التقرير السنوي 2016

كممة وزير التخطيط والتعاون الدولي الميندس عماد نجيب الفاخوري
يأتي اصدار تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمعام  2016في مرحمة تتطمب تكثيف الجيود والسععي لتعزيعز دور
ىذه الوزارة في المساىمة في جيود الحكومة لتحقيع التنميعة المسعتدامةت وتنفيعذ الميعام المناطعة حيعا وتحقيع اىعدافيا عمع
اتم وجو وحأفضل السحل وحسب افضل الممارسات.
لقععد اسعععتطاع األردنت وحقيععادة جةلعععة الممعع هللحفظعععو اي ت ن يحنععي عةقعععات متميععزة مععع مختمععف العععدول والجيععات المانحعععة
والتمويميععةت وزيععادة المسععاعدات الخارجيععة مععن المععنا والقععروض الميسععرة لتععأمين التمويععل الععةزم لتنفيععذ الموععاري والح عرام
التنمويععة ذات األولويععةت كمسععاىم رسيسععي فععي تعزيععز النمععو والتنميععة المسععتدامةت معععز ازً جةلتععو مكانععة األردن واألردنيععين عمع
الصعيدين اإلقميمي والدوليت فاستطعنا ححمد اي الحصول عم وض متقدم في العةقات الدوليةت وذل إدراكاً من ىذه العدول
لمحورية الدور الذي يضطم حو األردن كةعب رسيسي في منطقة الور األوسط واإلقميم.
واعترافاً حصدقية ومصداقية مسيرة اإلصةح التي قادىا جةلعة الممع عحعداي الثعاني احعن الحسعين هللحفظعو اي ورععاه ت والتعي
حفظت امن و مان األردن واستقراره ومنعتو في صعب الظروف التي تمر حيا المنطقعةت قمنعا خعةل ععام  2016حالعمعل عمع
مواجية التحديات االقتصادية الصععحة وتحويميعا الع فعرصت وتعم اطعة خطعة االسعتجاحة لةزمعة السعورية 2018-2016ت
حالتعععاون م ع المجتم ع الععدولي والجيععات المانحععة ومنظمععات االمععم المتحععدة والمةسسععات التمويميععة الدوليععة وجمي ع الوععركا
العدوليينت وذلع لمتخفيعف معن االعحععا التعي يتحمميعا االردن نتيجعة استضعافتو االعععداد المتزايعدة معن الةجسعين السعوريين فععي
مختمف القطاعاتت ولتمكين االردن من االستمرار حأدا دوره االنساني حخدمة وايوا ىةال الةجسين.
وختاما اود ان اتقدم من كافة العاممين حالوزارة حجزيل الوكر لجمي الجيود المحذولعة لحصعول وزارتنعا عمع المركعز االول فعي
جعاسزة الممع عحعداي لثعاني لتميعز االدا الحكعومي والوعفافية ولعدورات متععددة متمنيعا ليعذ العوطن المعالي دوام التقعدم فعي ظعل
راعي المسيرة حضرة صاحب الجةلة المم عحداي الثاني حن الحسين حفظة اي ورعاه.

4

الرؤيـ ــة:
نحو تنمية شاممة مستدامة
الرس ــالة:
"تنمية المجتمع األردني وتطويره اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً وثقافياً في ضوء حاجاتو القائمة والمتوقعة
لتحسين مستوى معيشة المواطن ،من خبلل التخطيط التشاركي عمى المستويين الوطني والمحمي ،وتنسيق
وتوفير المساعدات في اطار متكامل ،بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية والمانحة ومؤسسات المجتمع
المدني"
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القيـ ــم:
 روح الفريق

 التحسين المستمر
 االلتزام واالنتماء
 الشفافية

 المبادرة واالبداع
 التعاون والتنسيق والتكامل مع الشركاء
األىداف الوطنية التي تساىم و ازرة التخطيط والتعاون الدولي في تحقيقيا:
 تعزيز اإلدارة الحكومية لتكون مستقرة مالياً وشفافة وخاضعة لممساءلة ،عمى الصعيدين المركزي
والمحمي.

 تطوير االقتصاد األردني ليكون مزدى اًر ومنفتحاً عمى األسواق اإلقميمية والعالمية.

 المحافظة عمى األردن واالرتقاء بو كمكان آمن ومناسب لمعيش والعمل وتربية أجيال المستقبل.
 توفير مرافق وبنى تحتية ذات كفاءة ومردود ٍ
عال.
 تعزيز اعتماد االردنيين عمى انفسيم ومساعدة غير القادرين منيم في تمبية احتياجاتيم االساسية
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األىداف المؤسسية لو ازرة التخطيط والتعاون الدولي:
 تطوير السياسات والبيئة االقتصادية لتحقيق النمو الشامل والمستدام
 رفع كفاءة األداء المؤسسي بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في اإلدارة وبما ينعكس أثره عمى
الشركاء والمتعاممين مع الو ازرة

 ضمان التنسيق والتكامل بين البرامج والمشاريع المختمفة في اطار التخطيط التنموي الشامل عمى
المستويين الوطني والمحمي

 االستغبلل االمثل لممساعدات المالية والفنية من الجيات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية وفقا
لؤلولويات التنموية

 المساىمة في تحسين الظروف المعيشية واالقتصادية لممواطنين في مختمف المناطق مع التركيز
عمى المناطق األقل حظاً

 المساىمة في تنمية وتأىيل الموارد البشرية وفقاً لمخطط واالستراتيجيات الوطنية
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الييكل التنظيمي لو ازرة التخطيط والتعاون الدولي
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الميام والواجحات:

 .1محور التخطيط والمتاحعة:
انطبلقاً من الدور المحوري لو ازرة التخطيط والتعاون الدولي فإنيا تعتبر الجية المعنية بالتخطيط عمى
المستوى الوطني بوضع الخطط عمى المدى المتوسط والطويل وبرامج التنمية الشاممة ومشاريع التنمية
بأن واعيا االقتصادية واالجتماعية والبشرية والثقافية والمساىمة في اقتراح السياسات االقتصادية
واالجتماعية الداعمة لمتنمية المستدامة ،وكذلك المشاركة في وضع السياسات االقتصادية والتدخبلت
البلزمة لتحسين مستوى االداء االقتصادي سعياً لرفع معدل النمو االقتصادي .
ا .ال تخطيط عمى المستوى المحمي تقوم الو ازرة بتبني مفاىيم وممارسات تنموية عمى مستوى صناعة
السياسات لمعالجة العديد من االختبلالت في مجال التنمية الشاممة والمستدامة في مختمف مناطق
المممكة ،وتوجيو برامجيا لتمبية احتياجات واولويات التنمية في المحافظات ،باالستناد إلى الميزات
النسبية والتنافسية والفرص االستثمارية لكل محافظة ،وبما يضمن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في
صنع ومتابعة القرار التنموي ،وتمكين المواطنين والييئات والفعاليات المحمية من تحديد احتياجاتيم
وترتيب أولوياتيم لمنيوض بمجتمعاتيم المحمية ،والعمل بشكل متوازي لتعزيز القدرة االنتاجية لممحافظات
وذلك بالتنسيق مع كافة الجيات المعنية ،وتطوير االقتصاديات المحمية وتعزيز إنتاجيتيا ،باإلضافة إلى
تطوير قطاع التمويل الميكروي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ب .المتابعة والتقييم :تعمل و ازرة التخطيط والتعاون الدولي عمى تسميط الضوء عمى مكامن القوة
والضعف في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية عمى المستويين الوطني والمحمي ،والتأكد من انعكاس آثارىا
المباشرة وغير المباشرة عمى المواطنين ،وتقييم مستوى األداء في تنفيذ المشاريع من خبلل وضع
السياسات الكفيمة بضمان فاعمية متابعة وتقييم الخطط والبرامج والمشاريع التنموية ،واإلشراف عمى
عممية تطبيقيا والعمل عمى تحديثيا باستمرار وتحديد اإلجراءات واآلليات التي سيتم استخداميا في
عممية متابعة الخطط والبرامج والمشاريع التنموية بالتنسيق مع الو ازرات والمؤسسات الحكومية.
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وضمن ىذا المحور تندرج الميام والواجحات التالية:
 .1المشاركة في رسم السياسة العامة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية ووضع الخطط والبرامج البلزمة
لتنفيذىا.

 .2التعاون والتنسيق مع دائرة اإلحصاءات العامة في تحديد أنواع المعمومات اإلحصائية االقتصادية
واالجتماعية والسكانية وغيرىا مما تحتاج إليو الدولة في خطط التنمية وبرامجيا المختمفة.

 .3متابعة تحقيق األىداف والبرامج التنموية الوطنية وأولوياتيا من خبلل تنمية القطاعات المختمفة.

 .4وضع برامج وآليات لرفع القدرات المؤسسية لمو ازرات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ البرامج
والمشاريع التنموية عمى المستويين الوطني والمحمي في المحافظات والبمديات لضمان اتساق الخطط

والبرامج الوطنية وتنفيذىا حسب الخطط الموضوعة.

 .5المشاركة في تعزيز التنمية المحمية بما يحقق درجة عالية من التوازن التنموي بين المحافظات
وحماية الطبقة الوسطى ومحاربة الفقر والبطالة وتحسين مستوى معيشة المواطن.

 .6تحسين السياسات التنموية وتعزيز المشاركة الفاعمة في عممية التنمية الشاممة وتعزيز دور مؤسسات
المجتمع المدني لمقيام بمياميا تجاه المجتمع المحمي.

 .7تصميم وتحميل إطار عممي وعممي شامل ومتكامل لدراسة الواقع التنموي في المحافظات لممساىمة
في الحد من الفجوة التنموية وتمبية األولويات التنموية التي حددتيا المجتمعات المحمية ،وموائمتيا مع

الميزات النسبية والتنافسية والقطاعات الرائدة المولدة لفرص العمل.

 .2محور التعاون الدولي:
تسعى الو ازرة إلى توفير التمويل البلزم من منح وقروض ميسرة ومساعدات فنية لتنفيذ البرامج والمشاريع
التنموية ذات االولوية وفقاً لمخطط والبرامج التنموية لمحكومة االردنية وبالتنسيق مع كافة الجيات
االردنية المعنية باإلضافة الى البحث المستمر ال يجاد مصادر ونوافذ تمويمية جديدة ،باعتبارىا حمقة
وصل بين مجتمع المانحين (الدول والجيات المانحة والتمويمية) والو ازرات والمؤسسات الحكومية
ومؤسسات المجتمع المدني ،كما تقوم الو ازرة وضمن ىذا اإلطار بالتعاون مع و ازرة المالية في إدارة ممف
الدين العام وطمبات االقتراض الخارجي والمنح الموجية لدعم الموازنة العامة.
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تصنيف المتعاممين والخدمات واالنجازات المقدمة
قاسمة المتعاممين
يوضح الجدول أدناه تصنيف المتعاممين مع الو ازرة:
رئاسة الوزراء

مجمس الوزراء
المجان الو ازرية المختمفة
جميع الو ازرات
المؤسسات الرسمية عمى سبيل المثال ال الحصر:

المؤسسات
الحكومية البنك المركزي األردني ،المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية ،مؤسسة التدريب الميني ،مؤسسة اإلقراض
ومؤسسات المجتمع المدني الزراعي ،مؤسسة اإلسكان والتطوير الحضري ،المؤسسة العامة لمغذاء والدواء ،مؤسسة المواصفات والمقاييس،
والمؤسسات غير الحكومية

مؤسسة المدن الصناعية ،مؤسسة تشجيع االستثمار ،مؤسسة اإلذاعة والتمفزيون ،المؤسسة العامة لمضمان

االجتماعي ،المؤسسات اإلعبلمية ،سمطة المصادر الطبيعية ،ديوان المحاسبة ،وكاالت األنباء األردنية ،ىيئة الطيران
المدني ،ىيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ،ودائرة اإلحصاءات العامة ،دائرة الجمارك ،دائرة الموازنة العامة ،دائرة

األرصاد الجوية ،ديوان الخدمة المدنية ،دائرة العطاءات الحكومية.
الشركات الوطنية :شركة توليد الكيرباء المركزية ،شركة توزيع الكيرباء ،شركة البترول الوطنية ،شركة السم ار لتوليد
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الكيرباء
المراكز الوطنية :المركز الوطني لمبحث والتطوير ،المركز الوطني لمبحث واإلرشاد الزراعي ،مركز تكنولوجيا
المعمومات الوطني  ،NITCمركز عمميات الحكومة االلكترونية
الجامعات والمعاىد الحكومية
دور الخبرة واالستشارات ،المكاتب اليندسية
الييئات المحمية الوطنية :ىيئة تنشيط السياحة ،ىيئة تنظيم قطاع الكيرباء ،ىيئة تنظيم قطاع النقل البري ،ىيئة

تنظيم قطاع االتصاالت ،ىيئة الطاقة النووية ،ىيئة الطيران المدني
النقابات ،المؤسسة التعاونية ،التعاونيات

المنظمات المجتمعية وغير الحكومية مثل :الصندوق األردني الياشمي لمتنمية البشرية ،جمعية مراكز اإلنماء

االجتماعي ،مؤسسة نور الحسين ،مؤسسة نير األردن ،الصندوق الياشمي لتنمية البادية والجمعيات الخيرية

والتعاونية.

