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مقدمة

يعــرف مفهــوم الالمركزيــة بأنــه درجــة عــدم تركيــز الســلطة، أي تشــتت الســلطة وتوزيعهــا بيــن األشــخاص واملســتويات 

اإلداريــة املختلفــة فــي املنظمــة أو علــى مســتوى الدولــة ويصــف ليونــارد وايــت الالمركزيــة كمفهــوم شــامل بأنهــا )نقــل 

الســلطة، تشــريعية كانــت أو اقتصاديــة أو تنفيذيــة مــن املســتويات الحكوميــة العامــة إلــى املســتويات الدنيــا(. كمــا 

يــرى هنــري ماديــك إن الالمركزيــة تتكــون مــن مصطلحيــن: األول هــو التفكيكيــة ويقصــد بهــا )تفويــض اإلدارة املركزيــة 

 للقيــام بمهــام معينــة عهــدت بهــا إليهــم(، والثانــي هــو التخويــل 
ً
الســلطات املناســبة إلــى االدارات البعيــدة عنهــا جغرافيــا

ويقصد به )تحويل الســلطات الدســتورية املحلية الصالحيات الالزمة للقيام بوظائف أو مهام معينة أوكلت إليهم()1(.

الحكومــة  مــن  املركزيــة  االدارة  أو  الســلطة  نقــل  يكــون  أقــرب ألن  الالمركزيــة  تعريــف  يكــون  قــد  األردنّيــة  الحالــة  فــي 

القــرار، فيمــا   عــن مركــز صنــع 
ً
بهــا بعيــدا تتعلــق  بتفويضهــا ملجالــس داخــل املحافظــات بتحمــل مســؤوليات ومهــام 

تطرحــه الحكومــة علــى أنــه تعزيــز مشــاركة املواطنيــن فــي صنــع القــرار علــى املســتوى املحلــي، وذلــك مــا تضمنــه كتــاب 

الــوزراء عبــدهللا النســور)2(.  الثانــي لحكومــة رئيــس  تكليــف امللــك عبــدهللا 

فــي كل محافظــة، أحدهمــا  2015 صــدر قانــون الالمركزيــة ونــص علــى تشــكيل مجلســين  مــن عــام  فــي كانــون األول 

تنفيــذي، برئاســة املحافــظ، يكــون كافــة أعضائــه معينيــن مــن قبــل الجهــات املختصــة، أمــا املجلــس الثانــي فيســمى 

مجلــس املحافظــة، غالبيــة أعضائــه منتخبــون بنســبة %85، بينمــا يعّيــن مجلــس الــوزراء بتنســيب مــن وزيــر الداخليــة 

مــا ال يزيــد عــن 15 باملئــة مــن أعضــاء هــذا املجلــس))(.

http://tiny.cc/crb49y )1(
https://goo.gl/FkBYKM : 201( موقع رئاسة الوزراء. 10 آذار/مارس )2(

https://goo.gl/u1thrG : 5(75 الجريدة الرسمية، عدد رقم )((
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للمحافظــة  الســنوّية  املوازنــة  إعــداد  التنموّيــة والخدمّيــة وعلــى  يبقــى اإلشــراف علــى الخطــط  القانــون،  لهــذا  وفًقــا 

ضمــن صالحيــات املحافــظ. أّمــا املجلــس التنفيــذي، املعّيــن بالكامــل، تنــاط بــه كافــة املهمــات الفعليــة املتعلقــة برســم 

فــي إقــرار املوازنــات  السياســات والخطــط التنمويــة، ووضــع مشــروع موازنــة املحافظــة، ويشــارك مجلــس املحافظــة 

واألدلــة االحتياجيــة واالســتراتيجيات علــى مســتوى املحافظــات، كمــا تنــاط بمجالــس املحافظــات مهمــة إقــرار املشــاريع 

التنمويــة والخدمــة ومناقشــة تقاريــر عمليــات تنفيــذ املشــاريع. 

وفــي عــام 2017 أجريــت االنتخابــات األول فــي تاريــخ الدولــة األردنيــة والتــي تــم مــن خاللهــا تشــكيل مجالــس محافظــات 

لتطبيــق الالمركزيــة وبعــد مــرور مــا يقــارب العاميــن علــى البــدء بتطبيــق الالمركزيــة عمــل مركــز الحيــاة – راصــد علــى 

تنفيــذ دراســة تحــت عنــوان »الالمركزيــة وســبل التطويــر« حيــث انقســمت ســبل التطويــر مــا بيــن التشــريع والتنفيــذ 

ومعرفــة أهــم التحديــات، ويقــدم مركــز الحيــاة – راصــد هــذه الدراســة ليتــم البنــاء عليهــا مــن قبــل صنــاع القــرار فــي 

تطويــر تطبيــق الالمركزيــة فــي األردن. 
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منهجية الدراسة

تــم  حيــث  الدراســة  مــن  املرجــوة  األهــداف  لتحقيــق   
ً
خصيصــا اســتمارة  تصميــم  علــى  الدراســة  إعــداد  فريــق  عمــل 

تصميمهــا مــن مجموعــة مــن األســئلة وفــق أســلوب مختلــط، حيــث تــم تصميــم 19 ســؤال مــن أســلوب خما�ســي اإلجابــة 

و7 أســئلة مــن أســلوب اختيــار مــن متعــدد، وتــم االرتــكاز فــي بنــاء األســئلة علــى اإلطــار التشــريعي والتنفيــذي املختــص 

 علــى الخبــرات املتراكمــة 
ً
بالالمركزيــة فــي األردن وبنــاًء علــى أهــم املمارســات الدوليــة الفضلــى فــي اإلدارة املحليــة، وارتــكازا

لــدى فريــق راصــد. 

