جدول المحتويات
الصفحة
تقديــم
الباب األول :لمحة عن و ازرة التخطيط والتعاون الدولي

1



الرؤية والرسالة والقيم

2



األهداف الوطنية التي تساهم و ازرة التخطيط والتعاون الدولي في تحقيقها

3



األهداف المؤسسية لو ازرة التخطيط والتعاون الدولي

3



الهيكل التنظيمي

4



المهام والواجبات

6

الباب الثاني :تصنيف المتعاملين والخدمات المقدمة

7



قائمة المتعاملين

8



الخدمات المقدمة للمتعاملين:

10

 oالخدمات المقدمة إلى فئات المتعاملين الخارجيين

11

 oالخدمات المقدمة إلى فئات المتعاملين الداخليين

22

الباب الثالث :االنجازات

26



أوال :التعاون الدولي

27



ثانيا :الخطط والبرامج

30



ثالثا :التنمية المحلية ومكافحة الفقر

37

الباب الرابع :التطوير المستمر وبناء القدرات المؤسسية

44



تطوير وتطبيق أنظمة الموارد البشرية ومنهجيات اإلدارة الحديثة

45



نظام إدارة الجودة

45



مشاريع ومبادرات استخدامات التكنولوجيا المساندة

45





تطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية

47

o

التحفيز والمكافأة

48

o

جائزة موظف الشهر

48

o

البعثات الدراسية

49

جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية
o

أهم انجازات الو ازرة بعد االشتراك في الجائزة

49
49

0

تـقديـــم:

أعزائي القراء الكرام،
تحية طيبة وبعد،

يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي لو ازرة التخطيط والتعاون الدولي لعام  ،8002حيث سعت إلى ترجمة رؤى صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبـد هللا الثـاني بـن

الحسين المعظم حفظه هللا الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين واالرتقاء باالقتصاد الوطني ضمن المحاور الرئيسة لعمل الو ازرة.

قامت و ازرة التخطيط والتعاون الدولي خالل العام الماضي بالعمل على تنفيذ خطتها للعام  8002في ضوء كتاب التكليف السامي لدولة رئيس الوزراء والتي

تضمنت برامج وأنشطة مختلفة والهادفة إلى توفير الدعم لمختلف الو ازرات القطاعية.

كما عملت الو ازرة وفي إطار الجهود والمساعي التي تبذلها المملكة للسير قدماً ببرامج اإلصالح والتحديث والتطـوير المختلفـة فـي كافـة القطاعـات التنمويـة ،علـى

تنسيق وتوجيه جهود التنمية الهادفة إلى تحسين مستوى معيشـة المـواطن عـن طريـق إعـداد ومتابعـة تنفيـذ وتقيـيم خطـط التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة والمتمثلـة

بالبرنامج التنفيذي لمبادرة كلنا األردن/األجندة الوطنيـة بالتشـارك مـع القطـاعيين العـام والخـاس ومؤسسـات المجتمـع المـدني ،وتوطيـد أواصـر التعـاون االقتصـادي
والفني والمالي مع مختلف الدول والهيئـات والمؤسسـات الدوليـة بمـا يسـاهم فـي تحقيـق التنميـة المسـتدامة ،آخـذة بعـين االعتبـار األولويـات التـي تضـمنتها المحـاور

المختلفة المشمولة في كتاب التكليف السامي.

سهير العلي
وزير التخطيط والتعاون الدولي

0

الباب األول :لمحة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي

1

الرؤيــــة:

"مؤسسة حكومية رائدة لها مساهمة فاعلة في تحقيق
التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة "

الرســـالة:
"تنسيق وتوجيه جهود التنمية لرفع مستوى االقتصاد الوطني لتحسين
مستوى معيشة المواطن عن طريق إعداد ومتابعة تنفيذ وتقييم خطط

التنمية االقتصادية واالجتماعية بالتشارك مع القطاعين العام والخاس

ومؤسسات المجتمع المدني ،وتوطيد أواصر التعاون االقتصادي والفني

والمالي مع مختلق الدول والهيئات والمؤسسات الدولية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة"
القيــــم:

العمل بروح الفريق

التطوير والتحسين المستمر

االلتزام واالنتماء

الشفافية والحيادية

المبادرة والتعلم

8

األهداف الوطنية التي تساهم وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تحقيقها:
 .1تطوير االقتصاد األردني ليكون مزده ار ومنفتحا على األسواق العالمية

 .8تعزيز اإلدارة الحكومية لتكون مستقرة ماليا وشفافة وخاضعة للمساءلة ،على الصعيدين المركزي والمحلي
 .3المحافظة على األردن واالرتقاء به كمكان آمن ومناسب للعيش والعمل وتربية أجيال المستقبل
 .4توفير مرافق وبنى تحتية ذات كفاءة ومردود عال
ً
األهداف المؤسسية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي:

 .1تعظيم االستفادة من المساعدات الخارجية (منح وقروض ميسرة ومساعدات فنية) المتاحة لتمويل البرامج التنموية
 .8تطوير اآلليات واألدوات التخطيطية الالزمة إلعداد ومتابعة وتقييم الخطط والبرامج التنموية
 .3تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني
 .4دعم جهود التنمية المحلية
 .5تعزيز العالقة مع الشركاء

 .6رفع كفاءة األفراد وتطوير األداء المؤسسي

3

الـهيـكــل التنظيمـي

4

5

المهام والواجبات

 .1رسم السياسة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها.
 .8متابعة سبل تحقيق األهداف الوطنية وأولوياتها من خالل تنمية القطاعات المختلفة.

 .3التنسيق بين نشاطات الو ازرات والمؤسسات األخرى فيما يتعلق بالسياسات االقتصادية واالجتماعية على المستوى القطاعي لضمان كفاءة
التنفيذ وتحقيق األهداف المتوخاة.

 .4تطوير االستراتيجيات المستقبلية من خالل العمل مع المؤسسات الدولية لتوفير البيئة المناسبة لقيام القطاع الخاس بدوره المنشود في زيادة
معدالت النمو االقتصادي.

 .5وضع برامج وآليات لرفع القدرات المؤسسية للو ازرات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية على المستوى الوطني
ومستوى المحافظات ،لضمان اتساق الخطط والبرامج الوطنية وتنفيذها حسب الخطط الموضوعة.

 .6توفير وادارة التمويل الالزم للمشاريع التنموية من مختلف المصادر التمويلية من خالل القروض والمنح والمساعدات الفنية ،بالتنسيق مع
و ازرة المالية /دائرة الموازنة العامة.

 .7العمل كحلقة وصل بين الجهات الدولية المانحة والو ازرات والمؤسسات الحكومية.

 .2وضع آلية للمتابعة والمراقبة والتقييم والمساءلة في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التنموية بالتعاون مع الجهات المعنية ،واقتراح التعديالت
المناسبة لها كلما اقتضت الضرورة ذلك.

 .9تقييم السياسات النقدية والمالية والتجارية والتأكد من انسجامها مع أهداف االستراتيجيات والبرامج التنموية.
 .10تقييم السياسات والبرامج المتعلقة بالتخاصية وتشجيع االستثمار الخاس المحلي واألجنبي.

 .11وضع السياسات واإلجراءات الكفي لة بتعزيز العالقة مع المؤسسات االقتصادية اإلقليمية والدولية بالتنسيق مع الو ازرات والجهات المعنية،
والتأكيد على دور الو ازرة المحوري في هذا الخصوس.

 .18التنسيق مع دائرة الموازنة العامة والمؤسسات والدوائر ذات العالقة إلعداد الموازنة الرأسمالية للدولة لضمان انسجامها مع الخطط والبرامج
طويلة ومتوسطة األمد.

 .13التعاون مع و ازرة المالية في مختلف مراحل إدارة الدين العام الداخلي والخارجي.

 .14متابعة األهداف والبرامج الزمنية التي أوصت بها المبادرات والمؤتمرات الدولية ،وخاصة تلك المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية األلفية.

 .15التعاون وال تنسيق مع دائرة اإلحصاءات العامة في تحديد أنواع المعلومات اإلحصائية من اقتصادية واجتماعية وبشرية وغيرها مما تحتاج
إليه الدولة في خطط التنمية وبرامجها المختلفة.

 .16دراسة وتحليل المؤشرات االقتصادية العالمية ووضع التنبؤات حولها ودراسة أثرها على االقتصاد الوطني.

 .17أية مهام أخرى ذات عالقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية يرى مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء تكليفها بها.

.
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 -1قائمة المتعاملين Stakeholders List
يوضح الجدول التالي تصنيف المتعاملين  Stakeholders Listوعلى النحو التالي:
 الجهات التمويلية األمريكية والكندية واالسـترالية ودول أمريكـا الجنوبية ،وكالة الواليات المتحدة األمريكية لإلنماء الدولي
)(USAID
 منظمات ومؤسسات األمم المتحدةUNDP / ILO / UNFPA / UNICEF / UNIDO / FAO / ESCWA / :
IFAD ،COMCEC / UNIFEM / IOM / UNESCO

 االتحاد األوروبي وبنك االستثمار األوروبي
الجهات المانحة
Donors

 الدول والجهات األوروبية المانحة (ألمانيا ،فرنسا ،اسبانيا ،ايطاليا ،سويسرا ،السويد ،الدنمارك ،الخ)
 الدول والجهات اآلسيوية (اليابان ،الصين ،كوريا)
 البنك الدولي

 الوكالة البريطانية لإلنماء

 الصناديق العربية واإلسالمية :البنك اإلسالمي للتنمية  /الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي  /الصندوق
السعودي للتنمية  /صندوق أبو ظبي للتنمية  /الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية  /صندوق أوبك للتنمية

الدولية

 جميع الو ازرات

 المؤسسات الرسمية على سبيل المثال ال الحصر:
المؤسسات الحكومية
ومؤسسات المجتمع

المدني والمؤسسات

-

البنك المركزي األردني ،مؤسسة التدريب المهني ،مؤسسة اإلقراض الزراعي ،مؤسسة اإلسكان والتطوير

الحضري ،مؤسسة الغذاء والدواء ،مؤسسة المواصفات والمقاييس ،مؤسسة المدن الصناعية ،مؤسسة تشجيع

االستثمار ،مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون ،مديرية التأمين الصحي ،مؤسسة الضمان االجتماعي ،مؤسسة المناطق

الحرة ،مديرية التقاعد ،المؤسسات اإلعالمية ،سلطة المصادر الطبيعية ،البنك المركزي ، ،ديوان المحاسبة،

غير الحكومية
(Governmental
 الدوائر الرسمية على سبيل المثال ال الحصر:
Entities, Civil
 دائرة اإلحصاءات العامة ،دائرة الجمارك ،دائرة الموازنة العامة ،دائرة األرصاد الجوية ،ديوان الخدمة المدنية ،دائرة)Societies, NGOs
العطاءات الحكومية
وكاالت األنباء األردنية ،سلطة الطيران المدني

 الشركات الوطنية :شركة توليد الكهرباء ،شركة توزيع الكهرباء ،شركة البترول الوطنية ،شركة توليد السم ار

 المراكز الوطنية :المركز الوطني لبحوث الطاقة ،المركز الوطني للبحوث الزراعية ،مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني
2

 ،NITCمركز عمليات الحكومة االلكترونية

 الجامعات والمعاهد الحكومية

 دور الخبرة واالستشارات ،المكاتب الهندسية

 الهيئات المحلية الوطنية :هيئة تنشيط السياحة ،هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ،هيئة تنظيم قطاع النقل العام ،هيئة تنظيم
قطاع االتصاالت ،هيئة الطاقة النووية ،هيئة الطيران المدني

 النقابات ،مراكز التنمية االجتماعية ،التعاونيات
رئاسة الوزراء
)(Prime Ministry

 مجلس الوزراء
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-2
 -2الخدمات المقدمة للمتعاملين
يوضح هذا الجزء الخدمات المتنوعة التي تقدمها و ازرة التخطيط والتعاون الدولي ممثلة بمديرياتها ووحداتها الفنية المختلفة للو ازرات والمؤسسات

الوطنية ،والدول والجهات الخارجية ،كم ا يوضح القسم الثاني منه الخدمات التي تقدمها المديريات والوحدات المساندة لمتلقي الخدمة الداخلي

(مديريات/وحدات/أقسام/موظفين) وعلى النحو اآلتي:

 -1المديريات والوحدات الفنية :وهي المديريات والوحدات التي تتعامل مع الجهات الخارجية وفئات المتعاملين.









مديرية التعاون الدولي.
مديرية السياسات والدراسات.
مديرية المشاريع.
مديرية التنمية المحلية.
مديرية العالقات األمريكية والمنظمات الدولية.
مديرية المتابعة والتقييم.
وحدة برامج اإلنتاجية االقتصادية واالجتماعية.
مكتب تنسيق جهود إعادة اعمار العراق.

 -8المديريات والوحدات المساندة :وهي المديريات والوحدات التي تساعد المديريات والوحدات الفنية من خالل تطوير بيئة العمل الداخلية
وتساعد في تقديم الخدمات المساندة لعمل المديريات والوحدات الفنية.






مديرية التطوير اإلداري والموارد البشرية.
وحدة المعلومات واألرشفة.