12

وكالة الواليات المتحدة األمريكية لئلنماء الدولي ) (USAIDوالوكالة الكندية لمتنمية .
منظمات ومؤسسات وبرامج األمم المتحدة اإلنمائيةUNDP / ILO / UNFPA / UNICEF / UNIDO / FAO :
.WFP // ESCWA /COMCEC / UNIFEM / IOM / UNESCO/ UNHCR/IFAD
االتحاد األوروبي وبنك االستثمار األوروبي.
الدول والجيات األوروبية المانحة (ألمانيا وبنك اإلعمار األلماني والوكالة الدولية ( ،)KFW/GIZفرنسا والوكالة
الجيات المانحة

الفرنسية لمتنمية ( ،)AFDاسبانيا ،ايطاليا ،سويسرا ،السويد ،الدنمارك ،النرويج ،المممكة المتحدة ،ىولندا).
الدول والجيات اآلسيوية (اليابان ،الصين ،كوريا).
مجموعة البنك الدولي بما فييا مؤسسة التمويل الدولية ( )IFCومرفق البيئة العالمي (.)GEF
الوكالة البريطانية لئلنماء.
الوكالة اإلسبانية لمتنمية.
الصناديق العربية واإلسبلمية واإلقميمية :البنك اإلسبلمي لمتنمية  /الصندوق العربي لئلنماء االقتصادي واالجتماعي /
الصندوق السعودي لمتنمية  /صندوق أبو ظبي لمتنمية  /الصندوق الكويتي لمتنمية االقتصادية العربية  /صندوق أوبك

لمتنمية الدولية.
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جاسزة المم عحد اي الثاني لتميز األدا الحكومي والوفافية

تشارك و ازرة التخطيط والتعاون الدولي منذ العام  2004في جائزة الممك عبد اهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية ،وتعتبر الجائزة أحد نماذج
التميز المتبعة عالميا لتحسين األداء ،وتستند الجائزة في ىيكميا إلى مفاىيم إدارة الجودة الشاممة ويتطمب تحقيق متطمباتيا اعتماد وتطبيق أفضل
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المما رسات في اإلدارة وعمى ىذا األساس تبنت الو ازرة األنظمة الحديثة في إدارة الموارد البشرية وأنظمة إدارة الجودة وأنظمة االتصال واستراتيجيات
تطوير العنصر التكنولوجي وأنظمة إدارة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي ،وتعتبر الجائزة حاف اًز لمتغيير والتحسين المستمر.
وكانت الو ازرة قد شاركت في الجائزة ألول مرة في الدورة الثانية ( )2005/2004وحصمت في تمك الدورة عمى الجائزة الفضية عن فئة الو ازرات،
وحصمت الو ازرة في الدورة الثالثة ( )2007/2006عمى الجائزة الذىبية عن فئة الو ازرات أيضاً ،وفي الدورة الرابعة ( )2009/2008فازت الو ازرة
بالمركز االول في المرحمة البرونزية عن فئة الو ازرات المشاركة ألكثر من مرة ،وفازت الو ازرة بالمركز االول في المرحمة الفضية عن فئة الو ازرات

المشاركة ألكثر من مرة في الدورة الخامسة ( ،)2011/2010وفازت الو ازرة بالمركز االول في المرحمة الفضية عن فئة الو ازرات المشاركة ألكثر من

مرة في الدورة السادسة ( ،)2013/2012وحصمت الوزارة عم المركز االول المرحمة الفضية لمدورة الساحعة  2015-2014ت وحيذا تكون الوزارة
قد حصمت عم المركز االول لخمس دورات متتاليةت وتقوم الوزارة حالياً لمتحضير حاالوت ار في الدورة الثامنة هلل. 2017/2016
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الخدمات واالنجازات المقدمة لممتعاممين
يوضح ىذا الجزء الخدمات المتنوعة التي تقدميا و ازرة التخطيط والتعاون الدولي ممثمة بمديرياتيا ووحداتيا الفنية المختمفة لمو ازرات والمؤسسات

الوطنية ،والدول والجيات الخارجية ،كما يوضح القسم الثاني منو الخدمات التي تقدميا المديريات والوحدات المساندة لمتمقي الخدمة الداخمي
(مديريات -وحدات -أقسام -موظفين) وعمى النحو اآلتي:
المديريات والوحدات الفنية :وىي المديريات والوحدات التي تتعامل مع الجيات الخارجية وفئات المتعاممين:
 مديرية خطط وبرامج التنمية
 مديرية المشاريع

 مديرية التنمية المحمية وتعزيز االنتاجية
 مديرية السياسات واالستراتيجيات.
 مديرية التعاون الدولي.

 وحدة المساعدات اإلنسانية.
 وحدة التقييم وقياس األثر.

 وحدة االستثمار الحكومي.
 وحدة التنافسية.

المديريات والوحدات المساندة :وىي المديريات والوحدات التي تساعد المديريات والوحدات الفنية من خبلل تطوير بيئة العمل الداخمية وتساعد في
تقديم الخدمات المساندة لعمل المديريات والوحدات الفنية.
 مديرية الشؤون المالية واإلدارية.
 مديرية الموارد البشرية.
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 مديرية تكنولوجيا المعمومات واألرشفة.
 وحدة اإلعبلم واالتصال.

 وحدة الرقابة المالية واإلدارية

والً :في مجال خطط وحرام التنمية:
بيدف وضع مخرجات وثيقة األردن ( )2025موضع التنفيذ ،فقد تم التوافق عمى إعداد برامج تنفيذية متوسطة األمـد ،األول وقـد تـم االنتيـاء مـن وضـع
وتحديث البرنامج األول باالستناد الى الوثيقة واالستراتيجيات القطاعية والمسـتجدات فـي االقتصـاد الـوطني وكـذلك نتـائج التعـداد العـام لمسـكان والمسـاكن
ليغطي األعوام  ،2019-2016حيث تم انتياج مبدأ مشاركة الجميع في االعداد كشركاء في تحقيق التنمية الشاممة ،باإلضافة الى اتباع النيج الواقعي
في تحميل الواقع التنموي في األردن واالنجازات المتحققة.
 .1جاء البرنامج شامبلً ومتكامبلً ل يغطي كافة جوانب قطاعات التنمية االقتصادية واالجتماعية آخذين بعين االعتبار الترابط والتكامـل فيمـا بينيـا ،حيـث
قامت فرق العمل بتشـخيص الواقـع الحـالي ،وتحديـد التحـديات وبالتـالي صـياغة األىـداف القطاعيـة واألىـداف الفرعيـة المحـددة لؤلعـوام ،2019-2016
وربط تمك األىداف بمبادرات "وثيقة األردن  "2025حيث تـم تغطيـة ( )340مبـادرة مـن أصـل ( )400مبـادرة مـن "وثيقـة األردن  "2025فـي البرنـامج
والبــاقي ســيتم شــمولو فــي البـرامج البلحقــة ،وتحديــد االجـراءات لتحقيــق تمــك المبــادرات مــن بـرامج ومشــاريع وأيــة نشــاطات أخــرى كالتشـريعات مــن ق ـوانين
وأنظمة.
 .2اشتمل البرنامج عمى ( )26قطاعا تنمويا و ( )2133مشروعا و ( )123جية تنفيذية  ،سواء كانت و ازرات أو مؤسسات حكومية مستقمة ورسمية أو
أىميـة ،وتــم تحديــد االحتياجــات التمويميــة حـوالي  13مميــار دينــار مــن الموازنــة العامــة وموازنــة الوحــدات الحكوميــة المســتقمة ومــنح خارجيــة ،وتمويــل مــن
مؤسسات تنموية محمية اخرى.
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 .3ولغايــات ضــمان متابعــة االنجــاز واألداء لمــا تــم التخطــيط لــو فقــد تــم وضــع مؤش ـرات قيــاس أداء ح ـوالي ( )600مؤشــر وعمــى ثــبلث مســتويات.1 :
األىداف الوطنية  .2واألىداف القطاعية  .3واألىداف الفرعية وقد تم وضع ىـذه المؤشـرات ومسـتيدفاتيا بنـاء عمـى مخرجـات ونتـائج البـرامج والمشـاريع
المنــوي تنفي ــذىا .وق ــد ت ــم تحدي ــد مس ــؤولية قي ــاس وت ــوفير بيان ــات ى ــذه المؤشـ ـرات لم ــو ازرات والمؤسس ــات الحكومي ــة المعني ــة بتحقي ــق األى ــداف عم ــى كاف ــة
المستويات.
 .4وقــد تــم انجــاز عــدة تقــارير تقــدم ســير العمــل لمبرنــامج التنمــوي التنفيــذي ( ،)2019-2016االول يغطــي النصــف االول لمعــام  2016والثــاني لنيايــة
الربع الثالث من العام  2016والثالث يغطي العام  2016كامبل وجاء عمى ثبلثة أجزاء:
 تقرير ممخص تقدم سير العمل لمبرنامج التنموي التنفيذي لمعام 2016
 تقرير ممخص مؤشرات قياس األداء لمبرنامج التنموي التنفيذي لمعام 2016
 تقرير ممخص عن التشريعات واالستراتيجيات والقوانين الواردة في البرنامج التنموي التنفيذي
والذي تم رفعيم باإلضافة الى الممحقات التفصيمية الى دولة رئيس الوزراء ومناقشتيم من خبلل لجنة التنمية االقتصادية.
 .5اعتبــار القطــاع الخــاص ش ـريك أساســي فــي عمميــة التنمي ـة ،وذو مســاىمة كبي ـرة فــي االســتثمارات المطموبــة حيــث ان ىنــاك قطاعــات ومشــاريع ميمــة
واستراتيجية لؤلردن لمقطاع الخاص المحمي واألجنبي دور كبير في االستثمار فييا وقد بمغت كمفة تمـك المشـاريع حـوال ( )16مميـار دينـار فـي قطاعـات
الطاقة والنقل والمياه والبيئة ....
 .6كذلك تم ادماج مخرجات برنامج تنمية المحافظات وتوصيات فرق العناقيد االقتصـادية فـي البرنـامج التنمـوي التنفيـذي وحسـب القطاعـات االقتصـادية
واالجتماعية.
 .7حرصنا عمى التنسيق الكامل مع دائرة الموازنة العامة العتماد مخرجات البرنـامج التنمـوي التنفيـذي  2019-2016حيـث كـان البرنـامج األسـاس فـي
إعداد الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقمة الرأسمالية ،وىذا ما تم فعبل.
 .8تم تحديد المشـاريع ذات األولويـة والتـي ال يتـوافر ليـا تمويـل والعمـل مـع مجتمـع الممـولين لتمويميـا مـن المسـاعدات الخارجيـة ،كـذلك اعتمـاد البرنـامج
األساس في الحصول عمى التمويل الخارجي وكذلك بناء برامج المساعدات الخارجية بناء عمى األلويات في البرنامج التنموي.
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نعمـل حاليـا عمـى انشــاء نظـام محوسـب لمتابعـة األداء فــي البرنـامج التنمـوي التنفيـذ وســتكون النتـائج متاحـة لمجميـع عمــى موقـع الرئاسـة وو ازرة التخطــيط
والتعاون الدولي االلكتروني ضمن تقارير دورية سيتم اعدادىا ليذه الغاية.
 .9نعمل حالياً عمى تنفيذ أجندة التنمية المستدامة  2030التي اعمنت في شير أيمول من العام الماضي ولمدة خمسة عشـر عامـاً قادمـو ،والتـي احتـوت
عمى ( )17ىدف و ( )169غاية و ( )241مؤشر قياس أداء
 .10تم اعداد خارطة طريق لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة  ،2030تتمثل:
 التوعيــة المجتمعيــة مــن خــبلل نشــر الــوعي بأىميــة األىــداف والغايــات والمؤشـرات ووســائل التنفيــذ والمشــاركة الحقيقيــة مـن الجميــع بيــدف ايجــاد
ممكية وطنية وكسـب التأييـد لضـمان االلتـزام والتنفيـذ واالسـتدامة ،وضـمن ىـذا االطـار فقـد أعـد االردن اسـتراتيجية اتصـال Communication
 ،Strategyتضمن آليات العمل ،وقد تم تحديد المستيدفون سواء كان مؤسسات المجتمع المدني ،والقطاع الخاص والشباب ،والمـرأة ،والطمبـة،
واألك ــاديميون ،والبرلم ــانيون ،والقي ــادات المجتمعي ــة ،ومج ــالس المحافظ ــات ومج ــالس البم ــديات وغيرى ــا .وباس ــتخدام وس ــائل المطبوع ــات ،م ــن
بروشـرات وبوســترات  ،ووســائل االعــبلم المحميــة المرئيــة والمكتوبــة والمســموعة ،وورش العمــل والنــدوات ووســائل التواصــل االجتمــاعي واســتخدام
نماذج محاكاة خاصة بالطمبة الجامعيون.
 تحديد االلويات مـن أىـداف وغايـات ومؤشـرات أجنـدة التنميـة  2030ومقارنـة ذلـك مـع االلويـات الوطنيـة وبمـا يتناسـب وحالـة االردن ،حيـث تـم
تنفيــذ ذلــك مــن خــبلل اجتماعــات مكثفــة مــع أصــحاب المصــمحة وكــذلك االطــبلع عمــى الخطــط بعيــدة األمــد ومتوســطة األمــد واالســتراتيجيات
الوطنية ،وضمن ىذا االطار فقد تم تحديد االلويات من األىداف والغايـات والمؤشـرات وتصـنيفيا ومـدى تـوافر البيانـات وتحديـد سـنوات األسـاس
والمستيدفات منيا ،باإلضافة الى عمل  Gap Analysisلممؤشرات واالحتياجات.


