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تمهيد

يعّد مفهوم الالمركزية مفهومÆ حديثÆ على المجتمع ا�ردني، وانطالقÆ من ذلك، جاءت محتويات هذا الكتّيب لتقّدم للمجتمع 

ا�ردني ما يلزمه من توضيحات وإرشادات حول المصطلحات والتعليمات المتعّلقة بقانون الالمركزية، الذي تم إقراره في البرلمان 

ا�ردني في شهر كانون أول من عام 2015 وتّبنته الحكومة وحصل على الموافقة الملكية السامية ليدخل حّيز التطبيق في عام 

.2017

يأمل القائمون على الكتيب أن يكون إضافًة مهمة للجهود الرامية إلى إنجاح هذا القانون الذي حصل على ثقة جاللة الملك 

وممثلي الشعب، كما حرصوا على أن يتبّنى هذا الكتّيب طرحÆ مبّسطÆ قدر ا�مكان كي يكون مرجعÆ يسهل الرجوع إليه عند 

الحاجة سواء أكان القارئ مواطنÆ أو موظفÆ في موقع المسؤولية العامة.

لة بوزارة التنمية السياسية،  ُيعتبر هذا الكتّيب نتاج مجهود تكاملي من العديد من الجهات، نذكر منها: الحكومة ا�ردنية ممثَّ

ووكالة التعاون الدولي للبلديات الهولندية.

جدير بالذكر بأن هذا الكتّيب ال يعكس أي أراء أو توجهات شخصية، إنما يقّدم للقارئ جميع التفسيرات التي يحتاجها لمواد القانون، 

كما أن القائمين على الكتّيب حريصون على التواصل مع من لديه أي مقترحات من شأنها أن تثري هذا العمل وتضيف له أّية 

توضيحات قد تسّهل عملية استيعاب قانون اللمركزية على القراء. 



1  خلفية عن الموضوع

1.1 مقدمة

أقّر البرلمان ا�ردني في شهر ديسمبر/ كانون أول من عام 2015 قانوَني الالمركزية والبلديات. وكانت هذه أولى وأهم الخطوات 

في تطبيق الالمركزية والتي تبّنتها الحكومة ا�ردنية. ففي قانون البلديات تّم تعريف البلدية على أّنها "مؤسسة أهلية تتمتع 

بالشخصية المعنوية ذات استقالل مالي وإداري".

ولكن هذا الهدف يحتاج إلى توفر اللوائح والتشريعات الالزمة، والتي بدورها تسّد الفجوة الموجودة حاليÆ بين النظرية والتطبيق. من 

الجانب النظري فإن البلديات ا�ردنية مسؤولة عن توفير خدمات عديدة ومتزايدة للمواطنين، كما أن البلديات لديها صالحيات 

تحصيل عوائدها وهي مخّولة قانونيÆ بالقيام بدور أكبر وأكثر فاعلية في تحفيز التنمية االقتصادية المحلية. كما قّدم قانون 

البلديات نقطة جوهرية وهي إنشاء مجالس محلية يكون أعضاؤها منتخبين.

تم تحديد موعد االنتخابات البلدية في 15 آب 2017، وهي خطوة مهمة �عطاء المواطنين الفرصة في التأثير بشكل أكبر على 

المستوى المحّلي، كما ستساهم االنتخابات في جعل السلطات المحلية مساءلة أمام المواطنين وفي جعل عمليتي التخطيط 

واتخاذ القرارات ذات طبيعة تشاركية وشمولية.

أما السلطات المحلية في ا�ردن فتحتاج إلى القدرة والمعرفة في مجال تحفيز المشاركة المجتمعية وإشراك المواطنين في 

عمليات التخطيط واتخاذ القرار. ومن ا�مور التي زادت هذه المشكلة تعقيدÍ عدم وجود نص واضح وصريح في قانون البلديات يحدد 

إطار عمٍل لتطبيق النقاط السابق ذكرها.

1.2 الهدف

تزويد كل من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ووزارة الشؤون البلدية با�ضافة إلى اللجنة الفنية لّلامركزية بإطار مفاهيمي عن 

المشاركة المجتمعية، وهذا يتضّمن تعزيز الجانب النظري الذي يتناول الالمركزية والمساءلة بوجود ا�ساس لذلك وهو المشاركة 

المجتمعية.

با�ضافة إلى مناقشة تقييم أجزاء من قانوَني الالمركزية والبلديات المتعلقة بالمشاركة المجتمعية في مرحلتي التخطيط واتخاذ 

القرار على المستوى المحلي.

بناًء على ذلك تمت مناقشة إطار مفاهيم المشاركة المجتمعية واعتبارها نقطة بداية لخوض نقاشات أكثر تعّمقÆ لتطوير 

التشريعات، والتي بدورها ستمّهد الطريق لنشر ثقافة المشاركة المجتمعية في ا�ردن.

1.3 الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة هي المستوى ا�داري والفني في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ووزارة الشؤون البلدية، با�ضافة إلى اللجنة 

الوزارية لّلامركزية: وهي الجهة المسؤولة على تحديث وتعزيز المشاركة المجتمعية.

1.4 المنهجية

لنتمكن من الوصول إلى فهم كامل Óلية المشاركة المجتمعية وا�مكانيات التي تنتج عن تطبيقها، فيتوجب علينا أوًال مناقشة 

مفاهيم ونظريات الالمركزية والمساءلة.

في الفصل الثاني، تم وصف الالمركزية من حيث ا�هداف وا�بعاد وا�صناف والشروط، وبالتالي تم إعداد لمحة عامة عن عملية 

الالمركزية في ا�ردن، با�ضافة إلى تقييم مختصر للقانونين الجديدين: الالمركزية والبلديات.

يقّدم الفصل الثالث وصفÆ لÁسس ا�ربعة للمساءلة، أشكال المساءلة، عالقات المساءلة ثم المسؤوليات وا�طراف المعنية على 

المستوى المحّلي. وتناولت نهاية الفصل أدوات متعددة شائعة االستخدام لتعزيز المساءلة المجتمعية وناقشتها.

هذان الفصالن هما ا�ساس لتكوين الفهم الصحيح لمفهوم المشاركة المجتمعية، ويجب دراستهما بالتفصيل قبل االنتقال إلى 

الفصل الرابع. حيث يتناول هذا الفصل المشاركة المجتمعية من عدة زوايا كمستوى المشاركة المجتمعية (انظر إلى الشكل 20 

تدّرج المشاركة المجتمعية) وأسباب المشاركة المجتمعية، إضافًة إلى أهمية النظر إلى المشاركة المجتمعية على أّنها عملية 

للتغيير بوجود محّركاتها وليس النظر إليها على أنها أداة فنية يمكن استخدامها وتركها في أوقات محددة.

بناًء على ما سبق ذكره، فإن الفصل الخامس يقّدم لمحة عامة عن مكونين أساسيين في المشاركة المجتمعية جنبÆ إلى جنب مع 

شرح عن إطار فكري وتصّوري لطريقة التعامل مع هذين المكونين. أما تحّول هذا ا�طار التصّوري لواقع يتناسب مع التجربة ا�ردنية 

وإلى تشريعات عملية فبالتأكيد يقع على عاتق السلطات ا�ردنية المعنية.

2 الالمركزية 

2.1 تعريف الالمركزية

ال يوجد تعريف موحد وعام متفق عليه لّلامركزية١، وفي أغلب ا�حيان تتم ا�شارة إلى الالمركزية بطريقة تصف المفهوم، فعلى 

سبيل المثال، في أحد نصوص المفّوضية ا�وروبية٢: 

"الالمركزية ليست مفهومÆ جديدÍ، فقد استخدم هذا المصطلح منذ بداية الخمسينات في العديد من برامج ا�صالح المؤسسية، 

وفي أغلب ا�حيان لم تتجاوز عملية ا�صالح المرحلة ا�ولية، حيث يتم إنشاء سلطات محلية ال تتمتع بقانونية ديمقراطية أو ليس 

لديها قدرة حقيقية في عملية اتخاذ القرار المحلية أو الحكم الذاتي. أّما الالمركزية الحالية فتعتبر مختلفة من ناحية النوع، فقد 

 (II) ،نقل السلطة إلى حكومات محلية منتخبة بصفتها جهات حكومية مستقلة (I) :تّم توسيع أجندة ا�صالح بحيث تشمل

 (IV) ،نموذج جديد من التنمية االقتصادية المحلية (III) ،(وذلك بناًء على مبادئ المشاركة، الشفافية والمساءلة) الحكم المحلي

إعادة إحياء أهمية التخطيط المكاني (ا�قليمي)، (V) التحديث والتطوير العام للدولة.

وفي الموقع ا�لكتروني للبنك الدولي١ فقد وّضح الخصائص المتعددة بالشكل التالي:

"يضّم مصطلح "الالمركزية" عّدة مفاهيم يجب تحليلها بعناية في أي دولة قبل تحديد ما إذا كان مشروع البرنامج سيدعم 

مؤسسة ذات نظام مالي أو إداري أو خدماتي. الالمركزية- وهي نقل السلطة والمسؤولية في المهام العامة من الحكومة 

المركزية إلى حكومات وسيطة أوحكومات محلية، أو إلى منظمات حكومية شبه مستقلة و/أو مؤسسات القطاع الخاص- هي 

مصطلح معّقد وذو أوجه ومعاٍن عديدة. يتوجب التفريق بين أنواع الالمركزية المختلفة، �ن كل نوع من الالمركزية له خصائص 

مختلفة وآثار للسياسات المتبعة وشروط محددة لنجاحها."

وفي بحث مهم ومشترك بين وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) والمديرية العامة الهولندية للتعاون الدولي (DGIS) ومنظمة 

(ODI)1 عن الديمقراطية والتنمية، تم التطّرق إلى الالمركزية كما يلي:

منذ الثمانينات زاد اهتمام الدول النامية في تبّني أشكال من الحكم الالمركزي، حيث أصبحت الالمركزية –وهي نقل السلطة 

والمسؤولية من الحكومة المركزية إلى حكومات أخرى وسيطة أو محلية- موجودة في 78 دولة متقّدمة ونامية، وتهدف إلى 

تخطي العقبات وتصحيح ا�خطاء السابقة في عملية تعزيز التنمية ومحاربة الفقر وترسيخ الديمقراطية.

نالحظ من التفسيرات السابقة وجود صفة مشتركة ومهيمنة وهي أّن الالمركزية عبارة عن عملية تشمل تفويض عدد من 

السلطات، القدرات والمصادر من الحكومة المركزية إلى حكومات محلية منتخبة. وقد تّم اعتماد هذا "التعريف" في هذا الدليل.

يفترض التعريف ضمنيÆ وجود عدة مستويات وطبقات من ا�دارة والحكم. الشكل (1) يصّور ا�شكال الشائعة للمنظومة 

المجتمعية. تم الخوض في تفاصيل المستويات الثالثة للحكومة ا�ردنية أكثر وتوضيحها في الشكل (11) في القسم 2.8.1

الشكل ١ أشكال مختلفة للمنظومة المجتمعية 
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الشكل 1 أشكال مختلفة للمنظومة المجتمعية 

مركزيةالمركزيةموّزعة



تختلف دساتير الحكومات المحلية من دولة �خرى اختالفÆ كبيرÍ، حتى وإن كان هناك تشابه في ا�جراءات، فإن المصطلحات 

تختلف من مكان Óخر. وفيما يلي بعض من أسماء الحكومات المحلية: الوالية، المقاطعة، إقليم، قسم، قضاء، مدينة، بلد، بلدة، 

قصبة، بلديات، ناحية، قرية ومقاطعة للخدمة المحلية.

ال يوجد تعريف واحد محدد لّلامركزية وأغلب التفسيرات توّضح أهمية السياق أو البيئة التي تحدث فيها عملية الالمركزية، كما 

يتوجب فهم الالمركزية من خالل طريقة تطبيقها١. ولهذا السبب فإن الجزء المتبقي من هذا الفصل لن يرّكز على تعريفات 

ونظريات أكثر دقة عن الالمركزية، بل سيرّكز على ا�شكال التي يمكن أن تتخذها عملية الالمركزية والمبررات وراء اتخاذها هذه 

ا�شكال. قبل التطّرق إلى هذه التفاصيل، سيتّم عرض أهداف الالمركزية واللمحة التاريخية التي مّرت بها في الجزء التالي.

2.2  أهداف الالمركزية

منذ الخمسينات كانت الالمركزية موجودة ضمن برامج ا�صالحات الدستورية والمؤسسية والتي تقتصر على إعادة تنظيم القطاع 

العام وتقسيم المهام فيه. وفي العديد من هذه ا�صالحات لم يكن تفويض السلطة مصحوبÆ بالمصادر الكافية مما أّدى إلى 

فشل هذه ا�صالحات وظهور مشاكل في القدرات المجتمعية. ومنذ ذلك الحين بدأ مفهوم المدينة التنموية المركزية بالتآكل 

واالنجراف، ا�مر الذي سمح للبعد المحلي للتنمية بالظهور من جديد، وتّم التوصل تدريجيÆ إلى حقيقة أن التنمية الوطنية والنمو 

ستكّون مفاهيَم محدودة إن لم تأخذ بعين االعتبار البعد المحلي. واعتمدت الالمركزية أكثر فأكثر على تحسين توّفر الخدمات 

والسلع ا�ساسية وأصبحت المعنى الضمني للديمقراطية والحكم الرشيد. وأصبحت مناهج التنمية التشاركية وتعزيز صوت 

الشعب ودوره متداولة أكثر، وبدأت المقاطعات والبلديات بوضع الالمركزية على قائمة أولوياتها الوطنية.

وتعدÞ ظاهرة الالمركزية الحالية، والمعروفة أيضÆ بنموذج الالمركزية الجديد، هي ا�وسع وترّكز على:

- نقل السلطة إلى حكومات محلية منتخبة بصفتها جهات حكومية مستقلة.

- الحكم المحلي (بناًء على مبادئ المشاركة والشفافية والمساءلة).

- نموذج جديد للتنمية االقتصادية المحلية.

- التركيز على أهمية التخطيط ا�قليمي (بناًء على المنطقة).

- التحديث والتطوير الشامل للمدينة أو الدولة.

تظهر التقديرات أنه تّم انتهاج الالمركزية في أكثر من 80% من الدول النامية حول العالم. وبالنسبة للعديد من ا�شخاص فإن 

الحكومة المحلية هي الجهة الحكومية التي تؤثر تأثيرÍ مباشر في حياة العديد من ا�شخاص، وتحديدÍ من خالل توفير الخدمات 

المحلية مثل: المياه، الصرف الصحي، التعليم االبتدائي، والرعاية الصحية ا�ساسية.
الشكل 2 الالمركزية تقّرب الحكومة من الشعب

بوجود نموذج الالمركزية الجديد، ظهرت ا�هداف الثالثة التالية لّلامركزية:

2.2.1 االستقرار

بما أن الالمركزية مرتبطة ارتباطÆ وثيقÆ مع زيادة المشاركة المجتمعية ودمج ا�قليات والفئات ا�قل حظÆ للوصول إلى تنمية 

اجتماعية واقتصادية متكاملة وإيصال الخدمات ا�ساسية وخصوصÆ للطبقة الفقيرة، هذا بدوره يقلل الصراعات االجتماعية ويحّد 

منها. ومن المتوقع أن تقوم الالمركزية بأساليبها الجديدة في المشاركة السياسية بتقليل التوتر الناتج عن ا�طراف والجماعات 

المتنازعة داخل المجتمع وُتحِدث نوعÆ من االستقرار االجتماعي والسياسي.

وفي كل ا�حوال يجب التنويه أّنه لن نصل إلى هذه ا�هداف دون وجود صعوبات، فعلى سبيل المثال، في الدول (الهّشة أو 

الضعيفة) التي تكثر فيها الحركات االنفصالية قد ترفض الحكومة فكرة الالمركزية بسبب خوفها من حدوث ثورة أو حرب أهلية. 

فالحكومة تتوقع حدوث آثار سلبية على المدى القصير وتتقبلها في مقابل التنازل عن آثار إيجابية على المدى الطويل. وعلى النقيض 

من ذلك، فقد يكون هذا التصّور باطًال وُيستخدم فقط كحّجة لقمع ما قد يسّمى بالمعارضة ا�يجابية. 

يعدÞ الوقت عنصرÍ أساسيÆ جدÍ ويجب االنتباه إلى المسببات الضمنية للصراع الموجود. ويندرج ذلك تحت نطاق االقتصاد السياسي، 

وتم تطوير العديد من آليات تقييم الحالة والوضع الراهن لنتمكن من النظر إلى جوهر الموضوع، مثل محركات التغيير، كما قامت 

كل من (DFID) و(DGIS) (SGACA) بتسليط الضوء على أمور مثل الفساد، والمحسوبية، والمحاباة وأمور أخرى قد تكون من 

المسببات الضمنية للصراع الموجود. هذه ا�دوات مهمة بصفتها أدوات تقنية وعقالنية يستخدمها العديد من الخبراء لتصميم 

ـِدين عن الجدوى السياسية  برامج التغيير مثل أطر العمل المنطقية، وعادًة ما يبحث هؤالء الخبراء عن الحلول التقنية الُمثلى ُمبتع

لهذه الحلول. لكن وجود وجهات نظر متنوعة من خبراء وسياسيين قد تكون ذات أثر أكبر عندما يكون التركيز على إيصال الخدمات 

ا�ساسية والقبول بحلول تقنية شبه مثالية وذات جدوى سياسية.

تّمت مناقشة هذا الموضوع بالتفصيل في القسم 4.4.3.

الشكل (3) ماذا يوجد خلف الواجهة؟ (جوهر الموضوع)

(World Policy Institute) المصدر: معهد السياسات العالمي

MASOUD :المصدر

78



على الرغم من أّن الالمركزية قد تكون أو قد ال تكون ا�داة الصحيحة لتحقيق االستقرار المرجو فإّنها ستكون أحد معززات االستقرار. 

فالحكومات الفرعية (المحلية) قد يكون لديها إمكانات أفضل لفهم القدرات ا�قليمية وتسليط الضوء عليها في المستوى 

الوطني و/أو تعزيز مصداقية الدولة من خالل تحسين الخدمات العامة الُمقّدمة، وهذا قد يكون وضع الجماعات العرقية أو اللغوية 

أو الدينية و/أو الثقافية وخاصة عندما تتركز في مناطق واضحة ويمكن تمييزها.

لكن من المالحظ، على عكس االعتقاد الشائع، أن التنوع العرقي والثقافي ال يسبب الخالف، فعادًة ما تظهر الخالفات عندما يكون 

هناك مجموعتين كبيرتين ولديهما نفس الفرص للحصول على السلطة، فيتنافسون عليها. ومن ا�مثلة على ذلك النزاع في دولة 

أنغوال، حيث تم تمويل القوات العسكرية التابعة �حد طرفي النزاع وتعزيزها من خالل عوائد مصدرين مهمين ومتواجدين بوفرة 

في الدولة وهما: النفط وا�لماس١.

2.2.2  الديمقراطية

تعدÞ زيادة مستوى الديمقراطية في الحكومة ثاني هدف من أهداف الالمركزية. ويمكن تحقيق هذا الهدف من خالل إيجاد 

مؤسسات سياسية تتعامل بشفافية عالية مع المواطنين، با�ضافة إلى ربط الحكومة وعملية اتخاذ القرار بما يتناسب مع احتياجات 

المواطنين ومصالحهم.

تّم تطبيق الديمقراطية �ّول مرة في اليونان القديمة من خالل "حكم عامة الناس"، حيث كان يتم اختيار ممثلين سياسيين باالقتراع 

من المواطنين الذكور (ويكون الممثلون هم اللجنة التحكيمية): سواء أكانوا أغنياء أو فقراء. وبمعنى أبسط تعني الديمقراطية 

حكم الشعب نفسه بنفسه.

تتكون الديمقراطية من أربعة عناصر١:

أ - نظام سياسي الختيار الحكومة وتبديلها من خالل انتخابات حّرة وعادلة.

ب -  المشاركة الفاعلة من المواطنين في الحياة السياسية والمدنية.

ج - المحافظة على حقوق ا�نسان لكافة المواطنين.

د - سيادة القانون، حيث ُيطّبق القانون بكافة إجراءاته على المواطنين كافة بعدل ومساواة. 

تعدÞ االنتخابات الحّرة والنظام المتعدد ا�طراف الخطوة ا�ولى نحو الديمقراطية في عصرنا الحديث. وفي سياق الالمركزية يتم 

تطبيق ذلك على المستوى الوطني الفرعي.

