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حالة البالد 2021: تطوير القطاع العام

مقدمة 
ُيعّد تطوير القطاع العام من األولويات الرئيسة التي متثل جهدًا وطنيًا متكاماًل الستعادة 
ثقة املواطن باألداء احلكومي، وهذا يحتاج للتنسيق وتكاتف اجلهود واالستغالل األمثل 
خالله  من  ليتم  التزامات،  أو  مالية  تكاليف  أي  دون  العام  القطاع  يف  املؤسسية  للقدرات 
بناء إطار عمل متكامل تشرف على تنفيذه أعلى املستويات يف الدولة، بهدف تطوير أداء 

اجلهاز احلكومي، وتقييم اخلدمات احلكومية املقدمة للمواطنني وتطويرها. 

ومن خالل عرض خطط التطوير اإلداري يف القطاع العام منذ عام 2000 وحتى اليوم، 
جند أن هذه اخلطط متماثلة وعناصرها واحدة إلى حد كبير، وتشمل تطوير اخلدمات 
اإللكتروني،  للتحول  قابلة  لتكون  هندستها  وإعادة  اإلجراءات  وتبسيط  احلكومية، 
وتطوير املوارد البشرية، وهيكلة اجلهاز احلكومي، وتعزيز عملية رسم السياسات العامة 
وصنع القرار. فخالل املّدة السابقة، أظهرت جائحة كورونا ضعف استجابة القطاع العام 
وجاهزيته للعمل عن ُبعد لعدم وجود خطط طوارئ مناسبة. ومع وجود برامج لتحسني 
اخلدمات  جودة  وقياس  اجلمهور،  خدمة  مكاتب  مثل  احلكومية،  واإلجراءات  اخلدمات 
احلكومية ورضا متلقي اخلدمة، إاّل أن ثّمة برامج أخرى تأخر تنفيذها بسبب اجلائحة 
أو ازدواجية العمل. وما زالت الصورة غير واضحة يف ما يتصل بإعادة هيكلة القطاع العام 
ولتحقيق  حكومي.  تغيير  كل  مع  وإلغائها  القرارات  بكثرة  جليًا  ذلك  ويظهر  وتطويره، 
التطوير اإلداري احلقيقي املنشود، ال بّد من وجود إلزامية بخطط تطوير القطاع العام 
للحكومات املتعاقبة. كما ال بّد من وجود دور فاعل أكبر لديوان اخلدمة املدنية، ومعهد 

اإلدارة العامة يف خطط إعادة الهيكلة.

وثّمة إشكالية مؤسسية تتعلق بإدارة اإلدارة العامة، وهذه اإلشكالية كانت منذ 20 عامًا، 
ودليل ذلك تغير اسم وزارة تطوير القطاع العام ألكثر من مرة.

 2000 عام  منذ  العام  القطاع  تطوير  أداء  حول  لمحة  أواًل: 
)الخطط واالستراتيجيات(

عمل  وبرامج  استراتيجية  خطط  إلى  القيادة  رؤية  بترجمة  املتعاقبة  احلكومات  قامت 
السنوات  خالل  امللكية  التكليف  كتب  محاور  يف  جاءت  التي  األهداف  لتحقيق  تنفيذية 
يف  صدرت  التي  اإلداري  التطوير  استراتيجيات  أن  جند  املثال،  سبيل  فعلى  السابقة. 
األعوام 2004، و2009، و2011، إضافة إلى استراتيجية تطوير القطاع العام للسنوات 
والبرامج   ،)2016-2014( احلكومي  اجلهاز  أداء  تطوير  وبرنامج   ،)2013-2011(
واخلطط التنفيذية لسياسات تطوير القطاع العام هي ذاتها، وقد تكررت خالل األعوام 
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البشرية،  املوارد  وإدارة  العام،  القطاع  أبرز محاورها هيكلة  والتي كان من   ،2021-2015
احلكومية،  اخلدمات  تطوير  شملت  كما  احلكومية.  اخلدمات  وحتسني  القرار،  ودعم 
أثرًا  لتحقق  اإللكتروني  للتحول  قابلة  لتكون  هندستها  وإعادة  اإلجراءات  وتبسيط 
مباشرًا يلمسه متلقو اخلدمة واملجتمع واجلهاز احلكومي مبكوناته كافة. وعمومًا تعدُّ كل 
وزارة ومؤسسة حكومية هي اجلهة املسؤولة واألكثر دراية بنقاط القوة وفرص التحسني 

يف القطاع العام، لتكون وزارة االقتصاد الرقمي والريادة هي اجلهة الداعمة. 

ومن أجل املضي قدمًا يف تطوير القطاع العام، ال بّد من التركيز على تطوير عدة محاور، 
تشمل تبني استراتيجية موحدة وملزمة لتطوير القطاع العام، وتطوير املوارد البشرية، 
وإعادة هيكلة القطاع العام، وتعزيز عملية احلوكمة ورسم السياسات العامة وصنع القرار. 

ثانيًا: مواطن الخلل وفرص التحسين في األداء والتنفيذ
غير  أنها  إاّل  واخلطط،  البرامج  وجود  ومع  العام،  للقطاع  استراتيجية  تطوير  مجال  يف 
مترابطة، وتفتقد للمنهجية العلمية يف بنائها وربطها مع املؤشرات الوطنية، ما يؤدي إلى 
واخلطط  البرامج  تنفيذ  عملية  وضعف  العامة،  لإلدارة  الشمولية  االستراتيجية  غياب 
التي يسهل تنفيذها ضمن أطر زمنية محددة،  التشغيلية  انعكاسها على اخلطط  لعدم 
األداء  وحدة  تتواله  أن  املفترض  من  الذي  احلكومي  األداء  متابعة  ضعف  إلى  إضافة 
احلكومي.  املتابعة  لنظام  الواضح  األساس  وغياب  الوزراء،  رئاسة  يف  واإلجناز  احلكومي 
وثّمة حاجة خلطة شاملة للدولة وعابرة للحكومات ترتبط بأهداف وطنية، وكل مؤسسة 
الشمولية  باخلطة  املتصلة  خططها  بحسب  نفسها  تطوير  عن  مسؤولة  تكون  وزارة  أو 

ومؤشراتها.

أما يف مجال تطوير املوارد البشرية، فال بّد من حتديث نظام اخلدمة املدنية والتعليمات 
املنبثقة عنه لتعزيز دوره يف تخطيط املوارد البشرية والرقابة اإلدارية، وتبني املمارسات 
البرامج  وعقد  واستقطابها،  الكفاءات  سوية  ورفع  البشرية،  املوارد  إدارة  يف  احلديثة 
التدريبية لبناء القدرات ومتكني الكوادر على املستويات كافة، وتعزيز القدرات القيادية 
لدى الفئات األولى والعليا لترسيخ روح املبادرة واستعمال الصالحيات املفوضة، وحتديث 
مدونة السلوك الوظيفي، وبناء منظومة إلدارة األداء لترسيخ مفاهيم الشفافية والنزاهة 
تسعى  ومؤسسة  وزارة  كل  على  ذلك  تنفيذ  مسؤولية  وتقع  واملساءلة.  املهنية  ومبادئ 

للتطوير، ويقع عبء الدعم الفني على ديوان اخلدمة املدنية ومعهد اإلدارة العامة.

فخالل  العامة،  اإلدارة  ومعهد  الديوان  من  كل  دور  تفعيل  من  بّد  ال  سبق،  ما  على  وبناًء 
عناية  وعدم  بالّديوان  االهتمام  وغياب  لدورهما  تهميش  ثّمة  كان  السابقني،  العقدين 
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مرتبط  إداري  إصالح  يوجد  ال  إذ  العامة،  اإلدارة  يف  تراجع  إلى  أدى  ما  البشري،  باملورد 
باإلصالح االقتصادي واالجتماعي بدون اهتمام باملوارد البشرية.