مديرية الشؤون المالية واإلدارية.
وحدة العالقات العامة واإلعالم.
وحدة الرقابة المالية واإلدارية.
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 1-2الخدمات المقدمة إلى فئات المتعاملين الخارجيين

مديرية التعاون الدولي
الخدمات المقدمة
إيجاد مصادر تمويلية
لطلبات التمويل

تعظيم االستفادة من

هدف الخدمة

الجهات المتلقية لهذه الخدمة

تهدف هذه الخدمة إلى ضبط عملية البحث عن مصادر ونوافذ تمويليـة لطلبـات
تمويــل المش ــاريع الـ ـواردة إل ــى و ازرة التخطــيط والتع ــاون ال ــدولي ،وتنس ــيق عملي ــة
التمويل بحيث تتماشى مع التوجهات واألولويات التمويلية.

تهدف هـذه الخدمـة إلـى تحضـير واعـداد وتوقيـع االتفاقيـات الثقافيـة والعلميـة بـين

الجهات المحلية المستفيدة

االتفاقيات الثقافية والعلمية

و ازرة التخطيط والتعاون الدولي وممثل الدولة أو الجهة المعنية.

ضبط عملية الترشيح

تهــدف هــذه الخدمــة إلــى ضــبط عمليــة الترشــيح لحضــور أو المشــاركة فــي أيــة

التوعية باتفاقية الشراكة

تهـدف هـذه الخدمـة إلـى ضـبط عمليـة مشـاركة أي مسـتفيد مـن أيـة دورة أو بعثــة القطاع الخاس والجهات الحكومية

للدورات والبعثات

األردنية األوروبية

دورات أو بعثات خارجية مقدمة إلى قسم التعاون العلمي والثقافي في الو ازرة.

خارجية من البعثات الواردة إلى قسم التعاون العلمي والثقافي.

المعنية
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مديرية السياسات والدراسات
الخدمات المقدمة
دراسة اتفاقيات القروض

الخارجية

دراسة سبل تدعيم التجارة

البينية

متابعة تطورات

المديونية الخارجية
دراسة الموازين السلعية

هدف الخدمة
تهدف هذه الخدمة إلى دراسة اتفاقيات القروض الخارجية وبيان األثر المالي
واالقتصادي المترتب عليها.

تهدف هذه الخدمة إلى دراسة سبل تدعيم التجارة البينية بين الدول العربية واقامة
التكتالت االقتصادية

أي جهة تقوم بتحويل هذه االتفاقية

للمديرية داخليا وخارجيا
رئاسة الوزراء والو ازرات

تهدف هذه الخدمة إلى توضيح عملية متابعة تطورات المديونية الخارجية وتقييم
األثر المصاحب لهذه التطورات

تهدف هذه الخدمة إلى دراسة الموازين السلعية ألهم المنتجات الزراعية

والصناعية المنتجة محلياً ومدى كفايتها لسد الحاجات المحلية وامكانية التصدير.

دراسة تطورات التجارة

تهدف هذه الخدمة إلى دراسة تطورات التجارة الخارجية وتأثيرها على كل من

إعداد التوقعات حول

تهدف هذه الخدمة إلى إعداد التقارير بخصوس التوقعات االقتصادية ،والتي يتم

الخارجية

الجهة المتلقية لهذه الخدمة

الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

رئاسة الوزراء و الو ازرات

الباحثين والصحافة

المؤشرات االقتصادية

إعدادها بشكل ربعي.

مراقبة الحسابات القومية

تهدف هذه الخدمة إلى تقييم ومتابعة اإلجراءات والتطورات والسياسات المتعلقة

رئاسة الوزراء والو ازرات

تهدف هذه الخدمة إلى إعداد الدراسات والتقارير حول األداء االقتصادي على

رئاسة الوزراء والو ازرات

والمالية والقطاع النقدي

دراسة األداء االقتصادي
مراقبة األداء االقتصادي

من خالل نظام اإلنذار
المبكر

بالحسابات القومية والمالية العامة والقطاع النقدي.

المستوى الكلي والقطاعي.

تهدف هذه الخدمة إلى تعزيز القدرات على إدارة األزمات في المملكة للمحافظة

على االستقرار المالي والنقدي واالجتماعي والسياسي والبيئي

القطاع الخاس
القطاع الخاس
رئاسة الوزراء

اللجنة التوجيهية لنظام اإلنذار

المبكر

تابع  ...مديرية السياسات والدراسات
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إعداد دراسات تحسين
المقدرة التنافسية

متابعة ترتيب تنافسية

األردن

المساهمة في إعداد

وتحديث الخطط الوطنية
إعداد النماذج
االقتصادية

دراسة األبعاد

االقتصادية للقوانين
واألنظمة

مراقبة المؤشرات اآلنية
والريادية

إنشاء وتحديث بنك

المعلومات االقتصادي

تهدف هذه الخدمة إلعداد دراسة حول قطاع أو موضوع معين ،وذلك لتحسين

المقدرة التنافسية في المملكة األردنية الهاشمية

تهدف هذه الخدمة إلى متابعة ترتيب تنافسية األردن من خالل تقرير التنافسية

العالمي وتقرير التنافسية العربي والكتاب السنوي للتنافسية ،وتحليل نتائج هذه

رئاسة الوزراء

المؤسسات الحكومية

القطاع الخاس

التقارير

تهدف هذه الخدمة إلى:
 إعداد اإلطار الكلي لالقتصاد الوطني إدماج األهداف اإلنمائية لأللفية في الخطط والبرامج الوطنيةتهدف هذه الخدمة إلى إعداد النماذج االقتصادية بشكل نصف سنوي ليتم
استخدامها في تحديد التنبؤات االقتصادية

رئاسة الوزراء

المؤسسات الحكومية
رئاسة الوزراء

المؤسسات الحكومية

تهدف هذه الخدمة إلى دراسة األبعاد االقتصادية للقوانين واألنظمة في حال طلب
ذلك من مديرية السياسات والدراسات

تهدف هذه الخدمة إلى توضيح خطوات إعداد جداول دورية ألهم المؤشرات

رئاسة الوزراء

المؤسسات الحكومية

اآلنية والريادية.

تهدف هذه الخدمة إلى توضيح خطوات إنشاء بنك معلومات خاس بالبيانات
والمتغيرات االقتصادية المحلية واإلقليمية والدولية ليتم استخدامه للمساعدة في
إجراء الدراسات والتقارير االقتصادية أو اإلحصائية

رئاسة الوزراء

المؤسسات الحكومية
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مديرية المشاريع
الخدمات المقدمة
المشاركة في وضع الخطط

التنموية

هدف الخدمة
تهدف هذه الخدمة إلى:
-

تحديد األولويات ضمن القطاعات المختلفة

ضمان مواءمة األولويات القطاعية مع األولويات الوطنية

الجهة المتلقية لهذه الخدمة
رئاسة الوزراء

المؤسسات الحكومية

تهدف هذه الخدمة إلى:
دراسة مقترحات المشاريع المقدمة

للتمويل

-

ضمان وضوح فكرة وأهداف وجاهزية المشروع المقترح
ضمان انسجام المشروع مع األهداف الوطنية

ضمان انسجام المشروع مع متطلبات وشروط الجهات المانحة

رئاسة الوزراء

المؤسسات الحكومية

المختلفة
إعداد قاعدة بيانات للمشاريع ذات
األولوية

تهدف هذه الخدمة إلى:
-

تعظيم االستفادة من الموارد المالية المتاحة

توفير البيانات الالزمة عن المشاريع التنموية ذات األولوية

رئاسة الوزراء

المؤسسات الحكومية

تهدف هذه الخدمة إلى:
-

متابعة المشاريع التي تنفذها مختلف الو ازرات والمؤسسات من حيث

نسبة االنجاز ومراجعة خطط العمل وتقارير تقدم سير العمل فيها،

وايجاز المطالبات المالية ،وتحديد الصعوبات والمعوقات التي تؤثر

متابعة المشاريع قيد التنفيذ

على تنفيذها والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع البرامج الكفيلة
بتجاوز هذه المعوقات

-

الجهات المستفيدة

الجهات الممولة

إعداد التقارير الالزمة التي تعكس مستويات االنجاز الحسي والمالي

للمشاريع قيد التنفيذ ،وتوفير كافة المعلومات الالزمة لمتخذي القرار

14

تابع ...مديرية المشاريع

مرافقة بعثات التمويل

تهدف هذه الخدمة إلى:
-

ضمان التنسيق الكامل ما بين بعثات الجهات التمويلية المختلفة

الجهات المعنية بالمشاريع

والجهات الوطنية المنفذة للبرامج والمشاريع اإلنمائية
تهدف هذه الخدمة إلى:

المشاركة في إعداد الموازنات

الجهات الممولة

-

المساعدة في إعداد مشروع موازنات الو ازرات والمؤسسات

الو ازرات والمؤسسات المعنيــة
الجهات الممولة

الحكومية المختلفة ،وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الرأسمالية التي

تندرج ضمن موازنة و ازرة التخطيط والتعاون الدولي
إعداد تقارير سنوية حول آخر

المستجدات للقطاعات المختلفة

لمعرفة أخر المستجدات والتطورات على مستوى القطاعات المختلفة،

وألخذها بعين االعتبار عند اتخاذ أية ق اررات تتعلق بالقضايا التنموية

الو ازرات والمؤسسات المعنيــة

واإلعداد للبرامج التنموية

مديرية التنمية المحلية
الخدمات المقدمة

إعداد تقارير تقدم سير العمل
تقييم البرامج واالستراتيجيات
والسياسات التي تعنى بمجال

التخطيط اإلقليمي

هدف الخدمة
تهدف هذه الخدمة إلى إعداد التقرير الشهري لتقدم سير العمل في متابعة تنفيذ
المشاريع التنموية في جميع المحافظات

الجهة المتلقية لهذه الخدمة

منسق المحافظة المعني

تهدف هذه الخدمة إلى توضيح خطوات تقييم البرامج واالستراتيجيات والسياسات الجهات التي لها عالقة
التي تعنى بنشاطات التخطيط اإلقليمي أو تتداخل معه

بمجاالت التخطيط اإلقليمي
15

تابع ...مديرية التنمية المحلية
تفعيل دور المشاريع الوطنية تهدف هذه الخدمة إلى تفعيل جميع المشاريع الوطنية التي لم تنجح في تحقيق
في تنمية المجتمعات المحلية

المستوى المطلوب في تنمية وتطوير المجتمعات المحلية المحيطة بها

رئاسة الوزراء

المؤسسات الحكومية

مؤسسات المجتمع المدني

دراسة الطلبات المقدمة من تهدف هذه الخدمة إلى دراسة طلبات الجمعيات واألندية المقدمة لو ازرة التخطيط

الجمعيات

دراسة المحددات في المناطق

األقل نموا

التدريب على برنامج الحكومة

اإللكترونية

تحديث المؤشرات والبيانات

على مستوى األقاليم
والمحافظات

متابعة تنفيذ المشاريع التنموية

بالمحافظات

والتعاون الدولي بهدف القيام بتوفير منحة عن طريق المنح المتاحة

تهدف هذه الخدمة إلى تحديد المحددات التي تواجه العمل االجتماعي والتطوعي
في المناطق األقل نمواً وذلك من خالل تقييم أداء الجمعيات الخيرية فيها والعمل

على وضع الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.

تهدف هذه الخدمة إلى شمول موظفي القطاع العام في المناطق األقل حظاً

بالبرامج التدريبية الخاصة بالحكومة اإللكترونية ((ICDL

تهدف هذه الخدمة إلى تحديث المؤشرات والبيانات على مستوى األقاليم

والمحافظات وتوفير قاعدة بيانات توضح الوضع االقتصادي واالجتماعي

للمحافظة أو اإلقليم باإلضافة إلى استنباط المؤشرات وتحديد الفوارق التنموية بين

كافة المحافظات واألقاليم في المملكة.

تهدف هذه الخدمة إلى متابعة جميع المشاريع التنموية في المحافظات والتدقيق

على سير العمل فيها باإلضافة إلى التأكد من دقة المعلومات الموجودة في تقرير
تقدم سير عمل ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية في كافة المحافظات

موظفو القطاع العام في
المناطق األقل حظا

رئاسة الوزراء

المؤسسات الحكومية

رئاسة الوزراء

المؤسسات الحكومية
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مديرية العالقات األمريكية والمنظمات الدولية
الخدمات المقدمة
تنسيق ومتابعة برامج

المساعدات المتفق عليها

بروتوكولياً مع الواليات
المتحدة.

ضبط التعامل مع

منظمة األمم المتحدة
توفير التمويل للمشاريع
التنموية والمساعدات

الفنية والمنح من خالل
مجموعة البنك الدولي

هدف الخدمة

تهدف هذه الخدمة إلى توضيح عملية التعامل واالستفادة من برامج

المساعدات المقدمة من الواليات المتحدة األمريكية.

الجهة المتلقية لهذه الخدمة
الو ازرات ،والمؤسسات الحكومية وغير

الحكومية

الو ازرات ،والمؤسسات الحكومية وغير

تهدف هذه الخدمة إلى توضيح عملية التعامل واالستفادة من برامج مساعدات الحكومية
وكاالت األمم المتحدة

تهدف هذه الخدمة إلى تمويل المشاريع من خالل منحة أو قرض مقدم من

البنك الدولي

منظمات خاصة ذات عالقة ببرامج

األمم المتحدة

الو ازرة المعنية

الجهة المنفذة

الجهة المستفيدة
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مديرية المتابعة والتقييم
هدف الخدمة

الخدمات المقدمة
تهدف هذه الخدمة إلى:
إعداد وتحديث الخطط
الوطنية

-

إعداد الخطط التنموية للقطاعات المختلفة في المملكة

-

إعداد البرامج التنفيذية لهذه الخطط أو المبادرات الوطنية

-

إدماج األهداف اإلنمائية لأللفية في الخطط والبرامج الوطنية

الجهة المتلقية لهذه الخدمة
رئاسة الوزراء

المؤسسات الحكومية
المنظمات الدولية

تهدف هذه الخدمة إلى:
-

ضمان توافق الخطط الوطنية مع األهداف والمبادرات واألولويات والغايات

-

توفير كافة المعلومات الالزمة لمتخذي الق اررات في الو ازرات والمؤسسات

-

ضمان كفاءة تنفيذ الخطط والبرامج بما ينسجم واألهداف الموضوعة لها.