تتطلب المشاركة الفّعالة للشعب إيجاد حوافز للتنمية وتقوية المجتمع المدني وحشد المجتمع المدني في عملية الحكم. وترّكز 

الالمركزية على تقليل الفجوة بين الحكومة والشعب وإشراك الشعب وتأكيد إمكانية حل المشاكل المحلية.

ُيقصد بحقوق ا�نسان أنها الحقوق ا�ساسية التي ال يمكن التنازل عنها ويكتسبها ا�نسان بمجّرد والدته بغض النظر عن الجماعة 

التي ينتمي إليها، المكان، اللغة، الدين، أو العرق أو أي صفه أخرى. وفي السياق الوطني يجب أن تكون الالمركزية شاملة: تشمل 

المواطنين كافة، تحترم االختالفات وتضمن للمواطنين شعورهم باالنتماء. عند تطبيق هذه المبادئ سيتوّلد شعور بالمسؤولية 

واالنتماء لدى المواطنين وتقلÞ الكراهية والحقد والصراع وتزداد استمرارية آثار الالمركزية. 

وتعني سيادة القانون أن القانون هو الذي يسود ويحكم أّمة محددة، ورفُض سيادة القرارات الفردية التعسفية واالعتباطية 

للمسؤولين الموجودين في الحكومة. وهذا يعتمد على تأثير وسلطة القانون في المجتمع، وخصوصÆ كضابط للسلوك، بما في 

ذلك ضبط سلوك المسؤولين الحكوميين. وقد تدعم الالمركزية سيادة القانون من خالل تقوية وتعزيز عالقات المساءلة (الفصل 

الثالث)، ولكن ال يمكن الوصول إلى ذلك بطريقة تلقائية،مما يتطلب االهتمام لحد كبير بتوازن عالقات القوى والسلطة باستخدام 

ا�دوات المناسبة، وهنا يجب التطرق إلى أدوات المساءلة المجتمعية (انظر إلى القسم ٠.)

2.2.3 التنمية االقتصادية

الهدف الثالث لّلامركزية هو التنمية االقتصادية، فمن المتوقع أن يخلق االستقرار الناتج عن الالمركزية بيئة مناسبة لالستثمار، مما 

سيحّرك عجلة النمو االقتصادي. أضف إلى ذلك أن االعتقاد السائد هو أن مؤسسات القانون والعدالة الفاعلة والتي تطّبق القانون 

والحكومات الملتزمة بالقانون وسيادته (جميع عناصر الديمقراطية) هي متطلبات مهمة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية.

من ناحية ثانية، فإن العالقة بين الديمقراطية والتنمية االقتصادية في حالة نزاع. يقول برزورسكي (Przeworski) إن المؤسسات 

السياسية مهمة من أجل التنمية، ولكن إن فكرنا بطريقة ا�نظمة السياسية فهذا يفسد الخالف البّناء الموجود في هذه العالقة١. 

ويعارض أيضÆ ا�فكار المثبتة منذ عقود قائًال بأن ا�نظمة السياسية ال تؤثر في مستويات االستثمار ومقدار نمو الدخل الكّلي١. وحّذر 

من محددات الحكومة الذاتية: "تواجه الديمقراطية محددات عامة في المساواة االقتصادية والسياسية، والمشاركة الفّعالة، 

وسيطرة المواطنين على الحكومات، با�ضافة إلى عدم االستقرار الدائم بين ا�من السياسي وعدم التدّخل". 

مع أخذ التنويه السابق ذكره بعين االعتبار، فإن الالمركزية ما زالت تعزز التنمية االقتصادية. والنقطة الجوهرية تكمن في إيجاد طرق 

الالمركزية المناسبة والفّعالة لتحقيق ذلك،ويجب أن يكون الحكم المحلي من ُمعززات االستثمار والتنمية االقتصادية. ويمكن 

تحقيق ذلك من خالل االستثمارات العامة الناجحة (البنية التحتية) والتي تخلق فرص عمل، وتشرك أفراد المجتمع المحّلي وتخلق 

ا�حساس بالُملكية واالنتماء وتضمن بقاء االستثمار الذي أنشئ، وهذا بدوره قد يخلق طلبÆ على المنتجات والخدمات التي يتّم 

 .Íعلى سعر�إنتاجها محليÆ، مما يوّسع السوق المحّلي ويحل بذلك محّل )إذا كان ا�نتاج منافس(Æ الصادرات ا

زيادًة على ذلك، يمكن استخدام التشريعات المشّجعة لالستثمار والضريبة لتحفيز التنمية المحلية. وسيضمن تعزيز التنمية 

المؤسساتية وجود قدرات كافية على المستوى المحلي للحفاظ على االقتصاد ودعمه. ويتطّلب هذا تنمية كبيرة للموارد البشرية، 

كما يتطّلب أيضÆ شراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك للوصول إلى االستخدام ا�مثل للموارد المتاحة على المستوى المحّلي. 

وكنقطة أخيرة فإّنه من المهم التطرق إلى موضوع تمكين المرأة، فتمكين المرأة والفئات ا�خرى ا�قل حظÆ في المجتمع 

سيحّسن الظروف االقتصادية ويحّد من انتشار الفقر.

تسعى الالمركزية إلى إعادة توزيع السلطة، المسؤولية والمصادر المالية وذلك لتوفير الخدمات العامة في المستويات المختلفة 

في الحكومة. ولتحقيق ذلك يجب الوصول إلى توازن حقيقي بين السلطة، االستقاللية، المساءلة والقدرات.
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انتخابات حّرة وعادلة

المشاركة المجتمعية



الشكل (5) ا�بعاد الثالثة ا�ساسية

يناقش القسم التالي هذه النقاط الثالثة بالتفصيل با�ضافة إلى ا�بعاد.

2.3.1 الالمركزية السياسية

تهدف الالمركزية السياسية إلى إعطاء المواطنين أو الممثلين المنتخبين سلطة أكبر في عملية اتخاذ القرار العام. وهي ترتكز على 

فكرة أن الممثلين المحليين لهم قدرة أكبر على فهم االحتياجات المحلية وتلبيتها، وهذا ما يعكسه مبدأ التفويض

 (انظر إلى المربع 1).

تعزز الالمركزية شرعية الديمقراطية، ولكن هذا يعتمد أيضÆ على أمور مثل تبّني شخصيات مرموقة في المجتمع لموضوع 

الالمركزية، وجود إطار عمل تنظيمي ومؤسسي وقانوني مناسب، وجود أحزاب سياسية متعددة ووحدات سياسية محلية،با�ضافة 

إلى حشد المواطنين وجماعات المصالح العامة. تحسين مستويات المساءلة والمشاركة المجتمعية هي جوهر الالمركزية 

السياسية وستتم مناقشة ذلك بالتفصيل في الفصلين الثالث والفصل الرابع.

الشكل 6 التفويض والمشاركة

Caritas Australia :المصدر

2.3.2 الالمركزية ا�دارية

تقوم الالمركزية ا�دارية بإدخال مفهوم إعادة التنظيم وتوزيع المهام في عّدة مستويات إدارية لتحسين الفعالية والجودة 

والشفافية في ا�دارة في جميع أنحاء مؤسسات الدولة.

بالنسبة إلى تحديد المهام والوظائف على المستوى الوطني الفرعي (دون الوطني)، يجب التفريق بين "امتالك السلطة" و"تفويض 

السلطة" (انظر إلى الشكل 9).

1. السلطة التنفيذية هي من يمتلك السلطة. وهذا يعني أن البلدية لديها سلطتها المنوطة بها لتحديد التشريعات، وجمع عوائدها 

واتخاذ القرارات (خصوصÆ بما يتعّلق باالستثمار)، دون تدخل المستوى ا�قليمي أو المركزي أو أي مستوى محلي آخر. وتمارس البلدية 

هذه السلطات باستقاللية وتتحمل مسؤولية ذلك. يتخذ المجلس البلدي قرارته بناًء على الحقائق المتوفرة لديه، االستشارات التي 

يتلّقاها، االعتبارات المالية المتوفرة لديه، السلطات القانونية الممنوحة له وما شابه ذلك.

2. السلطات التي يتم تفويضها هي سلطات مشتركة. فقد تفوض الحكومة المركزية بعض السلطات والتي قد يطبقها المستوى 

المحلي بفعالية أكبر. يجب عقد اتفاقية بين الطرفين، وهما البلدية والوزارة المعنية، والتي تنّص على الصالحيات الممنوحة للبلدية 

والمسؤولية المشتركة بينها.

الشكل (7) توزيع السلطات

2.3 أبعاد الالمركزية

ُتغّير الالمركزية ا�طار المؤسسي الذي يتم فيه اتخاذ القرارات السياسية واالجتماعية وتنفيذها. يفسر الشكل (5) حدوث عملية 

تغيير بطيئة ذات أبعاد ثالثة: بعد سياسي، إداري ومالي (ضريبي).

2014 GIZ, Malawi :المصدر

المربع (1) مبدأ التفويض

التفويض هو مبدأ ناتج عن المنظومة المجتمعية وظهر أول مرة في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وأحد أبسط أشكاله 

هو أنه يجب التعامل مع المشاكل االجتماعية والسياسية فورÍ وعلى مستوى محلي يتناسب مع القرارات الخاصة بها.

تنص المادة 4 من الميثاق ا�وروبي للحكومة الذاتية المحلية (معاهدة 122، 1985) على: 

تقع المسؤولية العامة، على السلطات ا�قرب إلى المواطنين. تحديد المسؤوليات ونقلها من سلطة إلى أخرى يجب أن 

يأخذ بعين االعتبار نوع المهمة والمتطلبات المرجوة ومدى الكفاءة با�ضافة إلى االقتصاد.

يجب أن تكون السلطات الممنوحة إلى الحكومات المحلية كاملة وحصرية. وليس لحكومة أخرى أن تنتقصها أو تحد من 

سلطتها، سواء كانت إقليمية أو مركزية، إال بموجب ما يقتضيه القانون وينّص عليه.

تّم تأسيس الميثاق ا�وروبي للحكومة الذاتية المحلية عام 1985 بهدف تعزيز الحكومات الذاتية المحلية الفّعالة في أنحاء 

أوروبا ولتكون نموذجÆ ُيحتذى به في ا�صالح التشريعي في ا�نظمة الديمقراطية الجديدة داخل أوروبا وخارجها.

وبما أن الالمركزية السياسية تتضمن توزيع المسؤوليات على السلطات ا�خرى، فقد يتعارض هذا مع بعض ا�طراف المعنية، وبالتالي 

يقودنا إلى التساؤل عن طبيعة المهام التي سُيعاد توزيعها وإلى أي مدى سيتم ذلك. مبدأ التفويض في المربع (1) ُيشير إلى احترام 

الفعالية التي تتم بها ا�مور با�ضافة إلى االقتصاد، وهذا سيغّير محور التركيز إلى البحث عن نظريات (اقتصادية) عقالنية مقنعة، 

وبالتالي قد نغفل أهمية إيجاد تيار سائد، وتناسق وانسجام المصالح، وفهم ما الذي يحدث في الخفاء.

ومثل أي عملية تغيير، فإّن الالمركزية السياسية ستكون عملية ديناميكية وغير منتظمة. ولهذا السبب من المهم أن نكون على 

دراية بأّن الالمركزية هي عملية تغيير �مور ملموسة على أرض الواقع وأمور أخرى غير ملموسة مثل التأثير والسلطة. يتناول القسم 

4.4.3 هذه النقاط بتفصيل أكبر.
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بالعودة إلى تفسير مبدأ التفويض الموجود في المربع (1):

يجب أن تكون السلطات الممنوحة إلى الحكومات المحلية كاملة وحصرية. وليس لحكومة أخرى أن تنتقصها أو تحد من سلطتها، 

سواء أكانت إقليمية أو مركزية، إال بموجب ما يقتضيه القانون وينّص عليه.

وأحد أسباب ذلك هو أن التنسيق بين المستويات المتعددة للحكومة قد يصبح أكثر تعقيدÍ في حالة مشاركة السلطة، وكما قد 

تكون هناك بعض ا�مور غير الواضحة والقابلة للتأويل مما يؤدي إلى حدوث خالفات في السلطة. ومن المهم مالحظة التحديد 

والتحجيم الذي ُذكر، فقد تقوم بعض السلطات العامة، بموجب مقاييس معينة، بتحديد المعايير والقواعد والقوانين التقنية 

للبلدية أو المقاطعة، والتي تحكم طريقة تنفيذ البلدية للسلطات المفوضة إليها. وهذا يعني بأن المعايير والقواعد والقوانين 

التقنية لæجراءات خاضعة إلى سلطات مفّوضة وأيضÆ إلى سلطة مملوكة من جهة ما، وال يمكن االمتثال لها وخصوصÆ بسبب 

وجود صلة تربطها بتقليل التركيز في السلطات، فهنا يوجد لدينا التفويض مقابل نقل المهام والوظائف. فمن الطبيعي أن تكون 

السلطات الممنوحة إلى الحكومات المحلية كاملة وحصرية، إال في حالة تعارضها صراحًة مع مبدأ التفويض:

"تحديد المسؤوليات ونقلها من سلطة إلى أخرى يجب أن يأخذ بعين االعتبار نوع المهمة والمتطلبات المرجوة ومدى الكفاءة 

با�ضافة إلى االقتصاد."

من المهم الوقوف على ما يلي باعتبارها عادًة ما ُتذكر على أّنها نقطة سلبية في الالمركزية، وهي الخوف من عدم التزام 

الحكومات المحلية وتطبيق معايير فرعية ال تتوافق مع السياسات التي تتبعها الحكومة المركزية. ولكن هذا ينقلنا إلى موضوع 

المساءلة، والذي سنناقشه في الفصل الثالث.

2.3.3 الالمركزية الضريبية أو المالية

تقوم الالمركزية الضريبية أو المالية بإدخال مفهوم إعادة توزيع المصروفات العامة على السلطات المحلية وا�قليمية، وتمكينها 

من إنتاج عوائد خاصة بها وفقÆ للمهمات الموكلة إليها.

ويرتبط هذا أيضÆ إلى حّد ما بالمؤسسات والجهات الوطنية الفرعية (المستوى ا�قل من الوطني)، حيث أّنها ممنوحة نوعÆ من الحرية 

الذاتية في تحديد المخصصات في مصروفاتها، وقدرتها على تحصيل أرباح وعوائد خاصة بها. من المهم ضمان تعيين مصادر ذات 

كفاءة قادرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة على المستوى الالمركزي.

لكن المصادر التي تصنف على أنها كافية على المستويين المركزي والالمركزي، هي في الحقيقة شحيحة وغير متوفرة بكثرة.

ويجب الوصول إلى توازن بين المصادر المحتملة والمصادر الموجودة في المستوى المحلي:

1. تحصيل عوائد ذاتية من خالل الضرائب المحلية (مثل ضريبة الُملكية، ضريبة ا�راضي الزراعية) با�ضافة إلى ضرائب ا�عمال الصغيرة 

والضرائب المشتركة (مثل تسجيل وترخيص السيارات وضرائب نقل الملكية) وضرائب ورسوم محلية أخرى.

2. حواالت حكومية داخلية، حواالت من الحكومة المركزية إلى الحكومة المحلية. وهذا قد يتضّمن حواالت غير مشروطة، حواالت 

مشروطة، ِمَنح تنافسية ومصادر أخرى من صناديق التنمية.

وباالعتماد على القوانين المتبعة في الدولة، قد يكون هناك طرق أخرى مفتوحة مثل:

3. التمويل الذاتي أو المشاركة مع أطراف أخرى مثل التمويل المشترك أو ا�نتاج المشترك.

4. الخصخصة وبيع ا�صول.

5. االقتراض من أسواق رأس المال الخاصة.

أّما بالنسبة إلى التمويل المناسب، فإن مستوى المصادر المتاح على المستوى المحلي يعتبر جهة واحدة فقط للعملة النقدية 

نفسها. فموائمة المصادر تتطّلب اّطالعÆ على تكلفة إيصال الخدمات وتوفيرها والحوكمة المحلية بشكل عام. فبدون وجود إطار 

عمل قياسي، من الصعب معرفة ما هي الكلفة الحقيقية، وبالتالي لن نتمكن من معرفة ما إذا كان التمويل كافيÆ أم ال.

على الرغم من أّن الالمركزية الحقيقية ستكون ناقصة بدون وجود بعد مالي أو ضريبي لها، إّلا أنها طريقة التطبيق المعتادة (انظر 

إلى شكل الحلزون ا�خير 5). إّن سرعة حدوث الالمركزية الضريبية أو المالية ال يتطابق مع سرعة نقل المهام إلى المستوى المحلي، 

سواء أكان ذلك بنّية مقصودة أو غير مقصودة. والمصادر الشحيحة ستؤدي إلى حدوث شلل في الحكومة المحلية، والتي ستؤثر 

سلبÆ على ا�داء والذي قد يعّرض المجلس المحّلي للتحديات. قد ُيستخدم بطء تطبيق الالمركزية المالية بطريقة استراتيجية من 

قبل الحكومة المركزية السترداد تفويض المهام الموكل للحكومة المحلية، وذلك بحّجة أّن الحكومة المحلية غير قادرة على 

توفير الخدمة بحسب المعايير المطلوبة. من المهم إدراك أّن تجاوز الحكومات المحلية من خالل استرجاع مهامها وإعطائها 

للحكومة المركزية من جديد سيعود بضرر كبير على قدرات الحكومات المحلية. ومن ناحية أخرى من المهم معرفة أن الالمركزية 

المالية أو الضريبية هي جزء من عملية تغيير كبيرة، والتي ستحتوي بالتأكيد على مكونات ستحدث بسرعة ومكونات أخرى ستحدث 

ببطء وذلك ضمن نمط غير منتظم. 

2.4  تصنيفات الالمركزية

توجد 4 أصناف لّلامركزية. وفي الغالب تتواجد أصناف من الالمركزية جنبÆ إلى جنب في نفس الدولة، فليس كل مهمة أو وظيفة 

ُتنّفذ بنفس الطريقة في الالمركزية.

2.4.1 نقل السلطة

نقل السلطة إلى مستويات أو وحدات ذات استقالل مثل المقاطعة أو الوالية أو المحافظة أو الحكومة المحلية ُيسّمى نقل سلطات، 

وهو أكثر أشكال الالمركزية شيوعÆ. فمن خالل نقل السلطة تقوم الحكومة المركزية بالتنازل عن بعض المهام والوظائف أو ُتنشىء 

وحدات جديدة في الحكومة خارج المنطقة التي تحكمها مباشرة.

يتضمن هذا النوع نقل الوظائف إلى البلديات والتي تنتخب مجالسها ورؤسائها. هذه الحكومات المحلية تضع تعليماتها وقوانينها 

لتقوم بجني عوائدها ذاتيÆ وتتخذ قراراتها بشأن االستثمار. تمتلك الحكومات المحلية منطقة جغرافية ينص عليها القانون تمارس 

عليها سلطتها.

2.4.2 التفويض

يشمل التفويض نقل المسؤوليات إلى حكومة شبه مستقّلة، أو مؤسسات غير حكومية، أو شركات مملوكة من قبل الحكومة، 

شركات تنمية إقليمية أو مدنية وتكون مسؤولة أمام الحكومة المركزية بالكامل (وكاالت الخدمات، سلطات ا�سكان، مدارس 

المقاطعات....إلخ). هذا نوع متباين من الالمركزية والذي يعتبر ضئيًال أمام نقل السلطة، لكّنه يحتوي نقًال كبير للمسؤوليات 

والصالحيات. ويتضمن أيضÆ قيام الحكومة المركزية بنقل صالحيات اتخاذ القرار والصالحيات ا�دارية و/أو المسؤوليات من خالل 

تقسيمها إلى مهمات مدروسة بحذر إلى مؤسسات ومنظمات غير تابعة كليÆ للحكومة المركزية ولكّنها مسؤولة أمام الحكومة.

2.4.3 تقليل التركيز

ونعني بذلك نقل الصالحيات ا�دارية، المالية و/أو اتخاذ القرار إلى بلديات أو مكاتب محلّية تابعة للحكومة المركزية أو للمنظمات 

المسؤولة عن تقديم الخدمات، وهي مسؤولة كليÆ أمام الحكومة المركزية. وعادة ما يتم تفويض المهام المالية وا�دارية 

 Íوالسياسات إلى هذه الوحدات المحلية بدون وجود أّي مدخالت محلية مستقّلة لها. تتضّمن عملية تقليل التركيز نقًال محدود جد

للصالحيات وهي شكل ضعيف من أشكال الالمركزية، وعادًة ما ُيستخدم في الدول التي لديها حكومات مركزية قوية، وتعتبر 

الخطوة المبدئية ا�ولى نحو تطبيق الالمركزية.