االدماج في الخطط الوطنية :حيث أن أألمر يتعمق بإدماج األلويات من أجندة التنمية المستدامة في الخطط والبرامج الوطنيـة بحيـث نضـمن
التوافق واالتساق ،وىذا ما تم في المرحمة االولى من ادماج في البرنامج التنموي التنفيذي لمدولـة لؤلعـوام  ،2019-2016وسيسـتمر العمـل فـي
االدماج في الخطط الوطنية البلحقة واالستراتيجيات القطاعية مع االخذ في االعتبار أبعاد التنمية المستدامة وتقاطعاتيا.
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 االدماج عمى المستوى المحمي :وبيدف تحقيق التنمية الشاممة وازالة التفـاوت بـين المنـاطق سـيعمل االردن عمـى وضـع معـايير واسـس الختيـار
محافظة الى محافظتين لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة فييا ومن ثم التعميم عمى باقي المحافظـات والبمـديات لضـمان تحقيـق نتـائج ايجابيـة عمـى
المستويين المحمي والوطني وبالتالي تحقيق تنمية مستدامة متوازنة ال تستثني أحد.
 توفير البيانات :وىذا يتطمب تعزيز النظام االحصـائي الـوطني بحيـث يـتم تـوفير البيانـات بجـودة عاليـة وضـمن المـدد المحـددة ،سـواء كانـت ىـذه
البيانات تنتجيا دائرة االحصاءات العامة في االردن أو جيات أخرى أو غير موجودة في األصل وتشكل أولوية بالنسبة الى االردن في المرحمة
القادمة ،وىذا يتطمب توفير الدعم الفني والمالي لدائرة االحصاءات العامة في االردن.
 النوع االجتماعي :حيث سيستمر العمل عمى االخذ بعين االعتبار المساواة والنوع االجتماعي وادماج ذلك في الخطط الوطنية ومن منطمـق مـا
ورد فـي أىـداف التنميـة المســتدامة والغايـات ذات الصــمة  ،وايجـاد قاعــدة بيانــات مصـنفة حســب الجـنس والمنطقــة لممؤشـرات ذات الصــمة ،بحيــث
سيتم العمل عمى اجراء دراسة تحميمية تبين مدى توافر البيانات والنواقص ،وتقييم لمقدرات الفنية وتحديد االحتياجات من الدعم الفني والمالي.
 االطار المؤسسي :ايجاد اطار مؤسسي فعال لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة بحيث يشارك الجميع في عممية التخطـيط والتنفيـذ والمراقبـة لمتنميـة،
حيث تم اعادة ىيكمة المجنة الوطنية العميا لمتنمية المستدامة المشكمة في العـام  2001برئاسـة وزيـر التخطـيط والتعـاون الـدولي ،وتـرتبط بالمجنـة
التوجيييــة العميــا لرئاســة الــوزراء ،واضــافة فريقــي عمــل األول يعنــى بــالنوع االجتمــاعي ،واآلخــر بحقــوق االنســان والحريــات الــى جانــب  16فريــق
عمـل يمثــل كافــة جوانــب التنميــة المســتدامة ،وتـرتبط ىــذه الفــرق بمجنــة تنســيقية تمثــل رؤســاء فـرق العمــل لضــمان التنــاغم والتقــاطع بــين قطاعــات
التنمية ،وعمى أن تقوم و ازرة التخطيط والتعاون الدولي بميام سكرتارية المجنة من تنسـيق لتنفيـذ أجنـدة التنميـة المسـتدامة وكافـة القضـايا المتعمقـة
بيا ،كل ذلك سيعزز من العبلقة ما بين الحكومة وأصحاب المصمحة والتشاركية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم.
 حساب كمفة تحقيق األىداف :يتطمع االردن الى بناء نموذج رياضي يأخذ بعين االعتبار الواقع الحالي والفرضيات في المرحمـة القادمـة لحسـاب
كمفـة تحقيــق أىـداف التنميــة المسـتدامة  2030وحســب األلويــات الوطنيـة ،وىــذا يتطمـب أن يكــون ىنــاك دور لمنظمـات االمــم المتحـدة فــي انشــاء
مثل ىذه النماذج ومساعدة الدول عمى تحديد كمفة تحقيق األىداف كل حسب خصوصيتو.
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 تــوفير التمويــل :ويقصــد بــو توجيــو التمويــل المحمــي والخــارجي وتعظــيم االســتفادة منيمــا فــي تحقيــق اىــداف التنميــة المســتدامة األمــر الــذي عمــى
أساسو سيتم وضع سياسات وخطط تمويمية
 بنــاء نظــام لمرصــد :يتطمــع االردن الــى بنــاء نظــام لمرصــد الــوطني يضــم االنجــازات عمــى مســتوى مؤشـرات فــي أجنــدة التنميــة المســتدامة ،2030
وكذلك بناء لوحة ديناميكية تفاعمية تبين اإلنجازات في المؤشرات وبحيث تكون متاحة لمجميع عمى الموقع االلكتروني لـو ازرة التخطـيط والتعـاون
الدولي ،وبحيث يتم اصدار تقارير انجاز سنوية وتدعم أيضا اعداد التقارير الوطنية المتوقعة كل أربع سنوات.
 بناء القدرات الوطنية في اعداد الخطط الوطنية وادماج أىداف التنمية المستدامة عمى المستويين الوطني والمحمي ،والمساواة والنوع االجتماعي،
وكــذلك تعزيــز النظــام االحصــائي االردنــي ليســتطيع القيــام بميامــو وتــوفير البيانــات بــالجودة العاليــة وفــي الوقــت المناســب ،باإلضــافة الــى بنــاء
وتطوير أنظمة الرصد والتقييم واعداد التقارير.

ثانياً :في مجال المواري :
تعمل الو ازرة عمى متابعة تنفيذ المشاريع الرأسمالية الممولة من خبلل المساعدات الخارجية ،حيث تقوم بمتابعة ىذه المشاريع فنياً ومالياً ،وذلك من
خبلل القيام بالزيارات الميدانية لممشاريع ،والمشاركة في المجان التوجييية المعنية بإدارة المشاريع أو متابعة تنفيذىا ،وعقد االجتماعات التنسيقية الدورية

لبلطبلع عمى التقارير المالية والفنية ،ومناقشة المعيقات والتحديات والتي من الممكن أن تؤثر سمباً عمى تنفيذ المشروع ،وتقديم التوصيات حول حميا

أو تقميل أثرىا ،كما تقوم الو ازرة بالتنسيق مع الو ازرات المعنية لتنفيذ متطمبات الجيات الممولة فيما يتعمق بالوثائق والتقارير المطموبة واإلجراءات التي
تنص اتفاقيات التمويل عمى ضرورة توفيرىا أو اتخاذىا من قبل الحكومة.
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المنحة الخميجية :هلل2016 -2012
الممخص
مميون دينار

39

رقم التقرير
المنا الموقعة هللالتي تم توقي اتفاقيات تمويميا م الممولين

2,469.30

المحالغ المالية التي قامت الصنادي الممولة حتحويميا من المنحة الخميجية هلل2016/12/31 -2012

1,661.59

المحالغ المالية التي تم إعداد طمحات سحب لتعويضيا عن المطالحات المصروفة عام 2012

146.90

المحالغ المالية التي تم إعداد طمحات سحب لتعويضيا عن المطالحات المصروفة عام 2013

335.58

المحالغ المالية التي تم إعداد طمحات سحب لتعويضيا عن المطالحات المصروفة عام 2014

503.98

المحالغ المالية التي تم إعداد طمحات سحب لتعويضيا عن المطالحات المصروفة عام 2015

506.88

المحالغ المالية التي تم إعداد طمحات سحب لتعويضيا عن المطالحات المصروفة عام 2016

250.88

المخصصات المرصودة لجمي المواري التي تم تمويميا والمدرجة ضمن الموازنة لمعام 2016

489.42

مجموع المحالغ المالية المتوق صرفيا لتنفيذ المواري الممولة والتي يمكن تعويضيا عام 2016

434.26

مخصصات المشاريع الممولة المدرجة ضمن الموازنة لمعام  2016التي يمكن تعويضيا حسب التمويل المتبقي بعد

المناقبلت

المبالغ المالية المتوقع صرفيا لتنفيذ المشاريع الممولة غير المدرجة ضمن الموازنة والتي يمكن تعويضيا عام
*2016

مجموع المحالغ المالية التي تم إنفاقيا خةل الفترة هلل2016/12/31 -2016/1/1
نسحة اإلنفا خةل الفترة هلل2016/12/31 -2016/1/1

370.71
63.55
327.17
75%
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* المشاريع الممولة التي لم يتم إدراجيا ضمن قانون الموازنة لمعام :2016
 مركز الحسين لمسرطان :تم تمويل المشروع بقيمة ( )17.73مميون دينار ضمن المنحة اإلماراتية باإلضافة إلى ( )36.87مميون دينار ضمنالمنحة السعودية.
 -مشروع إعادة إنشاء طريق الزرقاء -مركز العمري الحدودي :تم تمويل المشروع بقيمة ( )109.07مميون دينار ضمن المنحة السعودية.

اإلنفا الرسمالي لممواري

الممولة من المنحة الخميجية لنياية كانون األول2016/
مميون دينار

المخصصات حسب
الموازنة للعام
6102

مخصصات الموازنة
عام  6102التً
سٌتم تعوٌضها من
المنحة بعد المناقالت

اإلنفاق
(-0/0
)10/06/6102

نسبة اإلنفاق

وزارة الصحة

22.95

7.60

7.53

99%

مستشفى الملك المؤسس عبد هللا الجامعً

3.50

3.25

0.00

0%

مدٌرٌة الخدمات الطبٌة الملكٌة

36.17

31.57

24.15

76%

وزارة التخطٌط والتعاون الدولً

87.00

54.30

53.44

98%

وزارة التربٌة والتعلٌم

32.39

34.54

34.54

100%

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

42.30

42.30

39.57

94%

وزارة المٌاه والري /سلطة المٌاه

10.50

10.52

8.20

78%

المشروع
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سلطة وادي األردن

13.23

12.34

12.34

100%

وزارة المالٌة

8.00

8.00

5.15

64%

وزارة التنمٌة االجتماعٌة

2.40

0.43

0.43

100%

وزارة األشغال العامة واإلسكان

48.93

29.89

29.06

97%

وزارة النقل

53.67

25.20

3.31

13%

وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن

28.00

28.00

12.72

45%

وزارة الطاقة والثروة المعدنٌة

85.88

79.54

41.21

52%

وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات

14.50

3.23

0.00

0%

489.42

370.71

271.65

73%
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32.00

80%

23.55

23.52

100%

المجموع الكلً للمصارٌف األخرى

63.55

55.52

87%

المجموع الكلً

434.26

327.17

75%

المجموع

طرٌق األزرق العمري غٌر مدرج ضمن قانون الموازنة/
السعودٌة
مركز الحسٌن للسرطان غٌر مدرج ضمن قانون الموازنة/
السعودٌة
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قرر المجمس األعمى لمجمس التعاون لدول الخميج العربي في دورتو ( )32المنعقدة خبلل شير كانون األول من عام  ،2011تخصـيص منحـة
بقيمة ( )5مميار دوالر أمريكي وذلك لتمويل المشاريع التنموية في المممكة األردنية الياشمية عمى مدى خمس سنوات حيث تم تقاسم ىذا المبمغ بين
كل من (المممكة العربية السعودية ،دولة اإلمارات العربية المتحدة ،دولة الكويت ،دولة قطر) بمقدار ( )1.25مميار دوالر أمريكي من كل دولة.
تم التنسيق بين و ازرة التخطيط والتعاون الدولي وو ازرة المالية الختيار المشاريع التي سيتم تقديميا لمتمويل ،وقد تم بتـاري  2012/8/15عـرض
مشاريع مقترحة لمتمويل بقيمة ( )5مميار دوالر عمى مجمس الوزراء الموقر ،وتمت الموافقة عمى السير بإجراءات تمويل المشاريع المقترحة.
تقســم المشــاريع المقدمــة لمتمويــل لمجمــوعتين ،المجموعــة األولــى مشــاريع أرســمالية مدرجــة ضــمن قــانون الموازنــة العامــة لعــام  ،2012وبكمفــة
إجمالية ( )3175مميون دوالر وتشكل ( )%63.5من إجمالي المنحة الخميجية ،وتمويميا سيساىم في تقميل عجز الموازنة ،وتخفيف األعباء المالية
عمى الحكومة األردنية ،وتنفيذ المشاريع التنموية المستمرة ضمن كافة القطاعات ،األمر الذي سيمكن جميع الو ازرات والمؤسسات من تقديم الخدمات
المطموبة منيا بكفاءة وفاعمية.
أما المجموعة الثانية فتتضمن مشاريع جديدة مدرجة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي ( ،)2013-2011وبكمفة إجمالية ( )1825مميـون دوالر
وتشكل ( )%36.5من إجمالي المنحة الخميجية ،وتمويميا سيساىم في تطوير بعض القطاعـات ذات األولويـة مثـل الطاقـة والميـاه والتنميـة المحميـة،
حيــث ســتتمكن الحكومــة األردنيــة مــن مواجيــة المشــاكل المتعمقــة بارتفــاع كمفــة الطاقــة المســتوردة ،وتحســين التــزود المــائي ضــمن كافــة المحافظــات،
وتحقيق التوازن التنموي بين محافظات المممكة خاصة األقل نمواً منيا وخفض معدل البطالة من خبلل خمق فرص عمل جديدة.
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آلية تمويل المشاريع من المنحة الخميجية
 تم تزويد جميع الجيات المانحة بقائمة كاممة لممشاريع المقترحة لمتمويل التي تقدر كمفتيا الكمية حوالي ( )5مميار دوالر والتي وافق مجمس
الوزراء عمى تمويميا من خبلل المنحة الخميجية.
 قامت الجيات المانحة بإعبلمنا بأنو سيتم إدارة المنحة الخميجية من خبلل الصناديق التمويمية لدييا ،وعميو يتم إدارة المنحة الكويتية من خبلل
الصندوق الكويتي لمتنمية االقتصادية العربية ،ويتم إدارة المنحة السعودية من خبلل الصندوق السعودي لمتنمية ،كما يتم إدارة المنحة اإلماراتية
من خبلل صندوق أبو ظبي لمتنمية ،ويتم التنسيق حول المنحة القطرية مع و ازرة المالية وو ازرة التخطيط القطرية.
 تم التنسيق مع الجيات المانحة حول المشاريع المقترحة ،حيث تم تزويدنا بالعديد من االقتراحات تتضمن رغبة الجيات المانحة بتمويل عدد
قميل من المشاريع لتتمكن ىذه الجيات من متابعتيا ،كما تم إعبلمنا بضرورة تجميع المشاريع الصغيرة ضمن برنامج لكل قطاع ،وان بعض ىذه
الجيات ترغب بتوقيع التمويل ضمن ثبلث مراحل ،وأكدت جميع الجيات أنيا ال تقوم بتمويل أية نفقات جارية أو استمبلكات أو ضرائب
ورسوم.
 قامت الجيات المانحة بتحديد بعض المشاريع التي ترغب بتمويميا ضمن القائمة المرسمة ،وقد تم إعداد قوائم بقيمة ( )52.5مميار لكل جية
تتضمن المشاريع المقترحة لمتمويل وحسب مبلحظات ىذه الجيات.
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 قامت الجيات المانحة باالعتذار عن تمويل بعض المشاريع المستمرة كونيا برامج تدريبية أو مشاريع دعم مباشر أو مشاريع ال تنسجم آلية
تنفيذىا مع متطمبات ومعايير ىذه الجيات.
 تم التوقيع عمى اتفاقيات التمويل حسب الشروط والمعايير المعمول بيا ليذه الجيات وبما ينسجم مع القوانين والتعميمات األردنية.

