Open government strategies and initiatives are needed 

more than ever to regain citizens’ trust in governments. 

Countries are increasingly acknowledging the role of 

Open Government as a catalyst for good governance, 

democracy and inclusive growth. Open government 

principles – i.e. transparency, integrity, accountability 

and stakeholders’ participation - are progressively 

changing the relationship between public officials and 

citizens in many countries. A scan of existing initiatives, 

however, reveals that there is a diversity of definitions, 

objectives, and implementation methodologies that 

characterize open government strategies.The OECD 

has therefore developed a Recommendation of the 

Council on Open Government that defines a set of 

criteria that will help adhering countries to design and 

implement successful open government agendas. 

1.  Ensure that open government principles are rooted in the public 
management culture;

2.  Identify an enabling environment that is conducive to an efficient, 
effective and integrated governance of open government;

3.  Promote the alignment of open government strategies and initiatives 
with, and their contribution to, all relevant national and sectoral 
socio-economic policy objectives, at all levels of the administration;

4.  Foster monitoring and evaluation practices and data collection. 

Rationale for developing the Recommendation and its scope

First international legal 
instrument on Open 
Government
l  Informal Experts Group on 

Open Government
l  2016 Global Forum on Open 

Government – attended by 30 
Ministers and 50 HoD

l  Regional Networks on Open 
 and Innovative Government 
 in LAC, MENA, SEA

Online Public 
Consultation on the Draft 
Recommendation
l  > 100 participants from 
 44 different countries
l  Input received from NGOs, 
 citizens, government officials, 
 private sector, academia, media
l  Remarkable outreach on 
 social media 

OECD at the forefront 
of Open Government 
for 15 years
l  Open Government Reviews
l  Capacity building seminars
l  Open State
l  Public Governance Reviews
l  2001 Citizens as Partners

A firm evidence 
base for the 
Recommendation
l  2015 Survey on Open 

Government –54 countries 
(all OECD members)

l  2016 OECD Global Report on 
Open Government

l 2017 Survey on Ombudsman 
institutions

Process for developing the Draft Recommendation 
November 2016 (54th PGC):
•  Establishment of the informal experts group 

on Open Government comprising 16 OECD 
Members and Partners

December 2016:
•  Launch of the OECD Report on Open 

Government: the Global Context and the 
Way Forward

March 2017:
•  First meeting of the Informal Experts 

Group to inform the development of 
the Recommendation

July – September 2017: 
• Online public consultation

20172016

December 2017:
Council adoption

For more information please contact: opengov@oecd.org   |   http://oe.cd/opengov

The Role of 
Ombudsman 

Institutions 
in Open 

Government
OECD Working Paper 

on Public Governance 
No. 29

OECD Public Governance Reviews

Towards a New Partnership 
with Citizens
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The OECD Recommendation of the Council on
Open Government

Open Government in Argentina )2019)

Open Government: The Global Context and the 
Way Forward )2016)

Open Government in Biscay )2019)

The role of Ombudsman Institutions )2018) Towards a New Partnership with Citizens - 
Jordan's Decentralisation Reform )2017)
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