الوطنية.
متابعة الخطط والبرامج
والمشاريع

الحكومية.
-

االستغالل األمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة بما ينسجم مع األهداف

-

إعادة هيكلة وتنظيم المؤسسات في مجال المتابعة والتقييم ومأسسة هذه

واألولويات الوطنية

رئاسة الوزراء

مجلس األمة

المؤسسات الحكومية
المنظمات الدولية

الجهات المانحة

العملية

تهدف هذه الخدمة إلى:

تقييم البرامج والمشاريع

-

دراسة مدى توافق أهداف البرنامج/المشروع مع األهداف واالستراتيجيات

-

تحديد مستوى الكفاءة في التطبيق واإلدارة للمشروع وتحديد مواطن الضعف

الوطنية.

في أنظمة اإلشراف والمتابعة والخروج بالتوصيات والحلول لرفع مستوى

األداء.

-

رئاسة الوزراء

المؤسسات الحكومية

الجهات المانحة

تقدير مدى تقدم سير العمل نحو تحقيق األهداف المنشودة
12

وحدة برامج اإلنتاجية االقتصادية واالجتماعية
هدف الخدمة

الخدمات المقدمة

الجهة المتلقية لهذه الخدمة

تنفيذ مشاريع البنية التحتية واإلسكان:

 مشـروع تطــوير البنيــة التحتيــة فــي المنــاطقالفقيرة

 مش ـ ــروع تط ـ ــوير البني ـ ــة التحتي ـ ــة الداعم ـ ــةلالستثمار

تهدف هذه المشاريع إلى تحسين المناخ والظروف المعيشـية
للمجتمع ــات الفقيـ ـرة م ــن خ ــالل تط ــوير البن ــى التحتي ــة ف ــي

المناطق المستهدفة

المجتمعات الفقيرة في مختلف

التجمعات السكانية في المملكة

 -مشروع إسكان األسر الفقيرة

تنفيذ مشاريع تطوير المشاريع الصغيرة:
 -اإلقراض الصغير والمتوسط

 مراكز تعزيز اإلنتاجية (إرادة) -كيف تبدأ مشروعك

 -كيف تطور مشروعك

تنفيـــــذ مشـــــاريع المـــــنخ الصـــــغيرة والتـــــدخل

ته ــدف ه ــذه المش ــاريع إل ــى دع ــم قط ــاع المش ــاريع الص ــغيرة

والمتوس ــطة م ــن خ ــالل تق ــديم خ ــدمات استش ــارية و إداريـ ـة

وماليــة تــتالءم مــع طبيعــة هــذه المشــاريع والتــي مــن شــأنها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

مســاعدة األف ـراد فــي المنــاطق المســتهدفة علــى إنشــاء و/أو

تطوير وتوسيع مشاريعهم اإلنتاجية

ته ـ ــدف ه ـ ــذه المش ـ ــاريع إل ـ ــى تحس ـ ــين المس ـ ــتوى المعيش ـ ــي

المباشر:
للم ـواطنين وذلــك عــن طريــق زيــادة الــدخل للمجتمــع المحلــي المنظمات المجتمعية وغير الحكومية
 بناء القدرات المؤسسية لمؤسسات المجتمـع من خالل إقامة مشاريع إنتاجية ،إضـافة إلـى وضـع الحلـول((NGOs
المباش ـ ـرة للمشـ ــكالت التنمويـ ــة الظـ ــاهرة وذلـ ــك مـ ــن خـ ــالل
المحلي (برنامج قدرات)
 -مشاريع المنح الصغيرة والتدخل المباشرة

مشاريع التدخل المباشر
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تابع ...وحدة برامج اإلنتاجية االقتصادية واالجتماعية
الهدف من تنفيـذ مبـادرات التنميـة المحليـة الشـاملة هـو خلـق

تنفيذ مشاريع التنمية المحلية الشاملة:
 -برنامج التجمعات الريفية

 -المشاريع الريادية ومناطق جيوب الفقر

اقتصـ ــاديات محليـ ــة مسـ ــتدامة مـ ــن خـ ــالل تنفيـ ــذ المشـ ــاريع NGOs
اإلنتاجيـ ــة التنمويـ ــة وتعزيـ ــز المشـ ــاركة المحليـ ــة فـ ــي عمليـ ــة المجتمعات المحلية في مناطق جيوب
التنمي ــة به ــدف تمك ــين المجتمع ــات المحلي ــة م ــن أخ ــذ زم ــام
الفقر
المبــادرة علــى عاتقهــا مســتقبالً فــي تنفيــذ المشــاريع وتمويلهــا

محلياً

مكتب تنسيق جهود إعادة اعمار العراق
الخدمات المقدمة
-

الجهة المتلقية لهذه الخدمة

وضع اآلليات المناسبة لتطوير وتعزيز العالقة مع العراق في كافة الحكومة األردنية

المجاالت ،وتطوير هذه اآلليات بما يخدم مصلحة البلدين.

الحكومة العراقية

التنسيق بين جميع الو ازرات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاس فيما المؤسسات العاملة في مجال إعمار العراق

يتعلق بتطوير التعاون االقتصادي والفني والثقافي والعلمي واألمني مع رجال األعمال والمستثمرين األردنيين واألجانب في األردن

العراق.
-

تنسيق الجهود الحكومية وكذلك القطاع الخاس ومؤسسات المجتمع

-

تنسيق العمل بين سكرتاريا اللجنة العليا واللجان الفنية القطاعية.

المدني في مجال إعادة إعمار العراق.
-

السفارات والوكاالت األجنبية

والعربية المعنية بإعادة إعمار العراق

منظمات األمم المتحدة
البنك الدولي

التنسيق مع المؤسسات الدولية التي تعمل في مجال إعادة إعمار العراق مؤسسة التمويل الدولية

وبشكل خاس العاملة منها في األردن مثل المكتب المؤقت للبنك المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال دعم العراقيين في األردن

الدولي للعراق-عمان الذي يقوم بإدارة عمليات البنك في العراق ،وكذلك الجهات الدولية التي تقدم منح للحكومة لدعمها في تحمل أعباء
الوكالة األمريكية لإلنماء الدولي ( ،)USAIDوالوكالة اليابانية للتعاون استضافة العراقيين

80

الدولي ( ،)JICAووكاالت األمم المتحدة ذات العالقة مثل الهيئة الوكالة اليابانية للتعاون اإلنمائي
السامية لشؤون الالجئين .UNHCR

-

العمل على توفير كافة التسهيالت الالزمة لتمكين الشركات األجنبية
الراغبة في المساهمة بعملية إعادة إعمار العراق من الدخول للعراق من

خالل األردن ،أو الراغبة بإدارة عملياتها في العراق من األردن.
-

إعداد التقارير حول العالقات الثنائية بين األردن والعراق وحجم التبادل

-

متابعة نتائج المؤتمرات الدولية واإلقليمية حول إعادة إعمار العراق بما

-

التنسيق والمتابعة مع الو ازرات والمؤسسات الحكومية فيما يتعلق بدعم

-

تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال دعم العراقيين

-

العمل كسكرتاريا للجنة التنسيقية المشكلة بقرار من دولة رئيس الوزراء

التجاري.

في ذلك نتائج مؤتمرات المانحين.
العراقيين في األردن.
في األردن.

األفخم لغايات متابعة قضايا العراقيين ،وتوجيه الدعم الموجه من

الحكومات المانحة والمنظمات غير الحكومية للعراقيين في األردن بما

ينسجم مع السياسة العامة للحكومة.
-

المشاركة في عضوية لجنة العطاءات الخاصة والمشكلة لغايات متابعة

-

المتابعة مع كافة الجهات المعنية لضمان االلتزام بمضمون ورقة

-

متابعة وتنسيق البرامج التدريبية الخاصة بالكوادر العراقية.

تنفيذ اتفاقيات المنح المقدمة لدعم الحكومة الستضافتها العراقيين.
السياسات العامة حول آلية توجيه الدعم.
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 2-2الخدمات المقدمة إلى فئات المتعاملين الداخليين
مديرية التطوير اإلداري والموارد البشرية
الخدمات المقدمة
تحسين بيئة العمل
الداخلية

تخطيط وادارة الموارد
البشرية

تطوير وتحفيز الموظفين
دعم ورعاية مشاريع
ومبادرات التطوير

المؤسسي

االرتقاء بمستوى األداء في

الو ازرة

اإلدارة اإلستراتيجية

هدف الخدمة
تهدف هذه الخدمة إلى تنفيذ اإلجراءات والمنهجيات الكفيلة بتحسين بيئة وظروف

العمل مما يمكن الموظفين من القيام بأعمالهم في أفضل ظروف.

الجهة المتلقية لهذه الخدمة
جميع مديريات ووحدات الو ازرة

تهدف هذه الخدمة إلى وضع الخطط المستقبلية لتأمين العدد المطلوب من الكوادر
المؤهلة والالزمة النجاز مهام المديريات والوحدات حسب متطلبات الخطة

اإلستراتيجية ،كما تهدف هذه الخدمة إلى إدارة شؤون األفراد بتطبيق األنظمة

جميع مديريات ووحدات الو ازرة

المتطورة في إدارة الموارد البشرية وبحسب أفضل الممارسات

تهدف هذه الخدمة إلى تطوير أداء ومؤهالت موظفي الو ازرة لالرتقاء بمستوى

الخدمة المقدمة وذلك من خالل تطبيق أنظمة التدريب والمكافآت والحوافز وخلق
بيئة عمل مناسبة.

تهدف هذه الخدمة إلى رعاية وانجاح مشاريع التطوير المؤسسي من خالل توفير
البيئة الممكنة والموارد الالزمة لهذه المشاريع والمبادرات

تهدف هذه الخدمة إلى االرتقاء بجودة عمليات ونشاطات الو ازرة وغرس ثقافة التميز
في األداء المؤسسي من خالل تطبيق أنظمة إدارة الجودة ومنهج إدارة الجودة

الشاملة

تهدف هذه الخدمة إلى التنسيق مع جميع مديريات ووحدات الو ازرة لوضع وتصميم

الخطة اإلستراتيجية للو ازرة وادارتها ومتابعة تنفيذها من خالل منهج بطاقات األداء

المتوازن .Balanced Scorecards

جميع مديريات ووحدات الو ازرة

جميع مديريات ووحدات الو ازرة

جميع مديريات ووحدات الو ازرة

جميع مديريات ووحدات الو ازرة
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وحدة المعلومات واألرشفة
هدف الخدمة

الخدمات المقدمة
توفير وتطوير العنصر

تهدف هذه الخدمة إلى تحسين وتطوير األداء العام للوزارة وتطوير البيئة التقنية

مساعدة.

وأقسام ووحدات الو ازرة والعمل نحو بناء مؤسسة تتعلم من مخزونها المعرفي

التكنولوجي كأداة عمل

استالم وحفظ جميع

المعامالت الصادرة من

الو ازرة والواردة إليها وأرشفتها

الكترونيا وتعميم البالغات

في الو ازرة وتقديم آخر وسائل التكنولوجيا التي تساعد في االرتقاء بأداء مديريات

الجهة المتلقية لهذه الخدمة

جميع مديريات ووحدات الو ازرة

تهدف هذه الخدمة إلى التحديث والتطوير المستمر لنظام األرشفة االلكتروني
لضمان السرعة والجودة في األداء والعمل على نشر المعلومة الصحيحة

وتوثيقها.

جميع مديريات ووحدات الو ازرة

الرسمية والتعاميم الداخلية.
دراسة المشاريع الخاصة

بتكنولوجيا المعلومات
والمقدمة من الجهات

الخارجية من أجل الحصول

على تمويل.

دراسة بعض المشاريع الخاصة بتكنولوجيا المعلومات فنياً والتي تعرض على
وحدة المعلومات واألرشفة واعطاء تقارير فنية حولها ووضع التكلفة التقريبية لها

في حال اكتمال مواصفاتها الفنية.

مديريات ووحدات الو ازرة الخاصة

بالمشاريع والتمويل
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مديرية الشؤون المالية واإلدارية
الخدمات المقدمة

تنفيذ األنشطة المتعلقة

بالمسائل واألمور المالية

تقديم الخدمات اإلدارية

المساندة

تقديم المشورة القانونية

للمديريات واألقسام في

الو ازرة

إدارة القروض والمنح

المشاركة في إعداد

مشروع قانون الموازنة

السنوي وللنفقات الجارية

هدف الخدمة
تهدف هذه الخدمة إلى ضمان االستغالل األمثل للموارد المالية المتاحة من
خالل إدارة الموارد المالية ومراقبة التكاليف ومتابعة اإلجراءات المحاسبية

الجهة المتلقية لهذه الخدمة

جميع المديريات والوحدات

تهدف هذه الخدمة إلى تقديم الدعم واإلسناد اللوجستي لمديريات ووحدات الو ازرة

والتي تشمل تأمين كافة احتياجات الو ازرة من الخدمات اإلدارية واللوازم والصيانة
والنظافة وغيرها

تهدف هذه الخدمة إلى بيان الثغرات في القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول
بها وضمان انسجام عمليات ونشاطات الو ازرة مع األنظمة والتشريعات

تهدف هذه الخدمة إلى متابعة وتنظيم الجوانب المالية في اتفاقيات القروض

والمنح واعادة اإلقراض وفروقات الفوائد وتدقيقها ومراجعة مسودات االتفاقيات

التمويلية إلبداء الرأي فيها.