آلية تنفيذ المنحة الخميجية
 يتم تنفيذ المشاريع الممولة من خبلل المنحة الخميجية حسب متطمبات الجيات المانحة وحسب اإلجراءات واألنظمة األردنية.
 يتم إرسال وثائق العطاءات الجديدة لمجيات الممولة لدراستيا والموافقة عمى طرحيا ،كما يتم إرسال تقارير المجان الفنية لبلطبلع والموافقة عمى
ق اررات اإلحالة المبدئية.
 يتم إدراج جميع المشاريع الممولة ضمن قانون الموازنة /الجيات المنفذة ،وذلك لتتمكن ىذه الجيات من تنفيذ المشاريع حسب اإلجراءات المتبعة
لدييم.
 يتم صرف جميع مطالبات المشاريع لممقاولين والموردين والمكاتب االستشارية بعد أن تمر بالدورة المستندية كاممة وحسب األصول من موازنة
الجية المالكة لممشروع حيث يتم تدقيق جميع المطالبات من خبلل وحدة الرقابة المالية وديوان المحاسبة (وحسب اإلجراءات المتبعة لدى كل
جية سواء كان تدقيقاً سابقاً أو الحقاً).
 يتم إرسال المطالبة المدفوعة لو ازرة التخطيط والتعاون الدولي مرفقة بالوثائق والبيانات المعززة (قرار اإلحالة ،العقد الموقع ،تقرير المجنة الفنية،
مستند الصرف المدفوع).
 تقوم و ازرة التخطيط والتعاون الدولي بمراجعة الوثائق واعداد طمبات السحب لمجيات المانحة حسب تمويل المشروع.
 تقوم الجيات المانحة بتحويل المبالغ المدفوعة بعد مراجعة المطالبة المالية المدفوعة لحساب الخزينة.
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 تقوم و ازرة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع و ازرة المالية ودائرة الموازنة العامة بإدارة المنحة الخميجية ومتابعة تمويل وتنفيذ المشاريع
واصدار التقارير البلزمة والتنسيق مع الجيات المانحة لئلجابة عن جميع استفساراتيم لتسريع عمميات التنفيذ لممشاريع الممولة.

االتفاقيات الموقعة
بمغ حجم المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات لتمويميا حوالي ( )2848.مميون دوالر ،وفيما يمي االتفاقيات ومذكرات التفاىم التي تم توقيعيا:
 تسع اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة ( )58.51مميون دوالر من المنحة الكويتية ،وذلك خبلل الفترة (.).154 – .15.

 ثمانية عشر اتفاقية لتمويل مشاريع بقيمة ( )58.59مميون دوالر من المنحة السعودية ،وذلك خبلل الفترة (.).155 – .15.

 مــذكرة تفــاىم لتمويــل مشــاريع المنحــة اإلماراتيــة ،وقــد تمــت الموافقــة عمــى تمويــل مشــاريع بقيمــة ( )1,013مميــون دوالر خــبلل الفت ـرة ((2015-
.2013

 مذكرة تفاىم مع الحكومة القطرية بتاري ..15./9/.6
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آلية إعداد التقرير
وبناء عمى المعمومات الواردة من قبميم.
 تم إعداد التقرير بالتنسيق مع جميع الجيات المنفذة،
ً

 يتضــمن التقريــر خطــط عمــل المشــاريع الممولــة لعــام  ،.156وبحيــث تبــين قيمـة مخصصــات المشــاريع ضــمن موازنــة عــام  .156لكــل و ازرة أو
مؤسسة ،وقيمة المبالغ المالية التي من الممكن أن يتم تعويضيا لحساب الخزينة من ىذه المخصصات.
 يجــري العمــل عمــى تحديــد االحتياجــات الفعميــة لجميــع المشــاريع ضــمن مختمــف الــو ازرات والمؤسســات الحكوميــة التخــاذ اإلجـراءات البلزمــة لنقــل
المخصصــات الماليــة ضــمن قــانون الموازنــة العامــة ،وبمــا يضــمن ســرعة تنفيــذ المشــاريع الممولــة واإلنفــاق عمييــا وتعظــيم االســتفادة مــن المنحــة
الخميجية.

المحالغ المالية المسحوحة من رصيد المنحة الخميجية
ملٌون دٌنار

الجهة المانحة

المبالغ المحولة من المنحة*

مجموع طلبات السحب

السعودٌة

495425

533.99

الكوٌت

49.425

766.17

اإلمارات

415.61

429.05

المجموع

.511.442

.549249.

*المبالغ المحولة م ن المنحة تتضمن المبالغ التي تم سحبيا لتنفيذ مشروع إنشاء طريق األزرق العمري بقيمة ( )72256مميون دينار من المنحة
السعودية ،والمساىمة في تنفيذ مشروع توسعة مركز الحسين لمسرطان بقيمة ( )26285مميون دينار من المنحة السعودية ،و ( )57272مميون دينار

من المنحة اإلماراتية.
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ىم المستجدات

 قــام وفــد أردنــي برئاســة أمــين عــام و ازرة التخطــيط والتعــاون الــدولي بزيــارة الصــندوق الســعودي لمتنميــة ،وذلــك لمناقشــة الوضــع الحــالي لممشــاريع
الممولة من خبلل القروض والمنح ،واستعراض المشاريع الجديـدة المنـوي تمويميـا ،ومراجعـة ومطابقـة قـيم طمبـات السـحب ،وفيمـا يمـي أىـم نتـائج
الزيارة:
 .1وافق المعنيون في الصندوق السعودي عمى التعديبلت المقترحة عمى المنح الموقعة وبما يتناسـب مـع الوضـع الحـالي لممشـاريع الممولـة
ِ
ويمكن الحكومة األردنية من تعظيم االستفادة من المنحة واستكمال تنفيذ المشاريع الممولة التي تـم االنتيـاء مـن سـحب كامـل رصـيدىا،
ويجري العمل عمى استكمال إجراءات توقيع االتفاقيات بقيم التمويل المعدلة.
 .2كما وافق المعنيون بالصندوق بأن تقوم جميع الجيات المنفذة باتخاذ اإلجراءات البلزمة لتنفيذ المشاريع بما يتناسب مع ىذه المناقبلت،
وأن يتم الحصول عمى موافقة الصندوق المسبقة عمى جميع إجراءات طرح واحالة العطاءات الجديدة.
 استمر عقد اجتماعات مع الجيات المنفذة لممشاريع الممولـة مـن المنحـة الخميجيـة لمناقشـة تقـدم سـير العمـل بالمشـاريع الممولـة ،واىـم المعوقـات
التي واجيت تنفيذ ىذه المشاريع خبلل العام  ،2016حيث أكدت معظم الجيات عمى أن بطء صرف المطالبـات الماليـة يعتبـر السـبب الرئيسـي
لتأخر تنفيذ معظم المشاريع الكبرى ،باإلضافة إلى عدم إمكانية اإليعاز لممقاولين تسريع التنفيذ لنفس السبب.
 اكدت الجيات المنفذة لممشاريع الممولة عمى وجود مطالبات مالي عالقة غير مصروفة نتيجة لعدم توفير السقوف المالية ( وزارة التربية والتعميم
وو ازرة التعميم العالي وو ازرة الطاقة والثروة المعدنية وو ازرة التخطيط والتعاون الدولي) األمر الذي انعكـس عمـى االنفـاق عمـى ىـذه المشـاريع وأخـر
سير العمل في تنفيذىا.
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 تــم التنســيق مــع الــو ازرات والجيــات المعنيــة بالمشــاريع الممولــة مــن المنحــة الخميجيــة والتنســيق مــع دائـرة الموازنــة العامــة بيــدف إجـراء المنــاقبلت
المالية الضرورية لصرف المطالبات المالية العالقة.
 بمغت قيمة المبالغ التي تم إنفاقيا عمى المشاريع الممولة من المنحة الخميجية بعد إجراء التعـديبلت عمـى االتفاقيـات الموقعـة الكويتيـة والسـعودية
( بانتظــار توقيــع االتفاقيــات) حـوالي ( )272مميــون دينــار لممشــاريع المدرجــة ضــمن قــانون الموازنــة العامــة ،باإلضــافة إلــى حـوالي ( )55مميــون
دينار لمشروع طريق األزرق -العمري ومشروع مركز الحسين لمسرطان ،مضافاً الييا حوالي ( )4مميون دينار تم سحبيا من حسـابات األمانـات
( و ازرة الميــاه والــري وو ازرة الماليــة) ليصــبح مجمــوع اإلنفــاق عمــى المشــاريع الممولــة مــن المنحــة الخميجيــة لمعــام  2016ح ـوالي ( )331مميــون
دينار .

 لم تتمكن عدد من الجيات من إنفاق  %.1من المخصصات المرصودة لمشاريعيا وىذه الجيات ىي:
-

و ازرة النقل ،بمغت نسبة اإلنفاق حوالي ( ،)%13حيث لم يتم طرح عطاءات مشروع الربط لمنقل العام خبلل العام  ،2016كما تم االتفاق

-

مستشفى الممك المؤسس عبداهلل الجامعي ،حيث لم يتم انفاق أية مبالغ ،وتم االنتياء من إحالة عطاء المشروع (مركز العبلج باألشعة)

مع الصندوق عمى تحويل قيمة المنحة المخصصة لمشروع سكة حديد الشيدية لتنفيذ مشاريع ذات أولوية.

نياية شير كانون األول.2016/

 لم تتمكن كل من و ازرة الطاقة والثروة المعدنية وو ازرة التعميم العالي والبحث وو ازرة التخطيط والتعاون الدولي من صرف مطالبات مالية بحوالي
( ).5مميون دينار ،لعدم توفير السقوف المالية.

31

ثالثاً :في مجال التعاون الدولي:
المساعدات الخارجية الممتزم حيا والمتعاقد عمييا لألردن لمعام 2016
 حممت قيمة المساعدات الخارجية الكمية الممتزم حيا والمتعاقد عمييا لممممكة لمعام  6102حوالي هلل 6522مميار دوالر ،والتي تمتد فترة تنفيذىامن سنة إلى أربع سنوات ،فيما بمغت قيمة منح دعم البلجئين بما فييا المساعدات اإلنسانية حوالي ( )60006مميون دوالر ،ليصبح اجمالي

حجم المساعدات الخارجية الممتزم حيا لألردن لمعام  2016ما قيمتو هلل 3,15مميار دوالر .وتتضمن ىذه المساعدات المنح االعتيادية،
والقروض الميسرة ،والمنح اإلضافية ضمن خطة االستجابة األردنية لؤلزمة السورية  2018-2016بمحاورىا الثبلث (دعم الموازنة العامة،

دعم مشاريع تنموية في المجتمعات المستضيفة ،دعم البلجئين).

 -توزيع المساعدات الخارجية الكمية الممتزم بيا والمتعاقد عمييا لممممكة خبلل العام :2016

 1المنا االعتياديةت وىي المنح التي تقدم لؤلردن من خبلل االتفاقيات الثنائية واالطارية الموقعة مع الدول والجيات المانحة ،وحممت ما
مجموعو هلل 59792مميون دوالرت موزعة عمى عدة قطاعات أىميا المياه والصرف الصحي ،البمديات ،التعميم ،الطاقة ،الصحة ،الفرص
االقتصادية ،ودعم الموازنة .وتتضمن ما يمي:

 هلل 26693مميون دوالر موجية لدعم الموازنة العامةت تم تحويل ما قيمتو هلل 192983مميون دوالر حتى نياية العام 2016
الى حساب الخزينة العامة .عمماً بأن المبالغ المتبقية تصرف عمى دفعات خبلل الثبلث سنوات القادمة.