كفاءته  ورفع  اإلداري  اجلهاز  ترشيق  إلى  الهادفة  احلكومي  اجلهاز  هيكلة  مجال  ويف 
وفعاليته اإلدارية، فإن حتقيق ذلك يكون من خالل املراجعات الشاملة للطبيعة القانونية 
والتنظيمية والهيكلية والوظيفية للدوائر واملؤسسات احلكومية، وإجراء عمليات الدمج 
ملنع االزدواجية. وكذلك املراجعات الشاملة للوصف الوظيفي وكفاءة العاملني يف القطاع، 
إجراء  مسؤولية  وتقع  نقص.  أو  فوائض  من  االحتياجات  بحسب  الكوادر  تدوير  وإعادة 
وحدة  لتزويد  املدنية  اخلدمة  ديوان  من  بدعم  املعنية  الوزارات  على  املراجعات  هذه 
واإلحصاءات  الرقمية  والبيانات  باملعلومات  الوزراء  رئاسة  يف  احلكومي  واألداء  اإلجناز 
كافة، وبالتوقعات املستقبلية حلجم العبء الوظيفي، إذ تعدُّ هذه الدراسات واملعلومات 
والبيانات املادة األساسية التي تتيح دراسة األثر قبل اإلقدام على إصدار تشريع أو تنفيذ 

خطة الهيكلة.

عملية  ومأسسة  القرار،  وصنع  العامة  السياسات  ورسم  احلوكمة  عملية  تعزيز  وضمن 
التخطيط االستراتيجي يف الوزارات واملؤسسات، لتصبح ثقافة مستمرة وأساسًا للعمل، 
ال بّد من وضع اخلطط ضمن أطر زمنية، إلمتام متابعة اإلجناز بحسب مؤشرات األداء، 
قات للوزير أو املدير، ومن ثم رفعها لوحدة اإلجناز  ورفع التقارير اخلاصة باإلجناز أو املعوِّ
واألداء احلكومي يف رئاسة الوزراء. وعمومًا يتطلب تطوير القطاع العام، تكريس ثقافة 

التمّيز، ونشر ممارسات احلوكمة والشفافية، ورفع سوية اإلدارة املالية.    

ومع أن استراتيجيات التطوير اإلداري عبر احلكومات املتعاقبة، قد جاءت حتمل محاور 
عملية  هو  اإلداري،  التطوير  رحلة  يف  النجاح  أساس  أن  إاّل  نفسه،  اإلطار  ويف  متشابهة 
العامة  السياسات  رسم  على  وتعتمد  معينة،  نتيجة  أو  إجناز  عند  تقف  ال  مستمرة 
واملؤسسات،  الوزارات  يف  الهرم  قاعدة  من  التشاركية  مبدأ  وعلى  التنفيذية،  واخلطط 
مجلس  إلى  لرفعها  قطاعات،  ضمن  أو  فرديًا  املؤسسات  مستوى  على  العتمادها  وصواًل 
وُيتابع  اإلجناز  ُيقّيم  ثم  ومن  التنفيذية.  احلكومة  خطة  لتصبح  العتمادها  الوزراء 
إلى وحدة اإلجناز واألداء احلكومي  لُترفع  بحسب مؤشرات األداء يف كل جهة حكومية 

يف رئاسة الوزراء.

املتعاقبة  احلكومات  عبر  اإلداري  التطوير  خطط  تنفيذ  يف  السائدة  السمة  وتبرز 
التنفيذية  اخلطط  بعض  عن  وبالتراجع  االستمرارية،  وعدم  بالتشّتت  بتمّيزها 
أن  جند  والقرارات،  اخلطط  لهذه  السريع  العرض  خالل  ومن  اعُتمدت.  التي  والقرارات 
وحدة متابعة األداء واإلجناز احلكومي املرتبطة برئيس الوزراء، قد ُأنشئت وُألغيت أكثر 
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من مرة، كما ُدمجت وُألغيت مؤسسات ودوائر أكثر من مرة. وُيالحظ من خالل إجراءات 
عملية التطوير التي متت خالل املّدة املاضية، تهميش الدور احملوري لكل وزارة ومؤسسة 
التحسني  القوة وفرص  أنها اجلهة األكثر دراية ومعرفة مبواطن  التطوير، مع  يف عملية 
الدور، مثل  والتنسيق بهذا  الدعم  ُيفترض بها تقدمي  التي  والتطوير، واستئثار اجلهات 
وزارة التنمية اإلدارية التي أصبحت وزارة تطوير القطاع العام الحقًا، ومن ثم إدارة تطوير 
األداء املؤسسي والسياسات يف رئاسة الوزراء، والتي ُألغيت يف عام 2022، وذلك بالتعاون 

مع وزارة االقتصاد الرقمي والريادة. 

األدوار  وضوح  عدم  بسبب  للمؤسسات  الدعم  تقدمي  يف  وتشّتت  ازدواجية  هناك  وكان 
للجهات املنوط بها تقدمي الدعم، وهي حتديدًا إدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات 
)وزارة تطوير القطاع العام سابقًا(، ووزارة االقتصاد الرقمي والريادة، ووزارة التخطيط 
والتعاون الدولي، وديوان اخلدمة املدنية، ومعهد اإلدارة العامة. إذ ُيعدُّ أساس النجاح يف 
قيد  لتكون  ومجّمعة،  معتمدة  أداء  مؤشرات  وضع  هو  واإلجناز،  واألداء  التطوير  عملية 

التقييم واملراقبة يف وحدة متابعة األداء احلكومي واإلجناز يف رئاسة الوزراء. 

بالدميومة  اّتصافها  مع  والتطوير،  التقييم  دورة  إمتام  باإلمكان  يكن  لم  أنه  ويالحظ 
إلعطاء األثر والنتائج املرجوة، بسبب كثرة التغيير والتشّتت والتأرجح يف التنفيذ. وهذا 
يشير إلى عدم وجود خطة حكومية شاملة تعمل عليها احلكومات، بغض النظر عن اسم 
األداء  ومؤشرات  املسؤوليات  حتدد  شمولية  خطة  لديها  كان  ولو  عنها،  املسؤولة  اجلهة 
الستمر اإلجناز، حتى مع إلغاء وزارة تطوير القطاع العام وإدارة تطوير األداء املؤسسي 

والسياسات. 

غير  بطريقة  مّت  قد  أنه  إاّل  ضروريًا،  كان  قد  العام  القطاع  تطوير  وزارة  إلغاء  أّن  ومع 
منّظمة من خالل نقل الوزارة كاملة إلى رئاسة الوزراء، واستحداث دوائر ووحدات تقوم 
العام، مثل: مديرية تطوير اخلدمات واإلجراءات احلكومية،  القطاع  بدور وزارة تطوير 
عات واملشاريع  ووحدة دعم القرار، ووحدة متابعة األداء احلكومي وتقييمه، ووحدة املسرِّ
هذه  وأصبحت  الشكاوى.  ووحدة  الفضلى،  واملمارسات  السياسات  ووحدة  األولوية،  ذات 
مبشاريع  تتدخل  األحيان  بعض  ويف  أخرى،  مرة  وزارة  كأنها  تعمل  والوحدات  املديريات 

ليست من اختصاصها منها األمن السيبراني مثاًل. 