2.4.4 التجريد

ُيقصد بذلك إبرام عقود مع شركات �نجاز الخدمات أو التخّلي كليÆ عن مسؤولية اتخاذ القرارات وتمويل وإنجاز بعض المهام العامة. 

يتم فيها بيع المنشآت ونقل العاملين فيها إلى مكان آخر أو التخلي عنهم، والسماح لشركات خاصة أو منظمات غير ربحية بتقديم 

الخدمة. قد يتضمن التجريد نزع القيود والضوابط (في البعد السياسي)، الخصخصة (البعد المالي أو الضريبي) و/ أو التعاقد (البعد 

ا�داري).

وال تقتصر طبيعة التجريد على مستوى محدد، أي قد يكون نقل السلطة على نفس المستوى، وهو عادًة ما يكون مركزيÆ، ومن 

ا�فضل أّلا يعتبر هذا النوع ضمن أشكال الالمركزية، بل هو مجرد تجريٍد للسلطة. قد تنقُل الحكومة إلى "منظمة موازية" حق 

الترخيص والتنظيم وا�شراف وهي مهام كانت تقوم بها الحكومة في السابق. في حاالت أخرى، قد تقوم الحكومة بنقل 

المسؤولية في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى منظمات خاصة، في عملية تسّمى الخصخصة. 

2.5 تجزئة السلطة

أصناف الالمركزية ا�ربعة لديها آثار مختلفة على تجزئة السلطة، ويمكن تطبيقها على المستوى المركزي وا�قليمي والمحّلي. تعتبر 

آثار تقليل التركيز والتفويض على تجزئة السلطة محدودة وذلك بحسب المستوى الذي يتّم التطبيق فيه؛ ولكن أثر نقل السلطة 

يكون أكبر. تّم تفسير ذلك في الشكل (8).
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الشكل (8) تجزئة السلطة

بالنسبة لتجريد السلطة فإن أثره على تجزئة السلطة قد يكون أقل وضوحÆ فالتجريد قد يأخذ أكثر من شكل. فالصالحيات التي تّم 

نقلها سابقÆ إلى المستوى المحلي يمكن إعادتها إلى النظام المركزي من خالل خصخصتها إلى جهة تنتمي لسوق واحد والتي 

ترفع تقاريرها إلى المركز وليس إلى المستوى المحلي. ولكن أيضÆ يمكن للحكومات المركزية أن تصبح المركزية من خالل 

خصخصتها إلى مزودين محليين والذين يرفعون تقاريرهم إلى مستوى محلي. أثر تجزئة السلطة قد يختلف من حالة إلى أخرى.

2.6 التيارات الجاذبة

ا�بعاد الرئيسية التالية: السياسية، ا�دارية، والمالية أو الضريبية متداخلة ولكّنها تؤدي إلى أشكال مختلفة لالمركزية كما يوضح 

الشكل (9). أضف إلى ذلك أن "السوق" يسحب الالمركزية باتجاه تجريد السلطة.

الشكل(9) التيارات الجاذبة لالمركزية

حتى تكون عملية الالمركزية فّعالة يجب التعامل مع ا�بعاد الثالثة، مثل "تقسيم الصالحيات على المستويات المختلفة للحكومة 

والمجتمع بحاجة للتعامل مع المسؤوليات المالية أو الضريبية، ا�نظمة ا�دارية، وا�جراءات يجب أن تكون متناسقة مع تنفيذ 

الصالحيات السياسية والمهام المالية، ويجب أن تمنع ا�جراءات المالية حدوث تضارب في الصالحيات السياسية وا�دارية"2. 

2European Commission 2007. Supporting Decentralisation and Local Governance in Third Countries.

الالمركزية هي عبارة عن عملية ديناميكية طويلة ا�مد ذات طبيعة تكرارية. وفي التطبيق تتطّلب جهودÍ مرّكزة على المدى 

الطويل للوصول إلى تنسيق أفضل بين وحدات الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص. قد تؤّثر الالمركزية على العالقات 

المؤسسية القديمة سلبÆ أو إيجابÆ ولكّنها قد تؤّدي إلى حدوث تجاهل مؤسسي. وقد تنشىء مؤسسات تبدو منفصلة أو بعيدة 

على المدى المتوسط أو القصير،دون وجود دور واضح ومحدد في المستقبل، كون أن النظام يعمل بتناسق وانسجام بين مستوياته 

ا�فقية والعمودية ُيعتبر تحديÆ كبيرÍ، وقد يصبح التنسيق أكثر تعقيدÍ إذا كان مشتركÆ بدًال عن كونه حصريÆ على جهة واحدة، 

وبالتالي يجب تجّنب ا�مور غير الواضحة والتي يمكن تأويلها بأكثر من طريقة.

عادة ما يكون لدى الحكومة المركزية مخاوف من أن ال تتمكن الحكومة المحلية من القيام بالمهام والمسؤوليات المسندة لها 

بسبب محدودية القدرات لديها. وعادًة ما ُتستخدم هذه النقطة كحّجة لتحجيم عملية نقل المهام إلى المستوى المحّلي، أو إلى 

استرجاع المهام الموكلة سابقُا ونقلها إلى المستوى المركزي. في المقابل يجب أن يتم تزويد الحكومات المحلية بالمصادر المالية 

لتتمكن من بناء قدراتها بشكل كاٍف،وإذا لم يتم إسناد المهام والوظائف لها لن تتمكن من بناء قدراتها.

ويوجد مخاوف أخرى على المستوى المركزي ومنها احتمالية تعطيل إيصال الخدمات بسبب القدرات المتوفرة وتحديات نقل 

المهام والوظائف. فيجب تغيير النظريات المستخدمة وتفسير أن الفوائد ستتبع التكاليف والنفقات، ولذلك فإن التخطيط 

لّلامركزية مهم جدÍ ومن الضروري أن يكون دقيقÆ، ويجب التأكيد على أّن اÓثار ا�يجابية ستظهر في أقرب وقت ممكن.

ومن ضمن المخاوف أيضÆ على مستوى الحكومة المركزية، عدم التوافق مع ا�هداف الوطنية. فبافتراض عدم وجود الوقت 

الكافي أو الخبرة في التعامل مع العالقات العمودية و/أو وجود إطار عمل متعاون إلى حّد كبير، قد ال تكون الجهود المحلية 

منسجمة بالشكل المطلوب مع ا�هداف الوطنية، وهذا قد يكون أحد المؤشرات على عدم وجود الثقة بين الطرفين، وعادًة ما 

تسّمى هذه المشكلة بمشكلة الموّكل والوكيل، وهي موّضحة بالشكل التالي.
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تقوم الحكومة المركزية (الموّكل) بتكليف الحكومة المحلية (الوكيل) بمسؤوليات وسلطات، تّم التعبير عن المسؤوليات 

والسلطات بمصطلح الوظائف والمسؤوليات، وذلك بناًء على المعلومات المتوفرة لدى الموّكل على المستوى المركزي، وبما يخدم 

مصلحة الموّكل. سينّفذ الوكيل هذه التعليمات والمهام، بناًء على المعلومات المتوفرة لديه على المستوى المحلي، وبما يخدم 

مصلحة الوكيل. الطرفان وهما الموّكل والوكيل مسؤوالن أمام القضاء، ومن المالحظ أن مصالح ودوافع الطرفين با�ضافة إلى 

المعلومات المتوفرة لديهما متفاوتة، ا�مر الذي قد يؤدي إلى حدوث تضارب في ا�هداف ويخلق حالة من ا�رباك والتوتر.

تظهر مشكلة الموّكل والوكيل عندما يكون ُمتوّقعÆ من الوكيل أن يتخذ قرارات بالنيابة عن الموّكل أو تؤّثر عليه. وهذه الدائرة قد 

تكون متواجدة في ظروف ما، مثل أن يكون لدى الوكيل دافع العمل لمصلحته الخاصة ولكن هذه المصلحة تتعارض مع مصالح 

الموّكل، فهذا مثال على المخاطر ا�خالقية. وتظهر المخاطر ا�خالقية عندما يجازف الشخص أكثر من مّرة �ّن هناك شخص آخر 

يتحّمل تكاليف وتبعات هذه المخاطر. وقد تحدث أحيانÆ عندما تتغير تصرفات شخص ما لتحدث ضررÍ للشخص اÓخر.

ال يمكن للموّكل أن يضمن بأن يؤدي الوكيل المهام والوظائف بالطريقة التي يراها هو مناسبة، كما أّن عملية مراقبة الوكيل 

مكلفة. ولكن يمكن التعامل مع هذه النقطة إن تّم االتفاق على توقيع عقد قانوني يحدد المهام والوظائف بالتفصيل.

وهناك تخّوف سياسي آخر على مستوى الحكومة المركزية وهو دور ودوافع الوزارة المسؤولة عن الالمركزية. فالوزارات المعنية 

ا�خرى تتخّوف من أن تقوم الوزارة المسؤولة عن الالمركزية بنشر الالمركزية كطريقة لتحويل السيطرة والهيمنة لبعض القطاعات 

الخدمية وتزيد من سيطرتها ونفوذها.

وآخر المخاوف العملية هو محدودية القدرة التفاوضية لدى الحكومات المحلية. فمزودي الخدمة الكبار قد يتسببون بإرباك 

الحكومات المحلية الصغيرة و/أو الضعيفة تحديدÍ. وقد يكون للحكومات المحلية قدرة محدودة للتفاوض مع الحكومة 

المركزية بما يخدم مصالح الحكومات المحلية بأفضل طريقة، على الرغم من أّن الحكومات المحلية لها قدرة أكبر على اكتساب 

ثقة الشعب (من خالل الشرعية) وفهم احتياجاته ومطالبه المحلية.

بعد المخاوف التي تّم عرضها أعاله فإّنه من الواضح أّن عملية الالمركزية تتأثر بالتيارات الجاذبة التي تّم توضيحها في الشكل (9)، 

وسوف ُتنشىء محّركات خاّصة بها، لهذا السبب فإّنه من الضروري وجود منهج مؤسسي لّلامركزية وليس منهجÆ قائمÆ على 

ا�دوات، كما تّم ذكره في القسم 2.2.1 وتّمت مناقشته بتفصيل أكبر في القسم 4.4.3.

2.7 الشروط ا¡ساسية الثمانية لّلامركزية

بعد مناقشة المخاوف التي ترافق الالمركزية على المستويين المحلي والمركزي في القسم السابق وأخذها بعين االعتبار، أصبح 

من الشائع والمتداول قبول ثمانية شروط أساسية لّلامركزية3 :

1. وجود جاهزية وآليات مجتمعية لمنع هيمنة الطبقة العليا على العملية.

2. وجود قدرات إدارية وفنية عالية وقوية في المستويات العليا.

3. التزام سياسي حقيقي في المستويات العليا.

4. وجود مبادرات مستدامة لتنمية القدرات على المستوى المحلي.

5. وجود إطار عمل قانوني قوي للشفافية والمساءلة.

6. تحويل منظمات الحكومات المحلية إلى منظمات ذات أداء عاٍل وممتاز.

7. وجود أسباب مقنعة لتطبيق عملية الالمركزية: فالغايات من وراء تطبيقها مهمة.

8. وجود نظام قضائي فّعال وكفؤ با�ضافة إلى وجود جهات مراقبة مجتمعية ومحاربة للفساد لحماية عملية الالمركزية منه.

 Íيجب أن تتم متابعة هذه الشروط الثمانية عن كثب عند االنخراط في عملية الالمركزية، وهذه الشروط الثمانية تعكس أبعاد

عقالنية وسياسية يجب أخذها بعين االعتبار لتكون الالمركزية مستدامة وفّعالة.

2.8 الالمركزية في ا¡ردن

2.8.1 التقسيم ا�داري في ا¡ردن

على الرغم من أن المملكة ا�ردنية الهاشمية مقسمة إلى ثالثة مستويات بالنسبة للحوكمة (الوطني وا�قليمي والمحلي)، إّلا أّنها 

تبقى دولة مركزية ذات إدارة غير مرّكزة. تّم توضيح ذلك في الشكل (11)، وتفسيره بشكل أوسع في ا�قسام التالية.

الشكل (11) ا�دارة غير المرّكزة 

3Sharma (2014) Governance, Governmentality and Governability: Constraints and Possibilities of Decentralization in South Asia.

2.8.1.1 المستوى الوطني

في المستوى الوطني يمّثل جاللة الملك السلطة التنفيذية حيث يعّين رئيس الوزراء، وفي عام 2013، تّم التشاور مع مجلس ا�مة 

(ائتالف الغالبّية للتكتالت البرلمانية الناشئة عن البرلمان الجديد لعام 2012)4 . يتكون البرلمان ا�ردني من مجلسين: مجلس ا�عيان 

ومجلس النواب، يقوم جاللة الملك بتعيين (65) عضوÍ في مجلس ا�عيان، ويتم انتخاب 140 عضوÍ لمجلس النواب من خالل التمثيل 

النسبي في (23) دائرة انتخابية على صعيد قوائم وطنية، وتجرى االنتخابات كل 4 سنوات.

4EU 2013. Fact sheet Vertical Division of Power, Jordan

المستوى الوطني
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2.8.1.2 المستوى ا�قليمي

تقسيم النظام ا�داري في وزارة الداخلية يحدد 12 محافظة على المستوى ا�قليمي (انظر إلى الشكل 12). ويوجد تقسيم 

إقليمي للمحافظات وهو غير رسمي: إقليم الشمال والوسط والجنوب.

تقسم ا�ثني عشرة محافظة إلى 48 لواًء و38 قضاًء5، ومع المحافظات تشّكل هذه ا�قسام المستوى ا�قليمي للحكم، 

والمعروف أيضÆ باسم الطبقة ا�دارية الثانية.

يترأس كل محافظة محافظ يعّينه مجلس الوزراء نيابة عن الملك من خالل وزارة الداخلية، وهو الذي ينّفذ قرارات المجلس على 

المستوى المحلي ويرفع تقاريره إلى وزارة الداخلية. وهو امتداد للحكومة المركزية، حيث تعمل  الوزارات المعنية– بالطريقة غير 

المرّكزة- من خالل مسؤولين إقليميين معينين (مدير إقليمي)6 . بالنسبة لكل ا�عمال المتعّلقة بالموازنة فإنها مركزية (يتوفر 

تحليل إقليمي للمحافظات)، والمحافظ ليس لديه موازنة محددة مسبقÆ، على الرغم من أّن المحافظات مسؤولة عن إقرار 

الموازنات والمصروفات المحلية 7.

إضافًة إلى ذلك فإن كل محافظ يستعين بمجلسين:

(I) المجلس التنفيذي، والمؤلف من المدراء التنفيذيين في المحافظات من الوزارات، وهو مسؤول عن تنفيذ قرارات الوزارة على 

المستوى المحلي.

(II) المجلس االستشاري، يترأسه المحافظ ويتأّلف من ممثلين عن أعضاء البرلمان، رؤساء بلديات، المنظمات غير الحكومية، واتحاد 

النقابات. وإن مهمة هذا المجلس هي تقديم مقترحات للمجلس التنفيذي المسؤول عن إصدار القرارات الُملزمة.

تشمل مهمات المحافظة ما يلي:

أ . ا�دارة

ب . ا�من الداخلي

ت . التعامل مع الطوارئ

ث . تخطيط المدن

ج . الكهرباء والبريد

ح . الدفاع المدني

خ . حماية ا�رث الحضاري في المحافظة

د . حماية البيئة

ذ . الموافقة والمصادقة على موازنات البلديات

ر . المراقبة وا�شراف على السلطات المحلية

2.8.1.3 المستوى المحلي

وهو الطبقة ا�دارية الثالثة (المستوى المحلي) ويتضّمن 53 بلدية (انظر إلى الملحق 2)، وتقّسم بعد ذلك إلى أحياء ومناطق 

في المدن وإلى بلدات في المناطق الريفية8. 

بعد ا�صالح الحكومي المحّلي في عام 2000، تّم دمج 328 بلدية وتقليص عددها إلى 99 وحدة إدارية، منها 93 بلدية تندرج 

تحت وزارة الشؤون البلدية. أّما الـ 6 وحدات ا�دارية الباقية فهي تندرج تحت أمانة عمان الكبرى وُتدار بشكل منفصل.

يترأس البلدية رئيس البلدية ومجلس بلدي يتكون من 6 إلى 11 عضوÍ منتخبÆ انتخابÆ مباشرÍ (تحت مسؤولية وزارة الشؤون 

البلدية وبإشراف الهيئة المستقلة لالنتخابات) في دورة انتخابية مّدتها 4 سنوات.

5Ibrahim Abdullah Al Jaber, Royal Jordanian Geographic Centre. Repeated Names of inhabited centres in Jordan
6EU 2011. The Quest for Decentralizing Government in the Hashemite Kingdom of Jordan: Some Preliminary Findings of a Situation Analysis.
7EU 2013. Fact sheet Vertical Division of Power, Jordan.

8 "قضاء"مستمّدة من الجذر "كزا". "كزا" هو تقسيم إداري عثماني تركي كانت تستخدمه الدولة العثمانية وهو كلمة من اللغة التركية. عادًة ما يترجم في اللغة 

ا�نجليزية إلى "district" أو "sub-district"، وهذا ينطبق على الناحية أيضÆ. والمعنى لهذه المصطلحات يعود على تقسيم إداري إقليمي أو محلي، يتكّون من عدد 

من القرى أو أحيانÆ بلدات أصغر حجمÆ. في ا�ردن هو المستوى الثالث وا�خير في التقسيمات ا�دارية. وقد يشمل في بعض ا�حيان قسمÆ من القضاء

."subdistrict" ويترجم إلى
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2.8.2 قانون الالمركزية لعام 2015

يتكّون قانون الالمركزية (قانون رقم 49) من 47 مادة، ويرّكز على مستوى المحافظة. وتتضمن المستجّدات الرئيسية في هذا 

القانون تحديد مسؤوليات جديدة على مستوى المحافظة، تأسيس المجالس التنفيذية بما في ذلك 3 مدراء تنفيذيين من بلديات 

المحافظة وانتخاب مجلس المحافظة حسب القانون.

لغايات هذا الكتّيب، فإن المواد القانونية من 3 إلى 8 هي غاية في ا�همّية، أما بقية المواد فهي تتناول مسائل تنظيمية، وعملية 

االنتخابات على مستوى المحافظة وأمورÍ أخرى لها عالقة باالنتخابات. لقد تّم تلخيص المواد من 3 إلى 8 في ا�قسام التالية.

2.8.2.1 مسؤولية وسلطة المحافظ

المادة 3 (أ) تفّسر توّسع مسؤوليات المحافظ السابقة وسلطاته من خالل:

1. القيادة وا�شراف على أجهزة المحافظة الرسمية.

2. ا�شراف على تطبيق سياسة الدولة العامة. 

3. التنسيق بين المجلس والبلديات والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.

4. ا�شراف على خطط تنمية الخدمات ووضع الموازنة السنوية للمحافظة.

5. ضمان تنفيذ قرارات المجلس.

6. تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين بالتعاون مع المجلس.

7. توفير بيئة مناسبة لالستثمار وتوفير متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية بالتعاون مع المجلس والمجلس التنفيذي.

8. الحفاظ على ممتلكات الدولة واستخدامها بالطريقة المثلى.

9. الحفاظ على الصحة والسالمة العامة من خالل ا�جراءات والمراقبة والتفتيش.

10. التعامل مع الطوارئ.

11. عقد اجتماعات دورية للمجالس واللجان.

12. القيام بأي مهمة أوِكَلت من قبل مجلس الوزراء، رئيس الوزراء أو الوزير.

المادتان 3 (ب) و3 (ج) تتعلقان بقوى ا�من العام، والدرك والدفاع المدني.

2.8.2.2 المجالس التنفيذية

تناقش المادة 4 (أ) تأسيس المجلس التنفيذي في كل محافظة، برئاسة المحافظين، با�ضافة إلى أعداد مختلفة من ا�عضاء على 

مستوى المحافظة، من المهم مالحظة مشاركة المستوى المحلي والُمْدَرج في النقطة 4: "ثالثة من المديرين التنفيذيين للبلديات 

في المحافظة كحد أعلى يقوم بترشيحهم وزير الشؤون البلدية".

مهام ووظائف المجلس التنفيذي تّم ذكرها في المادة 5 (أ): 

1. إعداد مشروعات الخطط االستراتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءمتها مع الخطط االستراتيجية المعّدة من المجالس البلدية 

والجهات الرسمية ا�خرى والتأكد من انسجامها مع االستراتيجيات والخطط الوطنية وإحالتها إلى المجلس التخاذ القرار المناسب بشأنها.