تهدف هذه الخدمة إلى مناقشة مشاريع موازنات المؤسسات والدوائر الحكومية
واإلشراف على تنفيذ بنود الموازنة بحسب التشريعات المعتمدة.

جميع المديريات والوحدات

جميع المديريات والوحدات

مديريات التمويل والمشاريع

جميع المديريات والوحدات

والرأسمالية للو ازرة

تقديم الخدمات المالية
المساندة

تهدف هذه الخدمة إلى تقديم الخدمات المالية والمحاسبية للموظفين والمتعلقة
بأوضاعهم المالية مثل إجراءات صرف الرواتب واإلجازات وبدل التنقالت

والسفر...الخ

جميع المديريات والوحدات
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وحدة العالقات العامة واإلعالم
الخدمات المقدمة

إقامة عالقة تواصل ما

بين الو ازرة وأجهزة اإلعالم
القيام بأنشطة العالقات
العامة

هدف الخدمة

إبراز الصورة اإليجابية عن الو ازرة لدى الرأي العام من خالل متابعة األحداث
والمناسبات الخارجية والداخلية والرد على استفسارات الجهات الخارجية.

اإلشراف على توفير التسهيالت الستقبال الوفود الرسمية والضيوف ومتابعة كافة
اإلجراءات المتعلقة بسفر موظفي الو ازرة في مهمات رسمية ،وعقد الندوات

الجهة المتلقية لهذه الخدمة

وسائل اإلعالم الخارجية والداخلية

جميع المديريات والوحدات

والمحاضرات واالجتماعات المتعلقة بأعمال الو ازرة.

وحدة الرقابة المالية واإلدارية
هدف الخدمة

الخدمات المقدمة
الفحس المفاجئ على أمين

تهدف هذه الخدمة إلى التأكد من مطابقة الواردات والمقبوضات مع الوثائق

تدقيق مستندات الصرف

تهدف هذه الخدمة إلى تدقيق وضبط مستندات الصرف والتأكد من مطابقتها

مطابقة السجالت والوثائق

تهدف هذه الخدمة إلى التأكد من مطابقة السجالت والوثائق المالية الخاصة

الصندوق

ومطابقتها مع المرفقات

المالية الخاصة بقسم الشؤون
المالية /المحاسبة

الجهة المتلقية لهذه الخدمة

المرسلة إلى و ازرة المالية
لألصول المحاسبية

مديرية الشؤون المالية واإلدارية

بقسم الشؤون المالية/المحاسبة مع السجالت والوثائق الموجودة في وحدة

الرقابة المالية واإلدارية
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الباب الثالث :اإل نجازات
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أوالً :التعاون الدولي
ي ـرتبط األردن بمختلــف الــدول والجهــات المانحــة والتمويليــة بعالقــات متمي ـزة بفضــل قيــادة صــاحب الجاللــة الهاشــمية الملــك عبــد هللا الثــاني بــن الحســين

المعظم (حفظه هللا) ،وقد مكنـت االنجـازات واإلصـالحات  -التـي حققهـا وينفـذها األردن فـي شـتى المجـاالت  -األردن مـن الحصـول علـى المسـاعدات

الخارجية من المنح والقروض الميسرة.

وقد بلغ حجم المساعدات الخارجية لألردن (منح وقروض ميسرة) من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية ،في العام  8002ما مجموعه ..7311

مليـون دوالر ،وذلــك بزيــادة نسـبتها  %73مقارنــة مــع حجـم المســاعدات الخارجيــة للعــام الماضـي  8003والتــي بلغــت  720مليـون دوالر ،كمــا كــان حجــم
المنح الملتزم بها خالل العام  8002قد بلغ  3.7مليـون دوالر ،فـي حـين وصـلت قيمـة القـروض الميسـرة التـي تـم التعاقـد عليهـا مـا قيمتـه  5.211مليـون
دوالر ،ويوضح الشكل التالي تطور أرقام هذه المساعدات خالل األعوام الماضية (:)8002-8005

حجم المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة خالل األعوام
( 4002-4002مليون دوالر)
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حجم المنح الخارجية خالل األعوام ( 4002-4002مليون دوالر)

حجم القروض الميسرة الخارجية خالل األعوام ( 4002-4002مليون دوالر)
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وضمت الجهات المانحة والتمويلية الرئيسـية للمسـاعدات الخارجيـة مـن المـنح والقـروض الميسـرة كـل مـن الواليـات المتحـدة األمريكيـة واالتحـاد األوروبـي
وألمانيا وفرنسا واليابان والصين وكوريا والبنك الدولي وبنك االستثمار األوروبي وبرامج األمم المتحدة والصـناديق العربيـة واإلسـالمية وخاصـة الصـندوق

الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ،والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ،والبنك اإلسالمي للتنمية ،وصندوق أبو ظبي للتنمية.

كما ساهمت هذه المساعدات مساهمة فاعلة في تأمين التمويل الالزم لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية ذات األولوية في إطار البرنامج التنفيذي لمبادرة

كلنا األردن/األجندة الوطنية والقطاعات المختلفة وخاصة المياه والصرف الصحي والتعليم والطاقة والصحة والبنية التحتية وغيرها ،باإلضافة إلى دعم
الموازنة العامة وميزان المدفوعات ،حيث يوضح الشكل أدناه توزيع ونسب هذه المساعدات على القطاعات المختلفة:

والى جانب المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة ،فقد تم تنفيذ العديد من مشاريع الدعم الفني والمؤسسي الهادفة إلى بناء ورفع القدرات
المؤسسية واإلدارية للو از ارت والمؤسسات الحكومية ،وذلك من خالل برامج التوأمة مع المؤسسات والو ازرات العريقة في دول العالم
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وخاصـة االتحــاد األوروبــي ،حيــث اسـتهدفت هــذه المشــاريع مجــاالت الصـناعة والتجــارة ،والز ارعــة ،والغــذاء والـدواء ،والمواصــفات والمقــاييس ،والجمــارك،

والمحاســبة ،والطاقــة البديلــة والمتجــددة ،وتطــوير إدارة م اركــز اإلصــالح والتأهيــل ،ومكافحــة الفســاد ،ومكافحــة اإلرهــاب ،وحمايــة البيئــة .وتعتبــر ألمانيــا

وبريطانيــا والــدنمارك والنمســا وايطاليــا واليونــان وفرنســا مــن أهــم الشــركاء فــي مشــاريع التوأمــة ،األمــر الــذي كــان لــه األثــر الكبيــر فــي تطــوير المؤسســات
األردنية المستفيدة لما لهذه الدول من خبرات طويلة في المجاالت ذات العالقة.

كمـا قامــت الـو ازرة بــالتوقيع علـى عــدد مـن البـرامج التنفيذيـة للتعــاون العلمـي والثقــافي خـالل العــام الماضـي وخاصــة مـع كــل مـن المغــرب وايـران وتشــيلي
واألرجنتين والب ارزيل والصين الشعبية ومصر ،وذلـك بهـدف تـوفير بـرامج التـدريب واإليفـاد فـي دورات وبعثـات د ارسـية محليـة وخارجيـة للكـوادر الوظيفيـة

بمختلف مستوياتها والعاملة في مؤسسات القطاع العام من مختلف الو ازرات والدوائر الحكومية والجامعات الرسمية.
ثانياً :الخطط والبرامج
 )1مبادرة كلنا األردن وتوصيات األجندة الوطنية

 وبهــدف متابعــة مشــاريع خطــط التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة وبنــاء القــدرات المؤسســية للــو ازرات والمؤسســات الحكوميــة فــي عمليــة متابعــة وادارة
المشاريع قامت و ازرة التخطيط والتعاون الدولي بالبدء بتطبيق برنامج محوسب لمتابعة المشـاريع ( ،)Program Oneحيـث تـم خـالل العـام 8002
البدء بمرحلة ريادية لتدريب عدد من موظفي الو ازرات التالية على البرنامج (و ازرة السياحة واآلثار ،و ازرة الزراعة ،و ازرة التربية والتعليم).
 كما قامت و ازرة التخطيط والتعاون الدولي بتفعيـل خدمـة الكترونيـة جديـدة عـن طريـق الموقـع الخـاس بـالو ازرة تتمثـل بتقـديم مقترحـات المشـاريع التـي
بحاجة إلى تمويل من المساعدات الخارجي.
 قامــت الــو ازرة وبالتنســيق مــع كافــة الــو ازرات والمؤسســات المعنيــة بمراجعــة البرنــامج التنفيــذي لألع ـوام ( )8009-8007وتحديثــه ضــمن مبــادرة كلنــا
األردن كمظلــة رئيســية وكــذلك توصــيات األجنــدة الوطنيــة وموائمتــه مــع الموازنــة العامــة وموازنــة المؤسســات المســتقلة للعــام  ،2008وادمــاج منظــور
النوع االجتماعي فيه .كما جرى طباعة البرنامج التنفيذي وتوزيعه على الجهات المعنية.
 عملت الو ازرة على إدماج األهداف اإلنمائية األلفية ومؤشراتها ضمن األهداف القطاعيـة والسياسـات والبـرامج والمشـاريع لمحـاور البرنـامج التنفيـذي،
والمتعلقة بقطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة والفقـر والتـدريب والتشـغيل المهنـي ،وذلـك بالتعـاون مـع برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي UNDP
والــو ازرات والمؤسســات الحكوميــة المعنيــة بهــذه القطاعــات ،ويــأتي ذلــك ضــمن التـزام الحكومــة بوثيقــة األهــداف اإلنمائيــة األلفيــة الصــادرة عــن األمــم
المتحدة والمتفق عليها من قبل ( )129دولة.
)2

التمويل الميكروي
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تتمحــور رؤيــة الحكومــة األردنيــة فــي إيجــاد قطــاع خ ـاس للتمويــل الميكــروي يطبــق الممارســات الفضــلى وذلــك مــن خــالل تطبيــق اإلســتراتيجية الوطنيــة

للتمويل الميكروي التي تم تبنيها عام  8005استناداً إلى توجهات و ازرة التخطيط والتعاون الدولي في دعم هـذا القطـاع ،حيـث تـم تشـكيل فريـق فنـي مـن
الو ازرة بالتعاون مع المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء ( )CGAPإلعداد االسـتراتيجة الوطنيـة للتمويـل الميكـروي بهـدف تـوفير بيئـة مالئمـة للقطـاع

ترتكز على أسس زيادة مشاركة القطاع الخاس فيه واعطاءه كامل الصالحية كطرف رئيسي لتقديم الخدمات التمويلية فيمـا ينحصـر دور الحكومـة فـي

دعم المناخ االستثماري واالقتصادي للقطاع.

هـذا وقــد اسـتمر نهــج الــو ازرة فـي دعــم وتنميـة جهــود مؤسســات التمويـل الميكــروي بهــدف االنتشـار إلــى المنـاطق الفقيـرة خــارج م اركـز المحافظــات وتنويــع
منتجاتهم اإلقراضية لخدمة الفئات االجتماعية المستهدفة باإلضافة لتنفيذ عدد من البرامج واألنشطة أهمها ما يلي:

الدعم المالي:

أثمرت جهود و ازرة التخطيط والتعاون الدولي مع الجهات المانحة في اسـتقطاب قـروض ميسـرة طويلـة األجـل لمؤسسـات التمويـل الميكـروي خـالل العـام

 8002وذلك من خالل:

 الحكومــة اإلســبانية ممثلــة بالوكالــة اإلســبانية للتعــاون الــدولي  :)AECIDتوقيــع اتفاقيــات تمويــل بقيمــة ( )15مليــون يــورو مــع كــل مــن البنــكالوطني لتمويل المشاريع الصغيرة بقيمـة ( )5مليـون يـورو ،ومـع األردنيـة لتمويـل المشـاريع الصـغيرة-تمـويلكم -بقيمـة ( )4مليـون يـورو كمـا تـم توقيـع

اتفاقية مع صندوق المرأة بقيمة ( )6مليون يورو.