هلل 33099مميون دوالر موجية لدعم مشاريع وبرامج تنموية ضمن البرنامج التنموي التنفيذي  2018-2016في عدد من

القطاعات الحيوية.
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 2القروض الميسرةت وحممت قيمتيا هلل 92396مميون دوالرت وتمتاز ىذه القروض بشروط تمويمية ميسرة جداً ،حيث تصل فترات السداد إلى
 53سنة ،وتتراوح فترات السماح ما بين ( )00-5سنوات ،كما تتراوح نسبة الفائدة ما بين ( )%2,8-%0,53وبما يساىم في اعادة ىيكمة

المديونية العامة .وتتضمن ما يمي:

 هلل 83496مميون دوالر قروض ميسرة جداً موجية لدعم الموازنة العامةت تم تحويل ما قيمتو هلل 483914مميون دوالر حتى
نياية العام  2016الى حساب الخزينة العامة .عمماً بأن المبالغ المتبقية ستحول الى حساب الخزينة العامة خبلل العام .2017

 هلل 89مميون دوالر قروض ميسرة جداً لتمويل مواري تنموية ذات ولوية في قطاع المياه.

المساعدات اإلضافية لدعم لخطة االستجاحة األردنية لألزمة السورية 2018-2016ت والتي تأتي عمى شكل منح إضافية لتمويل كافة
محاور خطة االستجابة األردنية لؤلزمة السورية ( )2018-2016والتي تمثل االحتياجات والمداخبلت التي من شأنيا تعزيز منعة األردن

والمحافظة عمى سوية الخدمات المقدمة لممجتمعات المستضيفة والبلجئين السوريين وقد بمغت حتى نياية العام  )163392( 2016مميون

دوالر (اي ما نسبتو ( )%61من االحتياجات التمويمية المقدرة لمعام  2016ضمن خطة االستجابة األردنية لؤلزمة السورية والبالغة

( )25657مميار دوالر) ،ووزعت كاآلتي:

 هلل 646973مميون دوالرت منا لتمويل مواري في المجتمعات المستضيفة.
 هلل 60096مميون دوالرت منا لدعم الةجسين والمساعدات االنسانية.
 هلل 38599مميون دوالرت منا موجية لدعم الموازنة العامة.
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برامج التعاون الفني وأدوات الدعم المؤسسي الممولة من االتحاد األوروبي ()2016

1

مواري التو مة:

 االستمرار حتنفيذ موروع التو مة الثاني لداسرة األراضي والمساحة لمعالجة اإل زاحات الجمرافيةت وحكمفة تحمغ هلل 1مميون يورو.

 الحد حإج ار ات تحضير وثاس عطا ات لثةث مواري تو مة لكل من مديرية الدفاع المدنيت وادارة اإلقامة والحدودت ومةسسة المواصفات
والمقاييست وحكمفة إجمالية تحمغ هلل 399مميون يورو.

2

عقود الخدمات:

 االستمرار حتنفيذ موروع إعداد نظام معمومات وطني لوزارة المياه والريت وحكمفة تحمغ هلل 195مميون يورو.
 االنتيا من تنفيذ كل من عقود الخدمات التالية:



دعم فني لييسة تنظيم النقل الحري في مجال تطوير اإلطار المةسسي والتوريعيت وحكمفة تحمغ هلل 167لف يورو.

دعم فني لداسرة اإلرصاد الجوية في مجال المراجعة االستراتيجية والقانونيةت وحكمفة تقريحية تحمغ هلل 142لف يورو.

 الحد حإج ار ات تحضير وثاس موروع تقديم دعم فني لوزارة التنمية االجتماعيةت وحكمفة تحمغ هلل 300لف يورو.
3

عقود المنا:

 االنتيا من تنفيذ منحة قيمتيا هلل 497مميون يورو لممساىمة حتمويل التعداد العام لمسكان.

 الحد حإج ار ات تحضير وثاس منحة لمنظمة العمل الدولية هلل ILOت وذل من جل متاحعة تنفيذ اتفاقية تسييل قواعد المنوأ األوروحيت وحكمفة
تقريحية تحمغ هلل 1مميون يورو.
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4

عقود األجيزة والمعدات

 االستمرار حتنفيذ عطا ات مواري الو ار التالية هللمن توريد وتركيب وتوميل واستةم :






موروع تزويد مركز التدريب وحقو اإلنسان التاح لممديرية العامة لقوات الدر حاألجيزة والمعداتت وحقيمة  320لف يورو.
موروع تزويد الححث الجناسي حأنظمة و جيزة متقدمة لتعزيز كفا تو في مكافحة الجراسم اإللكترونية وحقيمة  270لف يورو.

موروع تعزيز قدرات المختحرات الفنية لداسرة مكافحة المخدراتت وحقيمة  550لف يورو.

موروع الرحط اإللكتروني ما حين وزارة العدل ومديرية األمن العامت وحقيمة تقارب  58لف يورو.

موروع تزويد ديوان المحاسحة حأجيزة و نظمة لتحميل ومتاحعة العملت وحقيمة  200لف يورو.



موروع تزويد مةسسة المواصفات والمقاييس حمعدات و جيزة مختحرات لتنفيذ خارطة طري إلحرام اتفا حوأن تقييم المطاحقة وقحول



موروع تزويد وزارة الزراعة حمعدات و جيزة مختحرات في مجال تنفيذ معايير النحاتات الطازجة ومنتجاتيات وحقيمة  320لف يورو.

المنتجات الصناعيةت وحقيمة  193مميون يورو.






موروع تزويد داسرة األراضي والمساحة حأجيزة ومعدات لتعزيز نظام المساحة في األردنت وحقيمة  400لف يورو.
موروع تزويد المعيد المروري األردني حأجيزة محاكاة في مجال إدارة األمن المروريت وحقيمة  320لف يورو.

موروع تزويد ىيسة الطيران المدني حأنظمة خاصة تتماو م المعايير وتوريعات االتحاد األوروحيت وحقيمة  135لف يورو.

موروع تزويد وركة الكيرحا الوطنية حأنظمة خاصة لتعزيز عممية مراقحة نظام توليد الطاقة الكيرحاسيةت وحقيمة  70لف يورو.

موروع تزويد وزارة السياحة واألثار حأنظمة خاصة لمراقحة المواق األثريةت وحقيمة  145لف يورو.

 الحد حاإلج ار ات التعاقدية لعطا ات مواري الو ار التالية:



موروع تزويد وزارة المياه والري حأنظمة و جيزة خاصة حإعداد نظام معمومات مياه وطنيت وحقيمة هلل 550لف يورو.

موروع تزويد مةسسة المواصفات والمقاييس حأجيزة خاصة حفحص معدات اإلضا ة ضمن استكمال اإلعداد لمتطمحات اتفاقية تقييم

المطاحقة وقحول المنتجات الصناعية )(ACAAت وحقيمة هلل 450لف يورو.
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5

نوطة داة الدعم الفني والتحادل المعموماتي هلل: TAIEX

 تم تنظيم ما مجموعو هلل 13نواطاً من خةل هلل TAIEXت والتي تضمنت وروتي عملت لكل من مةسسة المواصفات والمقاييست ووزارة
الزراعةت حاإلضافة إل ندوة تم عقدىا في مالطا تحت عنوان " "Market Surveillanceوار فييا ممثمون عن األردن.

وتم إيفاد هلل 3حعثات خح ار من االتحاد األوروحي لصالا كل من:
 .1داسرة الجمار األردنية.

 .2ىيسة تنظيم قطاع االتصاالت.

 .3ىيسة النزاىة ومكافحة الفساد.
كما وار ما مجموعو هلل 22موظفاً من الو ازرات والمةسسات الحكومية ووحو الحكومية في هلل 7زيارات دراسية إل دول االتحاد األوروحيت
حيدف التعرف عم

6

فضل الممارسات ونقل المعرفة الضمنية والعممية في مجاالت عديدة.

انوطة حرنام دعم تحسين اإلدارة والحكم الرويد

 االستمرار حتنفيذ ثةث مواري لصالا وزارة تطوير القطاع العام وىيسة مكافحة الفساد وديوان الخدمة المدنية.
 الحد حإج ار ات تحضير موروع تقديم الخدمات الحكومية في األردن وف نموذج الحرنام .
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التعاون العممي والثقافي والحرام التدريحية والمنا الدراسية لعام 2016

ضمن اطار عمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي فقد عممت الوزارة خةل العام 2016ت عم توفير عدد كحير من الحرام التدريحية والمنا
الدراسية في مختمف المجاالت من خةل التفاوض والتنسي م الجيات المانحة والمةسسات الدولية المختمفةت حيدف المساىمة في تطوير الموارد
الحورية لموظفي القطاع العام وحنا القدرات في مختمف الو ازرات والمةسسات الحكومية وحما ينسجم م االحتياجات التدريحية والتطويرية ليذه
المةسسات ووفقاً لمخطط الحكومية الرامية لتحسين دا ورف كفا ة موظفي القطاع العام:

والً :الحرام التدريحيةت وتتوزع كما يمي:
 .1حرام المنا التدريحية التي تقدميا الدول المانحة والصديقة ضمن حرام التعاون الفني والتنموي:
 وىي تم الحرام التي تقدم كمساعدات فنية لمدول النامية في مختمف المجاالت ومن ضمنيا األردنت والتي يعتمد القحول فييا عم

سس

تنافسية ما حين مروحي الدول المدعوة لممواركةت وفي اطار ىذا النوع من الحرام يتم ترويا هلل 2-1لممنافسة عم المواركة في الحرنام

التدريحي الواحدت وغالحاً ما يتم قحول مروا واحد و مروحين اثنين من كل دولة لممواركة في الحرنام التدريحي الواحد.

 وضمن ىذا النوع من الحرام قامت الوزارة حتامين ما يزيد عم هلل 600حرنام تدريحي حالتنسي م مختمف الجيات المانحة كجميورية الصين
الوعحيةت الياحانت كوريا الجنوحيةت تايوانت ىولندات اليندت ماليزيات مممكة تايمندت سنمافورةت السويدت صندو النقد الدوليت الحن الدوليت المعيد

اإلسةمي لمححوث والتدريب والمعيد العرحي لمتخطيط حالكويتت حيث قامت الوزارة خةل حترويا ما يزيد عم هلل 763موظفاً ممن تنطح عمييم

وروط المواركة فقطت وتم قحول وايفاد ما مجموعو هلل 445موظفاً من مختمف الو ازرات والمةسساتت لممواركة في دورات تدريحيةت وورش عملت
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وحمقات دراسية وتدريحية عقدت في ىذه الدول في مجاالت المياهت والطاقةت والحيسةت والصحةت والزراعةت والتعميمت واإلدارة العامةت واالقتصادت
واالستثمارت والتجارة والصناعةت وتكنولوجيا المعموماتت المسا الجمرافيت التخطيط الحضريت والتنمية االجتماعيةت ومكافحة الفقر واالحتياجات

الخاصة وتمويل المواري الصميرة والمتوسطةت والتنمية المحمية.
 .2الحرام التدريحية المخصصة لألردن:

 وىي الحرام ا لتي تقدم لألردن كمساعدات فنية في اطار عةقاتو الثناسية م حعض الجيات المانحة والصديقة كالياحانت وكوريا الجنوحيةت

وىولندا وجميورية الصين الوعحيةت وحموجب ىذا النوع من الحرام يتم تخصيص عدد من الحرام التدريحية لمواركين من األردن فقط عم وكل
مجموعات وفي مجاالت محددةت وتقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي حالتنسي

والتفاوض م ىذه الجيات الختيار مجاالت التدريب وفقاً

لةحتياجات التدريحية لموظفي القطاع العام حيدف تمكينيم ورف قدراتيم المةسسية في مجاالت محددة.

 حيث تم خةل عام  2016إيفاد ما مجموعة هلل 187

موظفاً من مختمف المةسسات والو ازرات األردنية لممواركة في هلل 16حرنامجاً تدريحياً

عقدت في الدول المذكورة عةه في مجاالت :سياسات الطاقة والطاقة المتجددةت سياسات واستراتيجيات الصحةت تمكين ذوي االحتياجات

الخاصة اقتصادياًت والتوري ت الحكم المحميت إدارة العدلت الوةون االجتماعية وسياسات التوميلت اإلدارة الماسيةت األمن المذاسيت إدارة المالية

العامةت ميارات االتصال م الجميور وتقديم الخدماتت السياسات التجارية والدحموماسية وادارة التنمية المحميةت تطوير التوريعات الخاصة
حسك الحديدت إدارة وحنا المناط التنموية والحرةت إدارة المواري وانفاذ القانون

 حمغ مجموع الحرام التدريحية وورش العمل والحمقات الدراسية التي تم توفيرىا خةل عام  2016التي تم استةميا والتفاوض حوليا م مختمف
الجيات المانحة ما يقارب هلل 650دورة وحرنامجاً تدريحياًت عممت عم مختمف الو ازرات والمةسسات الحكوميةت وتم تسمية ما يزيد عم هلل950
موظفاً لممواركة في ىذه الحرام ممن انطحقت عمييم الوروط وتم قحول وايفاد ما يزيد عم هلل 630موظفاً.
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ثانياً :المنا والحعثات الدراسيةت وتتوزع كما يمي:
 .1المنا الدراسية التي تقدم من خةل االتفاقيات الثقافية والحرام التنفيذية حين األردن والدول الصديقة والوقيقةت والتي تقوم وزارة التخطيط
والتعاون الدولي و وزارة التعميم العالي والححث العممي حإعداد ىذه الحرام والتوقي عمييات ححيث يتم إدراج عداد المنا الدراسية والتخصصات

التي سيتم تحادليا ضمن الحرام التنفيذية لمتعاون العممي والثقافي الموقعة م تم الدول عم

من قحل وزارة التعميم العالي األردنية.