2. إعداد دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية،بما فيها دليل االحتياجات الوارد من البلديات والجهات الرسمية 

ا�خرى وإحالتها إلى المجلس.

3. إعداد مشروع موازنة المحافظة.

4. استعراض ا�حوال العامة في المحافظة وبحث ا�مور المتعلقة بالخدمات العامة فيها والنظر في أي اقتراح يقدمه أي عضو 

واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها، والنظر في التقارير التي ترد إليه من المجالس البلدية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

5. وضع ا�سس التي تكفل حسن سير عمل ا�جهزة ا�دارية والتنفيذية في المحافظة.

6. تقديم التوصيات الالزمة بشأن االستثمار في المحافظة.

7. إعداد تقارير عن سير العمل.

8. اتخاذ ا�جراءات الالزمة بخصوص القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس.

9. التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الرسمية ذات االختصاص في الخطط والبرامج التي تتولى تنفيذها.

10. دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه المحافظ أو المجلس.

11.  إعداد خطط الطوار الالزمة.

12. تذكر المادة٥ (ب)الحق في تشكيل اللجان، وتبّين المادة 5(ج) أّنه على مديري الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة االلتزام 

بتنفيذ أحكام هذا القانون وهم مساءلون عن ذلك.

2.8.2.3 مجالس المحافظة

تناقش المادة 6(أ) مجلس المحافظة،حيث أّنه يتمّتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري، وتناقش المادة 6(ب) مكّوناته. 

أما المادة 6(د) فتناقش تعيين مجلس الوزراء بناًء على تنسيب الوزير ما ال يزيد عن (15%) من عدد أعضاء المجلس على أن يخصص 

ثلث هذه النسبة للنساء. يستمر المجلس لمدة 4 سنوات (المادة 7).

مهام ووظائف مجالس المحافظة كما ذكرتها المادة 8 (أ):

1. إقرار مشروعات الخطط االستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة وضمان تنفيذها.

2. إقرار مشروع موازنة المحافظة �دراجه في الموازنة العامة وفق إجراءات إعداد الموازنة العامة للدولة.

3. االطالع على كيفية تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة.

4. إقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال إليه من المجلس التنفيذي وتحديد أولويات تلك 

االحتياجات.

5. إقرار المشاريع الخدمية واالستثمارية.

6. إقرار المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على المحافظة على أن يتم ا�خذ بعين االعتبار المشاريع التنموية التي اقترحتها 

المجالس البلدية والدوائر والمؤسسات الرسمية ضمن المحافظة ورفعها إلى المحافظ التخاذ ا�جراءات الالزمة بشأنها.

7. مناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج.

8. اقتراح إنشاء مشاريع استثمارية والقيام بمشاريع مشتركة مع المحافظات ا�خرى.

9. وضع التوصيات والمقترحات للجهات المختّصة بما يكفل تحسين أداء الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة العاملة ضمن 

المحافظة لضمان تقديم أفضل الخدمات.

10. تحديد المناطق الواقعة ضمن حدود المحافظة التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية أو المشاكل الطارئة واقتراح 

الحلول لها مع الجهات ذات العالقة وإقرار خطة طوارئ المحافظة.

11. مناقشة أي من أعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه.

12. النظر في أي موضوع يعرضه عليه المحافظ.

المادة 8 (ب) تذكر الحق في تشكيل الّلجان.

2.8.3 قانون البلديات لعام 2015

يحتوي قانون البلديات (قانون رقم 41) على 77 مادة ويرّكز على المستوى البلدي. وتبّين المستجدات التي طرأت على هذا القانون 

المهام والمسؤوليات والصالحيات في المستوى البلدي، تأسيس المجالس البلدية ، والمجالس المحلية، وانتخاب رؤساء البلديات 

وأعضاء المجالس البلدية وأعضاء المجالس المحلية (المادة 34). هذا القسم سيوجز المواد ذات العالقة بعملية االنتخابات(المادة 

34 وما بعدها)، ولكن سيرّكز على المهام،العوائد والموازنة.

بدايًة، أكثر النقاط أهمية هي المادة 3 (أ) والتي تفّسر "البلدية مؤسسة أهلية تتمتع باستقاللية قانونية ذات استقالل مالي وإداري..."

هذا االقتباس با�ضافة إلى مبدأ نقل السلطة (قسم 2.4.1)هما أكثر أشكال الالمركزية شيوعÆ وانتشارÍ، كما يتوافقان أيضÆ مع مبدأ 

التفويض (قسم 2.3.1).

توّضح المادة 3 (ب) أن البلدية10  يجب أن ُتدار من قبل "مجلس بلدي يتألف من الرئيس ورؤساء المجالس المحلية وعدد من أعضاء 

هذه المجالس المحلية الحاصلين على أعلى ا�صوات". يجب أن ال يكون عدد أعضاء المجلس البلدي أقل من 7 أعضاء من ضمنهم 

رئيس البلدية. هذا هو تقديم التمثيل للمجالس المحلية في المجالس البلدية، ولكن االختالف11  مذكور في

 المادتين 3 (ب2) و3(ب3):

1. يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى مجالس محلية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية، كما يحدد القرار حدود المجلس 

المحلي وعدد ا�عضاء الذين ينتخبون فيه، على أن ال يقل عددهم عن خمسة أعضاء، ويكون العضو الحاصل على أعلى ا�صوات 

رئيسÆ للمجلس المحلي.

2. إذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة إلى مجالس محلية يتوّلى إدارة البلدية مجلس يتألف من رئيس وعدد من ا�عضاء يحدده 

الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

10Except for Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA), Petra Tourism Developmental Authority.
11Article 3c issues special provisions for the Greater Amman Municipality
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2.8.3.1 مهام وسلطات وصالحيات المجالس البلدية

يجب أن ُيعقد المجلس البلدي مّرة واحدة في ا�سبوع على ا�قل، وتفّسر المادة 4 (أ) الترتيبات الواجب اتخاذها. ويجب ا�عالن عن 

وقت انعقاد االجتماع وجدول أعماله في مكان ظاهر من دار البلدية (المادة 4 (أ4))، وتكون جلسات المجلس علنية (المادة 4 (أ6)). 

كما يحق للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه (المادة 4 (أ10)).

المهام والسلطات والصالحيات المكّلف بها المجلس البلدي مذكورة بالتفصيل في المادة 5، وهي تغطي بالمجمل النواحي التالية:

1. الميزانية العمومية والموازنة السنوية

2. الخطط االستراتيجية والتنموية

3. إعداد البرامج بمشاركة المجتمعات المحلية

4. الخدمات المحلية والمرافق والمشاريع

5. المشاريع التنموية

6. الطرق والشوارع

7. ا�راضي المكشوفة وإقامة ا�سوار حولها

8. المدارس ودور العبادة

9. توزيع المياه ومياه الصرف الصحي 

10. الكهرباء والغاز وتحديد مواقع محطات التحويل

11. ا�سواق العامة وتنظيمها والبضائع التي تباع بها وا�وزان والمكاييل

12. تنظيم الحرف والصناعات وتعيين أماكن خاصة لكل صنف منها

13. شبكات النقل العام ضمن حدود البلدية

14. الساحات العامة والحدائق والمتنزهات والحمامات وا�ماكن المخصصة للسباحة

15. اتخاذ االحتياطات لمنع الحرائق

16. اتخاذ االحتياطات للتعامل مع الكوارث

17. اتخاذ االحتياطات الالزمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي ا�وبئة

18. المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية واالجتماعية والفنّية

19. المسالخ وأسواق بيع الحيوانات والمواشي والطيور

20. تدوير النفايات ومعالجتها وإتالفها

21. المقابر ومراعاة حرمتها 

22. ترخيص اللوحات وا�عالنات وتحديد بدالتها

23. إدارة ا�بنية (ا�بنية المتداعية) والتعامل مع ا�بنية المضّرة بالصحة العامة

24. إدارة ا�صول للملكيات العامة

25. الرسوم والضرائب المحلية

26. السياحة ومواقع ا�رث الحضاري

27. تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والمالعب والمسارح ودور السينما والمالهي العامة وتحديد مواعيد فتحها وإغالقها

28. تنمية االقتصاد المحلي وسياسات االستثمار

29. التعاقد مع البلديات والجهات ا�خرى

قد تتطلب بعد المهام تدّخل الوزارة أو تتطلب التنسيق/الموافقة من المجلس التنفيذي للمحافظة. إذا توّلت إحدى الدوائر 

الحكومية أو أي جهة أخرى أي عمل من ا�عمال المذكورة أعاله باعتباره جزءÍ من أعمالها فيتم ذلك بالتنسيق مع البلدية

(المادة 5 (هـ)).

يندرج دور المجلس البلدي ضمن المجاالت التالية: الموافقة، التحضير أو التنسيق. كما يحق للمجلس أن يمارس الصالحيات المبّينة 

أعاله مباشرة من خالل موظفيه ومستخدميه أو بالتشارك مع بلديات أخرى أو أي جهة أخرى ذات اختصاص، أو أن يعهد بها أو 

ببعضها إلى متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين (المادة 5 (ب)).

للمجلس بموافقة الوزير أن يفّوض أيÆ من صالحياته أو وظائفه �ي مجلس محلي وفقÆ لمقتضيات المصلحة العامة على أن يكون 

التفويض محددÍ وموقوتÆ (المادة 5 (د)).
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2.8.3.2 مهام وسلطات وصالحيات المجالس المحلية

يعقد المجلس المحلي مرة واحدة أسبوعيÆ على ا�قل (المادة 4 (ب))، وتطّبق عليه جميع أحكام المادة 4 (أ) عن المجلس البلدي 

والمذكورة في القسم السابق. حيث يجب ا�عالن عن وقت انعقاد االجتماع وجدول أعماله في مكان ظاهر من دار البلدية (المادة 4 

(أ4))، وتكون جلسات المجلس علنية (المادة 4 (أ6)). كما يحق للمجلس المحلي تشكيل لجان من بين أعضائه (المادة 4 (أ10)).

المهام والسلطات والصالحيات المكّلف بها المجلس المحلي مذكورة بالتفصيل في المادة 6، وهي تغطي

 بالمجمل النواحي التالية: 

1. اقتراح إقامة المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام ورفعها للمجلس.

2. المساهمة في إعداد الخطط االستراتيجية والتنموية وإعداد دليل االحتياجات ضمن حدوده بالتعاون مع مؤسسات المجتمع 

المدني ورفعها للمجلس.

3. تحديد الشوارع المراد فتحها أو تعديلها والتنسيب بذلك للمجلس البلدي، ومراقبة الطرق وصيانتها وتنظيف الشوارع وإنارتها 

وتجميلها وتشجيرها وتسويرها....إلخ.

4. المشاركة في تحديد أماكن المدارس الحكومية والمهنية ودور العبادة ومدى حاجة المنطقة �نشائها.

5. المشاركة في تحديد مسار شبكة توزيع المياه والكهرباء والغاز.

6. تحديد المناطق التي تحتاج إلى صرف صّحي ومخاطبة المجلس بذلك والمشاركة في تحديد مسار شبكات الصرف الصّحي.

7. مراقبة ا�سواق العامة وأنواع البضائع التي تباع فيها ومراقبة ا�وزان والمكاييل.

8. مراقبة المحّلات وا�عمال وا�عمال المقلقة للراحة أو المضّرة بالصحة بالتنسيق مع الحاكم ا�داري.

9. مراقبة مواقف مركبات النقل.

10. تحديد احتياجات المنطقة للمتنزهات والحدائق وإبالغ المجلس بذلك ومراقبتها وتنظيمها.

11. مراقبة بيع الوقود والمواد المشتعلة وخزنها والتأكد من صيانتها ووجود المطافئ فيها.

12. المشاركة في تحديد أماكن المستشفيات العامة والمراكز الصحية وغيرها من المنشآت الصحّية ومدى حاجة المنطقة 

�نشائها وإعداد تقارير سير عمل إنشائها ورفعها للمجلس.

13. مراقبة المواد الغذائية واتخاذ ا�جراءات لمنع الغش فيها وإتالف الفاسد منها.

14. مراقبة المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية واالجتماعية والفنية وفق التشريعات المعمول بها.

15. تعيين مواقع المسالخ وأسواق بيع الحيوانات والمواشي ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها وحظر بيعها خارج هذه ا�سواق 

ومراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجّر.

16. جمع النفايات والفضالت من المنازل والمحالت العامة ونقلها وتنظيم ذلك ومراقبة المساكن والمحّلات ا�خرى للتأكد من 

تصريف نفاياتها بصورة منتظمة واتخاذ التدابير الالزمة �بادة الحشرات والقوارض فيها.

17. المشاركة في تعيين مواقع المقابر ومراقبتها والمحافظة على حرمتها.

18. مراقبة االلتزام بشروط اللوحات وا�عالنات والتأكد من حصولها على التراخيص الالزمة.

19. تحديد ا�بنية المتداعية ومخاطبة المجلس بشأنها التخاذ القرار المناسب وتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بهدم ا�بنية 

المتداعية التي يخشى سقوطها أو القرارات المتعلقة با�بنية المضرة بالصحة العامة أو التي تنبعث منها روائح كريهة ومؤذية وذلك 

بعد التأكد من إنذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها وبالتنسيق مع الحاكم ا�داري.

20. إعداد الموازنة الفرعية للمجلس المحلي ورفعها للمجلس �قرارها.

21. اقتراح الخطط والبرامج لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع المجتمعات المحلية وإعداد تقارير نصف سنوية عن سير عمل 

تنفيذ هذه الخطط ورفعها للمجلس.

22. المساهمة في تقديم الخدمات للمرافق السياحية والتراثية الواقعة ضمن منطقة اختصاصه.

23. مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والمالعب والمسارح ودور السينما والمالهي العامة ا�خرى.

24. منح رخص البناء ومراقبة إنشاء ا�بنية وهدمها وتغيير أشكالها وفق التشريعات المعمول بها.

25. مراقبة وتنظيم الباعة المتجّولين والمصّورين المتجّولين والحّمالين والبسطات والمظالت.

26. ترخيص اقتناء الحيوانات ومراقبة الضالة منها والوقاية من أخطارها.

27. مراقبة أداء المرافق العامة وإعداد تقارير عن سير العمل فيها ورفعها للمجلس البلدي.

الالئحة المذكورة أعاله توّضح مهاّم متنّوعة سواء:

(I) تّم تفويضها، وعلى المجلس المحلي إّما مراقبة أو تنفيذ أو المساهمة فيها، ورفع التقارير إلى مجلس البلدية.

(II) تّم نقل السلطة فيها، وبالتالي يتحّمل المجلس المحلي مهام التحديد والتخطيط والبرمجة أو إعداد الموازنة، ويتوجب على 

المجلس المحلي حينها التعامل مباشرة مع المواطنين.

2.8.3.3 إيرادات البلديات

توّضح المادة 15 (أ1) أّنه يتوجب تسجيل أصول البلدية وُيمنع بيعها أو التبرع بها أو رهنها أو تأجيرها إّلا بموجب قرار من مجلس 

البلدية، بناًء على تنسيب من هيئة االستثمار. وهذا يعني أّنه إّن تّم اتخاذ أي قرار استثماري على مستوى البلدي، فالتأثير الوحيد الذي 

يمتلكه المجلس المحلي هو من خالل المجلس البلدي وليس من خالل هيئة االستثمار.

ذكرت المادة 16 أربعة مصادر �يرادات البلدية باختصار:

1. الضرائب والرسوم وأي مصدر تمويل آخر

2. ريع مشاريع االستثمار

3. ا�يرادات الذاتية

4. المساعدات والتبرعات

كما توّضح المادة 17 أّنه يمكن لمجلس البلدية االقتراض من أي جهة شريطة موافقة الوزير (إن كانت عملية االقتراض تستلزم 

كفالة الحكومة فيجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء).

باستثناء الضرائب، فإّن قانون البلديات لم يوفر وصفÆ واضحÆ لمصادر ا�يرادات. لم تعّرف عوائد االستثمار بطريقة صحيحة وقد تتفرع 

من أصول مالية وغير مالية. االلتزامات أو المطلوبات (يتم استالم التمويل بعد تغطية المطلوبات) لم ُتذكر في المادة. ا�يرادات 

الذاتية قد ُتفّسر بعّدة طرق. إضافًة إلى ذلك، مع توقع إعادة توزيع بعض الرسوم والضرائب (المادة 23) فإن ا�يرادات المذكورة هي 

ا�يرادات الذاتية وليست الحواالت الحكومية، مثل حواالت التكافؤ، حواالت رأس المال، الحواالت المستهدفة والحواالت الخاصة.

أّما بالنسبة للضرائب، فإن المواد التالية تتعامل مع أنواع محددة من الضرائب:

المادة 18: ضريبة ا�بنية وا�راضي الموجودة ضمن مدينة القدس القديمة.

المادة 19: ضريبة البلدية على المبيعات في المزاد العلني.

المادة 20: الضرائب والرسوم على المشتقات النفطية.

المادة 21: رسوم اقتناء السيارات.

المادة 22: الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية.

ا�يرادات من المواد 20 إلى 22 يتم جبايتها عن طريق وزارة المالية وإعادة توزيعها على البلديات بنسب يقّرها مجلس الوزراء بناًء على 

تنسيب الوزير (المادة 23). النسب تعتمد على: (I) فئة البلدية ، (II) مساحتها وعدد سكانها، (III)نسبة مساهمتها في تحصيل 

ا�يرادات (الجهد الضريبي)، (IV) موقعها وطبيعتها الجغرافية، (V) مدى احتياجاتها من المشاريع التنموية، (VI) محدودية مواردها، 

(VII) ما يترّتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي، (VIII) التمّيز في تأدية المهام والواجبات الملقاة على عاتقها. 

من الممكن تخصيص جزء من هذه ا�يرادات إلى: (I) دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي ال يوجد فيها 

مجالس، (II) دفع نفقات-تدقيق حسابات البلديات، (III) و/أو دفع نفقات ومصاريف الخدمات الفنّية الُمقّدمة للبلديات.

الجزء غير الواضح هو ا�نواع ا�خرى من الضرائب التي يتم جبايتها على المستوى البلدي. ومن هذه الضرائب ضرائب ا�راضي، ضرائب 

المسالخ، ضرائب الترخيص، ضرائب تحويل استخدامات ا�راضي، ضريبة السياحة، رسوم الخدمات والحقوق، ضرائب االصطفاف، 

ا�راضي المؤّجرة، استثمار ا�راضي (الرياضة)...إلخ. ومن الُمثير لالهتمام أّن المادة رقم 5 (و1) تسمح-وبتشريع من مجلس الوزراء- أن 

يقوم مجلس البلدية باستيفاء جزء من كلفة تعبيد الطرق من أصحاب ا�مالك المتخاصمة لجانبّي الطريق وذلك في الطرق التي 

يتم تعبيدها �ول مّرة.
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2.8.3.4 موازنة البلديات

المادة 26 (أ) تنّص على أن مجلس البلدية هو من ُيعّد الموازنة السنوية للبلدية، وال ُيعَمل بها إّلا بعد إقرارها من مجلس البلدية 

ومصادقتها من الوزير با�ضافة إلى قوانين أخرى لتنظيم الموازنة.

في المادة 26 (ج) تّم ذكر أنه: ينفق المجلس ضمن حدود المجلس المحلي ما ال يقل عن 50% من ا�يرادات المتأتية لذلك المجلس 

المحلي وله توزيع ما تبقى على المجالس المحلية التي تكون إيراداتها قليلة أو التي ال تلبي إيراداتها إقامة مشاريع تنموية. كما له 

أن ينفقها �قامة مشاريع مركزية أو كبرى تخدم البلدية.

من هذا أصبح جلّيÆ أن المجالس المحلية قد يكون لديها إيرادات وسيتم نقلها إلى المستوى البلدي �عادة توزيعها. ولكن لم يتم 

توضيح هذه النقطة أكثر من ذلك في قانون البلديات.

أّما بالنسبة للحسابات، فرئيس البلدية يضع حسابÆ ختاميÆ عن السنة المنتهية خالل أربعة أشهر على ا�كثر من انتهاء سنة الموازنة. 

يقر المجلس الحساب الختامي ويرسله إلى الوزير لتصديقه (المادة 27). تدقق حسابات البلدية والمجالس المحلية من الوزارة 

وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة (المادة 28). كما يقوم رئيس البلدية بإعداد تقرير نصف سنوي عن سير العمل ويرفعه إلى الوزير 

مرفقÆ مع مالحظات المجلس.