 الحكومة الفرنسية ممثلة بالوكالة الفرنسية لإلنماء  :)AFDتوقيع اتفاقية تمويل بقيمته ( )3مليون يورو بالتعـاون مـع بنـك سوسـيته جنـرال بهـدفتفعيـل دور البنـوك التجاريــة فـي دعــم مؤسسـات التمويــل الميكـروي ،حيــث تلقـى البنـك التمويــل بعملـة اليــورو ،وتـم إعــادة إق ارضـه بالعملــة المحليـة إلــى

مؤسستين من المؤسسات العاملة في القطاع وهما األردنية لتمويـل المشـاريع الصـغيرة – تمـويلكم  -بقيمـة ( )8مليـون دينـار والشـرق األوسـط لتمويـل
المشاريع الصغيرة بقيمة ( )1مليون دينار.
 منح مبلغ إضافي بقيمة ( )1مليون دينار من مخصصات و ازرة التخطيط والتعاون الدولي لصندوق التنمية والتشغيل ضمن اتفاقيـة المشـاريع الرياديـةالمبرمة بين و ازرة التخطيط والتعاون الدولي  /برامج اإلنتاجيـة االقتصـادية واالجتماعيـة وصـندوق التنميـة والتشـغيل بهـدف توسـيع أنشـطته اإلق ارضـية
في مناطق جيوب الفقر المحددة من قبل الحكومة األردنية.
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درسـة تقيـيم السـوق الميكـروي واألثـر علـى المسـتوى الـوطني عـام  ،8007والتـي قامـت
 الطلب من الوكالة الفرنسـية لإلنمـاء ( )AFDتمويـل وادارة ابإعدادها مؤسسة ( (PlaNet Financeحيث هدفت هذه الدراسة إلى تقييم وضع القطاع ومدى تأثيره على األفراد والمؤسسات العاملة فيه.

 تم إبرام اتفاقية بين الو ازرة وصندوق التنميـة والتشـغيل عـام  8008بهـدف إعـادة هيكلـة صـندوق التنميـة والتشـغيل ليعمـل كمظلـة لإلقـراض الميكـرويمن خالل المؤسسات الوسيطة المعتمدة لهذه الغاية ،وتخصيس مبلغ ( )5مليون دينار للصندوق من مخصصات الو ازرة إلعادة إقراضها لمؤسسـات
التمويل الميكروي وتركيز جهوده اإلقراضية المباشرة نحو المشـاريع الصـغيرة والمتوسـطة وتوسـع عمـل الصـندوق فـي مجـال تقـديم خدماتـه اإلق ارضـية

خارج مراكز المحافظات وفي المناطق النائية.

 ساهمت الو ازرة خالل األعوام ( )8001-1997بتوفير الدعم لهذا القطاع من خالل برنامج أمير وبتمويل من الوكالة األمريكية لإلنمـاء ()USAIDلتأسيس أربعة مؤسسات متخصصة للتمويل الميكـروي ويـأتي ذلـك انسـجاماً مـع دور و ازرة التخطـيط والتعـاون الـدولي التنمـوي باعتبـار قطـاع التمويـل
الميكروي إحدى األدوات الفاعلة فـي محاربـة الفقـر ،حيـث تتبـع هـذه المؤسسـات الممارسـات العالميـة الفضـلى كأسـلوب معتمـد فـي عمليـات اإلقـراض

الميكروي.

الدعم الفني:

 -زيــارة بعثــة المجموعــة االستشــارية لمســاعدة الفق ـراء ( )CGAPإلــى األردن خــالل الفت ـرة  8002/11/18-4واالجتمــاع مــع جميــع مؤسســات التمويــل

الميكــروي العاملــة فــي القطــاع باإلضــافة إلــى المؤسســات الحكوميــة المعنيــة بهــدف إج ـراء مســح للبيئ ـة التش ـريعية لقطــاع التمويــل الميكــروي وتقــديم

التوصيات التي من شأنها تنمية القطاع وتطوير خدماته استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية الرائدة في هذه الصناعة.

 -توقيع اتفاقية تعاون مشـترك مـع مؤسسـة التمويـل الدوليـة ( )IFCلتقويـة اإلطـار القـانوني لتبـادل المعلومـات االئتمانيـة وبمـا يفـتح المجـال إلنشـاء أول

مكتب لتبادل المعلومات االئتمانية في األردن ،كما ستعمل مؤسسة التمويل الدولية من خالل هـذه االتفاقيـة علـى صـياغة واقـرار قـانون جديـد لتنظـيم
تبادل المعلومات االئتمانية باإلضافة إلى توعية األطراف ذات العالقة فيما يتعلق بالتقارير االئتمانية.

 توقيــع مــذكرة تفــاهم مــع المجموعــة االستشــارية لمســاعدة الفقـراء ( )CGAPعــام  ،8004تضــمنت اختيــار األردن كدولــة حاضــنة لمركــز فنــي إقليمــي( )Technical Hubيهدف لتطوير صناعة اإلقراض الميكروي قي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

أوجه الدعم األخرى:

 -ضمن جهود و ازرة التخطيط والتعاون الدولي في تطوير صناعة تمويل المشاريع الصغيرة في األردن استناداً إلى منهج الممارسات الفضلى وتوضـيح

ال ــدور االجتم ــاعي للقط ــاع ،حي ــث ت ــم العم ــل بش ــكل مباش ــر م ــع مؤسس ــات التموي ــل الميك ــروي وح ــثهم عل ــى توقي ــع وثيق ــة ميث ــاق الس ــلوك المهن ــي
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( )Code of Ethicsبين مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والميكروية في األردن تحت رعاية وزيـر التخطـيط والتعـاون الـدولي وتعـد هـذه المبـادرة
األولى من نوعها في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

 توقيع مذكرة تفاهم بقيمة ( )1006مليون دوالر بين البنك اإلسالمي للتنمية وو ازرة التخطـيط والتعـاون الـدولي وصـندوق التنميـة والتشـغيل ،بهـدف دعـمالقــدرات التمويليــة والمؤسســية لصــندوق التنميــة والتشــغيل والمؤسســات الوســيطة مــن خــالل إدخــال منتجــات إســالمية إلــى نشــاطاتهم اإلق ارضــية ،ومــن

المتوقع توقيع اتفاقية القرض خالل النصف األول من العام .8009

 توقيع اتفاقية بين صندوق المرأة ومؤسسة التمويل الدولية بالتنسيق مع و ازرة التخطيط والتعاون الدولي بهدف تقديم ضمان لقرض طويل األمد بقيمةمليـوني دينـار مقــدم مـن بنــك سوسـتيه جنـرال إلـى صــندوق المـرأة وتقــديم مسـاعدة استشــارية فنيـة للصــندوق تتمثـل فــي دعـم مجــاالت عمـل الصــندوق

المختلفة كإدارة المخاطر ودراسة احتياجات السوق والتدريب والعمل على إدخال نشاط التأجير التمويلي كأداة تمويلية جديدة.

 ساهمت الو ازرة في إبرام اتفاقية بين شركة غرامين-جميل ومؤسسة تمـويلكم بتقـديم ضـمانة بلغـت قيمتـه  26000دوالر أميركـي لتمويـل حصـلت عليـهمؤسسـة تمـويلكم بقيمـة  802مليـون دوالر أميركـي مـن بنـك سوسـتيه جنـرال ،حيـث سـجلت هـذه العمليـة دخـول شـركة غـرامين-جميـل سـوق التمويـل

ـتعزز إمكانيـة التعـاون وتبـادل الخبـرات مـن خـالل تقـديم المصـادر التمويليـة وبنـاء القـدرات
األصغر األردني ،حيث أن هذه الشراكة بين المؤسستين س ز
من أجل خدمة الفقراء المنتجين وأصحاب المشاريع الصغرى في األردن.

 )3الدراسات واألبحاث
 قامت الو ازرة بدعم تنفيذ العديد من الدراسات واألبحاث خالل العام  8002والتي من أهمها:
أ)

دراسة شمولية لتطوير منطقة الشاطئ الشرقي للبحر الميت :في إطار الجهود الهادفة إلى تطوير منطقة وادي األردن كمنطقة جذب سياحي

واستثماري ،تم خالل العام  8002االنتهاء من إعداد الدراسة الشاملة لتطوير منطقة الشاطئ الشرقي للبحر الميت في وادي األردن ،حيث
تضمنت الدراسة التفصيلية لمنطقة الساحل الشرقي للبحر الميت وضع خطة تفصيلية الستعماالت األراضي فيها ودراسة الفرس االستثمارية

والقدرات الفنية للمؤسسات ذات العالقة وآلية بناء قدراتها واقتراح الشكل األفضل إدارياً للمنطقة .تم تنفيذ الدراسة من خالل برنامج سابق

( ،)SABEQالممول من خالل الوكالة األمريكية لإلنماء الدولي وبكلفة ( )200ألف دوالر أمريكي.

ب) اإلدارة المتكاملة إلعادة تأهيل سيل الزرقاء :تم خالل شهر شباط  8002توقيع اتفاقية منحة مع الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي بقيمة 965

ألف يورو لتنفيذ مشروع بناء القدرات المؤسسية لوضع وتنفيذ خطة إدارة متكاملة إلعادة تأهيل سيل الزرقاء ،حيث بدأ تنفيذ المشروع خالل الربع

الثاني من عام 8002
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ت) اإلستراتيجية التمويلية المتكاملة لمكافحة التصحر :تم خالل العام  8002االنتهاء من إعداد اإلستراتيجية التمويلية لمكافحة التصحر بالتعاون
مع الجهات ذات العالقة وبدعم من برنامج اآللية العالمية.

ث) دراسات وتصاميم محطة استقبال الصهاريج :تم خالل العام  8002توفير التمويل الالزم من خالل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
إلجراء دراسة جدوى مشروع إنشاء محطة الستقبال ومعالجة مياه صهاريج النضح.

ج) دراسة المياه االعادمة والنفايات الصلبة في حوض عمان الزرقاء ()USTDA
ح) دراسات صرف صحي غرب البلقاء )USTDA
خ) مشروع التكيف مع التغير المناخي :تم خالل العام  8002الحصول على تمويل (منحة) بقيمة ( )4مليون دوالر من صندوق األهداف اإلنمائية
لأللفية لدعم مشروع حول التكيف مع التغير المناخي لتحسين وضع األردن في مجال إدارة المياه.

 )4النوع االجتماعي
 يعتبــر تصــنيف البيانــات المؤسســية حســب النــوع االجتمــاعي مــن أهــم العوامــل التــي تعطــي دالالت واضــحة حــول مهــام الرجــل والم ـرأة ،ودوريهمــا،
ومسؤولياتهما ،وحاجاتهما .كما أن جمع البيانات المصنفة حسب النوع االجتمـاعي وتقـديم التـدريب المتعلـق بـالنوع االجتمـاعي وتعيـين موظـف أو
أكثر مسؤول عن قضايا النوع االجتماعي تعتبر من االستراتيجيات الهامة التي يتم تبنيها إلحقاق التوازن بين الجنسين في أي منظمة أو مؤسسة.
 يبلــغ عــدد مــوظفي وموظفــات و ازرة التخطــيط والتعــاون الــدولي  869موظــف وموظفــة ،تشــكل نســبة الموظفــات ( .)%4802وتتميــز و ازرة التخطــيط
والتعاون الدولي باهتمامها البالغ بإتاحة الفرس أمام المرأة بتولي المناصب القيادية .حيث نجد أن هناك نسبة مشجعة مـن الموظفـات فـي الوظـائف
اإلداريــة العليــا ،فقــد بلغــت لعــام  )%8204( 8002مــن مجمــوع مــدراء المــديريات ومــن فــي مكــانتهم .كمــا ارتفعــت نســبة الموظفــات فــي المناصــب
اإلدارية المتوسطة كرئيسة قسم ،والوظائف اإلشرافية ذات المسؤوليات المتعددة كمديرة مشروع ومنسقة رئيسة ،فنجد أن تمثيلهن هـو األعلـى مقارنـة
بالموظفين الذكور ،حيث بلغت نسبة الموظفات ( )%5401من مجموع الموظفين والموظفات في تلك الوظائف.
 واضافة إلى تلك البيانات التي تشير بشكل واضح إلى وجود تمييز إيجابي لصـالح المـرأة فـي إتاحـة الفـرس أمامهـا فـي المناصـب القياديـة ،نجـد أن
نسبة اإلناث ممن حصلوا على ترقية خالل عامي  8002-8007فـي و ازرة التخطـيط هـي ( .)%5602كمـا تسـعى الـو ازرة وبشـكل دوري علـى تقـديم
فرس التدريب المستمر لتعزيز قدرات الموظفين والموظفات في مهارات القيادة واإلدارة دون أي تمييز في الفرس بين الجنسين.
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 وبهــدف بنــاء قــدرات و ازرة التخطــيط والتعــاون الــدولي فــي مفهــوم النــوع االجتمــاعي وأهميتــه كمــدخل تنمــوي قامــت الــو ازرة وبــدعم مــن صــندوق األمــم
الوزرة ،ومـن
المتحدة اإلنمائي للمرأة بتصميم وتنفيذ برنامج توعوي من خالل ورش تعريفية وتدريبية بالنوع االجتماعي شارك فيها موظفو وموظفات ا
مختلــف الم اركــز الوظيفيــة ،فقـد تــم تــدريب وتوعيــة أكثــر مــن  %30مــن المــوظفين والموظفــات فــي الــو ازرة علــى مفهــوم النــوع االجتمــاعي خــالل عــام
.8002
 مشروع قياس أثر السياسات واالستراتيجيات الوطنية في المساواة الجندرية  -البنك الدولي.
 ســيقوم قســم النــوع االجتمــاعي بمتابعــة تنفيــذ منحــة مشــروع مــن البنــك الــدولي مــدتها ثــالث ســنوات  8011-8009يهــدف إلــى تعزيــز قــدرات و ازرة
التخطــيط والتعــاون الــدولي فــي متابعــة وتقيــيم بـرامج ومشــاريع النــوع االجتمــاعي إضــافة إلــى تعزيــز قاعــدة البيانــات الوطنيــة فــي دائـرة اإلحصـاءات
العامة في مؤشرات النوع االجتماعي .كما سيتم التركيز في المشروع على أهمية البيانات الكمية والنوعية المصنفة حسب النوع االجتماعي وتـدريب
العاملين على إنتاجها واستخدامها.