ساس المعاممة حالمثلت وتدار ىذه المنا وتتاح

 .2حرام المنا الدراسية هللماجستيرت ودكتوراه و ححاث ما حعد الدكتوراه المقدمة من مختمف الجيات المانحة كالحن اإلسةمي لمتنميةت الحن الدولي

حالتعاون م الحكومة الياحانيةت و لمانيات وىولندات وكوريا الجنوحيةت وحروناي دار السةمت وايطاليات وماليزيات وتايمندت وتايوان والمفوضية

األوروحية  :والتي ىي عحارة عن حرام مساعدات تقدم لمدول النامية حوكل عامت ويعتمد القحول في ىذه الحرام عم

سس تنافسية ما حين

مروحي مختمف الدولت وفي اطار ىذا النوع من المنا قامت الوزارة حتوفير ما ال يقل عن هلل 50فرصة دراسية لمستوى الدراسات العميا عممت

عم ديوان الخدمة المدنية والجامعات الرسمية.
ثالثاً :االتفاقيات الثقافية والحرام التنفيذية:

 حيدف تعزيز عةقات التعاون العممي والثقافي م مختمف الدول الوقيقة والصديقة في مجاالت هللالتعميم والتعميم العالي والثقافة والفنون
والسياحة واألثار والتنمية االجتماعية واألعةم واالتصال والرياضة والوحاب تقوم الوزارة حأحرام االتفاقيات الثقافية والحرام التنفيذية المنحثقة
عنيا والعمل عم تجديدىا حالتنسي م جمي الجيات األردنية المعنية.

 تم خةل العام  2016توقي حرنام

لمتعاون في مجاالت الثقافة والتعميم م جميورية قحرص لمسنوات هلل 2020-2017ت وكذل

متاحعة

التنسي م عدد من الدول لتجديد هلل 5حرام لمتعاون العممي والثقافي في المجاالت عةه ولمسنوات هلل 2019-2017ت ومن حينيا هللحاكستانت
حولندات حمماريات ذرحيجانت وروسيا االتحاديةت كوريا الجنوحية .
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توزي الحرام التدريحية والمنا الدراسية المقدمة لألردن خةل عام  2016حسب الجيات المانحة
الدورات التدريحية
الرقم

سم الدولة

مجموع الدورات

مجموع

المروحين

المنا الدراسية
عداد

المواركين

مجموع المنا

مجموع

المروحين

عداد

المستفيدين

1

الصين الشعبية

80

260

250

-

-

-

2

اليابان

46

88

52

1

-

-

3

كوريا

10

22

22

20

6

2

4

سنغافورة

47

53

39

-

-

-

5

تايوان

15

18

10

-

-

-

6

اليند

متعدد واقمو

81

37

-

-

-

150
7

تايبلند

7

9

4

4

-

-

8

ماليزيا

8

5

1

-

-

-

9

ألمانيا*

-

-

-

غير محدد

-

-

11

السويد

4

44

13

-

-

-

12

البنك اإلسبلمي
لمتنمية /المعيد

3

6

6

DAAD Program

15

15

2

اإلسبلمي لمبحوث
13

المعيد العربي

68

272

121

-

-

-

لمتخطيط
14

إيطاليا

2

2

2
40

2

2

2

17

ىولندا*

20

البنك الدولي/

متعدد واقمو

( )200ضمن

برامج(Shirka :

غير محدد
65

80

NFP Program

5

-

)MSP, NFP

بالشراكة مع

الحكومة اليابانية*

22

مركز صندوق
النقد الدولي

-

متعدد واقمو 10

-

-

10

10

3

-

-

-

-

-

بالكويت
23

سمطنة بروناي

-

-

2

2

-

دار السبلم
24

منظمة الفاو

3

بالتعاون مع

-

-

Szent Istvan
الينغارية*
25

الحكومة
البريطانية*

26

الحكومة األمريكية*

غير محدد

-

-

غير محدد

Chevening

Chevening

غير محدد

متعدد ضمن برامج

برامج القيادة

-

-

Fulbright

-

-

-

-

لمشباب
المجموع

650

950

632
41

50

30

6

(* يق تصر دور الو ازرة في التعامل مع برامج ىذه المنح في عممية التعريف بيا وتعميميا عمى ديوان الخدمة المدنية والجامعات الرسمية باإلضافة إلى
تعميميا من خبلل الموقع اإللكتروني لمو ازرة إلتاحة الفرصة أمام الجميع من القطاعين العام والخاص لبلستفادة منيا ،حيث ان إجراءات تقديم الطمبات
لممنافسة عمى ىذه المنح تتم إلكترونياً ( )onlineمن خبلل المواقع اإللكترونية ليذه البرامج ،ويتم إعبلم المرشحين بنتائج المنافسة بواسطة البريد
اإللكتروني.
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راحعاً :مديرية السياسات واالستراتيجيات:

اىم انجازات مديرية السياسات واالستراتيجيات لمعام 2016
تقرير ممارسة االعمال
 متابعة مصفوفة اصبلحات المرحمة الثانية التي تم تنفيذىا لتحسين بيئة االعمال خبلل النصف االول من العام  2016بالتعاون مع مجموعة
البنك الدولي

 تم عقد اربع ورش عمل خاصة بمؤشرات ممارسة االعمال لجميع المعنيين من الوزرات والييئات والقطاع الخاص
 استنادا لنتائج ورش العمل تم اعداد مسودة مصفوفة االصبلحات المطموبة لتحسين ترتيب االردن في تقرير ممارسة االعمال لمعام 2017

مراجعة التوريعات االقتصادية االردنية

 تم اعداد الخطة التنفيذية لمشروع مراجعة التشريعات االقتصادية االردنية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي لثبلث سنوات قادمة التي سيتم
العمل عمييا خبلل فترة المشروع

 تم وبشكل مبدئي تحديد قائمة القوانين واالنظمة التي سيتم العمل عمييا ضمن المشروع والتي تتمخص في ثبلث مجاالت رئيسية( :البدء
باألعمال و التجارة و المنافسة).

حزمة الحوافز لةقتصاد االردني

 تم ارسال الصيغة النيائية المحدثة لمخطة التنفيذية التي تتضمن حزمة من الحوافز لبلقتصاد االردني الى دولة الرئيس ومجمس السياسات
االقتصادية

موروع السجل الوطني الموحد والحاحثين االجتماعيين
 تطوير االستبيان الذي يتم من خبللو جمع البيانات حول االسر الفقيرة.

 تدريب وتأىيل ( )71مشرف ومشرفة وبناء قدرات ل ( )633عامل اجتماعي في المناطق المستيدفة.
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 االنتياء من المسح الميداني في المحافظات الثبلث المستيدفة والتعرف عمى الخدمات الموجودة في ىذه المحافظات ،وتم اخذ موافقة البنك
الدولي عمى تقرير المسح الميداني.

 تطوير دليل خدمات االحالة وزيارة المؤسسات والو ازرات التي اوصى عمييا تقرير المسح الميداني.
 تم اطبلق مشروع الباحثين االجتماعين في شير ايمول  2016ومباشرة المسح الميداني لممحافظات المستيدفة
 عقد ورشة عمل تعريفية لنظام البطاقة الواحدة بالتعاون مع برنامج االغذية العالمي
 االنتياء من ىيكمة مشروع السجل الوطني الموحد ومباشرة العمل بو
الكتاب السنوي لمتنافسية
تم متابعة تعبئة االستمارات المخصصة لمتقرير والبالغ عددىا  106استمارات وارساليا لمميد الدولي لمتنمية الد اررية وقد صدر التقرير السنوي ، 2016
وتم التحضير لمعمل عمى التقرير السنوي لمعام . 2017
انجازات قسم االقتصاد الوطني
 تم االنتياء من تقييم دراسة العمالة الوافدة في االردن واستبلم النسخة النيائية من الدراسة ورفعيا لمجمس الوزراء
 اعداد تقارير دورية حول االداء االقتصادي االردني
 اعداد تقارير تحميمية لمناتج المحمي االجمالي

 اعداد المؤشرات االقتصادية واالجتماعية دوريا

مسا دخل ونفقات االسرة

 يتم تنفيذ المسح بالتعاون مع البنك الدولي فقد تم انجاز ما يمي :

 oاعتماد منيجية جديدة لممسح وتدريب الباحثين عمى المنيجية الجديدة
 oاالنتياء من مراجعة االستمارة وتصميميا

 oاعتماد حجم عينة الدراسة وتوزيعيا عمى المحافظات ( )25000عينة
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 oاجراء تجربة قبمية مع فريق البنك الدولي عمى عينة من  100اسرة

االستراتيجية الوطنية لمحماية االجتماعية ومكافحة الفقر 2025-2016
بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة االنمائي ( )UNDPتم خبلل العام : 2016


تحديث كافة المؤشرات المتضمنة في وثيقة االستراتيجية في ضوء نتائج التعداد العام لمسكان والمساكن واعادة ترتيب وتنسيق الوثيقة المحدثة

ضمن مفيوم الحماية االجتماعية الشاممة ،وتشتمل عمى محور الحماية االجتماعية ،محور التأمينات االجتماعية ،محور سوق العمل

 اعداد برنامج محوسب ( )MISفي رئاسة الوزراء وييدف الى متابعة خطة عمل الحكومة والبرنامج التنموي التنفيذي والمبادرات ذات االولوية
وسيتم اطبلق المشروع قبل نياية الشير الحالي.

تقرير االسقاطات السكانية 2050-2015

 تم لغاية تاريخو االنتياء من مسودة تقرير االسقاطات السكانية لؤلعوام  2050-2015وذلك حسب نتائج التعداد العام لمسكان والمساكن
 2015تبعا لمتطورات االقميمية وخاصة البلجئين السوريين

قسم االنذار المحكر
 تم اعداد تقارير االنذار المبكر لمربع االول والثاني لمعام  2016ورفعيا لدولة الرئيس
 تحديث قاعدة البيانات لممتغيرات االقتصادية لمعام ( 2016حوالي  85متغير)

 اعـ ـ ــداد االطـ ـ ــار الكمـ ـ ــي لبلقتصـ ـ ــاد الكمـ ـ ــي لمعـ ـ ــام  2016بالتعـ ـ ــاون مـ ـ ــع و ازرة الماليـ ـ ــة والبنـ ـ ــك المركـ ـ ــزي االردنـ ـ ــي ضـ ـ ــمن البرنـ ـ ــامج التنمـ ـ ــوي
التنفيذي 2018-2016
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موروع التنافسية واالستثمار االردني
 تم اطبلق المرحمة الثانية من االصبلحات المتعمقة بالنافذة االستثمارية لدى ىيئة تشجيع االستثمار ودعم الجيات الحكومية الممثمة بالنافذة

لتنفيذ بعض النشاطات ضمن ىذه المرحمة خاصة فيما يتعمق بتبسيط وتوحيد اجراءات تسجيل االعمال ،وتبسيط وتوحيد اجراءات الترخيص

لمقطاع الصناعي

عناقيد النمو


لتنفيذ مبادرات وثيقة االردن  2025تم االنتياء من اعداد توصيات الفرق العنقودية لعناقيد ( البناء واليندسة ،التعميم  ،الخدمات المالية،
الرعاية الصحية والسياحة العبلجية ،الزراعة ،الطاقة والطاقة المتجددة

موروع استخراج معدل االنجاب الكمي  /داسرة االحوال المدنية والجوازات

 قامت و ازرة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع المجمس االعمى لمسكان ودائرة االحوال المدنية والجوازات ودائرة االحصاءات العامة بإعداد
دراسة الستخراج معدل االنجاب الكمي وبشكل سنوي استنادا لبيانات دائرة االحوال المدنية والجوازات وبدعم من USAID

قسم النوع االجتماعي

 متابعة تنفيذ مبادرة الشراكة من أجل مستقبل قائم عمى المساواة ( ،)2018 – 2016وذلك بالتعاون مع المجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.
وتيدف تمك المبادرة إلى تعزيز المشاركة السياسية واالقتصادية لممرأة عمى الصعيد الوطني.

 المشاركة في التحالف الوطني لخطة عمل قرار مجمس األمن  1325المرأة األمن والحرب والسبلم.
 التعاون مع المجتمع المدني في مختمف النشاطات التي تعزز من تمكين المرأة ،بورش التوعية والتدريب في المدارس والمراكز الصحية في
المحافظات والمخيمات .

 التعاون مع و ازرة العمل ،وترأس لجنة الدراسات المنبثقة عن لجنة العمل المرن لممرأة ،لمخروج بنظام مقترح لمعمل المرن .
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 التعاون مع مؤسسة التدريب الميني في اعداد خطة عمل لدمج النوع االجتماعي ،وتشجيع الفتيات عمى االلتحاق في مراكز المؤسسة في
المحافظات.

 التشبيك مع مبادرة صداقة الخاصة في انشاء الحضانات في أماكن العمل ،لممضي قدما في تطبيقيا في الو ازرة.

قسم التنمية المستدامة
 المساىمة في اعداد الخطة الوطنية لمنمو االخضر ،وتقرير حالة البيئة الثاني.
و خةل النصف الثاني من 2016ت عممت مديرية السياسات واالستراتيجيات عم مايمي:
 تمت مراجعة وتحديث االجراءات المطموبة لتحسين مرتبة االردن في تقرير ممارسة االعمال الصادر عن البنك الدولي ،حيث تم مخاطبة كافة
الجيات المعنية من قبل رئاسة الوزراء التخاذ االجراءات الضرورية وبما ينعكس عمى تحسين البيئة االستثمارية في المممكة.