أحد الحلقات المفقودة هنا هو عدم وجود استعراض عام لدورة الموازنة، وخصوصÆ فيما يتعّلق بالمراحل المتعددة، التوقيت 

والعناصر الفاعلة في العملية. تّم إرفاق مثال على ذلك على المستوى البلدي في الملحق 3. وبالنسبة إلى المجلس المحلي فيجب 

القيام بنفس الخطوة وتوفير استعراض عام لدورة الموازنة له. فالوضوح بشأن دورة الموازنة أمر مهم جدÍ لضمان حوكمة مالية 

جّيدة للصناديق البلدية والمحلية، ولفهم كيف يمكن أن نربط المشاركة المجتمعية بعملية التخطيط وإعداد الموازنة على 

المستوى البلدي و/أو المحلي.

وأخيرÍ وليس آخرÍ، من ا�مور المهمة هو استقاللية موازنة البلدية با�ضافة إلى الكيفية التي سيتم التعامل بها مع المشاركة 

المجتمعية، حيث أّنه لم يتم التطّرق إلى ذلك.

3 المساءلة 

تشتمل الالمركزية على نقل المسؤوليات وهذا يقودنا إلى المساءلة. ولذلك فّسرنا ووضّحنا المساءلة في هذا الفصل.

3.1 تعريف المساءلة 

هناك عدة تعريفات للمساءلة، فهي مصطلح شامل وواسع ليس له شكل واحد وبالتالي يمكن تأويله وتفسيره بعّدة طرق. عّرف 

البنك الدولي13  المساءلة على أّنها عملية تحميل مسؤولية، واطالع ومتابعة أشخاص تّم ائتمانهم على المسؤوليات العامة ومدى 

قيامهم بدورهم وتأدية واجبهم على أفضل وجه؛ بينما عّرف االتحاد ا�وروبي المساءلة14  على أّنها آلية مجتمعية، كعالقة 

مؤسسية أو اتفاق يتحّمل فيه أحد العناصر الفاعلة المسؤولية أمام المحكمة.

عادًة ما توَصف المساءلة بأّنها عالقة لتقديم التفسيرات والتوضيحات بين طرفين، فعلى سبيل المثال: "(أ) مسؤول أمام (ب)، ويعني 

ذلك أن (أ) ُمطالب بإعالم (ب) بأفعال (أ) وقراراته (الماضية أو المستقبلية) وتبريرها ويتحمل العقاب في حال لم ُيحسن التصرف". 

وتّم اتباع هذا الوصف في الكتيب الموجود بين يديك. 
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- المسؤولية: لقد حدث االلتزام فعًال، وتوجد "مهّمة ما ُتلزمك بسلسلة من ا�فعال". فهي ليست وعدÍ قّدمته بل يتوّجب بأن 

.(Æمسبق) في كل عمل تقوم به Íيكون كل من القدرة والنزاهة واالحترام حاضر

- التجاوب: أن تكون لديك ا�رادة والقدرة على ا�جابةعلى القرارات، ا�فعال وا�خطاء. أن تقّر بعدم معرفتك بشيء ما أفضل من 

حالة الهيجان والتخّبط ولوم اÓخرين. وتقديم المعلومات مسبقÆ با�ضافة إلى التغذية الراجعة وتلخيص الحالة،مما يعكس 

مستوى من المساءلة المرجوة.

- الجدارة: الثقة هي شيء تكتسبه، والسلوك قد يبني الثقة أو يهدمها. الصدق والنزاهة هي ما يحافظ على العالقات، المنظمات 

والمجتمعات،فعند التعدي على الثقة أو تحديها ستفقدها. وعنصر آخر من مكونات الجدارة هو االلتزام، فعندما تتطابق أقوالك 

مع أفعالك فإّنه يضيف قيمة مجتمعية عالية لديك.

-  االلتزام: تعني أن تكون ملزم قانونيÆ بشيء ما. فا�خالقيات والمبادئ والشخصية مهمة أيضÆ. وتبعات ا�فعال يجب أن تكون 

واضحة وثابتة،وقد يعني أنتفقد "ماء الوجه" في العديد من الثقافات أنك ستدفع ثمنÆ باهظÆ جدÍ. وبالتالي، فإن أي اعتذار يتوّجه به 

الشخص سيكون له قيمته. وعند االعتذار، من الضروري أن تعتذر على عمٍل قمت به وليس االعتذار على شخصيتك أو كينونتك.

من الضروري معرفة أن هذه ا�سس ا�ربعة تكّون قاعدة صلبة للمساءلة، ولكن ال تقتصر المساءلة على تحّمل مسؤولية الفرد 

�عماله (التجاوب)، بل تشمل أيضÆ اتخاذ إجراءات تصحيحية جنبÆ إلى جنب مع التعّرف على أماكن الخلل وإساءة التصرف. ومن 

المهم أيضÆ، مالحظة الفرق بين ما هو شرعي وما هو واقعي، ففي العديد من الدول تقوم القوانين بهيكلة المساءلة وتشكيلها 

وفي دول أخرى تقوم اللوائح القانونية بذلك، ولكن التطبيق الفعلي لها يجب أن يكون نابعÆ من إرادة ورغبة بذلك. ال يمكن أن 

تتواجد المساءلة بدون تواجد ممارسات للمحاسبة، وبمعنى آخر فإن عدم وجود محاسبة وعقاب وثواب يعني عدم وجود 

المساءلة.

3.2 ا¡سس ا¡ربعة للمساءلة

تتطّلب المساءلة وجود 4 أسس ضرورية لدعمها وتعزيزها، وهي موّضحة في الشكل (13).

الشكل (13) ا�سس ا�ربعة للمساءلة

المساءلة:
(أ) مسؤول أمام (ب)، ويعني ذلك أن (أ) ُمطالب بإعالم (ب) بأفعال (أ) وقراراته

(الماضية أو المستقبلية) وتبريرها ويتحمل العقاب في حال لم ُيحسن التصرف.

المسؤولية: 

مهمة تلزمك 

بسلسلة من 

ا�فعال.

التجاوب:

تفسير سبب 

قيامك با�عمال 

التي قمت بها.

الجدارة:

هيصفة أن تكون 

أهًال للثقة ويمكن 

االعتماد عليك.

االلتزام:

هي أن تكون 

 Æملزم قانوني

بالتزام ما.



3.3 أشكال المساءلة

هناك عّدة أشكال Óليات المساءلة الرسمية والموّضحة في ا�قسام التالية.

3.3.1 المساءلة ا¡فقية

تعني المساءلة ا�فقية قدرة مؤسسات الدولة على اكتشاف تجاوزات ا�جهزة العامة ا�خرى والمؤسسات الفرعية للدولة، أو 

مطالبة ا�جهزة برفع تقارير إلى أكثر من جهة ومستوى15 . آليات المحاسبة ا�فقية تشمل أجهزة الدولة (عادة البرلمان) للمتابعة 

والبحث عن إجابات من (وأحيانÆ ردع) أجهزة الدولة ا�خرى16 .

يتمّتع البرلمان بحق المساءلة التنفيذية السياسية، بينما يقوم القضاء بالمساءلة التنفيذية القانونية وهي ليست مستقّلة عن 

الحكومة. إضافًة إلى ذلك هناك مؤسسات المحاسبة المستقّلة، مثل مؤسسات المحاسبة العليا، هيئات مكافحة الفساد، 

مكاتب المظالم ومؤسسات حماية حقوق ا�نسان والتي ترّكز على المساءلة ا�فقية.

3.3.2 المساءلة العمودية

المساءلة العمودية عبارة عن أداة يستخدمها كل من المواطنين، ووسائل ا�عالم المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني لرفع 

معايير أداء المسؤولين الحكوميين17 . وبالتالي تسمح المساءلة للمواطنين بمحاسبة المؤسسات والحكومات، سواء من خالل 

االنتخابات (المساءلة االنتخابية)، أو من خالل الحشد الشعبي أو جماعات التأييد والضغط (المساءلة المجتمعية)، ويمكن أن يتّم 

ذلك بطريقة رسمية من خالل جلسات االستماع العامة، تحقيقات الّلجان والعرائض العامة.

من أشكال المساءلة غير الرسمية العمودية تواصل المواطنين مباشرة مع الحكومات أو مزودي الخدمة من خالل التخطيط 

وإعداد الموازنات المتابعة والتدقيق وطرق الرقابة ا�خرى، حيث يخاطب ا�فراد أو المجموعات الحكومية والمكّلفين بالمهام من 

خالل المشاركة في العمليات السياسية الديمقراطية، ويخاطب ا�فراد أو المجموعات مزودي الخدمة من خالل جماعات التأييد 

وطرق وآليات الرقابة ا�خرى.

تعتمد فعالية آليات المحاسبة العمودية على المشاركة المجتمعية (انظر إلى الفصل 4) ومقدار وعي المواطنين بالخيارات 

الصحيحة، وقدرتهم وجاهزيتهم على التفاعل وجعل صوتهم مسموعÆ، سواء من خالل الدائرة السياسية أو من خالل حشد 

المجتمع المدني والمشاركة في آليات المراقبة.

إذا كانت المساءلة العمودية محدودة فعلى المواطنين االعتماد على تفعيل ممارسات المساءلة العمودية، أو التفاعل مع أشكال 

وجهات غير رسمية للمساءلة، وقد تلعب وسائل ا�عالم ومنظمات المجتمع المدني دورÍ مهمÆ في ذلك.

3.3.3 المساءلة الُقطرية أو (العرضية)

عادًة ما تهدف المحاسبة القطرية إلى إشراك المواطنين مباشرة في مؤسسات المحاسبة ا�فقية العاملة. وهذه الجهود تهدف 

لرفع فعالية المجتمع المدني في عملية المراقبة، ووقف احتكار الحكومة لمسؤولية المراقبة التنفيذية الرسمية. 

يمتّد مجال عمل المساءلة القطرية بين أبعاد المساءلة ا�فقية والعمودية، حيث يمكن للمواطنين تجاوز أنظمة المساءلة 

الرسمية المُعيقة أو المنقوصة والمشاركة فورÍ في عمليات وضع السياسات والموازنة وتتّبع النفقات ونشاطات أخرى مشابهة. 

ومن ا�مثلة على ذلك: مجالس المواطنين االستشارية وديوان المظالم، والمعروفة بوقف عمليات االحتكار التي تقوم بها 

الحكومة.
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أفضل الممارسات الرئيسية للمساءلة القطرية هي:

1. المشاركة في آليات المساءلة ا�فقية: من خالل مشاركة جماعات التأييد المجتمعية في مؤسسات المحاسبة ا�فقية، عوضÆ عن 

تشكيل مؤسسات منفصلة للمساءلة القطرية.

2. تدفق المعلومات: وفيها يتّم منح جماعات التأييد فرصة الوصول إلى معلومات عن أجهزة الدولة والتي تكون محصورة عادًة في 

محور المساءلة العمودي، مثل تقييمات ا�داء الداخلية...إلخ.

3. إجبار المسؤولين على ا�جابة: تنضم جماعات التأييد إلى مؤسسات المساءلة ا�فقية وتجبر ا�جهزة الحكومية على ا�جابة على 

ا�سئلة.

4. القدرة على فرض الردع: حصول جماعات التأييد على سلطة أجهزة المساءلة ا�فقية لتطبيق النتائج التي توصلوا لها والتأثير على 

المسؤولين المنتخبين.

3.4 العالقة بين أشكال المساءلة

تفترض المساءلة ضمنيُا وجود عالقة للمساءلة بين طرفين على ا�قل. وفي حالة وجود طبقات متعددة في الدولة، فإّن عالقات 

المساءلة مع المواطنين تتخذ أشكاًال متعددة بتعّدد مستويات التأثير والسلطة (انظر إلى الشكل 14).

يتّم توفير الخدمات للمواطنين من خالل مزّودي الخدمة والمشار إليهم بالسهم البرتقالي. قد يتبع مزودي الخدمة إلى القطاع 

الحكومي (مثل وزارة النقل تقوم بأعمال الصيانة لشارع رئيسي، مستشفى إقليمي يوّفر الخدمات الصحّية، أو مكتبة بلدية توفر 

الكتب). ولكن يمكن التعاقد لتوفير الخدمة مع متعاقدين من القطاع الخاص (أو شبه خاص)، أو المحلي أو ا�قليمي أو الوطني أو 

الدولي. وقد تتواجد عالقات المحاسبة في السهم ا�زرق أو ا�حمر أو ا�خضر، وهذا يتغير من حالة إلى أخرى، وقد يقودنا إلى عالقات 

مساءلة غير واضحة المعالم.

الشكل (14) عالقات مساءلة متعددة ومتزامنة بين الحكومة والمواطنين 

مربع (2) السلطة الرابعة

في العلوم السياسية عادّة ما ُيستخدم مصطلح "السلطة الرابعة": وهي مجموعة تؤثر على ا�فرع الثالثة التقليدية للسلطة 

(التشريعية، التنفيذية والقضائية). هذه المجموعات قد تضّم: الصحافة والمواطنين وجماعات الضغط (جهات غير رسمية) 

با�ضافة إلى ديوان المحاسبة العامة والمظالم (جهة رسمية).

المربع (3) مصطلحات لها أكثر من معنى في أشكال المساءلة

يوجد بعض االلتباس بالنسبة للمصطلحات المستخدمة في المساءلة. المساءلة العمودية، على سبيل المثال، تعني لمعظم 

المؤّلفين في هذا المجال العالقة بين الدولة ومواطنيها (انظر إلى مؤلفات أونيل وزمالئه

(Stapenhurst and O’Brien ,2007 .O’Neill et al))، بينما تعني المساءلة ا�فقية قدرة مؤسسات الدولة على اكتشاف 

تجاوزات ا�جهزة العامة ا�خرى والمؤسسات الفرعية للدولة.

بينما تعّرف فئة قليلة من المؤلفين المساءلة ا�فقية والعمودية بناًء على وجود أو عدم وجود عالقة هرمية بين ا�طراف 

المعنية. ولذلك، بالنسبة إلى هؤالء المؤلفين، هناك أشكال مختلفة للمساءلة العمودية تشمل المواطنين فيها: "تكون 

المؤسسات محاسبة عن أفعالها أمام جهة ليست أعلى منها في السّلم الهرمي مثل: الزبائن، ا�طراف المعنية، الزمالء" 

(Schillemans 2008). هذا النوع من العالقة سّماه المؤلفون اÓخرون بالمساءلة المجتمعية، (والمعروفة أيضÆ بالمساءلة 

ا�فقية الموّجهة مجتمعيÆ) أو المساءلة القطرية والتي عرفتها قائمة مصطلحات البنك الدولي، بعدة تعريفات مختلفة تبّنتها 

Governance and Anticorruption".مجموعتين من المؤلفين

 A Review of World Bank Support for Accountability Institutions in the Context of .2011 ,IEG/Worldbank :المصدر
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من يقوم بجمع النفايات ملزم بموجب العقد بتزويد مواطني البلدية بخدمة جمع النفايات (المسؤولية)، في حالة عدم تأديته 

لواجبه بالشكل المطلوب، بإمكان المواطنين تسجيل شكوى بحّقه لدى المتعاقد نفسه، وفي حال استمّر التقصير في ا�داء (ثقة 

محدودة) أو ال يمكن للمواطنين التواصل مع مزود الخدمة (تجاوب محدود)، بإمكانهم تسجيل شكوى بحّقه لدى إدارة البلدية، 

كما يمكن للمواطنين تسجيل الشكوى لدى إدارة البلدية أو المجلس البلدي مباشرة. وبالتالي أصبحت عملية المساءلة غير واضحة 

وقد يتحول المواطنون من كونهم ركن أساسي إلى ركن ثانوي فيها.

وفق قانون البلديات، فإن إدارة البلديات مسؤولة عن جمع النفايات ولها الحق بالتعاقد مع طرف خارجي ليقوم بمهمة جمع 

النفايات، ولكن في حالة التعاقد مع طرف خارجي فإن إدارة البلدية لم ُتخلي مسؤوليتها عن هذه المهمة، وعليها اÓن ضمان أن 

من يجمع النفايات ملتزم بمسؤولياته الواردة في العقد، وعليها اتخاذ إجراءات تصحيحية عندما يقّصر في تأدية مهاّمه. في حال 

لم يتم التوصل إلى تسوية، على إدارة البلدية اللجوء إلى طرق أخرى لجمع النفايات، وهذا قد يعني التعاقد مع طرف جديد لجمع 

النفايات وعدم التعامل مع الطرف المتعاقد الحالي و/أو اللجوء إلى المحكمة.

إن لم تتمكن إدارة البلدية من حل الموضوع بالشكل المطلوب، على المجلس البلدي التدّخل ومحاسبة إدارة البلدية. وبمعزل عن 

أي أعمال أخرى من المستويات ا�خرى في الحكومة، وإن استمّر التقصير في أداء المهام يجب أن يتنّحى المجلس البلدي و/أو يجب 

استبدال العضو المسؤول وفي الغالب لن يتم انتخابه في االنتخابات القادمة.

من المثال ا�على فإّنه من الواضح أن تسلسل عملية المساءلة سيوِجد عالقات مساءلة غير مباشرة، طويلة ا�مد وضعيفة. وقد 

يزيد الوضع سوءÍ إن كان هناك تدخل من قبل مستويات الحكومة الوطنية أو ا�قليمية أو متعاقدين آخرين. المثال السابق 

يستعرض تقديم خدمة مباشرة وملموسة، لكن في خدمات أخرى قد يكون ا�مر أكثر تعقيدÍ �يجاد عالقات مساءلة ذات 

مستوى من الشفافية.

بالنسبة لعملية الالمركزية والمساءلة القوية، فإّنه من المهم تحديد ا�طراف المعنية المختلفة وعالقات المساءلة، وتعزيز 

المشاركة المجتمعية في ذلك. تّمت مناقشة المشاركة المجتمعية بتفصيل أكبر في الفصل 4.
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 إن ما ُيهم المواطنين هو تزويدهم بخدمات تلّبي احتياجاتهم ومتطّلباتهم، وبإمكانهم التأثير على عملية التزويد بدرجة كبيرة، 

كما يمكنهم محاسبة مزود الخدمة في حال قّصر في تأدية واجبه. العالقة المباشرة مع مزودي الخدمة دائمÆ مفّضلة ومحببة، 

ولكن عالقات المساءلة قد تصبح غير واضحة وشائكة بسرعة.

لنأخذ على سبيل المثال بلدية ما تّم تكليفها بموجب القانون بمهمة تنظيم عملية جمع النفايات ضمن منطقتها، وعلى افتراض 

أن المجلس البلدي قرر أن يتعاقد مع شركة خاّصة محلية لتقوم بمهمة جمع النفايات، عالقات المساءلة

موّضحة في الشكل (15).

الشكل (15) عالقات المساءلة غير الواضحة على المستوى المحلي

3.5 المساءلة عن ماذا؟

بعدما ناقشنا ا�شكال المختلفة للمساءلة، وعالقات المساءلة المتعددة التي قد تنشىء، فمن الضروري استعراض ما هي 

مسؤوليات الحكومات المحلية التقليدية المسائلة عنها. المساهمة في تلبية الحاجات ا�ساسية للمواطنين، وكما هو موّضح في 

الشكل (16)، يجب أن تكون نقطة االنطالق لتحديد المسؤوليات الحكومية العامة، وتوزيعها بين مستويات الحوكمة المتعددة. 

الشكل (16) االحتياجات ا�ساسية ا�ثنتي عشرة للمواطنين

ليس هناك طريقة واحدة معتمدة لتوزيع المسؤوليات، قد يختلف ا�مر من دولة إلى أخرى وهي أمور يقّرها القانون. ففي ا�ردن 

قد تّم إقرارها في قانون الالمركزية لعام 2015 (قانون رقم 49) وقانون البلديات لعام 2015 (قانون رقم 41) كما تّمت مناقشة 

ذلك في قسم 2.8 لكن بصورة عامة المهام التي ُتكّلف فيها المجالس تكون كالتالي19: 

3.5.1 التخطيط والمتابعة

تضع ا�دارات الحكومية المحلية توّجهات البلديات من خالل التخطيط على المدى الطويل، مثل الخطط التي تضعها المجالس، 

الخطط المالية، الخطط والبيانات االستراتيجية للبلديات. ومن أهم ا�دوار التي تقوم بها الحكومات المحلية هي تحديد الرؤية 

وضمان تحقيقها.