وتــم توزيــع االســتبانة خــالل عمليــة الحــوار الوطنــي وتــم توزيعهــا علــى مؤسســات املجتمــع املدنــي املحليــة وأصحــاب 

الدراســة  اســتهدفت  كمــا  ومحليــة،  بلديــة  ومجالــس  تنفيذيــة  ومجالــس  مجالــس محافظــات  أعضــاء  مــن  املصلحــة 

الناشــطين والناشــطات علــى مســتوى املحافظــات، وطــالب وطالبــات الجامعــات، والشــباب مــن مختلــف القطاعــات، 

وامتــدت الفتــرة الزمنيــة لتنفيــذ الدراســة مــا بيــن 2109/2/1 ولغايــة 2019/6/1 عمــل خاللهــا ) باحثيــن مكتبييــن و4 

باحثيــن ميدانييــن إذ وصــل عــدد املســتجيبين إلــى 2970 مســتجيب ومســتجيبة. 

وعمــل فريــق إعــداد الدراســة علــى التحقــق مــن اإلجابــات التــي وردت فــي االســتمارات حيــث عمــل فريــق البحــث امليدانــي 

علــى تعبئــة اإلجابــات علــى برنامــج تــم تصميمــه لغايــات تنفيــذ الدراســة، وتــم اعتمــاد االســتمارات املجابــة بشــكل كامــل 

دون وجــود أي أخطــاء مثــل اختيــار أكثــر مــن إجابــة ضمــن األســئلة التــي يجــب أن تكــون فيهــا إجابــة واحــدة، حيــث وصــل 

عــدد االســتمارات التــي تــم اعتمادهــا بعــد عمليــة التحقــق إلــى 2456 اســتبانة للتحليــل واســتخراج النتائــج. 
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النتائج العامة

بينــت نتائــج الدراســة ضــرورة توســيع الصالحيــات املناطــة بأعضــاء مجالــس املحافظــات وتعديــل قانــون الالمركزيــة بمــا 

ينســجم مــع تحقيــق هــدف التشــاركية فــي عمليــة صنــع القــرار داخــل املحافظــة وبمــا يتوائــم مــع التنميــة املحليــة علــى 

مســتوى املحافظــات، وعّبــر املســتجيبين للدراســة عــن ضــرورة إعطــاء مجالــس املحافظــات صالحيــات تتعلــق بالرقابــة 

علــى نتائــج املشــاريع املنفــذه مــن قبــل املجلــس التنفيــذي.

 
ً
 مباشــرا

ً
كمــا أوضحــت النتائــج أن التطلعــات تتجــه نحــو تشــكيل مجالــس املحافظــات مــن أعضــاء منتخبيــن انتخابــا

بنســبة %100 دون وجــود تعييــن مــع األخــذ بعيــن االعتبــار إعــادة النظــر بعــدد مقاعــد أعضــاء مجلــس املحافظــة ونظــام 

تقســيم الدوائــر االنتخابيــة علــى مســتوى املحافظــات، ووضــع نظــام تقســيم الدوائــر واألســس واملعاييــر التــي ترتكــز 

عليهــا عمليــة تقســيم الدوائــر االنتخابيــة ضمــن القانــون وعــدم وضعــه كنظــام يصــدر بعــد إقــرار القانــون.

مجالــس  فــي  مشــاركتها  تعزيــز  خــالل  مــن  املحليــة  التنميــة  عمليــة  فــي  املــرأة  مشــاركة  تعزيــز  ضــرورة  النتائــج  وبينــت 

 بمــا نــص عليــه قانــون البلديــات، ملــا فــي ذلــك مــن 
ً
املحافظــات ورفــع نســبة الحــد األدنــى للتمثيــل لتكــون %25 أســوة

تتبانهــا داخــل مجالــس املحافظــات. التــي  للقــرارات  التأييــد  يتعلــق بكســب  املــرأة فيمــا  لقــدرة  تعزيــز 
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ويتضح من خالل اســتعراض النتائج أن املشــاركين في الدراســة قد توافقوا على ضرورة إعادة هيكلة بعض الوزارات 

بمــا ينســجم مــع الهيــكل اإلداري فــي املحافظــات، وتعزيــز عمليــة تفويــض الصالحيــات مــن مراكــز الــوزارات إلــى الدوائــر 

الحكوميــة وأعضــاء املجلــس التنفيــذي علــى مســتوى املحافظــة.

وتبين النتائج وجوب زيادة الدعم اللوجستي املقدم ملجالس املحافظات وتوفير مقرات خاصة ملجالس املحافظات، 

وزيــادة املكافــآت املاليــة املقدمــة لألعضــاء حتــى يتســنى لهــم القيــام باملهــام املوكلــة لهــم، وأن يتــم تخصيــص ســكرتاريا 

خاصــة ملجالــس املحافظــات دون ربطهــا بوحــدة التنميــة داخــل املحافظــة.

وأو�ســى معظــم املشــاركين فــي الدراســة علــى ضــرورة دمــج قانونــي البلديــات والالمركزيــة ضمــن قانــون واحــد يســمى 

قانــون اإلدارة املحليــة، والعمــل علــى تعزيــز الشــفافية مــن خــالل الســماح ملؤسســات املجتمــع املدنــي واملواطنيــن كافــة 

بحضــور جلســات املجالــس البلديــة ومجالــس املحافظــات.
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نتائج الدراسة
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