 )5اإلنذار المبكر
 تعمــل الــو ازرة علــى بنــاء نمــوذج اقتصــاد كلــي لنظــام اإلنــذار المبكــر بالتعــاون مــع خب ـراء مــن البنــك الــدولي ،وقــد قــام الخب ـراء بزيــارة الــو ازرة وتقــديم
توصــياته م الخاصــة بمتطلبــات انجــاز العمــل ،وبهــذا اإلطــار تــم تعيــين مــوظفين للعمــل علــى المشــروع ،ويجــري حاليــا بنــاء قاعــدة بيانــات خاصــة
بالمؤشرات االقتصادية حتى يصار بعد ذلك إلى بناء النموذج مع الخبراء ومن ثـم إعـداد تقـارير تحليليـة اقتصـادية ربعيـة تتضـمن تقـديرات مسـتقبلية
خاصة بالمشروع.
 )6مرصد التنافسية
 تــم إصــدار تقريــر التنافســية األردنــي األول 8002-8007ضــمن المعــايير الفنيــة واالقتصــادية و شــمل هــذا التقريــر خمــس قطاعــات رياديــة ،وهــي
السياحة ،والسياحة العالجية ،والصناعات الدوائية ،والتعليم العالي ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .كما تم إعداد مؤشرات اقتصادية ومسوحات
خاصة بكل قطاع ليتم من خاللها متابعة أداء القطاعات بشكل دوري ومقارنتها بنظيراتها إقليمياً وعالمياً (.)Benchmarking

 إنشــاء موقــع إلكترونــي خــاس بمرصــد التنافســية ( (www.jnco.gov.joويــتم تحديثــه بشــكل مســتمر ألنــه يشــكل النافــذة التعريفيــة بالمرصــد
الــوطني للتنافســية مــن جهــة ،وليكــون مصــد اًر للد ارســات والمعلومــات القطاعيــة المعــدة مــن قبــل فريــق التنافســية لتخــدم كــل المعنيــين فــي
القطاعات االقتصادية من جهة أخرى ،إضافة إلى ترجمة الموقع االلكتروني لمرصد التنافسية إلى اللغة العربية.
 تـم إرسـال اإلســتمارات الخاصـة بتقريــر التنافسـية العــالمي /المنتـدى اإلقتصــادي العـالمي والتـي تمــت تعبئتهـا وفقـاً للشـروط المرجعيــة للمنتـدى والبــالغ
عددها ( 158إستمارة) ،علماً بأن الحد األدنى المحـدد مـن قبـل المنتـدى االقتصـادي العـالمي هـو ( )20اسـتمارة .حيـث تضـمنت تلـك المهمـة علـى
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توزيع أكثر من  550استمارة على ما يزيد عن  860شخس من العينة المستهدفة من القطاع ،إضافةً إلى عقد ما يزيـد عـن  170مقابلـة شخصـية
في مختلف مناطق المملكة مع المعنيين من القطاع الخاس للتأكد من إدراك المستجيبين ألهمية االستطالع وانعكاس نتائجـه بالنتيجـة علـى ترتيـب

األردن بشكل عام.

 تم تزويد معهد التنمية اإلدارية ( )IMDباإلحصاءات واالستمارات الخاصة به والتي تمـت عمليـة تعبئتهـا وفقـاً للشـروط الفنيـة ( 98اسـتمارة) ،علمـاً
بأن الحد األدنى المحدد من قبل المعهد هو ( )50استمارة.

 تمـت متابعـة تقريـر التنافسـية لقطـاع السـياحة والسـفر ( ،)The Travel and Tourism Competitiveness Reportوتقريـر التنافسـية لقطـاع

االتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات ( )The Global Information Technology Reportللعـام  ،8002 /8007واللـذين صـد ار مـؤخ اًر عـن

المنتدى االقتصادي العالمي ،حيث تم إعداد التقارير التحليلية لمرتبة األردن في هذين التقريرين.
 تقرير تمكين التجارة الدولية للعام  8002والذي صدر عن المنتدى االقتصادي العالمي.

 تقرير التنافسية األردني الثاني للعام  ،8009-8002في األشهر األخيرة من نهاية العام الماضي تم اختيار القطاعات االقتصادية المنوي دراستها

لتضمينها في التقرير لعام  8009-8002وهي ثالثة من القطاعات االقتصادية المهمة قطاع البنوك وقطاع التأمين وقطاع الصناعات الغذائية/
اللحوم المصنعة.

ثالثاً :التنمية المحلية ومكافحة الفقر
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قامــت الــو ازرة خــالل العــام  2008بتحقيــق جملــة مــن االنجــازات التــي تتعلــق بالتنميــة المحليــة ومكافحــة الفقــر اســتهدفت مــن خاللهــا مختلــف المســتويات
التنموية (البلديات المحافظات) ،وجاءت لتعـالج التحـديات التـي تواجـه التنميـة المحليـة سـواء مـن الناحيـة اإلداريـة أو الماليـة أو المتعلقـة بتـوفير خـدمات
البنية التحتية ،أو تعزيز المشاركة الشعبية ،وكذلك تعزيز اإلنتاجية.

مشروع بناء القدرات المؤسسية للحكام اإلداريين وموظفي وحدات التنمية في المحافظات:


االنتهاء من إعداد اإلطار التنظيمي لوحدات التنمية في المحافظات ،والمتضمن إعادة هيكلة تلك الوحدات وتحديد اإلجراءات والخطوات المعيارية



االنتهاء من تنفيذ المرحلتين التدريبيتين األولى والثانية للبرنامج التدريبي لتعزيز قدرات نحـو  100متـدرب مـن الحكـام اإلداريـين ،ومـوظفي وحـدات

الالزمة ألداء كل مهمة من مهامها وربطها بالوظائف والمستويات اإلدارية المحددة بالهيكل التنظيمي لها.

التنميــة فــي المحافظــات ،فــي مجــاالت مفهــوم التنميــة المحليــة ،وادارة المشــاريع ،والتخطــيط االســتراتيجي ،وتحليــل الواقــع االقتصــادي واالجتمــاعي،

واالقتصاد ،وادارة المعلومات ،وادارة الجودة.



متابعة تقدم سير عمـل المشـاريع ال أرسـمالية الحكوميـة التنمويـة التـي تنفـذ فـي المحافظـات واعـداد تقـارير شـهرية لهـا مـن خـالل وحـدات التنميـة فـي
المحافظات.

مشروع األسـواق الشعبية


طرح عطاءات تنفيـذ األسـواق الشـعبية الدائمـة ضـمن المرحلـة األولـى فـي عشـر بلـديات وهـي (معـاذ بـن جبـل ،وجـرش الكبـرى ،وكفرنجـة الجديـدة،

والمفرق الكبرى ،وعين الباشا الجديدة ،والشونة الوسـطى ،وذيبـان الجديـدة ،ومؤتـة والمـزار ،والقادسـية ،والحسـينية الجديـدة) ،وبتكلفـة إجماليـة بلغـت

( )3مليون دينار.


كما ساهمت و ازرة التخطيط والتعاون الدولي بتخصيس مبلغ ( )800ألف دينار إلنشاء ( )50سوق شعبي مؤقت لتوفير احتياجات المواطنين من

السلع والمواد التموينية بأسعار مناسبة خالل شهر رمضان المبارك.

برنامج مكافحة الفقر من خالل التنمية المحلية الممول من االتحاد األوروبي


تم إعداد إستراتيجية مكافحة الفقر من خالل التنمية المحلية في األردن والخطة التنفيذية لها والموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء المـوقر بتـاريخ



تم إعداد التصاميم الالزمة وطرح عطاءات ( )12مشروع تنموي تقدمت بها البلديات المستفيدة من البرنامج.

.8002/11/5



يجري العمل على متابعة صرف باقي مبلغ المنحة المقررة ،حيث قامت لهذه الغايـة بعثـة تقيـيم مـن االتحـاد األوروبـي لمراقبـة تنفيـذ بـاقي مؤشـرات

البرنامج ،ومن المتوقع صرف مبلغ ( )1605مليون يورو.
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إصالح وتطوير القطاع التعاوني في المملكة


قامت و ازرة التخطيط والتعاون الـدولي بالتنسـيق مـع المؤسسـة التعاونيـة األردنيـة وديـوان الـرأي والتشـريع لالنتهـاء مـن مراجعـة مشـروع قـانون تنظـيم

القطاع التعاوني تمهيداً للسير بإق ارره وفق القنوات الدستورية ،حيث يتوقع أن يصبح لهذا القطاع مسـاهمة فاعلـة فـي تحسـين المسـتويات المعيشـية
للمواطنين من خالل تعظيم القيمة المضافة واألثر االقتصادي واالجتماعي لهم للمساهمة في االقتصاد المحلي.

برنامج الالمركزية ومشاركة المرأة بالتعاون مع الحكومة الدنمركية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي


إعداد مسودة رؤية لتعزيز الالمركزية في األردن ومناقشتها في ورشة عمل وطنية تم عقدها بتاريخ  8002/7/10بمشاركة كافـة الجهـات المعنيـة،



إعداد خطـة عمـل أنشـطة البرنـامج التـي سـتنفذ حتـى نهايتـه بتـاريخ  8009/3/31ومناقشـتها مـع الجهـات المعنيـة والموافقـة عليهـا ،وتـم بـدء العمـل

وكذلك تم عرضها في اجتماع تنسيق جهود المانحين في مجال التنمية المحلية بتاريخ  8002/2/3حيث أبدى المشاركون دعمهم لهذه الرؤية.
على التحضير إلعداد مسودة نظام متابعة مؤشرات الالمركزية وأداء البلديات والمحافظات في هذا المجال.

وبهدف توفير المعلومات في مجال التنمية المحلية ،تم إنجاز ما يلي:


إعداد تقارير حول أبرز مؤشرات الواقع الديمغرافي واالجتماعي واالقتصادي في المحافظات للعام  8002بالتعاون مع دائرة اإلحصاءات العامة.



متابعة تفعيل األنظمة اإللكترونية الالزمة لعمل وحدات التنمية في المحافظات لمتابعة المشـاريع التنمويـة والمعلومـات اإلقليميـة بالتعـاون مـع و ازرة



ـاء علـى نتـائج مسـح
إعداد تقارير حول أبرز خصائس الواقع الديمغرافي واالجتماعي واالقتصادي لمناطق جيوب الفقـر ال ـ 88التـي تـم تحديـدها بن ً
دخل ونفقات األسرة لعام .8006

الداخلية والجمعية العلمية الملكية.



التنسـيق مـع دائـرة اإلحصـاءات العامـة لبــدء إعـداد الواقـع االجتمــاعي واالقتصـادي علـى مســتوى األلويـة واألقضـية والبلــديات ووضـع اإلطـار العــام

لهذه الغاية ليصار إلى المباشرة بالتنفيذ مطلع عام .8009

مشروع تطوير ضريبة األبنية واألراضي بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي


إنشاء قاعدة بيانات :تم تجهيز شبكة الحاسوب لـ  36موقع ،وشراء  124جهاز حاسوب شخصي 54 ،طابعـة ليزريـة 60 ،طابعـة نقطيـة ،طابعـة

سطرية 3 ،أجهزة حاسـوب محمـول 4 ،أجهـزة تشـغيل رئيسـي 1 ،جهـاز  .UPSكمـا تـم تفعيـل خدمـة االنترنـت ،وتشـغيل  82مركـز تحصـيل علـى
النظام اآللي .وقد تم توقيع اتفاقية ما بين و ازرة المالية ودائرة تسجيل األراضي والمساحة بهدف ربط دائرة األراضي والمسـاحة بالمشـروع ،وتشـغيل

عدد من البلديات الكبرى لمناطق التحصيل.



تــدريب الكــادر :تــم عقــد  48دورة تدريبيــة للمــوظفين العــاملين فــي مجــال التخمــين والتحصــيل وعــددهم  583موظــف .وتــم إعــداد األدلــة اإلرشــادية
التاليـة :المرشــد فـي تحقيــق وتحصــيل الضـرائب ،ودليــل فــي أســاليب واجـراءات التخمــين والتحصــيل ،ودليــل المســتخدم ،والهيكــل التنظيمــي لضـريبة

األبنية واألراضي.
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توعية المواطنين :تم إعـداد خطـة توعويـة للمـواطنين مـن خـالل البروشـورات والمنشـورات ووسـائل اإلعـالم وعقـد ورشـات العمـل ،وتسـهيل إجـراءات



تفويض الصالحيات :توقيع مذكرة تفاهم بين و ازرة المالية وو ازرة الشؤون البلدية تم االتفاق بموجبها على وضع جدول زمنـي لتفـويض الصـالحيات

العمل باستخدام وسائل التقنية الحديثة وتقليل األخطاء.

لهذه البلديات ( %25من البلـديات أصـبحت مفوضـة) .ومـن الجـدير بالـذكر أن التحصـيالت للعـام  8002قـد زادت عـن مثيالتهـا لـنفس الفتـرة مـن

العام  8007بنسبة .%15


تقــوم حالي ـاً و ازرة التخطــيط والتعــاون الــدولي بالتنســيق مــع الجهــات المانحــة لتــوفير تمويــل للمرحلــة الثانيــة مــن المشــروع بقيمــة  805500000دوالر

تساهم الحكومة بما قيمته  850ألف دوالر.