3.5.2 تقديم الخدمات

ا�دارات الحكومية مسؤولة عن إدارة وتقديم مجموعة من الخدمات ا�ساسية إلى مجتمعاتهم المحلية، مثل الصحة العامة 

والمرافق الترفيهية، صيانة الطرق العامة، السياحة والمكتبات العامة.

3.5.3 صياغة التشريعات وتطبيقها

تقوم الحكومات المحلية بوضع التشريعات في المجاالت التي لها سلطة تشريعية فيها،ويجب أّلا تكون القوانين المحلية مكررة 

أو غير متوافقة مع القوانين الوطنية أو الخطط التنفيذية.

تسّمى التشريعات الموضوعة من قبل ا�دارات الحكومية بالقوانين المحلية وتغطي مجاالت مثل النشاطات المسموح ممارستها 

على أراضي الملكية العامة، مكافحة الحيوانات الضالة، واستخدامات البنية التحتية.

وهي مسؤولة أيضÆ عن تطبيق القوانين المحلية والتشريعات ا�خرى التي لديها سلطة فيها.

19 From http://www.goodgovernance.org.au/about-good-governance/role-of-local-government/

المجلس البلدي

المواطنون مزودو الخدمة

عملية التزويد بالخدمة

إدارة البلدية

ا�سرة
والعالقات

العائلية

الصحة
والعيش
الكريم

المنزل
والمأوى

العالقات
االجتماعية

ا�مان
االقتصادي

المجتمع
وا�حساس

باالنتماء

البيئة
والسالمة

المواصالت
والتنقل

العمل

التعليم

الترفيه

الشعائر
الدينية



3.5.4 وضع السياسات

 Æرئيسي Íأمر Þتقوم السياسات عادًة بتنظيم نشاطات ا�دارات الحكومية المحلية، لذلك فإن وضع هذه السياسات وتطبيقها يعد

.Æوأساسي

3.5.5 التمثيل

تمّثل المجالس المحلية المجتمعات المحلية في ا�مور التي ُتعنى بالناخبين.

3.5.6 الدفاع والتأييد

تلعب مجالس المحافظات دورÍ في الدفاع عن الناخبين ومصالحهم في المستويات الوطنية وا�قليمية، والسلطات التشريعية 

والقطاعات ا�خرى.

3.6 المساءلة أمام من تكون؟

الحكومة والمواطنون عبارة عن كيانين غير متجانسين، أي ليس لديهما مصالح موّحدة وواضحة،ولكن تعتبر مجموعة كبيرة من 

ا�طراف المعنية ذات أهداف متعددة.

فصاحب المصلحة هو فرد أو مجموعة، أو مجتمع، أو مؤسسة مهتمة بمصدر محدد أو عملية، أو خدمة أو تدّخل، تؤّثر عليه أو يؤّثر 

(تأثيرÍ مباشرÍ أو غير مباشر) على عملية صناعة القرار. الشكل التالي يستعرض جماعات المصالح الرئيسية المؤثرة في عملية إعداد 

السياسات.

الشكل (17) ا�طراف المعنية الرئيسية المؤّثرة في عملية إعداد السياسات

تؤّثر عملية الالمركزية في المجتمع ككل، وبالتالي أي فرد أو جماعة أو منظمة في المجتمع قد يعتبر من ا�طراف المعنية، كما 

هو مدرج في الالئحة الشاملة التالية:

1. السلطات الوطنية، بما في ذلك الوزارات الرئيسية، والوزارات التنظيمية و/أو اللجان الوزارية المشتركة، والقيادات الوطنية.

2. السلطات ا�قليمية، بما في ذلك المجالس التنفيذية ومجالس المحافظات واللجان، والقيادات ا�قليمية.

3. السلطات المحلية، المحافظات، المجالس المحلية والبلدية، الحّكام ا�داريون، رؤساء البلديات ومخاتير القرى.

4. المواطنون.

5. المنظمات المحلية.

6. لجان المرأة والمؤسسات الشبابية.

7. النشطاء السياسيون وجماعات الضغط.

8. الجمعيات الحرفية (المزارعون، العاملون في قطاع الصحة).

9. االتحادات والنقابات (مثل نقابة المعّلمين).

10. المنظمات غير الحكومية، ا�عالم والمؤسسات التعليمية.

11. المؤسسات الثقافية والقيادات الدينية.

12. المستشارين الخارجيون (الذين يوظفهم شركاء التنمية).

13. الجماعات المحلية.

إشراك جميع ا�طراف المعنية في عملية الالمركزية أمر مستحيل، ويجب اتخاذ قرار من خالل تحليل ا�طراف المعنية.

يساعد هذا التحليل التعّرف على: (1) مصالح ا�طراف المعنية (2) آليات التأثير في ا�طراف المعنية ا�خرى (3) المخاطر المحتملة (4) 

ا�شخاص ا�ساسيين الواجب إعالمهم أثناء التنفيذ (5) ا�طراف المعنية السلبية با�ضافة إلى تأثيرهم المعاكس والمحتمل.

يبدأ تحليل ا�طراف المعنية بتحديد المصالح، التأثير، ا�سلوب والقدرة على المشاركة في العملية. يجب إعطاء كل طرف معني 

تقييمÆ حسب الُبعد المذكور (محايد، موجب)، ويمكن إدخال ذلك على تحليل ا�طراف المعنية، كما هو موّضح في الجدول التالي.

الشكل (18) مثال على تحليل ا�طراف المعنية

يمكن توسيع التحليل بإضافة أبعاد أخرى، ولكن علينا أن نتجّنب التعقيد، فإذا كان التحليل واسعÆ وشامًال في هذه المرحلة لن 

يساعدنا، حيث سيتم تحليل المعلومات كما سيتم وضع معادلة لÁطراف المعنية وتصّور المجموعات المختلفة لÁطراف المعنية 

كما هو موّضح في الشكل (19).

الشكل (19) معادلة ا�طراف المعنية
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من المهم إدراك أن إقصاء ا�طراف المعنية التي يصعب إرضاؤها للتهّرب من تأثيرها هو أمر غير منتج، فعلى المدى الطويل قد تعيق 

هذه ا�طراف العملية أو توقفها بالكامل. أضف إلى ذلك أنه يجب إشراك ا�طراف المعنية المهمة في عملية الالمركزية منذ بداية 

عملية التنمية وليس كمشارك نهائي في نهاية العملية.

آخر النقاط المتعّلقة با�طراف المعنية هي التمثيل الكاذب، ففي بعض ا�حيان قد يّدعي بعض ا�شخاص أو المنظمات أّنهم 

يتكّلمون نيابًة عن الشعب، أو يّدعون أنهم على دراية باحتياجات المواطنين. من المهم معرفة أّن هذا تمثيل كاذب، إّلا في حالة 

قيام المواطنين بالتعبير عن ذلك بشفافية (مثل اختيار المواطنين ممثًال عنهم لهذا السبب تحديدÍ). فالهدف الرئيسي لّلامركزية 

بشكل عام وللمشاركة المجتمعية بشكل خاص هو إيجاد رابط مباشر بين المواطنين والحوكمة لتعزيز المساءلة. 

3.7 أدوات المساءلة المجتمعية

 ،Æدوات على مدى السنوات وبهدف زيادة المشاركة المجتمعية أيض�لتعزيز المساءلة في مجالس الالمركزية تم إيجاد العديد من ا

وعادًة ما يطلق عليها أدوات المساءلة المجتمعية.

المساءلة المجتمعية هي عملية تجعل أصوات المواطنين العاديين، الذين يستخدمون الخدمات العامة، مسموعة فيما يتعّلق 

باحتياجاتهم ورغباتهم ومطالبهم في الخدمات العامة. وتمّكن المواطنين من محاسبة مشّرعي السياسات ومزّودي الخدمات 

على أدائهم والتزامهم في توفير الخدمات.

ولهذا السبب ترّكز المساءلة المجتمعية على تحسين العالقة بين هذه المجموعات واÓثار المتوقعة من ذلك مضاعفة لثالثة 

أضعاف:

أ . يقّدم مزودي الخدمات العامة الرئيسة خدمات ذات جودة أفضل وذلك تجاوبÆ مع احتياجات المجتمع والمواطنين.

ب . تمكين المواطنين والمجموعات المحلية وبالتالي قيامهم بالمطالبة بخدمات عامة ذات جودة أفضل.

ت .  إدراك المواطنين والمجموعات المحلية بمسؤوليتهم في وضع الخطط وإعداد الموازنة وتطبيق ومراقبة 

تقديم الخدمات الرئيسية.

هناك كمية كبيرة من ا�دوات التي تّم تطويرها على مستوى العالم لتعزيز المساءلة المجتمعية، مثل: بطاقة النقاط المجتمعية، 

بطاقات تقارير المواطنين، التحليل المجتمعي، التدقيق المجتمعي وإعداد الموازنات المحلية التشاركي.

كل أداة من هذه ا�دوات تتعامل مع جهة من جهات المساءلة المجتمعية وتوّفر طريقة مختلفة في تواصل المواطنين مع 

الحكومة المحلية، وقد يتم استخدامها مجتمعة في بعض ا�حيان، وعادًة ما تشتمل هذه ا�دوات على:

• تنظيم جلسات استماع للموازنات المحلية

• تنظيم حمالت إعالمية فّعالة

• التواصل مع وسائل ا�عالم والجماعات العامة

• تنظيم استطالعات للرأي

• متابعة وتقييم النشاطات

• نشر المعلومات العامة من خالل منشورات وطرق فّعالة (معلومات مجانية)

وحتى تكون أدوات المساءلة المجتمعية فّعالة فمن المهم إنشاء آليات مؤسسية للمشاركة المجتمعية، وتدريب الحكومات 

المحلية والمؤسسات المعنية.

وسيكون من الواضح أن زيادة نسبة المساءلة المجتمعية ليست مشكلة فنّية، فهي سوف تغّير العالقات (يطلق عليها أحيانÆ اسم 

 Æمر على تطبيق أدوات المساءلة المجتمعية، بل يتطّلب منهج�االقتصاد السياسي) بين المواطنين والحكومات المحلية. فال يقتصر ا

مؤسسيÆ يأخذ بعين االعتبار والعناية محّركات عملية التغيير ذات العالقة.

قد يتطّلب ا�مر إيجاد مؤسسات جديدة بإمكانها تزويد خدمات تشاركية، وقد تتغير العمليات وا�نظمة، ودعم هذا التغيير وتعزيزه 

يتطّلب أمورÍ أكبر من مجّرد توفير تدريبات على ا�دوات المراد تطبيقها.

في المقابل فإن المجال السياسي الجديد قد يعزز الوصول إلى جودة الخدمات وتوفير خدمات جديدة. ولتعزيز هذا ا�ثر، من المهم 

أن ترّكز عملية التغيير على مضمونها المؤسسي، وإبقاء أدوات المساءلة المجتمعية بسيطة وبعيدة عن التعقيد الفني، فوجود 

أدوات مساءلة مجتمعية ذات مستوى عاٍل ومعّقد يقلل من االستدامة، فبعد إيقاف الدعم الفني (والمقّدم عادًة من قبل 

منظمات دولية)، لن يعد بالمقدور المحافظة على ا�دوات المعّقدة ذات المستوى العالي وستعود ا�مور إلى سابق عهدها قبل 

تطبيق المشروع.

4.2 مستويات المشاركة المجتمعية

من المهم التمييز بين المشاركة والمساءلة 

المشاركة: ُتعنى بزيادة دور ا�طراف المعنية في اختيار قادتهم على المستوى المحلي وإخبار هؤالء القادة ما الذي يتوّجب عليهم 

فعله أي توفير المدخالت للحكومة المحلية.

أما المساءلة فهي تعني التأكيد على المشاركة، أي ما إذا كان بإمكان ا�طراف المعنية اللجوء إلى القنوات التشاركية لمحاسبة 

الحكومة المحلية على أفعالها. بمعنى آخر فإن المساءلة تعني �ي درجة ينبغي على الحكومة المحلية أن تشرح أو تبرر أفعالها أو 

تبرر ما عجزت عن القيام به. 

وتعتبر كل من المشاركة والمساءلة ركنين أساسيين لتطوير المشاركة المجتمعية. وقام ارنشتاين(Arnstein) بوضع تصنيف 

لدرجات المشاركة المجتمعية أو ما يطلق عليه اسم تدّرج المشاركة المجتمعية كما هو موضح في الشكل (20).

4 المشاركة المجتمعية

4.1 تعريف المشاركة المجتمعية

 Íتعّرف المشاركة المجتمعية عادًة على أنها عملية تسمح للمواطنين بالتأثير على القرارات العامة. وتعتبر المشاركة المجتمعية جزء

ال يتجزأ من عملية صنع القرار الديموقراطي، أما إشراك المواطنين فهو يهدف إلى التأكيد على حق المواطنين في التأثير المباشر 

على القرارات العامة. وغالبÆ ما يتم الخلط في استخدام المصطلحات "مواطن" و"عام" و"إشراك" ومشاركة"، ففي حين تستخدم 

هذه المصطلحات بشكل عام لæشارة إلى عملية تأثير المواطنين على القرارات المتعلقة بالسياسات العامة، إال أن لهذه 

المصطلحات معاني مختلفة وال يمكنها وصف العملية بالشكل المرجو20. 

أما في هذا الكتيب، فإن مصطلح المشاركة المجتمعية يعود إلى تعريف ارنيشتاين (Arnstein) 21وهو: إعادة توزيع السلطة بحيث 

يصبح بإمكان المواطنين المحرومين والمستثنيين حاليÆ من العمليات السياسية واالقتصادية، من أن يتم شمولهم في المستقبل 

والسعي إلى ذلك. وهي استراتيجية تسمح للمحرومين بالمشاركة في تحديد طريقة مشاركة المعلومات ووضع ا�هداف 

والسياسات وكيفية تخصيص مصادر الضرائب، وطريقة عمل البرامج وطريقة التعامل مع المنافع مثل العقود والهبات. باختصار، 

فإن المشاركة المجتمعية تعني الوسائل التي تمّكن المواطنين من خلق إصالحات اجتماعية جذرية، ا�مر الذي يمكنهم من 

المشاركة في مزايا المجتمع المقتدر.

 20http://pages.uoregon.edu/rgp/PPPM613/class10theory.htm
 21Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation," JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 224-216.
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الشكل (20) تدّرج المشاركة المجتمعية

سلطة المواطنين

السلطة المفوضة

الشراكة

الترضية

المشاورات

ا�عالم

المعالجة

التالعب

يقوم المواطنون بإدارة جميع مراحل التخطيط وصنع السياسات وإدارة التدخالت االجتماعية (مثل 

التعاون فيما بين أبناء الحي)، مع عدم وجود وسطاء بين المواطنين ومصادر التمويل يجب االنتباه 

لفعالية العمل وفصل ا�مور عن بعضها البعض وشمل وا�قليات.

يستحوذ المواطنون على الغالبية العظمى من مقاعد اللجان ولهم سلطة مفوضة التخاذ القرار. لدى 

المواطنين السلطة لجعل هؤالء مسائلين أمامهم.

يتم توزيع السلطة من خالل المفاوضات بين المواطنين وأصحاب السلطة، وتتم مشاركة مسؤوليات 

التخطيط وصنع القرار. ويتم التنشيط من خالل مجالس السياسات المشتركة ولجان التخطيط وآليات 

حل المشاكل.

تزكية الرواد في اللجان، وهذه االستراتيجية تسمح للمواطنين بوضع الخطط أو إدالء النصح، لكن تسمح 

للممسكين بزمام السلطة بالحكم على شرعية أو إمكانية تطبيق هذه النصائح.

القيام بمسوحات لمعرفة اÓراء واالحتياجات، وتنظيم اجتماعات �هالي الحي وفسح المجال أمام 

العامة لالستفسار. ومن الممكن أن تعكس صورة مزيفة وخادعة.

وهو من أهم الخطوات ا�ولى �ضفاء الشرعية على المشاركة إال أن التركيز غالبÆ ما يكون على اتجاه 

واحد لنشر المعلومة من خالل المنشورات والتقارير ا�خبارية والملصقات. وال توجد قناة للتغذية 

الراجعة وفي بعض ا�حيان هنالك ردود على االستفسارات.

ال تتم مناقشة التدخل المقترح ولكن يتم تقديمه على أنه الخيار ا�نسب. والغاية هي الحصول على 

دعم الناس من خالل العالقات العامة.

الهدف هو تعليم الشعب.
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هنالك ثالث درجات للمشاركة المجتمعية تعكس مستويات مختلفة من المشاركة والمسائلة، لذا نستنتج أن هنالك 3 مستويات 

مختلفة من المشاركة.

سلطة المواطنين وتعني المستوى الذي يتمتع فيه المواطنون بسلطة لصنع القرار. يستطيع المواطنون عقد شراكات تمّكنهم 

من التفاوض مع قوى السلطة التقليدية. وفي قمة هذا التصنيف نرى "السلطة المفوضة" و"سلطة المواطنين"، إذ يحصل 

المواطنون المحرومون على غالبية مقاعد صنع القرار أو صالحيات إدارية كاملة.

أما المستوى الرمزي فيقتصر على القيام بجهود رمزية أو سطحية للظهور بمظهر من يشمل المواطنين في صنع القرار على 

اختالف فئاتهم االجتماعية (الهويات العرقية والدينية...الخ)، بغية إبعاد اتهامات التمييز بناًء على الخلفية االجتماعية.

أما مستوى الالتشاركية فهو يعّبر عن ا�وضاع التي ال تسمح للناس في المشاركة في تخطيط البرامج أو تطبيقها لكن يقوم من 

يمسك بزمام السلطة "بتعليم"المشاركين.

على الرغم من أن هذا التصنيف يعتبر تبسيطÆ لما يجري في الواقع العملي إال إنه يسّهل عمليه النقاش حول المشاركة المجتمعية، 

ويسهم في زيادة الوعي بالخيارات المتاحة. كما إّن هذا التصنيف مهم عندما تكون المشاركة المجتمعية في طور التطور نحو 

المزيد من الالمركزية والمساءلة. لذا من المهم معرفة الدوافع الكامنة وراء زيادة المشاركة المجتمعية.

4.3 أسباب المشاركة المجتمعية

يوجد على ا�قل أربعة أسباب مترابطة فيما بعضها البعض تدعونا لتبني المشاركة المجتمعية، هذه ا�سباب هي:

1. عندما يشارك المواطنون أكثر في التخطيط وصنع القرار فإن فهمهم للقرارات والدوافع الكامنة وراءها يقوي من شرعية 

ومساءلة صناع القرار، ا�مر الذي يؤدي إلى التمتع بمزيد من الدعم وااللتزام بالقرارات التي تم اتخاذها وتقّبل نتائجها، مما يضمن 

ديمومة نتائج هذه القرارات. كما إّن هذه النقطة تنطبق إذا تم إشراك المواطنين في التطبيق الفعلي لهذه القرارات.

2. كما إن زيادة حس الُملكية المرتبط بالمشاركة سيجعل المواطنين مدركين للواقع، مما يؤدي إلى تعديل توقعاتهم. ومن شأن 

إشراك المواطنين في صنع القرار أن يوّحدهم حول هدف أو قضية ما ويزيد من تمكينهم ويساعد في تمتين التماسك االجتماعي.

3. ومن شأن المشاركة المجتمعية أن تنعكس إيجابÆ على إصالح الخدمات العامة وتقديم خدمات أكثر فعالية تناسب احتياجات 

المواطنين. إذ تعتبر هذه الفكرة إحدى أهم أسس أدوات المساءلة المجتمعية التي تم التطرق إليها في الفقرة ٠. 

4. وأخيرÍ فإن المشاركة المجتمعية يمكن أن تنعكس إيجابÆ على ا�فراد من حيث الفعالية السياسية ومستوى الرضا والتطوير 

الشخصي والنمو والثقة بالنفس.

من الجدير بالذكر أن هذه ا�سباب قد تعتبر حججÆ مقنعة نحو زيادة المشاركة المجتمعية، لكن كما سوف ترون الحقÆ فإن هناك 

العديد من القوى المعيقة لهذا التقدم، لذا فإن فهم هذه الدينامكيات وسياقها يعتبر مهمÆ جدÍ لدعم المشاركة المجتمعية.