لشؤون  دولة  ووزير  املؤسسي،  للتطوير  دولة  وزير  َي  ُسمِّ احلالية،  احلكومة  عمل  وخالل 
بالوزير  وتقييمه  احلكومي  األداء  متابعة  وحدة  وُأحلقت  احلكومي،  والتنسيق  املتابعة 
األداء  تطوير  إدارة  وكذلك  املؤسسي،  للتطوير  الدولة  وزير  منصب  ُألغي  ثم  األخير. 
األمثل  األسلوب  بأن  علمًا  واضحة،  غير  الصورة  أن  على  يدل  ما  والسياسات،  املؤسسي 
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عامليًا هو من خالل إنشاء مكتبني يف رئاسة الوزراء مرتبطني برئيس الوزراء أو أحد الوزراء 
سابقًا  مت  ما  وهذا  الوزراء،  مجلس  قرار  ودعم  اإلجناز  ملتابعة  الرئيس  يفوضهم  الذين 
ُألغيت الحقًا، إذ  ُألغيا وُنقلت املهام إلى وزارة تطوير القطاع العام، ثم  2010، ثم  يف عام 
الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة  أصدرت  كما  التطويري.  بالنهج  استمرارية  يوجد  ال 
البرنامج التنموي التنفيذي، وضمن محور تطوير القطاع العام، وردت برامج تشمل: رفع 
إذ تعمل  البشرية،  املوارد  كفاءة اجلهاز احلكومي، حتسني اخلدمات احلكومية، وتطوير 

وزارة التخطيط والتعاون الدولي على متابعة اإلجناز على هذه اخلطط.

قات يف السير بعملية التطوير اإلداري يف القطاع العام، تعّدد اجلهات املسؤولة  ومن املعوِّ
عن التطوير، وعدم الثبات يف تعيني اجلهة املنوط بها متابعة التطوير اإلداري، فقد كانت 
وحدة متابعة األداء واإلجناز احلكومي مرتبطة بنائب رئيس الوزراء عام 2005. تال ذلك 
تهميش هذا احملور، ثم ُأعيد االهتمام بعمل هذه الوحدة لقياس األداء وفق نظم رصد 
وتقييم يف عام 2009، وُنقلت هذه الوحدة من رئاسة الوزراء إلى وزارة تطوير القطاع العام 
يف عام 2012، ثم التحّول إلى إلغاء مهامها، وأعيد تشكيل الوحدة يف رئاسة الوزراء عام 
2018، وُنقلت إلى  2016. وُألغي نظام التنظيم اإلداري لوزارة تطوير القطاع العام عام 
املؤسسي  األداء  لشؤون  الدولة  وزير  وُعدَّ  الوزارة.  دوائر  من  مجموعة  مع  الوزراء  رئاسة 
عهد  يف  واإلدارة  الوزير  منصب  وُألغي  للوزارة،  القانوني  اخللف  املؤسسي  األداء  وتطوير 
احلكومة احلالية. وقد أدى هذا التأرجح، وعدم الوضوح يف متابعة التطوير املؤسسي إلى 
استراتيجيات  وضع  يتم  أن  فاألصل  التطوير.  عملية  على  سلبًا  أّثرت  قات  املعوِّ من  عدد 
وبرامج تنفيذية ومؤشرات أداء، ثم تتم املراجعة والتحديث لالستراتيجيات، ال أن ُيبدأ 
من جديد. ومبراجعة ما ُأجنز خالل السنتني السابقتني يف مجال خطة احلكومة للتطوير 
اإلداري، تبني أن ثّمة خطة داخلية تنفيذية للعام 2019/2020، لكن ال يوجد مرجعية 

حول ما ُأجنز، وهذا يؤكد أن الصورة ما زالت غير واضحة بالفعل. 

مستعد  غير  العام  القطاع  أن   2020 عام  بداية  يف  كورونا  جائحة  خالل  جليًا  ظهر  لقد 
لتبعات هذه اجلائحة. إذ كان ثّمة ضعف يف قدرات احلكومة لتقدمي اخلدمات واستمرارية 
العمل، وكذلك ضعف يف مدى جاهزية القطاع العام للعمل عن بعد بسبب التحديات يف 
استخدام األنظمة احلكومية اإللكترونية، وبسبب بروتوكول االّتصال اآلمن بني اجلهات 

احلكومية.

وقد قام ديوان اخلدمة املدنية بإصدار تعليمات الدوام املرن والعمل عن بعد قبل اجلائحة 
احلظر  عن  احلكومة  إعالن  وقت  مباشرة  تفعيلهما  مت  قد  أنه  ورأى   ،)2018( بعامني 
الشامل، وأن العمل لم يتوقف يف دوائر اخلدمة املدنية كافة خالل تلك املّدة. وبعد ذلك 
للعودة  طريق  خارطة  لوضع  املدنية  اخلدمة  لدوائر  إرشادي  دليل  بإعداد  الّديوان  قام 
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املؤسسي  األداء  تطوير  إدارة  الّديوان:  شركاء  مع  بالتعاون  كورونا  جائحة  بعد  للعمل 
والسياسات يف رئاسة الوزراء، معهد اإلدارة العامة، وممثلني عن جلنة األوبئة وخلية إدارة 
األزمة، ومت إقراره من مجلس الوزراء بتاريخ 2020/5/10، وُعّمم هذا الدليل على دوائر 
اخلدمة املدنية. وقد تضمن الدليل آلية حتديد الوظائف احليوية داخل كل دائرة وفقًا 
انقطاع  وعدم  خدماتها  بتقدمي  الدائرة  استمرار  لضمان  احلكومة  من  احملددة  للنسب 
يكونوا  لم  املوظفني  أن  على  يدل  ما  متأخرًا،  كان  والفيديو  الدليل  إصدار  أن  إاّل  العمل، 
مدّربني على تقدمي اخلدمات أثناء اجلائحة، وال قادرين عليها أو جاهزين لها، إضافة إلى 

تعّطل الشبكة العنكبوتية باستمرار.

كما أظهرت اجلائحة عدم وجود خطط طوارئ يف الوزارات واملؤسسات احلكومية، وعدم 
قدرتها على التعامل مع األزمات حال ُوجدت. كما أظهرت عدم توافر برامج بديلة للعمل 
أن  إلى  هذا  ويشير  وفعالية.  بكفاءة  احلكومي  العمل  الستمرار  النتائج  أفضل  وحتقيق 
أنها تعدُّ أحَد  خطط الطوارئ يف املؤسسات احلكومية ليست موضوعة وضعًا سليمًا، مع 
متطلبات جائزة امللك عبد اهلل الثاني لتميز األداء احلكومي والشفافية منذ سنوات. وقد 
أّكدت تقارير اجلائزة ألكثر من دورة أن خطط الطوارئ يف الوزارات والدوائر غير ناضجة، 
ولم ُيّتخذ أي إجراء تصحيحي للوضع، لذلك ظهر أثناء اجلائحة ضعف اجلهاز احلكومي 

باالستجابة لهذه اخلطط.