 وبيدف خمق مظمة اشمل واوسع لمفيوم الحماية االجتماعية وتخفيض الفقر في المممكة فقد بدء العمل عمى تحديث االستراتيجية الوطنية لمفقر
والحماية االجتماعية ،كما تم االنتياء من مشروع الباحثين االجتماعيين الذي ينفذ بدعم من البنك الدولي ،حيث تم االنتياء من اعداد قاعدة

بيانات ودراسة وتحميل الخصائص االقتصادية واالجتماعية ل  22400اسرة في محافظات معان والزرقاء واربد .كما بدء العمل عمى تطوير

منيجية قياس حديثة في مجال الفقر من خبلل قياس فقر االطفال متعدد االبعاد بالتعاون مع اليونيسف ،وباإلضافة لما سبق فقد االنتياء من

المرحمة التحضيرية لتنفيذ مسح نفقات ودخل االسرة بالتعاون مع دائرة االحصاءات العامة والذي سيتم البدء بتنفيذه خبلل شير تموز .2017
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 وبيدف مواكبة الجيود العالمية لتنفيذ اجندة التنمية المستدامة  ،2030فقد تمت المساىمة في اعداد التقرير الوطني الطوعي االول حول تنفيذ
اىداف التنمية المستدامة الذي سيقدم الى المنتدى السياسي رفيع المستوى لمتنمية المستدامة  ،2017فضبل عن المساىمة في اقرار اطار

مؤسسي موسع وحديث لمجنة الوطنية العميا لمتنمية المستدامة ليواكب جيود المممكة خبلل السنوات الخمس عشرة القادمة لتنفيذ اىداف التنمية

المستدامة من منظور وطني .فضبل عن المساىمة في اطبلق مشاورات وطنية شارك خبلليا الشباب واالكاديميون ومؤسسات المجتمع المدني

بيدف نشر الوعي بأىداف التنمية المستدامة وايجاد شراكة مع كافة الجيات المعنية في عممية تنفيذ ىذه االىداف.

 كما تمت المساىمة في اعداد الحظة الوطنية لمنمو االخضر بالتعاون مع و ازرة البيئة والمعيد العالمي لمنمو االخضر والحكومة االلمانية،
وتقرير حالة البيئة الوطني الثاني ،ومسودة اطار عمل االمم المتحدة لمشركة من اجل التنمية المستدامة.)2022-2018(- UNSDPF-

 وايمانا من الو ازرة بضرورة ايجاد بيئة عمل صديقة لممرأة باشرت الو ازرة حاليا العمل عمى تطبيق مبادرة انشاء حضانة نموذجية ألطفال
موظفات وموظفي الو ازرة.
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خامساً :مديرية حرام التنمية المحمية وتعزيز االنتاجية:
انجازات مديرية حرام التنمية المحمية وتعزيز االنتاجية لعام 2016

حرنام تعزيز االنتاجية االقتصادية واالجتماعية:
تقوم و ازرة التخطيط والتعاون الدولي بإدارة وتنفيذ برنامج تعزيز االنتاجية االقتصادية واالجتماعية وىو احد البرامج الوطنية الذي ييدف الى
تحسين المستوى المعيشي لممواطنين في مختمف مناطق المممكة مع التركيز عمى المناطق الفقيرة والفئات االكثر حاجة (الشباب والمرأة) ،من خبلل

تنفيذ حزمة متكاممة من االنشطة والمبادرات والبرامج اليادفة التي تحقق اثر تنموي فعمي في المناطق المستيدفة ،حيث يتم تنفيذ المشاريع من خبلل
سمسمة متكاممة من اإلجراءات التنفيذية بدءا من دراسة وضع المناطق المستيدفة ودراسة افكار المشاريع ودعميا بدراسات الجدوى االقتصادية ،التمويل،

والتدريب ،والخدمات الفنية واالستشارية ،والتدريب الفني المتخصص وصوالً الى ضبط جودة منتجات المشاريع وتسويقيا ،حيث تشارك كافة مكونات
البرنامج التي تختص في ىذه المجاالت مجتمعة منذ المراحل األولى لتأسيس المشاريع لضمان نجاحيا وديمومتيا ،حيث يحقق البرنامج أىدافو المرجوة

من خبلل مكوناتو التالية:
-

-

برنامج مراكز تعزيز اإلنتاجية "إرادة"

برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر
برنامج دعم اإلقراض الصغير والميكروي من خبلل صندوق التنمية والتشغيل
برنامج دعم الجمعيات الخيرية والتعاونية والييئات النسائية.
دعم البيئة الشبابية المنتجة.
دعم مشاريع البنية التحتية االساسية.
مباد ارت تنموية مختمفة.
حزمة االمان االجتماعي.
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مبينا فيما يمي ممخص الىم انجازات برنامج تعزيز االنتاجية االقتصادية واالجتماعية خبلل عام  2016ستحقق تدخبلت البرنامج ما يزيد عن
( )3000فرصة عمل او دخل اضافي لمفئات المستفيدة:

 تمويل ودعم ( )110مشروعا انتاجيا لييئات المجتمع المحمي (جمعيات خيرية وتعاونية وأندية رياضية)
 تمويل ودعم تنفيذ ( ) 1235مشروع صغير وميكروي لؤلسر الفقيرة في مناطق جيوب الفقر وىيئات المجتمع المحمي والشباب الباحثين عن
العمل.

 المساعدة في تأسيس ( 1095مشروع) انتاجي صغير ومتوسط لؤلفراد وىيئات المجتمع المحمي من خبلل دراسات الجدوى االقتصادية
والدعم الفني واالستشاري والتدريب الذي تم تقديمو من خبلل برنامج ارادة.

 تمويل مشاريع مبادرات تنموية شممت ( 6مراكز زىا) ثقافية لؤلطفال 50( ،مدرسة) منتجة ،دعم مبادرات تتعمق بالفقراء وااليتام.
 تنفيذ ( 170مشروع) بنى تحتية ضرورية تساىم في تحسين الظروف المعيشية لمفئات المستيدفة وخاصة المناطق الفقيرة.

 تنفيذ ما يزيد عن( )850جمسة تدريبية وتوعوية استفاد منيا ما يزيد عن ( 9000مواطن) في مجاالت تتعمق باإلنتاجية والتشغيل وأسباب
الفقر والتأىيل ألسواق العمل.

 تدريب ( )726من خريجي الجامعات والمعاىد في مؤسسات القطاع الخاص وتوطين ما نسبتو ( %22منيم) في المؤسسات المستضيفة.
 تأىيل منتجات المشاريع وضبط الجودة ومعايير الجودة ( )320منتج.

 تنفي ـ ــذ ( )40مش ـ ــروع مطب ـ ــق لمع ـ ــايير تحس ـ ــين اداء الج ـ ــودة المحمي ـ ــة والعالمي ـ ــة GAP Pre-HACCP ،HACCP

،GLOBAL

.Pre-ISO ،ISO
اما خطة البرنامج لعام  2017فقد تم وضع خطة لئلنفاق عمى انشطة البرنامج ضمن موازنة لعام  2017بقيمة( )17مميون دينار حيث ستقوم و ازرة
التخطيط والتعاون الدولي بتنفيذ تدخبلت انتاجية واستثمارية من شانيا الحد من الفقر والبطالة في المحافظات من خبلل انشاء مشاريع انتاجية مدرة

لمدخل وموفرة لفرص العمل ستحقق ما يزيد عن( )3000فرصة عمل او زيادة في الدخل لمفئات المستيدفة في مختمف محافظات المممكة ،وتشمل

التدخبلت:
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 -5تنفيـ ــذ مبـ ــادرة الفـ ــروع االنتاجيـ ــة بالتعـ ــاون مـ ــع و ازرة العمـ ــل ،حيـ ــث سـ ــيتم تنفيـ ــذ ( )20فرعـ ــا انتاجيـ ــا فـ ــي مختمـ ــف محافظـ ــات المممكـ ــة ،سـ ــيتم فـ ــي
عام  2017المباشرة في تنفيذ ( )6فروع منيا ستعمل عمى توفير ما ال يقل عن ( )1800فرصة عمل.
 -.تمويـ ــل وتنفيـ ــذ ( )100مشـ ــروع انتـ ــاجي لمختمـ ــف الييئـ ــات المحميـ ــة مـ ــن جمعيـ ــات تعاونيـ ــة وخيريـ ــة وىيئـ ــات نسـ ــائية وانديـ ــة شـ ــبابية فـ ــي مختمـ ــف
المحافظ ـ ــات ،واالس ـ ــتمرار ف ـ ــي المش ـ ــاريع الت ـ ــي ستس ـ ــاىم م ارك ـ ــز "ارادة" المنتش ـ ـ ـرة ف ـ ــي  28مرك ـ ــز ف ـ ــي مختم ـ ــف محافظ ـ ــات المممك ـ ــة م ـ ــن تقــ ــديم
الخ ـ ــدمات المجاني ـ ــة وال ـ ــدعم الفن ـ ــي واالستش ـ ــاري والت ـ ــدريب المتخص ـ ــص ود ارس ـ ــات الج ـ ــدوى االقتص ـ ــادية لتص ـ ــل ال ـ ــى ( )1000مش ـ ــروع ص ـ ــغير

ومتوسط.

 -2انش ـ ــاء مع ـ ــرض دائ ـ ــم لمختم ـ ــف منتج ـ ــات الييئ ـ ــات المحمي ـ ــة واالس ـ ــر المنتجــ ــة (الحرفي ـ ــة والغذائي ـ ــة) وت ـ ــوفير ال ـ ــدعم الفن ـ ــي وض ـ ــبط الج ـ ــودة ليــ ــا
والمساعدة في تسويق تمك المنتجات.

 -4التوســع فــي مشــاريع التشــغيل الــذاتي باســتيداف خريجــي الجامعــات والمعاىــد والم اركــز الحرفيــة البــاحثين عــن العمــل بقــروض ميس ـرة جــدافي مختمــف
محافظات المممكة بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل.

 -5تنفيذ ( )6مراكز لمطفولة " مراكز زىا في ستة محافظات.
 -6تنفيذ تدخبلت تنموية وانتاجية فـي ( )35منطقـة تـم تحديـدىا كمنـاطق تتطمـب تـدخبلت تنمويـة بموجـب قـرار مجمـس الـوزراء بتـاري ،2016/7/17
ســيتم مــن خبلليــا تنفيــذ مشــاريع انتاجيــة وتــدخبلت وانشــطة متعــددة تســاىم فــي تحســين المســتوى المعيشــي لمفئــات المســتيدفة فــي تمــك المنــاطق وذلــك

خبلل االعوام .2018/2017
 -7تبني مبادرات ومشاريع وطنية جديدة ذات طـابع انتـاجي تكـون ليـا اسـيامات فـي تحسـين جوانـب قطاعيـة متعـددة فـي مختمـف المحافظـات ( مـدارس
منتجة ،شركات طبلبية ،مبادرات بالتعاون مع القطاع الخاص..،

 -8كما سيتم رصد ما قيمتو ( )0.9مميون دينار لتنفيذ ( )120وحدة سكنية لآلسر الفقيرة في خمسة محافظات تشـمل المخيمـات التاليـة (سـوف ،اربـد،
حطين ،الزرقاء ،البقعة ،مادبا)  /حزمة االمان االجتماعي.
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الية تخصيص مشاريع البرنامج:
يـ ــتم تخصـ ــيص التمويـ ــل لمشـ ــاريع البرنـ ــامج مـ ــن خـ ــبلل لجنـ ــة تخص ـ ـيص لمبرنـ ــامج تضـ ــم بعضـ ــويتيا باإلضـ ــافة إلـ ــى ممثمـ ــين عـ ــن الـ ــو ازرة منـ ــدوبين
مـ ـ ــن و ازرة الماليـ ـ ــة ،وديـ ـ ـ ـوان المحاسـ ـ ــبة ،ودائ ـ ـ ـرة الموازنـ ـ ــة العامـ ـ ــة ،و ازرة التنمي ـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ــة ،المؤسس ـ ـ ــة التعاونيـ ـ ــة االردنيـ ـ ــة ،حي ـ ـ ــث تقـ ـ ــوم المجن ـ ـ ــة
بد ارس ـ ــة طمب ـ ــات التموي ـ ــل الت ـ ــي ي ـ ــتم التنس ـ ــيب بتمويمي ـ ــا م ـ ــن قب ـ ــل ك ـ ــادر البرن ـ ــامج والتنس ـ ــيب لم ـ ــوزير بالموافق ـ ــة أو الـ ـ ـرفض بالتخص ـ ــيص لممش ـ ــاريع
المقترحة والمصادقة عمى القرار.
في مجال تنمية المحافظات:
قامت و ازرة التخطيط والتعاون الدولي وضمن سعييا الدؤوب واليادف إلى تحقيـق التنميـة الشـاممة والمسـتدامة فـي مختمـف منـاطق المممكـة والعمـل عمـى
تحســين الظــروف االقتصــادية واالجتماعيــة والخدماتيــة لممجتمعــات المحميــة وذلــك مــن خــبلل إعــداد البـرامج التنمويــة لممحافظــات ضــمن إطــار تخطيطــي
متوسط المدى لؤلعوام ( ،)2018-2016وذلك وفـق منيجيـة وآليـة عمـل المركزيـة تشـاركية وبمشـاركة شـعبية واسـعة مـن أعضـاء المجـالس االستشـارية
والتنفيذيــة والبمديــة وممثمــي مؤسســات المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص والشــباب والمـرأة فــي المحافظــات .حيــث قــام فريــق حكــومي برئاســة معــالي وزيــر
التخطـيط والتعــاون الـدولي بتنفيــذ جـوالت ميدانيــة خـبلل الفتـرة مــن ( )2016/8/30-2016/7/18لتحقيـق ىــدفين تمثـل االول بــالوقوف عمـى تقــدم ســير
العمل في البرامج التنموية لممحافظات من تمويل لمشاريع ذات أولوية واحتياجـات قطاعيـة لممجتمعـات المحميـة ،فـي حـين تمثـل اليـدف الثـاني بـالتعريف
بالنوافــذ االق ارضــية والتمويميــة المتاحــة لممـواطنين وخاصـةً الشــباب وســبل االســتفادة منيــا كأحــد مخرجــات وتوصــيات ىــذه البـرامج وبمشــاركة واســعة لكافــة
االطـراف ذات العبلقــة فــي المحافظــات .حيــث تــم التطــرق ومــن خــبلل عــرض ونقــاش مفتــوح إلنجــازات البـرامج التنمويــة لممحافظــات لمعــام  2016وحجــم
المشــاريع الممولــة فــي مختمــف القطاعــات الحيويــة والتــي تمبــي أولويــات غيــر ممبــاه بمــغ إجمــالي تمويميــا ( )70مميــون دينــار مــن مخصــص مشــروع البنيــة
التحتية لممحافظات لمعام .2016
وإليجاد حمول لمشكمة البطالة والفقر من خبلل االستثمار فـي المحافظـات تـم وبالتنسـيق مـع المعيـد العربـي لمتخطـيط فـي دولـة الكويـت بإعـداد الخارطـة
االستثم ــارية لمحافظات الشمال والوسط والجنوب ،بحيث توصمت ىذه الخرائط لمقطاعات التنافسية واالستثمارية وتحديد العديد من المشاريع االسـتثمارية
52