برنامج تطوير البلديات وتعزيز المشاركة الشعبية بالتعاون مع مؤسسة تحدي األلفية األمريكية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية
 .1زيادة المشاركة الشعبية مع التركيز على النساء والشباب في االنتخابات المحلية والوطنية:



تنفيذ بعض األنشطة التدريبية ذات العالقة بتوعية المواطنين وخاصة فئات الشباب والمرأة للمشاركة في العمليتين االنتخـابيتين البلديـة والبرلمانيـة،



تنفيذ برنامج تدريبي متعلق بمفاهيم المواطنة والعمل التطوعي ،والتربية المدنية ،والمبادرات الشبابية في البلديات التسع المستفيدة من البرنامج.

مثل عقد ملتقيات الشباب ،والندوات التلفزيونية واإلذاعية.





تنفيذ دراسة "العوامل الداعمة والمعيقة لنجاح المرأة في االنتخابات البلدية والبرلمانية".
تأسيس واطالق شبكة المعرفة للنساء العضوات في المجالس البلدية " نشميات".

تنفيذ خطة التوعية بأهمية النوع االجتماعي من خالل توزيع نشرات تثقيفية (إدماج) ورسائل الكترونية باللغتين العربية واإلنجليزية.

 .2تفعيل دور المجتمع المحلي في مجال الحاكمية والعمل البلدي:


تنفيــذ برنــامج تــدريبي للجــان التطوعيــة ووحــدات التنميــة المحليــة فــي البلــديات علــى مواضــيع متعــددة مثــل التخطــيط االســتراتيجي ،تخطــيط العمــل،



دعم إنشاء وحدات التنمية المحلية في البلديات المستفيدة ،وتزويدها باالحتياجات اللوجستية المطلوبة.

التنمية المستدامة وبناء الفريق ،وكذلك المساعدة في إعداد خطط التنمية المحلية للبلديات التسع المستفيدة من البرنامج.





إعداد تقارير "دليل البلدية" بالتعاون مع اللجان التطوعيـة ووحـدات التنميـة المحليـة فـي البلـديات التسـعة ،حيـث تشـتمل هـذه التقـارير علـى :مقدمـة،

عامة عن البلدية ،والجهات الخارجية ذات العالقة بالبلدية ،والقطاعات الفاعلة ضمن البلدية(حكومية وغير حكومية).
وفكرة ز
إعداد العدد األول من نشرة بعنوان "حكايات من البلديات" وذلك لمتابعة أخبار البلديات التسعة والتطورات التنموية وقصس النجاح فيها.

عقد ورشات تدريبية حول موضوع التنمية المحلية في البلديات التسع واعداد خطط التنمية المحلية .والتي هدفت إلى بناء قدرات اللجـان التطوعيـة
ووحدات التنمية في مجال التنمية المستدامة والتخطيط االستراتيجي ،وكذلك تم عقد ورشات أخرى في مجال إعداد خطط التنمية المحلية ،ويجـري

العمل حالياً على إعداد الخطط التنموية لبلديات التسعة للثالث سنوات القادمة.
 .3التأسيس لشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص:
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إعداد إستراتيجية البلديات للشـراكة مـع القطـاع الخـاس فـي ثـالث بلـديات هـي :جـرش الكبـرى ومأدبـا الكبـرى والشـوبك الجديـدة ،بالتعـاون مـع كافـة



إعداد دليل مؤسسي للبلديات للشراكة مع القطاع الخاس ،والذي يشتمل على أشكال ونماذج الشراكات ،المحددات والصعوبات لتحقيق الشراكات،



عقد دورة تدريب المدربين على موضوع الشراكة ما بين القطاع العام والخاس.

الجهات المعنية بهذا الموضوع.

تعريف شكل الشراكات وآليات تطبيقها ،تحديد الشركاء من القطاع الخاس ومهارات التفاوض معهم.



تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي للبلديات التسعة المستفيدة من البرنامج في مجال الشراكة مع القطاع الخاس.
إعداد دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع المقترحة من البلديات التسعة المستفيدة من البرنامج.

 .4الحاكمية في البلديات وبناء قدراتها المؤسسية بالتركيز على مجالسها المنتخبة:




تنفيذ برنامج تدريبي في مجاالت اإلدارة والمهارات اإلشرافية لكافة البلديات المستفيدة من البرنامج.

إعداد تقرير حول إنشاء اتحاد للبلديات يتضمن أهداف وفوائد إنشاء هذا االتحاد والخطوات المقترحة في هذا المجال.

تنفيذ برنامج تحسين جودة الخدمات البلدية في ثالث بلديات :جـرش الكبـرى ،مادبـا الكبـرى ،الشـوبك الجديـدة ،وذلـك مـن خـالل عقـد مجموعـة مـن

ورش العمــل التدريبيــة فــي هــذا المجــال ،والتــي ســيتمخض عنهــا :تشــكيل فــرق لتحســين جــودة الخــدمات فــي البلديــة ،وصــياغة مقتــرح لرؤيــة البلديــة
والئحة القيم المعتمدة النجاز العمل ،ووضع مسودة إلستراتيجية تقديم الخدمة وخطة تنفيذية لتحسـين مسـتوى الخـدمات .وكـذلك عقـد ورشـة تـدريب

مدربين حول موضوعي التخطيط لتنفيذ توصيات التحسين لمستوى الخدمات وبناء مهارات خدمة الجمهور.



تَحســين أنظمـةَ اإلدارة الماليــة وأنظمــة إدارة المـوارد البشـرية فــي ســت بلــديات هــي بــرقش وبيـرين الجديــدة وجــرش الكبــرى ومادبــا الكبــرى والشــوبك



حوسبة أعمال البلديات ،وتوريد الحواسيب واألنظمة الالزمة ألتمتة أعمال اإلدارة المالية وادارة الموارد البشرية في البلديات.

الجديدة والفحيس.

صندوق الحوافز الخاص بالبلديات :)Special Incentive Fund - SIF


تم البدء بتنفيذ  21مشـروع إنشـائي فـي البلـديات التسـعة خـالل النصـف الثـاني مـن شـهر تشـرين الثـاني ،كمـا تـم طـرح عطـاءات  4مشـاريع أخـرى



تـم توريــد مجموعــة مــن اآلليــات التــي تــم تحديــدها كأولويــات وفــق نهــج تشــاركي بــين البلــديات التســعة المســتفيدة مــن البرنــامج ومجتمعاتهــا المحليــة

بتاريخ .1008/21/8

بهـدف أيجــاد حلــول لمشـاكل ذات طــابع عــام وتهـم المـواطنين ،وتتــألف هــذه اآلليـات مــن :ســبع ضـاغطات نفايــات وأربــع صـهاريج نقــل ميــاه شــرب

وسبع صهاريج مياه صرف صحي وكانستي شوارع وأربع شاحنات صغيرة وسيارتي نقـل صـغيرة وثـالث ج ارفـات ورافعـة وسـيارة نقـل مـوتى .حيـث

تم تحديد موعد حفل لتوزيع هذه اآلليات بتاريخ  1001/2/21في بلدية بيرين الجديدة وتحت رعاية دولة رئيس الوزراء.


االنتهــاء مــن تركيــب المولــد الكهربــائي فــي بلديــة الشــوبك الجديــدة وفحصــه وتشــغيله وتســليمه .وكــذلك إعــداد وتحضــير "صــورة األقمــار الصــناعية"

لمنطقة بلدية الشوبك الجديدة ،وتم البدء بتدريب الكادر المختس في البلدية على نظام المعلومات الجغرافية .GIS
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تم تزويد بعض البلديات بوحدات إنارة ،حاويات نفايات وأثاث لقاعات االجتماعات وقاعات التدريب

برامج تعزيز اإلنتاجية
لقد تم إطالق برنامج تعزيـز اإلنتاجيـة االقتصـادية واالجتماعيـة مـن قبـل و ازرة التخطـيط والتعـاون الـدولي فـي عـام  8008وذلـك اسـتم ار اًر لجهـد الحكومـة
الدؤوب في مجال تحسين الظروف المعيشية واالقتصادية للمواطنين وليكون مكمـالً لبـرامج الحكومـة التنمويـة األخـرى ،وفـق منهجيـة جديـدة تسـعى لرفـع
وزيادة اإلنتاجية للمواطنين من خالل تكامل الجهود ما بين الحكومة والقطاع الخاس والمجتمعات المحلية والمنظمات غيـر الحكوميـة الدوليـة واألهليـة،
مــن خــالل أربعــة مكونــات رئيســية هــي مكــون مشــاريع التنميــة المحليــة الشــاملة ،وبرنــامج م اركــز تعزيــز اإلنتاجيــة-إرادة ،وبرنــامج البنيــة التحتيــة الداعمــة
لالستثمار ،وبرنامج المنح الصغيرة والتدخل المباشر والذي انبثق عنه الحقا برنامج بناء القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المحلي "قـدرات" ،إضـافة
إلى مشاريع إسكان األسر الفقيرة ،وقد بلغت موازنة برنامج تعزيـز اإلنتاجيـة لعـام  8002اثنـين وعشـرين مليـون دينـار موزعـة كمـا هـو مبـين فـي الجـدول
التالي:
المكون

التمويل مليون دينار)

المنح الصغيرة والتدخل المباشر

700

برنامج التنمية المحلية في المناطق األقل حظا

300

برنامج مراكز تعزيز اإلنتاجية "إرادة"

800

برنامج " قدرات"

8.0

مشاريع البنية التحتية

700

مشاريع إسكان األسر الفقيرة

100
المجموع

8800

وقد تم خالل عام  8002تحقيق اإلنجازات التالية:

 االســتمرار بتنفيــذ برنــامج م اركــز تعزيــز اإلنتاجيــة "إرادة" وذلــك مــن خــالل الجمعيــة العلميــة الملكيــة ،والــذي يهــدف إلــى تقــديم الخــدمات
االستشارية والتدري بية الالزمة إلنشاء مشاريع جديدة أو لتوسعة المشاريع القائمـة .كمـا تـم توسـعة نطـاق عمـل البرنـامج ليشـمل الخـدمات
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االستشــارية والتدريبيــة للبلــديات والتعاونيــات .تــم منــذ إطــالق البرنــامج لتقــديم المســاعدة إلنشــاء وتوســعة ح ـوالي ( )3400مشــروع والتــي
عملت على توفير ( )11000فرصة عمل.
 االستمرار في تنفيذ المرحلة الثانية من برنـامج "تعزيـز القـدرات المؤسسـية للمنظمـات األهليـة – قـدرات ،" -والـذي ينفـذ مـن قبـل مؤسسـة
نهــر األردن ومؤسســة نــور الحســين ،ويســتهدف بنــاء القــدرات المؤسســية والفنيــة لمــا يزيــد عــن ( )130هيئــة محليــة ،مــن جمعيــات خيريــة
وتعاونية وأندية وهيئات مختلفة ،وانشاء ( )26مشروع إنتاجي ،وبكلفة إجمالية تزيد عن ( )4082مليون دينار ،تم استكمال تدريب وبناء
قدرات المنظمات المحلية المشمولة بالبرنامج ،كما تم استكمال تنفيذ الغالبية العظمى من المشاريع اإلنتاجية.
 العمــل علــى اســتكمال تنفيــذ المرحلــة األولــى مــن برنـامج التنميــة المحليــة فــي المنــاطق األقــل حظ ـاً ،والتــي تشــمل عشــر منــاطق فقيـرة بكلفــة إجماليــة
مقدارها ( )5ماليين دينـار بواقـع ( )500ألـف دينـار لكـل منطقـة ،حيـث تبلـغ نسـبة اإلنجـاز فـي تنفيـذ هـذه المرحلـة حـوالي ( .)%25كـذلك تـم البـدء

بــإج ـراء الد ارســات وتحديــد االحتياجــات مــن المشــاريع التنمويــة والخدميــة ،والمباش ـرة بتنفيــذ األنشــطة المتعلقــة بمحــاور اإلق ـراض والتوعيــة
والتدريب للمرحلة الثانية من البرنامج والتي تشمل ( )16منطقة جديدة بكلفة ( )2ماليين دينار بواقع ( )500ألف دينار لكل منطقة.

 االستمرار في تنفيذ مشاريع المنح الصغيرة والتدخل المباشر القائمة بهدف تنفيذ مشاريع إنتاجية تنموية وخدمية ذات أولوية في المناطق
المستهدفة بقيمة تبلغ حوالي ( )700مليون دينار ،ويشمل ذلك العديد من المشاريع منها تحديث شبكات مياه األزرق ،مشروع تمويل

أجهزة للخدمات الطبية الملكية ،مشروع الخطة الوطنية للصحة اإلنجابية ،مشروع التدريب العسكري لطلبة المدارس ،مشروع محطة
تنقية المنصورة ،مشاريع صرف صحي في محافظة الطفيلة ،ومشروع حفر ( )9آبار مياه في وادي عربة ،إضافة إلى العديد من
المشاريع اإلنتاجية التي تنفذها الجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين ،وجمعيات تعاونية أخرى في مختلف مناطق المملكة.