4.4 المشاركة المجتمعية كأساس في عملية التغيير

يهدف هذا الجزء إلى مقاربة المشاركة المجتمعية كونها عملية تغيير أصيلة حيث أن الركيزة ا�ولى، كما هو مذكور في الجزء 

2.2.1 هي أن السياق المحلي مهم جدÍ وال ينبغي إهماله. أما الركيزة ا�خرى هي عدم وجود منهجية جاهزة، لذا ينبغي التفكير 

جيدÍ بالعوامل التي تؤثر على المشاركة المجتمعية الناجحة للمواطنين. وسوف تناقش ا�جزاء التالية العوامل الفاعلة، آخذين بعين 

االعتبار المفاهيم التي يؤمن بها أصحاب المصالح لفهم دور المشاركة المجتمعية في هذه المعادلة.

وتنبع أهمية ا�جزاء التالية لسببين هما:

1. إن البدء بعملية إشراك المواطنين يتطلب من ا�طراف المعنّية أن تفهم بشكل كامل السياق والديناميكيات الفاعلة على 

المستوى العام، لذا تم شرح الفصل 2 و3 بشكل مفصل كونهما ركيزتين لهذا الفصل.

2. إن تطبيق المشاركة المجتمعية سوف يؤدي بالحد ا�دنى إلى عقد مشاورات مع أصحاب المصالح المحليين الذين سوف تؤثر 

عليهم نفس الديناميكيات، ا�مر الذي يتطلب التحكم بهذه العوامل المؤثرة.

4.4.1 محركات/ديناميكيات التغيير

في البدء ينبغي القول إنه من النادر أن تتخذ عمليات تغيير المنظمات والقطاعات والمجتمعات المنحى ا�فقي، فهي عادًة تتخذ 

المنحى الترابطي، وليس هنالك قدرة كافية �دارة هذه العملية من قبل الذين بدؤوا عملية التغيير سواء أكانوا "رواد" التغيير أو 

"ا�بطال". وبالطبع فإن التغيير يصاحبه قدر من الشك بالنسبة للمستقبل، ومن شأن هذا الشك إن اجتمع مع المخاطر أن يؤّدي إلى 

خوف ا�طراف المعنية المتأثرة بعملية التغيير هذه ( انظر الجزء 2.6 على سبيل المثال). بالنسبة لبعض لÁطراف المعنية، فإنها قد 

ترى التغيير على إنه فرصة، أما البعض اÓخر فقد يعارض ويقاوم هذا التغيير كل حسب دافعه. لهذا السبب تعتبر المشاركة 

المجتمعية مهمة جدÍ كونها عملية تغيير لكنها معقدة.



4.4.2 وجهات نظر ا¡طراف المعنية

سواء تعلق ا�مر بدعم الالمركزية أو المشاركة المجتمعية أو أي من عمليات التغيير ا�خرى، ستتمسك ا�طراف المعنية بنموذجها 

الخاص أو وجهة نظرها الخاصة حول عملية التغيير. أما تصورها فهو حصيلة عوامل تراكمية مثل الخبرة والمعرفة والتاريخ والثقافة 

والعادات والقيم والقناعات والرأي والمصالح...الخ. وتختلف هذه النماذج والتصورات الواحدة عن ا�خرى، ويرجع مصدر هذه التغييرات 

إلى أراء مختلفة ومتغيرة حول:

1. المشاكل المتصورة التي ينبغي حلها: ما هو الوضع الذي سوف يتم تغييره.

2. الحلول المتصورة التي ينبغي الوصول لها: ما هو الوضع الذي تسعى عملية التغيير الوصول إليه.

3. العملية التي تم تصورها لنقلنا من المشكلة إلى الحل: منهجيات التغيير المطلوبة لتحقيق عملية التغيير.

يوضح الشكل (21) في ا�سفل العالقة بين هذه العوامل. لذلك حتى إن كان �ثنين من ا�طراف المعنية في فترة محددة نفس 

وجهة النظر حول مشكلة محلية، فإنه سيكون لديهما وجهات نظر مختلفة إزاء الحل وطريقة الحصول على الحل المطلوب 

(والعكس صحيح). لذا فإن وجود العديد من ا�طراف المعنية على مختلف ا�صعدة ووجود المشاكل المعقدة والمتشابكة فيما 

بينها،يؤدي إلى أن عدد المتغيرات سيكون ال محدودÍ. ونستنتج من ذلك إن الوصول إلى إجماع حول جميع القضايا في نفس الوقت 

أمر صعب.

ودائمÆ ما نفترض إن القرارات ينبغي التوصل لها عن طريق ا�جماع، إال إن هذا أمر صعب المنال،لذا يجب أن يكون التوجه هو التوافق 

ما بين التصورات المختلفة والتركيز على خدمة المصالح، وسوف يتم التطرق لÁمر بشكل أكثر في القسم 4.4.4

الشكل (21) يوضح التصورات المختلفة إزاء المشاكل وطرق حلها (المنهجية والحلول)

وتنتج أهمية ا�مر لسببين وهما:

• على المستوى العام، فإن تطبيق المشاركة المجتمعية يتطلب من ا�طراف المعنية المختلفة أن تضع التصور الخاص بها 

للمشاركة المجتمعية، وبالتالي سوف تقوم بمناقشة هذه التصورات. بمعنى آخر ينبغي على ا�طراف المعنية أن تكون ملّمة 

بشكل كامل بكل ا�مور التي تتطلبها المشاركة المجتمعية، وقبل البدء بهذه العملية عليها أن تعرف ما هي مصالحها لحمايتها 

ثم التمسك بالمشاركة من حيث المبدأ. لكن من الخطأ االعتقاد بوجود التزام بمبدأ المشاركة المجتمعية على مختلف ا�صعدة 

وأن هذا االلتزام كاٍف بحد ذاته لبدء العملية.

• على المستوى المحلي، فإن تطبيق المشاركة المجتمعية سوف يؤدي بالحد ا�دنى إلى مشاورات مع ا�طراف المعنية، حيث 

ستلجأ هذه ا�طراف إلى تصورها للقضايا المحلية ذات الضرورة، وبالتالي سوف تجر نقاشات لشرح تصورها هذا. أما في مرحلة 

تطبيق المشاركة المجتمعية فينبغي أن يؤخذ بعين االعتبار الوقت والجهود التي تم بذلها بغية الوصول لهذه المرحلة.

أما في الجزء القادم فسوف يتم التطرق لÁسباب التي تجعل هذه العملية صعبة المنال.

4.4.3 وجهات نظر عملية وعقالنية وذات سلطة سياسية

في مرحلتي التخطيط وصنع القرار، يتم التوافق بين اÓراء المختلفة عن طريق التحليل المنطقي، على سبيل المثال، من خالل 

التطوير المشترك لمشروع ما مع ا�طراف المعنية وإشراكها في حل المشكالت وتحليل الحلول بغية التوصل التفاق حول ا�سس 

المنطقية للتدخل. إال أن النهج أو العملية التي ستوصلنا من المشكلة إلى الحل ليست واضحة بشكل كاٍف.

 Æلوجهات النظر المختلفة، بل أيض Æطراف المعنية والتوفيق فيما بينها ال يتطلب فقط تحليًال منطقيÁإن تحليل التصورات المختلفة ل

فهمÆ لمصالح ا�طراف المعنية وكيفية تأثير هذه المصالح على توجهاتها، أي تحليل السلطة السياسية.

ومن أجل أن ندرك العوامل المؤثرة فقد أحدثنا فصًال من جزئين: 1) وجهة النظر العقلية العملية. 2) وجهة نظر السلطة السياسية. 

وسوف تجدون في الجدول (1) في ا�سفل بعض خصائص هذين التوجهين.

(الجدول 1) وجهة نظر عملية وعقالنية وتتمتع بسلطة سياسية للمنظمات

يعتبر التوجهان على طرفي نقيض ونستطيع أن نجدهما في أي عملية تغيير أو أي منظمة. ومن أجل التوصل إلى تدخل ما مثل 

المشاركة المجتمعية أو تخطيط المبادرات المحلية، فإنه ينبغي علينا فهم التوجهين المذكورين في ا�على؛ إذ إنهما يظهران 

ديناميكيات السلطة وتأثيرهما على تصور أصحاب المصالح إزاء المشاكل والحلول والمنهجيات التي ينبغي اتباعها، كما إن هذان 

التوجهان يفسران السلوك تجاه عملية التغيير ككل.

نتيجًة للتحليل الوارد في ا�على فإن التركيز الفني والتقليدي على الحلول العقلية والمنطقية والعملية من شأنه أن يتوسع ليشمل 

التركيز على السلطة والناحية السياسية، إذ أن هذا التحليل يأخذ بالحسبان مصالح ا�طراف المعنية وجدوى الحلول. إن الحلول التي 

تكون منطقية جدÍ من الناحية المنطقية العملية لها فرصة ضئيلة بأن ُتحدث التغيير المطلوب في حال عدم توفر االلتزام 

والمصلحة من الناحية السياسية، إذ إن التوجهين يشكالن معÆ تصورات ا�طراف المعنية حول ا�وضاع القائمة والمنهجية التي 

ينبغي اتباعها والحلول المنشودة كما هو واضح في الشكل (22).
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نموذج صاحب المصلحة أ

نموذج صاحب المصلحة ب

نموذج صاحب المصلحة ج

توجه السلطة السياسية 

مجموعات فئوية لها مصالحها الخاصة وتحالفاتها 
المتغيرة وتتبع نظام الوالء والسلطة

العقوبات والجوائز والحوافز السطحية

ا�فراد يهتمون بمصالحهم الخاصة

صراعات داخلية وضغوط خارجية وبناء تحالفات
مع عوامل قوية قادرة على تطبيق التغيير بالقوة

تغيير الحوافز وإقالة الخصوم وتوظيف ا�صدقاء 
وكسب العمالء وضغوط من أجل أداء أفضل

التشاؤم 

التوجه العقلي العملي 

المؤسسة كونها كيان له مهام وظيفية
محددة وتركز على نظام المهام والعمل 

وجود أنماط وانسجام وحوافز جوهرية

ا�فراد يهتمون بمصالح المنظمة

المحاكاة التشاركية والتعلم المشترك
وإيجاد أفضل الحلول الفنية 

ا�نظمة الداخلية و الهيكليات
والمهارات والتكنولوجيا واالتصاالت

عدم الفهم الكافي

وحدة التحليل 

الدوافع

صورة الفرد

التجسيد 

هدف جهود التغيير 

العاطفة
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4.4.4 إدارة محركات/ديناميكيات التغيير

تعّد كلٌّ من المشاورات وتقييم االحتياجات وورش العمل ومناقشات اللجان أدواتÆ تستخدم للكشف عن تصورات ا�طراف المعنية 

ولزيادة التوعية للتوصل في نهاية المطاف إلى ما يسمى با�جماع.

أما ا�جماع فهو فكرة أو رأي يشاركه جميع (أو أغلب) الناس في مجموعة ما. إال أن هذه ا�دوات منحازة تجاه المحاكاة العقلية التي 

تستخدم للوصول إلى ا�جماع، لكن مع عدم االهتمام بمصالح ا�طراف المعنية.

 Íطراف المعنية بنواٍح كثيرة وأن ال تكون مبينة على المحاكاة المنطقية فقط، سيكون إذ�بما أنه من الممكن أن تختلف تصورات ا

الوصول إلى ا�جماع أمٌر صعب إن لم يكن أمرÍ غير ممكن، لذا فإن المسعى ينبغي أن ال يكون فقط الوصول إلى ا�جماع بل التوفيق 

 Æبين المصالح المختلفة (إجماع براغماتي)، إذ أن التوافقية هي تغيير المواقف أو السلوك من أجل أن يعمل الناس مع بعضهم بعض

أو لكي ينهوا خالفاتهم. ويأخذ المنحى التوافقي في عين االعتبار المصلحة الكبرى.

ومن أجل أن نصل إلى توافق فإنه من الضروري أن نحدد المصالح بشكل علني، إال أن ا�ساليب التي سوف يستخدمها أصحاب 

المصالح سوف تمنع هذا التحديد العلني للمصالح، لذا فإن افتراض شفافية كاملة في هذا الموضوع هو أمر ساذج بحد ذاته إال أنه 

يمكن تحقيق بعض من الشفافية من خالل أساليب المفاوضات.

لكن، على الرغم من وجود جهود توافقية إال أن عملية التغيير ممكن أن تؤدي إلى خوف لدى أصحاب المصالح مما يؤدي إلى 

مقاومتهم لهذا التغيير. ويمكن للمقاومة أن تتخذ أشكاًال عدة كما هو موضح في الجدول 2، الحظ إن هذا الجدول يبين أمثلة على 

المقاومة التي يبديها الموظفون داخل المؤسسات.

إن جميع أشكال المقاومة شائعة االستخدام عند حدوث عملية التغيير مما يستدعي رواد التغيير إلى االستثمار في خلق تحالفات 

قوية وإعطاء الحوافز واستيعاب ا�طراف المعنية الذين يرون مصالحهم مهددة أو إرضائهم، لذا ال يوجد سبيل محددÍ للقيام 

بذلك. إن إدراك المصالح المختلفة جد ضروري لخلق عملية تغيير مثل المشاركة المجتمعية، ومن الضروري تحقيق بعض االنتصارات 

السريعة �قناع جميع ا�طراف بالتأثير ا�يجابي لعملية التغيير وخلق شعور بالعزم.  

5 إطار عمل تصوري للمشاركة المجتمعية

لقد شرح الفصل السابق مفهوم المشاركة المجتمعية، أما في هذا الفصل فسوف نقارن هذا المفهوم بالواقع الموجود في 

.Íردن بغية تطوير إطار عمل لمفاهيم المشاركة المجتمعية وسوف نبدأ بقانونين جديدين تم تبنيهما مؤخر�ا

فيما يخص إشراك المواطنين في التخطيط وصنع القرار تم تدوين ما يلي:

يذكر قانون الالمركزية في الفقرة 8 (أ) أن المحافظات سوف تكون مسؤولة عن الموافقة على المشاريع التنموية التي تحقق 

المصلحة العامة للمحافظة، آخذين بعين االعتبار المشاريع التنموية التي اقترحتها المجالس البلدية وا�قسام والمؤسسات 

الرسمية وإحالة هذه المشاريع إلى المحافظ، لذا فإن المشاركة المجتمعية تأتي من خالل ممثليهم على المستوى البلدي 

والمحلي.

يصف قانون البلديات واجبات وصالحيات وسلطات المجالس البلدية في المادة (5) وصالحيات المجالس المحلية في المادة (6). 

يتمحور دور المجالس البلدية حول الموافقة على وإعداد وتنسيق المجاالت المختلفة، أما المجالس المحلية فعليها أن تقوم بعدة 

مهام وهي:

أ . المهام المفوضة للمجالس المحلية التي تقوم بدور المراقبة والتنفيذ والمساهمة والرجوع للمجالس البلدية.

ب . المهام التي آلت للمجالس المحلية والتي تقوم بدورها بتحديد المهمات والتخطيط والبرمجة ووضع الموازنة، وللقيام بهذه 

المهام تقوم المجالس المحلية بالتعامل مع المواطنين.

ومن أجل وضع الموازنة على الوجه المطلوب ينبغي شرح دورة الموازنة بشكل كامل من حيث مراحلها المختلفة والتوقيت 

وا�طراف المؤثرة. ويحتوي الملحق (3) على مثال ينطبق على حالة البلدية. أما في حالة المجالس المحلية فإن دورة الموازنة يمكن 

أن تتبع نمط دورة الموازنة البلدية. ويجب أن تكون دورة الموازنة واضحة جدÍ لضمان الحوكمة المالية الرشيدة للموارد المحلية 

والبلدية وللتعرف على كيفية استخدام المشاركة المجتمعية بالتخطيط ووضع الموازنة على المستوى البلدي والمحلي.

ومما ورد سابقÆ نستنتج إن هنالك مكونين رئيسيين للمشاركة المجتمعية لم يتم التطرق لهما وهم:

- طريقة المشاركة المجتمعية في تحديد وتخطيط وبرمجة ووضع الموازنة للمشاريع التنموية.

- طريقة عمل دورات الموازنة وكيفية إشراك المواطنين في دورات الموازنة.

قبل أن نطور تشاركية مدنية ونستخدمها لدعم التنمية علينا أن نشرح العاملين المذكورين سابقÆ بمزيد من التفاصيل. وفي ا�جزاء 

الالحقة سوف تتم مناقشة إطار عمل مفاهيم المشاركة المجتمعية، والذي سوف يدعم هذا الشرح ويمكن أن يستخدم في 

الحوارات مع السلطات المعنية والمجتمع المدني، من أجل تطوير تشريعات على شكل قوانين داخلية أو توجيهات أو تعديالت على 

القوانين. وستهدف التشريعات السماح وتحفيز تبّني المشاركة المجتمعية على مستوى البلدية والمستوى المحلي بشكل متسق. 

إن ا�رشادات الواردة في ا�جزاء القادمة هي فقط مؤشرات على ما ينبغي أن تحتويه هذه التشريعات أما القرار النهائي فيما يتعلق 

باختيار القوانين ومحتواها وصياغتها فهو يعود بالطبع للوزارات المعنية.

5.1 ضمان المشاركة

إن الهدف ا�ساسي للتشريعات هو تمكين مشاركة المواطنين على المستوى المحلي والبلدي، لذا ينبغي على البلديات أن تهيء 

الظروف التنظيمية والمادية والفنية الستقبال الناس واالجتماع معهم والتأكد من مشاركتهم في نشاطات البلديات، عن طريق 

عقد الندوات والشفافية في صناعة القرار على المستويين البلدي والمحلي. كما ينبغي أن تتطّور التشريعات بحيث تشمل شروط 

إدراج المبادرات في الموازنات المحلية أو البلدية للتأكد من أن مشاركة المواطنين حقيقية.

كما إنه ينبغي على التشريع أن يحدد بوضوح من لديه حق المشاركة في الحوكمة المحلية والبلدية باستخدام ا�ساليب التشاركية 

الواردة في ا�سفل.

هنالك أشكال عدة للمشاركة المجتمعية كما هو موضح في ا�سفل كما يمكنكم االطالع على المزيد من التفاصيل في القسم 

5.3 حتى القسم 5.7:

أ ) المجلس االستشاري

ب ) تقديم العرائض 

ت ) مجلس المستشارين المدنيين 

ث ) السماح للعامة حضور جلسات المجالس البلدية والمحلية وجلسات لجان هذه المجالس

ج ) االطالع على تقارير حول ا�عمال التي قامت بها إدارة البلدية ورئيس البلدية والمجلس البلدي

با�ضافة إلى هذه ا�نماط من المشاركة المجتمعية يمكن تطوير أنماط أخرى، لكن بغض النظر عن ا�نماط التي يتم تبنيها، ينبغي 

أن يتم تقنين كل نمط بشكل واضح في التشريعات، وأن ال تتعارض مع القوانين المعمول بها حاليÆ في ا�ردن.

الشكل 22 وجهتا نظر تشكالن نموذجÆ لÁطراف المعنية

وجهات نظر عملية وعقالنية وجهات نظر ذات سلطة سياسية
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5.2 إمكانية الوصول إلى المعلومة

أما المتطلب الثاني الذي يجب أن تعالجه التشريعات فهو الوصول للمعلومة عن طريق سن القوانين التي تورد الوسائل التي تتيح 

إخبار المواطنين بنشاطات البلدية وسن تشريعات حول إمكانية إشراك المواطنين. وعادة من شأن هذه التشريعات أن تلزم البلديات 

بنشر وا�عالن عن ما يلي:

• التشريعات والقرارات ا�دارية التي تم تمريرها ومسوداتها والمعلومات العامة ا�خرى.

• محاضر جلسات المجالس البلدية والمحلية (انظر الجزء 5.6) ومحاضر اللجان والجلسات التي تجري على مستوى المحافظة التي 

تشارك فيها البلديات، على أن يتم ا�عالن عن ما جرى في غضون عدد محدد من ا�يام بعد انعقاد الجلسة المعنية.

• محاضر جلسات مجلس المستشارين المدنيين (انظر الجزء 5.5) في غضون عدد محدد من ا�يام بعد انعقاد الجلسة.

• محاضر اجتماعات الهيئة العامة (انظر الجزء 5.3) على أن تتوفر هذه المحاضر في غضون عدد معين من ا�يام بعد حصول 

المجالس البلدية أو المحلية أو ا�دارة على هذه المحاضر.

• معلومات حول ا�جندة ووقت وتاريخ انعقاد الهيئة العامة والزمان والمكان.

• تقرير حول كتابة الموازنة البلدية أو المحلية للسنة المالية في غضون عدد محدد من ا�يام بعد إرسال هذه الموازنة إلى المجالس 

البلدية أو المحلية (انظر الجزء 5.8).

• مسودة موازنة البلدية.

• قائمة الموارد البلدية.

• خطط إدارة الممتلكات البلدية في غضون عدد محدد من ا�يام بعد الموافقة على هذه الخطة.