ثالثًا: تحسين الخدمات واإلجراءات الحكومية 
ميكن إيجاز مبادرات حتسني اخلدمات واإلجراءات احلكومية الناجحة كما يلي:

التي تعمل عليها إدارة التطوير املؤسسي  مركز اخلدمات احلكومي الشامل: فاخلطة   )1
الكبرى،  أمانة عمان  إنشاء مراكز لتوفير اخلدمات احلكومية، مثل:  والسياسات، هي 
ودائرة األحوال املدنية، ودائرة اجلمارك ... وغيرها من الدوائر األكثر احتياجًا لدى 
األردني،  البريد  شركة  مع  بالتعاون  مركز  أول  إنشاء  على  فق  اتُّ كما  اخلدمة.  متلقي 
وهو منوذج جيد ومطّبق يف كثير من الدول املتقّدمة مثل بريطانيا، وسيكون مشروعًا 
منوذجيًا، واْختير مركز بريد كبير يف منطقة املقابلني لسهولة املواصالت، وكان العمل 
جاٍر على االنتهاء منه وتسليمه يف شهر آب 2021، لكّن إجنازه تأّخر لوقف العمل به 
البريد  مكاتب  يف  الشاملة  احلكومية  اخلدمات  تقدمي  وميكن  كورونا.  جائحة  بسبب 

املنتشرة انتشارًا كبيرًا يف اململكة.

كما أنشئ مركز خدمات شامل من خالل وزارة العدل مببادرة مستقلة، وهذا وإن كان   
القضائية وحْسب،  ُأنشئ من خالل أخذ كل اخلدمات وليس اخلدمات  أنه  إاّل  جيدًا، 
والتنفيذ  التخطيط  يف  االزدواجية  ظهرت  وهكذا  أصاًل،  إنشائه  من  الغرض  كان  كما 
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مبعزل عن التنسيق مع اجلهات صاحبة االختصاص بإنشاء مثل هذه املراكز اخلدمية 
الشاملة.  

بسبب  األصلية،  اخلطة  بحسب  الشاملة  احلكومية  اخلدمات  مكاتب  باقي  ُتنشأ  ولم   
اجلائحة واحلظر الشامل، إذ كان من املقرر إنشاء مكتب يف الشمال، وآخر يف اجلنوب، 

إضافة إلى العمل على تخفيض النفقات احلكومية.

مكاتب خدمة اجلمهور: ُأنشئ 13 مكتب خدمة جمهور بالتعاون مع الوزارات والدوائر   )2
ذات الصلة الكبيرة باجلمهور متلقي اخلدمة، وُدّرب املوظفون، وهو عمل إيجابي ال بّد 

من زيادته.

اخلفّي  املتسّوق  خالل  من  اخلدمة،  متلقي  ورضا  احلكومية  اخلدمات  جودة  قياس   )3
ومنصة  للتميز،  الثاني  اهلل  عبد  امللك  مركز  هي  محايدة،  جهة  بتنفيذه  قامت  الذي 
أجل  من  لكن  اخلدمات،  وروِجعت  بالنتائج  والدوائر  الوزارات  وُزّودت  "بخدمتكم"، 
ودقيق  مباشر  بشكل  العاّمون  واملدراء  العاّمون  األمناء  يتابع  أن  ينبغي  التحسني، 

لتحليل الفجوات وحتسني اخلدمة.

خدمات  تقّدم  التي  واملؤسسات  الوزارات  أن  جند  احلكومية،  اخلدمات  ومبراجعة    
إدارة  املتسّوق اخلفّي ومنصة "بخدمتكم" محدودة جدًا، مثل:  جيدة بحسب تقارير 
اخلدمة  وديوان  واجلوازات،  املدنية  األحوال  ودائرة  واملركبات،  السّواقني  ترخيص 
املدنية، ودائرة مراقبة الشركات، واملؤسسة العامة للّضمان االجتماعي، وهي تستطيع 
خدماتها  املؤسسات  كل  تقدم  أن  ويجب  ُبعد.  عن  ما  حدٍّ  إلى  كاملة  اخلدمة  تقدمي 
كاملة عن ُبعد، وبالتالي التوقف عن التوسع يف مكاتب خدمة اجلمهور، ومراكز تقدمي 

اخلدمة.

ويالحظ أن املساءلة غير مفّعلة يف حاالت تقدمي خدمات غير جيدة، ذلك أنه يجب   
اخلدمات  تقدمي  عدم  ثبوت  حال  يف  العامني  واملديرين  األمناء  من  املساءلة  تفعيل 

بطريقة جيدة من املوظفني.

سجّل اخلدمات احلكومية: عملت إدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات على جمع   )4
مواطن  وحّددت  توفيرها،  عن  باملسؤول  وعّرفت  وَبّوبتها،  احلكومية،  اخلدمات  كل 
االزدواجية يف العمل، لكن لألسف أوقفت وزارة االقتصاد الرقمي والريادة العمل على 

إنفاذ هذا السجّل ألنها تريد دراسته.

كما عملت إدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات خالل عام 2019، باالستناد إلى   
قرار مجلس الوزراء، على إعداد دليل إرشادي لوضع املعايير واملؤّشرات ألداء اخلدمات، 
احلكومية"  للخدمات  الوطني  "السجل  بــ  خاص  إلكتروني  نظام  تطوير  إلى  إضافة 
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مبشاركة مندوبني من اجلهات احلكومية، منها وزارة االقتصاد الرقمي والريادة.

هوية اخلدمة ومراحل تقدميها: تضمن الّسجّل املعلومات املتصلة باخلدمات احلكومية   )5
الوصول  وكيفية  اخلدمة،  وشركاء  تقدميها،  ومراحل  اخلدمة،  هوية  حيث  من  كافة 
وحتديد  التخطيط  يف  املساعدة  إلى  الّسجّل  ويهدف  ومؤّشراتها.  وتطويرها،  إليها 
خارطة  وتوفير  واملعلومات،  اخلدمات  وإدارة  للمعلومات،  الوصول  وسهولة  األولويات، 
يقدمون  الذين  املوظفني  وأداء  اخلدمية  املراكز  أداء  مؤشرات  ثم  للخدمة،  مكانية 

اخلدمة، ومتابعة األداء وتقييمه.

بإجراءات  للسير   2019/4/18 بتاريخ  الوطني  املعلومات  تكنولوجيا  مركز  وُخوطب   
االستضافة للنظام اإللكتروني. كما ُخوطبت وزارة االقتصاد الرقمي والريادة بتاريخ 
الّسجل  مشروع  ُعرض  ثم  النظام،  سالمة  فحص  بإجراءات  للسير   2019/9/23
2020/1/12، والذي حّول  الوطني للخدمات احلكومية على مجلس الوزراء بتاريخ 
وُطلب  لدراسته،  الرقمي  والتحول  املؤسسي  األداء  تطوير  جلنة  إلى  آنذاك  املوضوع 

عقد االجتماع عدة مرات، لكن اللجنة لم تعقد اجتماعها لغاية تاريخه.

إلى  حتويلها  الواجب  األمور  على  فق  اتُّ أنه  مع  به،  العمل  موقوف  عات  املسرِّ مشروع   )6
عات حللِّ املشاكل والعقبات يف اخلدمات احلكومية، ويف حال وجود تداخل  دائرة املسرِّ
للتحسني  تخضع  لم  احلكومية  اخلدمات  بأن  العلم  مع  هذا  احلكومية.  اجلهات  بني 
إذ لم تستطع اجلهات  أثناء اجلائحة،  السليمة، وهذا ما ظهر  وال لألمتتة بالطريقة 

احلكومية توفير اخلدمات كلها أثناء وقف العمل كاماًل يف اجلهاز احلكومي.

ولتحسني اخلدمات احلكومية، ال بّد من حتديد اخلدمات املشتركة وتوحيدها بعد   
مراجعتها وإعادة هندستها، وهو دور اجلهات املسؤولة عن تقدمي اخلدمة، ثم يأتي دور 

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة لتحويلها إلى خدمات إلكترونية.