 وفي مجال مشاريع البنية التحتية الداعمة لالستثمار ،فقد تم توقيع اتفاقية مع و ازرة األشغال العامة بقيمة ( )805مليون دينار لتنفيذ
مشاريع إنشاء طرق زراعية وملحقاتها بأساليب مكثفة للعمالة في مختلف مناطق المملكة ،وضمن مشاريع تطوير البنية التحتية في
البلديات تم تخصيس مبلغ ( ) 804مليون دينار لتطوير المسالخ في خمسة بلديات هي مادبا والرمثا واربد والطفيلة والمفرق والسلط،
كذلك تم طرح عطاءات تنفيذ المرحلة األولى من مشروع األسواق الشعبية في عشر بلديات هي (معاذ بن جبل ،وجرش الكبرى،
وكفرنجة الجديدة ،والمفرق الكبرى ،وعين الباشا الجديدة ،والشونة الوسطى ،وذيبان الجديدة ،ومؤتة والمزار ،والقادسية ،والحسينية
الجديدة) وبتكلفة إجمالية ( )3مليون دينار ،وقد بلغت نسبة االنجاز حتى تاريخه ( .)%50إضافة إلى ذلك يجري العمل على توريد
( )82صهريج نضح للبلديات في مختلف مناطق المملكة ،بكلفة حوالي ( )802مليون دينار ،حيث تم توريد عدد من هذه الصهاريج
إلى البلديات المستفيدة ،وسيتم استكمال توريد باقي الصهاريج خالل عام  .8009كما يجري العمل أيضا على تنفيذ مشروع صيانة وتأهيل
المواقع األثرية من خالل دائرة اآلثار العامة.

 اســتمرار العمــل فــي تنفيــذ مشــروع تأهيــل مســاكن األســر الفقيـرة فــي المخيمــات ،حيــث تــم منتصــف العــام  8002اســتكمال تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن
المشروع من خالل دائرة الشؤون الفلسطينية بكلفة ( )105مليون دينار.
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 تم تقديم منحة مقدارها ( )100مليون دينار إلى صندوق التنمية والتشغيل ،ليقوم الصندوق من خاللها بتوفير التمويل الميسر لألفراد الراغبين بإنشـاء
مشاريعهم اإلنتاجية الصغيرة في مناطق جيوب الفقر.
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الباب الرابع :التطوير المستمر وبناء القدرات المؤسسية

تطوير وتطبيق أنظمة الموارد البشرية ومنهجيات اإلدارة الحديثة
تطبيقا لمخرجات مشروع إعادة الهيكلة الذي تم اعتماده في عام  ،8004قامت الو ازرة بتطبيق أسس ومنهجيات إدارية حسب أفضل الممارسات ،تهدف
إلى االرتقاء باألداء وتحقيق التطوير المؤسسي الذي يشمل جميع موارد الو ازرة ،وعلى هذا األساس صممت هذه األسس والمنهجيات المختلفة بما

يضمن تحقيق أهداف الو ازرة في تطوير بيئة تنظيمية مالئمة لإلبداع والتعلم واالبتكار.
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نظام إدارة الجودة :Quality Management System
استكماال لجهود الو ازرة في تحديد وتصميم وتوثيق جميع عملياتها الرئيسة ،ضمن خطوة تهدف إلى أمثلة ونمذجة كافة عمليات الو ازرة وتوثيق إجراءات
العمل المعيارية  Standard Operating Proceduresوخرائط العمليات التوضيحية لهذه اإلجراءات  ،Processes Mapsقامت الو ازرة في عام

 8002بمراجعة وتحديث وتطوير وتبسيط هذه العمليات بما يساهم في رفع كفاءتها وفعاليتها .تم خالل هذه المراجعة  -واعتمادا على التغذية الراجعة

من جميع المتعاملين داخلياً وخارجياً  -تحديد مخرجات ومدخالت تلك العمليات وتطوير مؤشرات قياس أدائها Key Performance Indicators
بما ينسجم مع القوانين واألنظمة ويلبي احتياجات هؤالء المتعاملين.

تهدف الو ازرة من خالل توثيق عملياتها الرئيسة في إجراءات عمل معيارية وخرائط العمليات التوضيحية لهذه اإلجراءات إلى ضمان فاعلية إجراءاتها

وكفاءتها وضمان أن أية تغييرات في اإلجراءات والعمليات تسهم في منع االزدواجية في العمل وتحديد المسؤوليات والصالحيات بما يرفع من مستوى

وجودة الخدمة المقدمة للمتعاملين وبما يساهم بشكل كبير في تحقيق رسالتها وأهدافها.
مشاريع ومبادرات استخدامات التكنولوجيا المساندة:

حرصت الو ازرة في العام  8007على دعم كافة جهودها ومبادراتها الهادفة إلى التحسين المستمر باعتماد آخر التقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا

المعلومات ،حيث عملت الو ازرة على استخدام أحدث األنظمة وعلى النحو التالي:




متابعة تطبيق برمجيات متابعة البرامج والمشاريع ( )ProgramOneبالتنسيق مع مديرية المشاريع والشركة المعنية والو ازرات المعنية.

متابعة تنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات في و ازرة الداخلية بالتنسيق مع مديرية التنمية المحلية وو ازرة الداخلية.
لجان برنامج الحكومة االلكترونية  /و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.



تنفيذ اتفاقيات الحكومة مع شركة  Microsoftوشركة  Oracleبالتنسيق مع و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ومركز تكنولوجيا



االستمرار ف ي تطوير وتحديث الموقع اإللكتروني للو ازرة وكذلك الموقع الخاس بها ضمن بوابة الحكومة اإللكترونية ،وموقعي كل من



متابعة العمل على تحديث شبكة المعلومات الداخلية (االنترانت) وشبكة خدمات الموظفين الذاتية (.)MenaME

المعلومات الوطني.

وحدة برامج اإلنتاجية االقتصادية واالجتماعية ومشروع النباتات الطبية والعطرية.



متابعة التنسيق مع مشروع  / GFMISو ازرة المالية.
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تطوير وتحسين وصيانة األنظمة المحوسبة العاملة وتشمل نظام المنح والمساعدات الفنية ونظام المستودعات إلدارة وضبط
المخزون في مستودع اللوازم والقرطاسية ،ونظام القروض ،ونظام الدورات والبعثات الخارجية ،نظام السلفات ،ونظام

المطابقات البنكية.


تفعيل النظام اآللي للتسجيل المرئي اآللي لضبط ومراقبة مداخل الو ازرة (عدد  )4طوال اليوم وعلى مدار األسبوع عن طريق
تركيب وتشغيل كاميرات في مداخل الو ازرة.









استكمال تطوير نظام يخدم قسم الحركة وتفعيله وتدريب العاملين عليه.

استكمال تطوير نظام خاس بالمشتريات وتفعيله وتدريب العاملين عليه.

تطوير نظام خاس بإعادة اإلقراض وفروقات الفوائد وتفعيله وتدريب العاملين عليه.

المكلف من و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بحصر استخدام برمجيات مايكروسوفت وبرمجيات
االشتراك في الفريق الوطني ُ
أوراكل وذلك ضمن اتفاقيات الحكومة األردنية مع شركة مايكروسوفت ،إضافةً إلى المشاركة في العديد من اللجان الفنية في الو ازرة وفي
الو ازرات والمؤسسات الحكومية األخرى.
استكمال تطوير أجهزة الحواسيب وملحقاتها وشبكة الحاسوب المحلية وملحقاتها ومتابعة إدامتها.

استالم وحفظ جميع المعامالت الصادرة من الو ازرة والواردة إليها وأرشفتها الكترونيا ،ومتابعة البريد مع المديريات والوحدات المعنية من
خالل نظام األرشفة اآللي.
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تطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية في الوزارة لعام 2002
انطالقا من متطلبات الخطة اإلستراتيجية للو ازرة ،قامت الو ازرة بتنفيذ الخطة التدريبية لألعوام  8002 ،8007 ،8006لتجسير الفجوة بين أداء

الموظفين واألداء المستهدف اعتمادا على تقارير تقييم األداء السنوية ،حيث اشتملت الدورات والبرامج التدريبية على مواضيع تغطي متطلبات الوظيفة

كما وردت في بطاقات الوصف الوظيفي و متطلبات الخطة اإلستراتيجية حيث استفاد  855موظفاً من البرامج والدورات التدريبية من أصل 820

موظفاً بالمعدل ،أي بما نسبته (  )%91007وحسب التوزيع المبين في الشكل المرفق.

كما بلغ العدد الكلي الدورات التدريبية التي تم عقدها واالستفادة منها خالل عام  8002ما يقارب (  ) 850دورة تدريبية شاملة لمختلف المواضيع

وذلك من خالل الدورات الداخلية والدورات الخارجية وورش العمل والمؤتمرات الخارجية والداخلية.

التحفيز والمكافأة:

تحقيقاً لهدف تحفيز الموظف وزيادة إنتاجيته تقوم الو ازرة بتقدير جهود موظفيها الذين يتمتعون بالكفاءة العالية ويعملون بروح الفريق ،وذلك من خالل
منح مكافآت موظف الشهر ،ومكافآت انجاز ،ومكافآت التحصيل العلمي ،وحسب معايير محددة وواضحة في نظام المكافآت والحوافز.

جائزة موظف الشهر:

تمنح هذه الجائزة شهريا ألحد الموظفين تقدي ار النجازاته المتميزة.
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أسماء الموظفين الذين حصلوا على جائزة موظف الشهر لعام  8002مرتبين حسب األشهر:

السيدة فداء جرادات ،السيدة خولة البخيت ،السيد إبراهيم عربيات ،السيد محمد السردي ،السيد فارس طبيشات ،السيد ياسر حمدان ،اآلنسة

هزار بدران ،السيد محمد العساف ،السيد بسام بني هاني ،د .حضرم الفايز ،السيد أحمد الترك ،السيد أحمد الجزار.

البعثات الدراسية

في عام  8002اجتاز أربعة موظفين مبعوثين بنجاح متطلبات الحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه والبكالوريوس ،ومن المتوقع أن يتم إيفاد

ثالثة موظفين آخرين خالل عام  8009والتي ما تزال طلباتهم قيد الدراسة ،باإلضافة إلى خمسة موظفين التحقوا في السنوات السابقة ببرامج الدراسات
العليا ومازالوا على مقاعد الدراسة حالياً ،علماً بأن البعثات الدراسية تمول من حساب المنحة األمريكية.

جائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية
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تعتبر الجائزة أ حد نماذج التميز المتبعة عالميا لتحسين األداء ،ومما ال شك فيه بأن تحقيـق متطلبـات الجـائزة فـي كافـة المعـايير ال يتـأتى إال مـن خـالل

تغيير شامل لبيئة العمل بما يسمح لها أن تواكب آخر المستجدات والمتطلبات ،وقد ساهمت الجائزة في غرس ثقافة التميز في جميع نـواحي العمـل فـي
الو ازرة مما ساهم إيجابا في تحسين وتطوير األداء ،كما غيرت من صورة العمل الحكومي التقليدية في المتمثلة ببطء التنفيذ وبيروقراطيـة الخطـوات إلـى
صورة أكثر إشراقا تتمثل في رفع مستوى وكفاءة الموظف الحكومي وزيادة فعالية العمليات واإلجراءات وذلك من خالل إدخال وتبني مفـاهيم جديـدة فـي
اإلدارة مثل التركيـز علـى النتـائج والشـفافية ومراقبـة وتقيـيم األداء .تسـتند الجـائزة فـي هيكلهـا إلـى مفـاهيم إدارة الجـودة الشـاملة ويتطلـب تحقيـق متطلباتهـا

اعتمـاد وتطبيـق أفضــل الممارسـات فــي اإلدارة وعلـى هــذا األسـاس تبنــت الـو ازرة أألنظمـة الحديثــة فـي إدارة المـوارد البشـرية وأنظمــة إدارة الجـودة وأنظمــة
االتصال واستراتيجيات تطوير العنصـر التكنولـوجي وأنظمـة إدارة اإلسـتراتيجية والتخطـيط االسـتراتيجي .تعتبـر الجـائزة حـاف از للتغييـر والتحسـين المسـتمر

وقـد كـان لمشـاركة الـو ازرة فـي دورتــي الجـائزة أكبـر األثـر فـي دفــع عجلـة التحسـين والتغييـر وتطـوير العمـل ومأسســة األداء ،كمـا أن تـوفر هـذا الـدافع قــد
ســاعد فــي تبنــي عديــد مــن المبــادرات الداخليــة واإليمــان بضــرورة تنفيــذها ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر أتمتــة أنظمــة الم ـوارد البش ـرية وربطهــا

الكتروني ــا ،وتفعي ــل اس ــتخدامات ش ــبكة االنت ارن ــت ،وتحفي ــز الم ــوظفين م ــن خ ــالل ج ــائزتي ”انج ــاز“ ”وموظ ــف الش ــهر“ ،ومأسس ــة العالق ــة م ــع الش ــركاء

والمتعاملين ،ونشر المعرفة واكتسابها وغيرها...
أهم انجازات الوزارة بعد االشتراك في الجائزة:

يبدو جليا بأن االنجاز األكبر الذي حققته الو ازرة بعد االشـتراك فـي الجـائزة هـو تغييـر بيئـة العمـل الداخليـة وتطويرهـا بحيـث أصـبحت بيئـة جاذبـة محفـزة
ساهمت في تحسـين مسـتوى الخدمـة المقدمـة واالرتقـاء فـي األداء .غرسـت الـو ازرة ثقافـة التميـز بـين جميـع موظفيهـا وعلـى اخـتالف مسـتوياتهم واعتمـدت

األداء والكفاءة كمؤشر للقياس والتقييم تجسيدا للشفافية والموضوعية.
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و ازرة التخطيط والتعاون الدولي
س.ب 555 .عمان ( )11112األردن
هاتف رقم  )9686(4644466فاكس )9686(4649341
البريد االلكتروني mop@mop.gov.jo
www.mop.gov.jo
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