• تقارير حول العمل الذي أنجزته ا�دارة البلدية أو رئيسها أو أعضاء المجالس البلدية والمحلية (انظر الجزء 5.7)، على أن يتم هذا في 

غضون عدد محدد من ا�يام بعد إرسال هذه التقارير.

• العرائض، على أن يتم ا�عالن عنها في غضون عدد محدد من ا�يام بعد تسجيلها.

• المبادرات المكتوبة، على أن يتم هذا في غضون عدد محدد من ا�يام بعد تسجيل هذه المبادرة.

• ويمكن إضافة المزيد من المعلومات على القائمة الواردة سابقÆ بغية تعزيز المشاركة المجتمعية.

5.3 المجلس االستشاري

يمكن تنظيم المجلس االستشاري على المستوى البلدي والمستوى المحلي لضمان المشاركة الفاعلة للمواطنين في المناقشات 

وتقديم الحلول للمسائل المهمة لهم، كذلك ا�مر �شراكهم في عملية طرح هذه ا�مور أمام الهيئات البلدية. ينبغي على 

التشريعات أن توضح ما يلي:

( أ) العدد ا�دنى �عضاء المجلس االستشاري ومعايير اختيار ا�عضاء، ويجب أن يكون هناك ممثلين للشباب والنساء.

( ب) صالحيات المجالس االستشارية وإجراءات عقد االجتماعات وقواعد العمل (ويمكن تحديد القواعد لكي تناسب

كل فئة على حدة).

( ج) قواعد الختيار رئيس المجلس من بين ا�عضاء آخذين بعين االعتبار المساواة بين الرجال والنساء.

( د) دور وواجبات ومسؤوليات رئيس المجلس. 

( ه) مدة رئاسة رئيس المجلس. 

أما بخصوص صالحيات المجلس االستشاري فقد تشمل على سبيل المثال:

( أ) مناقشة ا�مور االجتماعية االقتصادية ووضع مسودات مقترحات �رسالها للهيئات البلدية.

( ب) مناقشة المشاريع التي سوف يتم تطبيقها قبل إدخالها في موازنة البلدية وإرسال مقترحات ومالحظات معقولة إلى الهيئات 

البلدية.

( ج) مناقشة المشاريع الحالية للبلدية وإرسال مقترحات ومالحظات للهيئات البلدية.

( د) تنظيم المشاركة المجتمعية في حل القضايا المهمة مثل تنظيف ا�راضي والنشاطات الخيرية وإصالح البنية التحتية. 

( ه) اتخاذ قرار إزاء إرسال عريضة للمجلس المحلي أو البلدي.

( و) بتنسيب من الهيئة البلدية المعنية، تتم مناقشة الُملكيات المشمولة ضمن المرافق البلدية الخاضعة للخصخصة وإرسال 

المالحظات إلى الهيئة البلدية المعنية.

( ز) مناقشة القضايا المطروحة أمام الجمعية العامة من قبل إدارة البلدية أو رئيسها.

( ح) بحدود صالحيتها، إعطاء مهام إلى رئيس الهيئة.

وفي حال تم تبني مقترح أو مالحظة أو مهمة كنتيجة للمناقشات، فإنها تعامل معاملة القرار الصادر عن المجلس االستشاري، 

وينبغي أن تسّجل في المحضر وأن ترسل للهيئة البلدية المختصة. وتلزم الهيئات البلدية بالمناقشة والرد على المجلس في الوقت 

المحدد.

أما فيما يتعلق باجتماع المجلس االستشاري، فإن القوانين قد تنص على إجراءات تتضمن على سبيل المثال:

( أ) من يحق له أن يعقد جلسة للمجلس االستشاري(مثًال مجموعة مبادرة ذات نسبة معينة من الناخبين أو إدارة البلدية أو رئيس 

البلدية أو رئيس الهيئة العامة).

( ب) كيفية التقديم بطلب لعقد اجتماع للمجلس االستشاري. 

( ج) نشر المعلومات حول المجموعة المبادرة من حيث التسجيل وا�جندة.

( د) قواعد رفض التسجيل وسبل االستئناف.

( ه) قواعد كتابة قائمة تحتوي على أسماء الناخبين المؤيدين.

( و) متى وكيف تقّدم طلب لعقد جلسة للمجلس ا�على، المعايير الدنيا لتقديم الطلب والموافقة عليه.

( ز) الفروقات بين ا�جراءات الواردة في ا�على بناًء على الجهة المقدمة للطلب.

وأخيرÍ، ينبغي على التشريعات أن تنص على قواعد عمل المجلس االستشاري ويمكن لهذه القواعد أن تذكر تعليمات بخصوص:

( أ) معايير التسجيل الخاصة با�عضاء الحاضرين والحد ا�دنى للحضور.

( ب) اتجاه النشاطات التي يقوم بها أعضاء المجموعة المبادرة.

( ج) كتابة مسودات المحاضر وإصدارها.

( د) قواعد التصويت وطرق ا�دالء به.

( ه) تشريع موّحد لتنظيم ا�مور ا�خرى.

إن القائمة الواردة في ا�على هي استرشادية بغية تطوير التشريعات في هذا المجال ويمكن أن تضاف إليها المزيد من ا�فكار إن 

تطلب ا�مر ذلك.

5.4 العرائض

يمكن إدراج شكل آخر من أشكال المشاركة المجتمعية في التشريعات أال وهو العرائض، ويمكن أن تتضمن التشريعات ما يلي:

( أ) شرح من يمكنه أن يقوم بتقديم العريضة.

( ب) شرح كيفية تقديم العريضة أو تسجيلها. 

( ج) شروحات لÁنواع المختلفة للعرائض.

( د) طريقة تقديم العريضة والمعايير التي ينبغي أن تلبيها، با�ضافة إلى الحد ا�دنى لمحتويات هذه العريضة. 

( ه) تسجيل ونشر العريضة.

( و) القواعد الناظمة لرفض التسجيل وسبل االستئناف.

( ز) تقديم العريضة.

( ح) قبول العريضة.

( ط) تدقيق العريضة.

( ي) كيفية تعامل المجالس البلدية مع العرائض والمدة الزمنية. 

( ك) تنظيم مجموعات العمل واللجان التي ستتابع العريضة.

( ل) كتابة مسودات القرارات. 

( م) إشعار مقدم العريضة بتبنيها والمدة الزمنية للعمل بها.

( ن) تبني المجلس البلدي لقرارات اللجنة أو نقضها وآلية حل الخالف.

( س) أي إجراءات أخرى مرتبطة بتسجيل العريضة وتدقيق التواقيع ومناقشة العريضة. 

إن القائمة الواردة في ا�على هي استرشادية بغية تطوير تشريعات في هذا المجال ويمكن إضافة المزيد من ا�مور عليها إن كان 

.Æذلك ضروري
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5.5 مجلس المستشارين المدنيين

هنالك شكل ثالث من أشكال المشاركة المجتمعية الذي يمكن ضمه في التشريعات أال وهو مجلس المستشارين المدنيين، وهو 

مجلس تشاوري للمجالس البلدية أو المحلية أو لرئيس البلدية، ويمكن أن يتكون من مواطنين وممثلين عن الفئات المختلفة في 

المجتمع، بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، ويمكن لهذا التشريع أن يشتمل على ا�مور التالية:

• التكوين المطلوب لمجالس المستشارين المدنيين مع مراعاة التوازن بين الذكور وا�ناث.

• مؤهالت المستشارين المدنيين على أن ينص التشريع على استقاللهم.

• تأسيس مجلس تمثيلي للمستشارين المدنيين. 

• افتتاح مجلس المستشارين المدنيين من قبل رئيس البلدية.

• واجبات ومهام مجلس المستشارين المدنيين.

• واجبات المجلس البلدي و/أو رئيس البلدية بإعالم مجلس المستشارين المدنيين بالقضايا الرئيسية مثل وضع مسودة موازنة البلدية 

والتخطيط لمساحة البلدية وكتابة مسودات التشريعات والقوانين ا�دارية والمشاريع االجتماعية والبنية التحتية...الخ.

• السلطات وقواعد العمل التي قد ُينصÞ عليها في تشريع المستشارين المدنيين على أن تتم الموافقة عليها من قبل رئيس البلدية. 

• ينبغي أن تسّجل قرارات مجلس المستشارين المدنيين في محاضر االجتماعات، وأن يتم ا�عالن عنها بشفافية.

• ينبغي على أعضاء مجلس المستشارين المدنيين أن يلتقوا على ا�قل مرة واحدة خالل مدة زمنية محددة.

إن القائمة الواردة في ا�على استداللية ويمكن تعديلها والزيادة عليها لتناسب أعمال مجلس المستشارين المدنيين.

5.6 فتح أبواب اجتماعات المجلس واللجنة أمام المواطنين

أما الشكل الرابع للمشاركة المجتمعية الذي قد ُيشمل في التشريع هو إتاحة جلسات المجلس البلدي والمحلي واللجان أمام 

المواطنين، باستثناء الحاالت المنصوص عليها في التشريع.

ينبغي على التشريع أن يورد توضيحات حول:

• ما هي الجلسات التي سوف تكون متاحة أمام المواطنين وتلك التي لن تكون متاحة لهم.

• ما إذا كان من الضروري عمل إشعار مسبق أو الحصول على موافقة مسبقة قبل حضور الجلسات المفتوحة.

• الترتيبات التي تقوم بها البلديات للتأكد من وجود مقاعد كافية للمواطنين.

• الحق (وإن كانت هنالك حاجة للحصول على موافقة أم ال ومن أي جهة) بطرح ا�سئلة على المتحدث وعمل توضيحات أو ا�دالء 

بمعلومات أو تصريحات.

• القواعد الناظمة لعمل المجالس البلدية والمحلية.

إن القائمة الواردة في ا�على استداللية ويمكن تعديلها والزيادة عليها بهدف تسهيل المشاركة في جلسات المجلس واللجان.

5.7 جلسات االستماع للتقارير

أما آخر شكل من أشكال المشاركة المجتمعية والذي نقترح إدراجه ضمن التشريعات هو جلسات االستماع للتقارير، التي تتناول 

ا�عمال التي قامت بها ا�دارة البلدية أو رئيس البلدية أو أعضاء المجالس البلدية والمحلية، وعادة يتناول التشريع قضايا مثل:

• الهدف من كتابة تقرير عن ا�عمال التي تم إنجازها وا�جابة عن أسئلة المواطنين. 

• إتاحة مشاركة جميع المواطنين في االجتماعات العامة.

• توقيت االجتماعات العامة وعدد مرات عقدها.

• واجبات ا�دارة البلدية ورئيس البلدية والمجالس البلدية والمحلية إزاء نشر التقارير. 

إن القائمة الواردة في ا�على استداللية ويمكن تعديلها والزيادة عليها بهدف التطوير من عملية كتابة التقارير والمسائلة أمام 

المواطنين.
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5.8 إعداد الموازنات

وأخيرÍ ينبغي على التشريع أن ينص على إجراءات كتابة مسودات وتقديم ومناقشة وتبني وتعديل وتنفيذ وكتابة تقارير ومراقبة 

الموازنات البلدية والمحلية.

إذ إن وضوح دورة الموازنة ضروري جدÍ لضمان الحوكمة المالية الرشيدة لÁموال البلدية والمحلية وضرورية أيضÆ لتوضيح كيفية إشراك 

المواطنين في مرحلتي التخطيط ووضع الموازنة على المستويين المحلي والبلدي.

وأخيرÍ ينبغي على التشريع أن ينص على إجراءات كتابة مسودات وتقديم ومناقشة وتبني وتعديل وتنفيذ وكتابة تقارير ومراقبة 

الموازنات البلدية والمحلية.

لكن في الملحق (3) هنالك بعض الخطوات التي لم يتم التطرق لها لتمكين التشاركية في عملية وضع الموازنة، إال أن هذه العملية 

قد تعتبر مهمة. وبناًء على التشاركية التي سوف يتم تطويرها في ا�ردن فإنه يمكن ضم ا�جراءات التالية وتقديم الشروحات 

حولها، هذه ا�جراءات هي:

• إرسال تعميم الموازنة، ومن شأن التعميم أن يقوم ببدء عملية تحضير الموازنة، ويعتبر التعميم وسيلة جيدة لتوضيح أهداف 

سياسات البلدية. كما ينبغي على التعميم أن يذكر جوانب القصور في الموارد وتأثيرها على الموازنة واقتراحات حول زيادة أو تقليل 

مخصصات معينة.

• التشاور مع المواطنين (عدة خطوات). إن التشاور مع المواطنين له تأثير كبير على مستوى المشاركة المجتمعية، إذ من الممكن أن 

يشارك المواطنون خالل المرحلة ا�ولى في تحديد المبادرات (الحق بإنشاء المبادرات) وتحضير وتحديد أولويات عدد محدد من 

المبادرات والموافقة على مبادرة واحدة، وتحضير مسودة موازنة ومناقشاتها واالتفاق على الموازنة النهائية والعديد من ا�مور 

المرتبطة فيما ذكر سلفÆ. وينبغي على التشريع أن ينص بوضوح على مشاركة المواطنين في دورة الموازنة وأدوارهم 

ومسؤولياتهم.

• وضع مسودات حول ا�ولويات والتقديرات، نظرÍ لضعف القدرات على المستوى المحلي إزاء تحديد ا�ولويات وتقديم التقديرات 

فإنه من الضروري االستفادة من الدعم الذي يمكن أن تقدمه ا�دارة البلدية.

• كتابة المسودات: يجب على التشريع أن يوجد قواعد صارمة حول وضع مسودات الموازنة وطريقة إشراك المواطنين في عملية 

إنشاء الموازنة.

• مراجعة التقديرات: ينبغي على التشريع أن يورد قواعد واضحة إزاء عملية مراجعة التقديرات

   وطريقة إشراك المواطنين في عملية المراجعة.

• االنتهاء من إعداد الموازنة: على التشريع أن ينظم بوضوح عملية االنتهاء من إعداد الموازنة

   وطريقة إشراك المواطنين في هذه العملية.

• الموافقة على الموازنة النهائية: ينبغي على التشريع أن ينظم بوضوح عملية الموافقة

   على الموازنة وطريقة إشراك المواطنين في عملية الموافقة.

• تطبيق الموازنة و مراقبتها: ينبغي على التشريع أن ينظم بوضوح تطبيق ومراقبة

   وتقييم الموازنة وطريقة إشراك المواطنين في هذه العمليات.

• إن االقتراحات الواردة في ا�على تعتمد إلى حد كبير على درجة التشاركية التي سوف يعمل بها لذا يمكن زيادة دورة الموازنة إذ ال 

يوجد نموذج معد مسبقÆ لهذا الغرض. وبغض النظر عن القرارات التي تم اتخاذها، فمن المهم أن تورد التشريعات طريقة مشاركة 

المواطنين والقرارات التي سوف يتخذونها بأكثر قدر من ا�سهاب.



الملحق ١: الجدول الزمني 

1928 صدور القانون ا¡ساسي ا¡ردني

1928 أجريت أول انتخابات

1946 انتهاء االنتداب البريطاني واستقالل ا�ردن

1947 تبّني دستور جديد من قبل المجلس القضائي

1952 مصادقة الملك طالل على الدستور

1955 صدور قانون البلديات رقم 29 والذي يحدد رقعة ا�رض والوظيفة وصالحيات البلديات

2000 إصالح الحكومات المحلية

2011 قانون البلديات الجديد رقم 13 لعام 2011 والذي ينظم االنتخابات على المستوى البلدي

2013 انتخابات برلمانية مبّكرة

2013 االنتخابات على مستوى محلي

2015 قانون الالمركزية (قانون رقم 49)

2015 قانون البلديات (قانون رقم 41)

2016 أقّر مجلس النواب قانون االنتخابات البرلمانية لعام 2015

الملحق 2 محافظات ا¡ردن

تحتوي محافظات ا�ردن ا�ثنتي عشرة على 53 ناحية كما هو موّضح في الجدول (3)، وهناك تنوع ديموغرافي كبير

يوضحه الجدول رقم (4).

(الجدول 2) 53 ناحية في ا�ردن مقّسمة حسب المحافظة وا�قليم

القضاء

إقليم شمال ا¡ردن

كفرنجة.

ا�غوار الشمالية، الرمثا، بني كنانة، حريما، إربد، الكورة، المزار الشمالي، الطيبة، الوسطية.

جرش.

المفرق، الرويشد، بلعما، صبحا، سما السرحان.

إقليم وسط ا¡ردن

عمان، الجيزة، الموقر، ناعور، سحاب، أم البساتين، وادي السير.

البلقاء، العارضة، السلط، دير عال، الشونة الجنوبية.

ذيبان، مادبا.

ا�زرق، الزرقاء، بيرين.

إقليم جنوب ا¡ردن

العقبة، القويرة، وادي عربة.

عي، فقوع،الكرك، المزرعة الجنوبية، المزرعة، القصر، الصافي.

الحسينية، الشوبك، أيل، معان، وادي موسى.

الحسا، الطفيلة.

المحافظة

عجلون

إربد

جرش

المفرق

عمان

البلقاء

مادبا

الزرقاء

العقبة

الكرك

معان

الطفيلة

(الجدول 3 ) ديموغرافية المحافظات ا�ردنية

الكثافة22

61.3

350.1

723.4

467.8

11.3

278.7

326.3

71.3

170.0

199.9

13.2

20.2

71.3

3.7

40.5

71.9

الريف23 

483.600

35.400

194.100

71.600

182.500

366.299

147.900

161.900

45.700

52.000

261.800

19.500

161.900

54.800

25.600

1.111.600
(%17.4)

الحضر23

1.292.400

111.500

943.000

120.100

117.800

3.646.700

2.325.500

87.200

114.000

899.800

337.300

119.700

87.200

66.600

63.800

5.276.400
(%82.6)

السكان23 

1.776.000

146.900

1.137.100

191.700

300.300

4.012.900

2.473.400

249.100

159.700

951.800

599.100

139.200

249.100

121.400

89.400

6.388.000

المساحة 

28.951

420

1.572

410

26.551

14.400

7.579

3.495

940

4.761

45.441

6.905

3.495

32.832

2.209

88.794

المحافظة

إقليم شمال ا�ردن

عجلون

اربد

جرش

المفرق

إقليم وسط ا�ردن

عمان

البلقاء

مادبا

الزرقاء

إقليم جنوب ا�ردن

العقبة

الكرك

معان

الطفيلة

المجموع

22Department of Statistics, Jordan, 2012. Estimated Population of the Kingdom, Area (Km2)
and Population Density by Governorate, at End-year 2012.

23Department of Statistics, Jordan, 2012. Estimated Population of the Kingdom by Urban* and Rural, at End-year 2012
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الملحق 3 مثال على دورة الموازنة

رئيس البلدية

 

المجلس البلدي

 

المجلس البلدي

 

المجلس البلدي

بموافقة رئيس البلدية

المجلس البلدي

رئيس البلدية

المجلس البلدي

المجلس البلدي

رئيس البلدية

غير محدد

قبل 15/نوفمبر 
سنة الموازنة– سنة واحدة

 

قبل 5 أيام من رفع مشروع الموازنة
 

قبل 25 نوفمبر
سنة موازنة 1

 

قبل 25 نوفمبر
سنةموازنة 1

قبل 25 نوفمبر
سنة موازنة 1

قبل 10 ديسمبر
سنة موازنة 1

قبل بدء سنة الموازنة

قبل بدء سنة الموازنة

في 31 ديسمبر من سنة الموازنة 
سنة ١

غير محدد

رفع مشروع الموازنة
لسنة الموازنة إلى مجلس البلدية

 

نشر مشروع موازنة البلدية
للسنة القادمة من أجل الحصول

على تعليقات المواطنين
 

مناقشة علنية لمشروع الموازنة
 

تعديل مشروع الموازنة

إن كانت هناك أي مالحظات،
إعادة مشروع الموازنة إلى

رئيس البلدية مرفقة بالمالحظات

رفع نفس مشروع الموازنة
أو نسخة معّدلة لسنة الموازنة

إلى المجلس البلدي

تبّني قرار ا¡غلبية بشأن
مشروع الموازنة المعّدل

قرار ا¡قلية بشأن
مشروع الموازنة المعّدل

إن لم يتم إقرار مشروع الموازنة
المعّدل في داسة سنة الموازنة، 
تخصيص 12/1 للشهر من السنة

الماضية وذلك لمّدة 3 أشهر
إنهاء السلطات بعد 3 أشهر

نشر الموازنة السنوية لسنة
الموازنة وإتاحتها للعامة
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