 )7( رقم  الوزراء  لرئاسة  اإلداري  التنظيم  نظام  مبوجب  )ُألغيت  القرار  دعم  وحدة   )7 
لسنة 2022(: يتمثل دور هذه الوحدة يف إنفاذ حوكمة السياسات واألدوات التشريعية 
يف الدوائر احلكومية، ويف سياسة تقييم األثر للقرارات احلكومية قبل اتخاذها، وقد 

ُألغيت هذه الوحدة يف بداية هذا العام. 

ومع إلغاء هذه الوحدة يف الرئاسة، ال َيعد من مركز ملساندة قرار مجلس الوزراء، لذا   
قرار  أي  إن  إذ  الوزراء،  مجلس  على  عرضها  قبل  والتشريعات  القرارات  دراسة  يجب 
ملجلس الوزراء يجب أن ُيدرس بحيث ال تصدر قرارات تناقض السياسات املتبناة، وقد 
رأينا قرارات من قطاع متس قطاعًا آخر، مثل قرارات بتشجيع االستثمار وقرار بفرض 
ضرائب ورسوم وإجراءات جديدة، وقرارات الهيكلة التي لم تأخذ حقها بالدراسة، ولم 

ُيبنّي أثرها. 
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وحتى مع صدور قرار مجلس الوزراء باملوافقة على الدليل اإلرشادي وتدريب املوظفني،   
لم ُيفّعل عمل هذه الوحدة من خالل معهد اإلدارة العامة، وبالعمل مع ديوان التشريع 
التشريع وحتويله  الوزراء على وضع  التشريعات بعد موافقة مجلس  والرأي ملراجعة 
مستوى  على  القرار  دعم  نظام  تفعيل  إعادة  من  بّد  وال  والرأي.  التشريع  ديوان  إلى 

مجلس الوزراء والوزارات لدراسة القرارات وأثرها قبل اّتخاذها.

رابعًا: دور األجهزة المعنية )مجلس الخدمة المدنية، ديوان 
الخدمة المدنية، ومعهد اإلدارة العامة...(

ديوان اخلدمة املدنية: يؤدي ديوان اخلدمة املدنية دورًا محوريًا يف تطوير القطاع   )1
العام، فهو املسؤول عن اقتراح سياسات املوارد البشرية يف القطاع، وذلك من خالل 
املوظف  بشؤون  املرتبطة  كافة  الوظيفية  لإلجراءات  واملتابعة  والتنظيم  التعيني 
العام، سواء يف تعيينه وتأهيله ومتابعة مساره الوظيفي، أو يف الرقابة على التطبيق 
الدقيق ألحكام تشريعات اخلدمة املدنية، وتقدمي االستشارات القانونية، ومتابعة 

التظّلمات على القرارات اإلدارية.

ويعد العنصر البشري هو أساس اإلصالح، لذلك يجب رعاية موظفي القطاع العام بكل 
الوسائل العلمية، وتفعيل دور ديوان اخلدمة املدنية يف مجال تخطيط املوارد البشرية، 
احلكومية،  والدوائر  الوزارات  حاجة  بحسب  املوظفني  توزيع  يف  الكاملة  السلطة  ومنحه 
وكذلك يف صالحية املوافقة على الهياكل التنظيمية للدوائر وفق خططها االستراتيجية 

املعتمدة، واعتماد ذلك أساسًا مرجعيًا يف بناء الوظائف ووصفها وتصنيفها. 

اخلدمة  ديوان  دور  وهذا  معتمدة،  بآلية  الرواتب  توحيد  من  بّد  ال  املنطلق،  هذا  ومن 
املدنية، لهذا صدرت تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها يف اخلدمة املدنية لسنة 2021، 
وفيها تفصيل شامل لكل الوظائف، وخاصة العقود الشاملة، إذ نّصت املادة )23( من هذه 
التعليمات على وجود آلية موضوعية وموّحدة ُتطّبق على كل العقود الشاملة لتحديد 
الشاملة  العقود  لوظائف  ومحّفز  وتنافسي  وعادل  موحد  رواتب  سّلم  وبناء  رواتبها، 
تكون  أن  فاألولى  متشابهًا  العمل  دام  وما  املؤسسة،  أو  الوزارة  عن  النظر  بغض  املتماثلة، 
بتقييم  املكّلفة  اجلهات  التعليمات  هذه  من   )24( املادة  حّددت  وقد  موحدة.  الرواتب 
العقود واألدوار واملسؤوليات لكل منها. ويف املادة )25( من هذه التعليمات، ُأعطَي ديوان 
وأوزانها  التقييم  وعوامل  الشاملة،  العقود  تقييم  أسس  إعداد  يف  دوره  املدنية  اخلدمة 

ونطاق درجاتها وآلية إدارتها ومتابعتها. 
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اجلوهرية  الوظائف  بتطبيقها  وستغطي  علمية،  آلية  فهي  ُطّبقت،  إن  اآللية  وهذه 
واحليوية ثم املساندة وهكذا لتشمل الوظائف كافة. وهذا نظام يحّقق العدالة، ويحافظ 
من خالل حتفيز املوظفني اجلاّدين واملتمّيزين على الكفاءات يف القطاع العام التي بدأت 

تترك اجلهاز احلكومي بسبب عدم العدالة.

املدرجة يف جداول  الشواغر  الـُمعنّي على أحد  املوظف  وتسري أحكام هذه األسس على 
تشكيالت الوظائف احلكومية الصادرة بعد سريان نظام اخلدمة املدنية رقم )9( لسنة 
أوامر  مبوجب  جديدة  تعيينات  وجود  لعدم  بعد  تطبق  لم  التعليمات  هذه  لكن   .2020

الدفاع بسبب جائحة كورونا.

أصدر  فقد  والفئات،  الدرجات  مبختلف  املوظفني  لتقييم  علمية  آلية  وجود  ولضرورة 
نّصتا  اللتني  و5(   4( املادتني  ففي  وتقييمه،  الوظيفي  األداء  إدارة  تعليمات  الّديوان 
النتائج واملهام املطلوب منه حتقيقها واملرتبطة  أداء املوظف يف ضوء  على وجوب تقييم 
باألهداف واخلطط للوزارات والدوائر، فقد ُطّبقت على 14 وزارة ومؤسسة رسمية لوجود 
خطط واضحة لديها، ومحددة مبؤشرات أداء لإلجناز، حيث ميكن إذًا تقييم أداء املوظف 

على أساس ذلك وحتقيق أفضل املخرجات والنتائج.

باألداء  املرتبطة  املدنية  اخلدمة  ملوظفي  واحلوافز  املكافآت  منح  أسس  صدرت  كما 
املادة )29( من نظام اخلدمة املدنية رقم  الفقرة )ب( من  2020 مبقتضى أحكام  لسنة 
املكافآت  وربطت  واحلوافز،  املكافآت  املوظف  منح  أسس  حددت  والتي   ،2020 لسنة   )9(
مجلس  ويصدرها  الّديوان،  ُيعّدها  ومعايير  أسس  وفق  وحْسب  باألداء  املتصلة  واحلوافز 

اخلدمة املدنية، ويجوز اجلمع بينها وبني العالوات احملددة للوظائف احلرجة.

تخطيط  عملية  يف  الّديوان  دور  على  لتركز  البشرية  املوارد  تخطيط  تعليمات  وجاءت 
املوارد البشرية، وتقدمي الدعم الفني للدوائر يف هذا املجال، وتوفير املنهجيات واألدلة 

واألدوات الالزمة لهذه الغاية، ويف هذا الصدد قام الّديوان مبا يلي:

وإدارة  البشرية،  للموارد  األمثل  واالستخدام  "التخطيط  مشروع  إدراج   •
للّديوان االستراتيجية  اخلطة  ضمن  احلكومي"  اجلهاز  يف  والنقص   الفائض 

.)2022-2020(

إصدار منهجية أولّية لدراسة عبء العمل.  •

 1300 حوالي  ورصد  واألشغال،  الزراعة  وزارتي  يف  العمل  لعبء  دراستني  إجناز   •
موظف فائض عن احلاجة فيهما.
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اعُتمد جدول تشكيالت 2022 املبني على نتائج دراسات عبء العمل ألول مرة يف   •
الوزارتني املذكورتني يف البند السابق، ليصبح هذا النهج هو املعتمد جلميع الدوائر 

يف اعتماد جدول تشكيالتها من العام املقبل.

يجري العمل حاليًا على إصدار نسخة مطّورة من منهجية عبء العمل بدعم من   •
.SIGMA

يجري العمل على إعداد أسس إلدارة الفائض والنقص يف اجلهاز احلكومي.  •

.USAID يجري العمل على تطوير نظام إلكتروني إلدارة الفائض بدعم من  •

وآليات  أدوات  تطوير  مشروع   ،)2022-2020( للّديوان  االستراتيجية  اخلطة  تضمنت 
الفرص،  وتكافؤ  التنافسية  املدنية مبا يعزز  والتعيني يف اخلدمة  االستقطاب واالختيار 
ومشروع تطوير أدوات وآليات التقييم لقياس مستوى الكفايات الفنية والسلوكية املطلوبة 

للتنافس على إشغال الوظائف.

معهد اإلدارة العامة: للمعهد دور مهم يف تطوير املوظفني يف القطاع العام وتأهيلهم،   )2
هو  فاملعهد  وفعالة.  جديدة  تدريبية  وبرامج  للمعهد  استراتيجية  اعُتمدت  وقد 
حتى  تعيينه  منذ  املوظف  مسار  لرسم  املدنية  اخلدمة  لديوان  التدريبي  الذراع 
يصل إلى أعلى درجات الوظيفة العامة، ومن مهامه تدريب املوظفني ورفع كفاءتهم 
وفق أسس عاملية وبرامج علمية متخصصة، وذلك للمستويات اإلدارية كافة، ومنح 

الشهادات التدريبية املتخصصة. 

التدريبية  البرامج  وعقد  البشرية  املوارد  تطوير  يخّص  مبا  املعهد  نظمه  ملا  وفقًا   •
من  عدد  أعلى   2021 عام  املعهد  حقق  فقد  كافة،  املستويات  على  القدرات  لبناء 
املشاركني يف برامجه التدريبية منذ عام 2012، إذ بلغ عددهم 14,237 مشاركًا، 
وبلغ عدد البرامج 544 برنامجًا، وكان 82% منها عبر التدريب اإللكتروني املتزامن 
مراعاة  مع  وجاهيًا  ُنّفذ   %18 نسبته  ما  مقابل  املتزامنة،  غير  التدريب  وبرامج 

احتياطات السالمة العامة.

املجتمع  ومؤسسات  البلديات،  مثل  األهلية  املؤسسات  التدريبية  البرامج  شملت   •
املعهد يف عام  املستفيدة من برامج  وارتفع عدد اجلهات  القطاع اخلاص،  املدني يف 

2021 ليبلغ 195 جهة مستفيدة، مقارنة مع 106 جهات عام 2019. 

أهمية الشراكة مع القطاع اخلاص لتدريب املوظفني على تقدمي اخلدمة األفضل   •
ملتلقيها.
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درجة  على  مدربني  وجود  يتطلب  وهذا  املتخصصة،  املهنية  الدورات  زيادة  أهمية   •
عالية من القدرات العلمية.

املالي،  واالستقالل  الفاعلة  الشخصية  له  ُيعيد  قانون  خالل  من  املعهد  متكني  وُيقترح 
من  عدد  وعضوية  املدنية  اخلدمة  ديوان  رئيس  برئاسة  إدارة  مجلس  مبوجبه  وينشأ 
اجلهات املعنية، من بينها القطاع اخلاص ومؤسسات املجتمع املدني لتعزيز التشاركية ِبَعدِّ 
ذلك متطلبًا من متطلبات احلوكمة. وتوسيع مهام املعهد لتشمل إضافًة للتدريب، البحوث 
الوطن  يف  العام  القطاع  الستهداف  جتارية  أسس  على  والعمل  اإلدارية،  واالستشارات 

العربي بغرض تسويق الكفاءات واخلبرات الوطنية واستثمارها.

للتطوير  أعلى  مجلس  إنشاء  فكرة  ُطرحت  والتطوير:  املدنية  اخلدمة  مجلس   )3
اإلداري، وهذا يخلق ازدواجية، وخاصة بوجود مجلس اخلدمة املدنية الذي يضم 
والرأي  التشريع  ديوان  رئيسي  إلى  إضافة  الصلة،  ذات  الوزارات  كل  عضويته  يف 
خاضعة  سلطة  أو  هيئة  أي  مجالس  رؤساء  من  واثنني  املدنية،  اخلدمة  وديوان 
ألحكام النظام يسميهما رئيس الوزراء بناًء على تنسيب رئيس املجلس ملدة سنتني 
قابلتني للّتجديد ملرة واحدة، ورئيس مجلس نقباء النقابات املهنية، أو نقيب إحدى 
واالختصاص،  اخلبرة  ذوي  من  واثنني  النقباء،  مجلس  يسّميه  املهنية  النقابات 
يعّينهما رئيس الوزراء بناًء على تنسيب رئيس املجلس ملدة سنة قابلة للّتجديد 

ملرة واحدة. 

وُتنّظم الوظيفة العامة بنظام لسببني، أواًل: أن النظام الصادر سندًا ألحكام الدستور له 
األردنية  اململكة  يف  اإلدارية  "التقسيمات  الدستور:  من   )120( املادة  وهي  القانون،  قوة 
الهاشمية وتشكيالت الدوائر احلكومية ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها، وكيفية تعيني 
بأنظمة  ُتعنيَّ  واختصاصاتهم،  صالحياتهم  وحدود  عليهم  واإلشراف  وعزلهم  املوظفني 
للسلطة  تعود  العامة  الوظيفة  فصالحية  امللك."  مبوافقة  الوزراء  مجلس  يصدرها 
التنفيذية. كما أن املادة )120( مادة مرنة تستوعب كثيرًا من احلاالت. ثانيًا: الوظيفة 
بقانون  وربطها  متطلباتها،  بحسب  سريع  تغيير  إلى  بحاجة  بها  يتصل  ما  وكل  العامة 

سيعطل عملها تعطياًل كبيرًا.

ممثلني  لتضم  املجلس  تشكيلة  أولهما:  جانبني،  من  املجلس  هيكلة  إعادة  اقتراح  وميكن 
للحكومة والقطاع اخلاص ومؤسسات املجتمع املدني، وثانيهما: تغيير صالحيات املجلس 
رئيس  خالل  من  للحكومة  الرأي  وتقدمي  الدراسات،  وإجراء  السياسات،  اقتراح  ليصبح 
أهمية  على  التأكيد  إلى  إضافة  الوزراء.  رئيس  نواب  أحد  يكون  أن  ُيقترح  الذي  املجلس 
إعادة تشكيل مجلس اخلدمة املدنية املسؤول عن إدارة املوارد البشرية يف القطاع العام من 
تخطيط ومتابعة تنفيذ وتقييم. علمًا بأن مجلس اخلدمة املدنية يقّر السياسات نيابة 
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عن مجلس الوزراء، ومن بني املهام والصالحيات التي يتوالها املجلس ما يلي:

واخلطط  وتنميتها،  العام  القطاع  يف  البشرية  املوارد  إلدارة  العامة  السياسات  إقرار   -
والبرامج الالزمة لتنفيذها.

- اعتماد اإلطار العام للكفايات الوظيفية الذي يعده الّديوان.

- إقرار التعليمات املّتصلة بتخطيط املوارد البشرية وإدارتها مبا يف ذلك خطط التعاقب 
وإدارة  الوظائف،  وتصنيف  والوصف،  والتطوير  والتدريب  والتعيني  واالختيار  الوظيفي 

األداء الوظيفي وتقييمه، واستحقاق الزيادة السنوية.

املبني  الوظيفي  واملسار  املدنية،  اخلدمة  يف  املختلفة  املهنية  للمسارات  تعليمات  إقرار   -
على الكفايات بناء على تنسيب رئيس الّديوان. 

ه ذراعًا رقابيًا  دور ديوان احملاسبة: ميارس ديوان احملاسبة الرقابة التشريعية )بعدِّ  )4
الّديوان، للتأكد  التي تتصل بعمل  الدولة وتشريعاتها  النواب( على أموال  ملجلس 
الرقابة  يتولى  كما  واقتصادي.  مادي  مردود  لتحقيق  ُأنفقت  األموال  هذه  أن  من 
على املال العام لضمان مشروعية التصرفات املالية. كذلك تعمل وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي على متابعة اإلجناز احلكومي للبرامج التنموية التنفيذية، والتي 
تشمل كثيرًا من اخلطط احلكومية. وثّمة فجوة يف ممارسة الرقابة اإلدارية التي 

كان ميارسها ديوان الرقابة والتفتيش اإلداري، والذي ُألغي يف عام 2002.

تداخل األدوار:  
جليًا  يتضح  وتطويره،  العام  القطاع  بإدارة  كافة  املعنية  اجلهات  أدوار  مراجعة  خالل  من 
وجود تداخل باألدوار بني هذه اجلهات، وبالتالي ثّمة ضرورة لتحديد أدوار كل من مجلس 
األداء  متابعة  ووحدة  العامة،  اإلدارة  ومعهد  املدنية،  اخلدمة  وديوان  املدنية،  اخلدمة 

احلكومي واإلجناز يف رئاسة الوزراء، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي. 

وتقليص  اإلجراءات،  مراجعة  يف  دورها  فيتمحور  والريادة،  الرقمي  االقتصاد  وزارة  أما 
إلى  بتحويلها  الوزارة  تقوم  التي  واملؤسسات  الوزارات  بني  االزدواجية  ومنع  اخلدمات، 
كافة،  وخدماتها  احلكومية  اجلهات  بأدوار  واحدة  وزارة  تضطلع  أن  ميكن  وال  إلكترونية. 
لوزارة  نظام  صدر  قد  أنه  بالذكر  واجلدير  خدماتها.  حتدد  من  هي  حكومية  جهة  فكل 

االقتصاد الرقمي والريادة اشتمل على صالحيات كثيرة.
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خامسًا: إعادة هيكلة الجهاز الحكومي
لم  أنه  إاّل  سنوات،  منذ  دراسات  وجود  مع  الواضحة  للرؤية  العام  القطاع  هيكلة  تفتقد   
 ،2010 األعوام  يف  املتعاقبة  الوزراء  ملجالس  قرارات  عدة  صدرت  فقد  عليها،  ُيرّكز 
و2011، و2017، و2018، و2019، وكان برنامج إعادة هيكلة اجلهاز احلكومي ميّثل فيها 
إحدى مسؤوليات وزارة تطوير القطاع العام، وهو يف الواقع من مهام ديوان اخلدمة املدنية 
بالتعاون مع الوزارات املعنية مع وحدة رسم السياسات ودعم القرار التابعة لرئيس الوزراء، 
امللف، ألن اخلطط  إدارة هذا  املؤسسة األقدر على  املدنية هو  وذلك ألن ديوان اخلدمة 
التطوير  إدارة  إلغاء  ومع  للحكومات.  وعابرة  األمد  طويلة  بالضرورة  ستكون  التنفيذية 
املؤسسي والسياسات يف عام 2021، إاّل أنه لم ُتنقل مهمتها يف اعتماد الهياكل التنظيمية 
إذ يؤدي  الّديوان يف هذا اجلانب،  املدنية، وهذا تشوه جديد يف دور  إلى ديوان اخلدمة 
ديوان اخلدمة املدنية دورًا مفصليًا من خالل تطبيق سياسات حتفظ حقوق املوظفني، 
بتدريبهم وتأهيلهم من خالل معهد اإلدارة العامة من أجل إعادة توزيعهم بحسب حاجات 

الوزارات واملؤسسات احلكومية.

ويالحظ عدم استقرار تشريعي وهيكلي للجهاز احلكومي، إذ إن أي عملية هيكلة ال بّد أن 
ُتدرس دراسة علمية حتى ال يتم البدء ببرنامج الدمج ثم التراجع عنه، وهذا ما حصل 
2019 عن عمليات الدمج  ُأعلن عام  املثال،  عدة مرات خالل سنوات سابقة. فعلى سبيل 
املياه  وزارة  إلى  مهامها  ونقل  املياه  سلطة  ضم  منها:  جديدة،  ملؤسسات  واإلنشاء  واإللغاء 
والري )أحيلت التشريعات الالزمة إلى مجلس النواب(، ثم أوَقفت احلكومة احلالية القرار 
حماية  ومديرية  واملقاييس،  املواصفات  مؤسسة  دمج  مشروع  عن  ُأعلن  كذلك  للدراسة. 
هي  واحدة،  هيئة  يف  بالبيئة  املتصلة  التنظيمية  واملهام  املنافسة،  ومديرية  املستهلك، 
"هيئة اجلودة وحماية املستهلك"، ولم ُينّفذ ذلك. وباملثل، فقد ُضّم مركز اإليداع إلى هيئة 
األوراق املالية، ثم وقع التراجع عن ذلك، ألنه ال ميكن دمج جهة رقابة مع جهة تنفيذية.

ولم يكن ثّمة توازن بني قرارات الهيكلة وترشيق اجلهاز احلكومي، وبني أهمية احملافظة 
باألمان  املوظفني  شعور  عدم  إلى  أدى  ما  املستقلة،  املؤسسات  بعض  استقاللية  على 
الوظيفية  واملسيرة  املؤسسة  استراتيجية  بخصوص  الرؤية  وضوح  وعدم  الوظيفي، 

للموظفني. ويؤكد ما سبق    أهمية دور ديوان اخلدمة املدنية.

املعنية وديوان  الوزارة  أن يتم بناء اخلطط عبر نهج تشاركي بني  ولعل احلل األمثل هو 
الوزارات  يف  الوظيفي  الهرم  قاعدة  من  اخلطط  هذه  ببناء  وُيبدأ  املدنية،  اخلدمة 
باجتاه  حاليًا  لألقسام  الوظيفي  والدور  الوظيفي  الوصف  بتحديد  املعنية  واملؤسسات 
يف  لألقسام  الوظيفي  والدور  العمل  حلجم  التوقعات  حُتّدد  ثم  الوظيفي،  الهرم  قمة 

السنوات الالحقة. 
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إعادة  خطة  بها  ترتبط  وأن  باالستراتيجية،  الهيكلة  إعادة  خطة  ترتبط  أن  ويتوجب 
تأهيل املوارد البشرية ليكون االستخدام األمثل للموظفني املعينني على الكادر الوظيفي 
مبا يضمن الرشاقة املؤسسية، وضرورة وجود تعاون مع ديوان اخلدمة املدنية عند إعادة 

الهيكلة لتدريب املوظفني وإعادة توزيعهم.

وقد التزمت احلكومة احلالية بالرد على خطاب التكليف امللكي بوضع دراسة مبنية على 
وتقدمي   ،2020 األول  تشرين  يف  للتشكيل  الالحقة  الثالثة  األشهر  خالل  علمية  أسس 
مطالعات حول إمكانية دمج بعض الوزارات والهيئات لرفع كفاءة القطاع العام، ولم ُيعلن 
عن الدراسة واخلطط حتى تاريخه، علمًا بأنه ُشّكلت مؤخرًا جلنة لتحديث القطاع العام.

سادسًا: التوصيات 
يف ضوء التحليل السابق، ُنقّدم التوصيات التالية على أمل أن تشكل اإلطار العام لبرنامج 

تطوير القطاع العام:

االستراتيجي  )التخطيط  العام  للقطاع  االستراتيجية  اإلدارة  عملية  مأسسة   .1
»مكتب«  أو  »وحدة«  مبوجبه  ينشأ  قانون  خالل  من  احلكومي(  األداء  ومتابعة 
وزارة/  كل  ومسؤولية  الوطنية  األهداف  فيه  حتديد  يتم  الوزراء،  لرئيس  يتبع 
وفق  للقياس  وقابلة  وواضحة  محددة  مؤشرات  إلى  باالستناد  ودائرة،  ومؤسسة/ 

أفضل املمارسات الدولية.

إعادة هيكلة وحدات التطوير املؤسسي يف الدوائر مبا يضمن فاعليتها، وربطها فنيًا   .2
مبكتب أو وحدة ملراقبة تقارير املتابعة والقياس ورفعها إلكترونيًا ودوريًا. 

اخلدمة  مجلس  يف  املدنية  واخلدمة  التطوير  سياسات  اقتراح  مرجعية  توحيد   .3
األعلى  املجلس  ليصبح  املجلس  مسمى  تعديل  يتم  أن  على  والتطوير،  املدنية 
للخدمة املدنية والتطوير، ويرأسه نائب رئيس الوزراء، ويشمل احلكومة والقطاع 
اخلاص ومؤسسات املجتمع املدني، إضافة إلى تغيير دوره من صنع السياسات إلى 

اقتراح سياسات التطوير واخلدمة املدنية ورفعها ملجلس الوزراء للموافقة عليها.

بها  يقوم  التي  ومهامه  تشكيله  بإعادة  املدنية  اخلدمة  ديوان  جتربة  تقييم   .4
واالنتقال من االدارة لألشراف. 

اعادة النظر ببعض وظائف ديوان اخلدمة املدنية.   .5

التدريب  مجال  يف  وطنيًا  خبرة  بيت  ِه  ِبَعدِّ العامة  اإلدارة  معهد  دور  تعزيز   .6
واالستشارات.

اخلدمة  ديوان  رئيس  يرأسه  إدارة  مبجلس  للمعهد  التوجيهية  اللجنة  استبدال   .7
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املدنية وعضوان من احلكومة وآخرون من القطاع اخلاص ومؤسسات املجتمع املدني، 
مبوجب قانون ينشأ لهذه الغاية لتعزيز احلوكمة الرشيدة. 

إعادة االستقالل املالي للمعهد أو منحه استثناء معينًا من قانون الفوائض املالية   .8
إلدامة السيولة النقدية، ومتكينه من الدفع املباشر للمدربني واخلبراء.

بطريقة  العمل  ورمبا  العام  القطاع  تخص  مهنية  شهادات  منح  من  املعهد  متكني   .9
البحثي  دوره  وتعزيز  العربي،  العام  القطاع  من  املتدربني  الستقطاب  جتارية 

واالستشاري على مستوى املنطقة.

السياسات  رسم  عملية  حتسني  أجل  من  احلكومي  للجهاز  القطاعي  التوزيع   .10
رسم  عملية  يف  اخلاص  القطاع  مشاركة  وتعزيز  القطاعية،  واالستراتيجيات 
العامة، وهذا يتطّلب تشكيل »مجالس السياسات القطاعية« ومأسسة  السياسات 

عملها، ما يسّهل عملية املتابعة والتقييم وتعزيز الدور الرقابي  

العالي،  التعليم  ومجلس  لإلعالم،  الوطني  املجلس  مثل:  التنفيذية،  للسلطة   .11
ومجلس  العامة،  اإلدارة  وتطوير  املدنية  اخلدمة  لسياسات  األعلى  واملجلس 

السياسات االقتصادية، وهكذا. 

حوكمة القطاع العام، وذلك من خالل ما يلي:  .12

النظر يف مدى  وإعادة  والهيئات،  للمؤسسات  مراجعة أمناط احلوكمة وتوحيدها   -
احلاجة إلى مجالس اإلدارة/ ومجالس املفوضني وحجمها واحلاجة إلى 

التفرغ من عدمه، وحجم املكافآت الشهرية واملزايا املترتبة على ذلك، ودراسة مدى   -
هذه  لعمل  الناظمة  التشريعات  مراجعة  خالل  من  عليها،  تترتب  التي  النفقات 
املؤسسات/ والهيئات للتعديل عليها مبا يتوافق والنهج التشاركي ومبادئ احلوكمة 

الرشيدة.

تنشئ  التي  كافة  التشريعات  مراجعة  ذلك  ويتضمن  التنفيذ،  عن  الرقابة  فصل   -
ضمن  املؤسسة  عام  مدير  وجود  عدم  لضمان  العامة  للمؤسسات  إدارة  مجالس 
أعضاء املجلس، إضافة إلى وجود جلان دائمة يف املجالس للحوكمة واالمتثال وغير 

ذلك من املتطلبات الدولية للحوكمة الرشيدة. 

ونتائجها،  أعمالها  واقع  تعكس  مؤسسة  لكل  متخصصة  أداء  مؤشرات  إعداد   -
وحُتسب دوريًا ثالث مّرات كل عام، ويجري التقييم لكفاءة اإلدارة الُعليا والوسطى 

وفعاليتهما بناء عليها من خالل املكتب أو الوحدة املقترحة.

والهيئات  والدوائر  واملؤسسات  الوزارات  من  كل  يف  كافة  القرار  أصحاب  محاسبة   -
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التنفيذيني،  والرؤساء  السلطات،  ورؤساء  املجالس،  ورؤساء  )الوزراء،  وغيرها 
مؤشرات  بتحقيق  وإلزامهم  واحملافظني(  والسفراء،  العامني،  واملديرين  واألمناء 
األداء املرسومة من خالل  »املكتب/ الوحدة املقترحة« لكل مؤسسة وفق اختصاصها. 
وهذا يعني اقتران جتديد عقود التعيني أو قرارات التعيني بتحقيق رسالة املؤسسة 

وأهدافها، وحتقيق مؤشرات األداء.

محاسبة اإلدارة العليا يف كل مؤسسة وشركة مملوكة للحكومة، وإلزامها بتحقيق   -
أو  قرار  أي  عن  الكاملة  املسؤولية  وحتّملها  مؤسستها،  يف  املرسومة  األداء  مؤشرات 
أو  بالعقاب  سواء  احلساب  ويكون  املؤشرات،  تلك  بتحقيق  يخّل  سلوك  أو  إجراء 

الثواب نهاية كل سنة مالية، مع ربط تقييم األداء كلّيًا بتلك املؤشرات.

اعتماد مبدأ السلك املهني لكافة القطاعات املهنية كالتعليم والصحة وغيرها من   .13
القطاعات. 
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