واالنتاجية المولدة لفرص العمل والمـدرة لمـدخل فـي ىـذه المنـاطق ،حيـث قامـت الحكومـة فـي ىـذا السـياق بتـوفير تمويـل يبمـغ ( )1.2مميـون دينـار إلعـداد
دراسات جدوى اقتصادية لمخرجات الخارطة االستثمارية لممحافظات ليصار الحقاً الترويج ليا محمياً وخارجياً من خبلل ىيئة االستثمار.
وفــي إطــار توجــو الحكومــة لتطبيــق وتنفيــذ مشــروع البلمركزيــة خــبلل العــام  ،2017قامــت و ازرة التخطــيط والتعــاون الــدولي بالتنســيق والتواصــل مــع جميــع
الجيات الحكومية المعنية بالبلمركزية ،حيث تم في ىذا السياق إعداد اإلطـار التنفيـذي لبلمركزيـة واقـ ارره مـن خـبلل المجنـة الو ازريـة المعنيـة بالبلمركزيـة،
كما قامت و ازرة التخطيط والتعاون الدولي وبيدف توفير التمويل لتنفيذ وتمبية متطمبات تنفيذ البلمركزية عمى أرض الواقع فقد تم البدء بتنفيذ مشروع دعم
الجيــود الحكوميــة فــي البلمركزيــة وبتمويــل مــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ،ويجــري العمــل حاليـاً عمــى التواصــل مــع بــاقي المنظمــات والجيــات
الدولية الميتمة لدعم اإلصبلح السياسي والحاكمية الرشيدة لتمويل ما أمكن من متطمبات رئيسية إلنجاح مشروع البلمركزية.
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سادساً :في مجال تنسي المساعدات اإلنسانية لمعام :2015

انجازات وحدة تنسي المساعدات اإلنسانية عام 2016

والً :اعتمـ ـ ــاد الخطـ ـ ــة األردنيـ ـ ــة لبلسـ ـ ــتجابة لؤلزمـ ـ ــة السـ ـ ــورية ( )2018-2016مـ ـ ــن قبـ ـ ــل رئاسـ ـ ــة الـ ـ ــوزراء كمرجعيـ ـ ــة لتحديـ ـ ــد احتياجـ ـ ــات الحكومـ ـ ــة
لمحـ ــد مـ ــن أثـ ــر استضـ ــافة البلجئـ ــين السـ ــوريين ودعـ ــم المجتمعـ ــات المستضـ ــيفة ودعـ ــم الخزينـ ــة ونظ ـ ـ اًر لع ـ ـدم القـ ــدرة عمـ ــى تحديـ ــد السـ ــقف الزمنـ ــي لحـ ــل
األزمـ ــة السـ ــورية ،فقـ ــد تـ ــم إعـ ــداد خطـ ــة متدحرجـ ــة لمـ ــدة ثـ ــبلث سـ ــنوات يـ ــتم تحـ ــديثيا سـ ــنوياً فـ ــي ضـ ــوء المسـ ــتجدات والمتغي ـ ـرات ،بحيـ ــث تكـ ــون فـ ــي
العام القادم لمفترة  2018-2017والذي يميو  .2020-2018وعميو فقد اعتمدت الخطة عمى الحقائق التالية:

 حيث أن األزمة السورية لم تعد قضية إغاثة وتوفير مـأوى وانمـا تطـال كافـة منـاحي الحيـاة فـي األردن ،فقـد تـم اتبـاع مـنيج تعزيـز المنعـة والـذي
يتناول الجوانب اإلنسانية والتنموية لكل قطاع باإلضافة إلى مكون دعم الخزينة.

 تم البناء عمى تحميل معمق وتقييم لميشاشة واالحتياجات القطاعية عمى مستوى البلجئين والمجتمعات المحمية ،حيث تشير نتائج التقييم إلى مـا
يمي:

 .1حوالي  % 13مـن الطـبلب لـن يتمكنـوا مـن الحصـول عمـى فرصـة التعمـيم نتيجـة نقـص الغـرف الصـفية ،ويعـود مـا نسـبتو  %86مـن أسـباب ىـذه
اليشاشة في قطاع التعميم لتواجد الطمبة السوريين ،وبالتالي فإن ىنالك حاجة لحوالي  150مدرسة جديدة خبلل السنوات الـثبلث القادمـة إلتاحـة
فرص التعميم لمجميع .عمماً بأن أعمى نسب ىشاشة (ىشاشة حادة) في قطاع التعميم توجد في عمان ،تمييا إربد ،والزرقاء.
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األسرة الكافية ليم في المستشفيات الحكومية ،ويعـود ذلـك
 .2كما أظير تقييم اليشاشة في قطاع الصحة أن ما نسبتو  %23من السكان ال تتوفر
ّ
بنسبة  %86لتواجد البلجئين السوريين ،في حين تعود نسبة  %14من اليشاشة لزيادة الطمب عمى الخدمات الصحية من األردنيين .عمماً بـأن
أشد درجات اليشاشة ظيرت في كل من المفرق وعجمون وجرش والبمقاء ،األمر الذي يتطمب توفير  1091سرير.
 .3أما فيما يتعمق بإدارة النفايات الصمبة ،فقد أظير التقييم نسبة ىشاشة  ،%19أي أن ما نسبتو  %19من النفايـات ال يوجـد القـدرة عمـى التعامـل
معيا( .ما يعادل  1698طن من النفايات يومياً في إقميمي الشمال والوسط).
 .4وفــي قطــاع الميــاه تبــين أن نســبة  %70مــن الســكان (عم ـى مســتوى المممكــة) يعــانون مــن نقــص الميــاه وبمعــدالت أقــل بكثيــر مــن المســتويات
الوطنية ،واألشد ىشاشة ظيرت في إربد ،والمفرق ،ومعان ،وجرش .وتعـود  %62مـن اليشاشـة لتواجـد السـوريين فـي حـين مـا نسـبتو  %38مـن
ىذه اليشاشة تعود لزيادة الطمب من األردنيين.
 تم تعميم الخطة األردنية لبلستجابة لؤلزمة السورية  ،2019-2017عمى جميع الو ازرات والمؤسسات الرسمية بيدف االلتزام بمضمونيا.

 تم إرسال الخطة األردنية لبلستجابة لؤلزمة السورية  2018-2016فور إطبلقيا إلى و ازرة الخارجية وشؤون المغتربين بيدف تعميميا عمى
سفاراتنا في الخارج.

ثانيععععععاً :بمـ ـ ــغ حج ـ ـ ـم التمويـ ـ ــل المق ـ ــدم لمخطـ ـ ــة األردنيـ ـ ــة لبلســ ــتجابة لؤلزمـ ـ ــة الســ ــورية لغايــ ــة  2016/12/31ح ـ ـ ـوالي ( )1.436مميـ ـ ــار دوالر أمريكـ ـ ــي
أي مـ ـ ــا نسـ ـ ــبتو  %54.05مـ ـ ــن االحتياجـ ـ ــات ال ـ ـ ـواردة فـ ـ ــي الخطـ ـ ــة لمعـ ـ ــام  2016والتـ ـ ــي قـ ـ ــدرت بح ـ ـ ـوالي  2.6مميـ ـ ــار دوالر (المرفـ ـ ــق رقـ ـ ــم (،))10
وذلـ ــك مـ ــن خـ ــبلل تقـ ــديم ح ـ ـوالي ( )480مشـ ــروعاً باإلضـ ــافة إلـ ــى االتفاقيـ ــات التمويميـ ــة بـ ــين الحكومـ ــة والجيـ ــات المانحـ ــة ،وكـ ــذلك المشـ ــاريع المنفـ ــذة
مباشرة من خبلل منظمات األمم المتحدة ،حيث توزع الدعم كاآلتي:
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 دعم المجتمعات المستضيفة ( )482.1مميون دوالر
 دعم البلجئين ( )568.1مميون دوالر
 دعم الخزينة ( )385.9مميون دوالر
 راجعت المجنة التنسيقية لشؤون المساعدات اإلنسانية خبلل العام  )262( 2016مشروع مقدماً من المنظمات غير الحكومية والييئات الدولية
لتوفير الخدمات األساسية لبلجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة من خبلل النظام االلكتروني .JORISS

 اعتماد الخطة عمى قاعدة المعمومات الخاصة باألزمة السورية ضمن نظام المعمومات ( )JORISSتشمل كافة األنشطة والمشاريع ذات

العبلقة باالستجابة لؤلزمة السورية وتوزيعيا حسب القطاع والموقع والجية الممولة وفترة المشروع ،باإلضافة إلى التفاصيل األخرى وانشاء

االطمس الرقمي والذي يعتبر بمثابة اداة لممساعدة في وضع السياسات والبرامج التنموية المستقبمية.

ثالثعععععاً :المواءم ـ ــة م ـ ــع الخط ـ ــط والبـ ـ ـرامج الوطني ـ ــة وبش ـ ــكل خ ـ ــاص البرن ـ ــامج التنفي ـ ــذي وبرن ـ ــامج تنمي ـ ــة المحافظ ـ ــات حي ـ ــث أن معظ ـ ــم الق ـ ــائمين عم ـ ــى
إعداد تمك البرامج قد شاركوا بصورة فاعمة في إعداد خطة االستجابة لمراعاة التناغم واإلنسجام وتفادي التكرار والتضارب.

راحعاً :مةتمر لندن /العقد م األردن
 شارك األردن بشكل جوىري في مؤتمر لندن والذي يشكل نقطة تحول رئيسية في تحويل التحديات إلى فرص وتحديد المتطمبات األساسية

لبلستجابة لؤلزمة السورية واألولويات األردنية عمى مدى السنوات القادمة .حيث أكد مؤتمر لندن أن األساليب التقميدية لمتعامل مع األزمة السورية
وتأثيرىا عمى الدول المجاورة ال تعمل عمى تمبية االحتياجات اإلنسانية والسياسية واالقتصادية التي برزت في السنوات الست الماضية.
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يعتبر العقد مع األردن من أىم مخرجات مؤتمر لندن لدعم سوريا واإلقميم ( )Supporting Syria and the Regionالذي عقد بتاري
 ، 2016/2/4والتي حدد النيج الشمولي الذي يعتمده األردن في جيوده لتخفيف آثار األزمة السورية .وذلك من خبلل ثبلثة محاور رئيسة
ومترابطة.
 .1تحويل زمة الةجسين السوريين إل فرصة تنموية تجذب استثمارات جديدة ،وتنفتح عمى سوق االتحاد األوروبي من خبلل تبسيط قواعد
المنشأ (سيحفز قدوم استثمارات جديدة) ،ما يؤدي إلى توليد فرص عمل لؤلردنيين والبلجئين السوريين ويوفر الدعم لبلقتصاد السوري بعد
انتياء الصراع.

 .2دعم المجتمعات المستضيفة األردنية عبر توفير تمويل كاف ،من خبلل تقديم المنح لخطة االستجابة األردنية  ،2018-2016خصوصا ما
يتعمق بتعزيز قدرة التحمل لدى المجتمعات المحمية المضيفة.

 .3تأمين منا كافية وتمويل ميسر لدعم اإلطار االقتصادي الكمي ،وتمبية احتياجات التمويل في األردن عمى مدى السنوات الثبلث المقبمة ،وذلك
كجزء من دخول األردن في برنامج التسييل االئتماني مع صندوق النقد الدولي.
وعميو ،فقد تقرر تحديث الخطة لتنسجم مع العقد مع األردن وذلك من خبلل فصل مكون سبل العيش عن األمن الغذائي ،وتحديد مشاريع من
شأنيا خمق فرص عمل جديدة لؤلردنيين ،وتساىم في زيادة أعداد السوريين الحاصمين عمى تصاريح عمل ،وكذلك توسيع مجاالت التدريب والتأىيل.
باإلضافة إلى األخذ بعين االعتبار خطة تسريع التعميم لضم أكبر عدد من الطمبة السوريون في النظام التعميمي.

خامساً :القمة العالمية األولي لمعمل اإلنساني /إستنحول:
المشاركة في أعمال القمة العالمية األولي لمعمل اإلنساني والذي عقد بمدينة إستنبول بتاري  23ايار  2016وذلك بمبادرة من األمين العام لؤلمم
المتحدة بان كي مون ،حيث شارك فييا نحو ستين رئيس دولة وحكومة ،وأكثر من ستة آالف من المسؤولين وممثمي الييئات الدولية ومنظمات
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المجتمع المدني ووسائل اإلعبلم .حيث يعتبر نقطة تحول كبرى في طريقة عمل المجتمع الدولي من أجل منع المعاناة اإلنسانية ،باإلعداد لؤلزمات
واالستجابة لين والنيوض بالمسؤوليات تجاه شعوب العالم المنكوبة من خبلل االلتزام بالمضي قدماً بخطة عمل األمين العام من أجل اإلنسانية.

حي ـ ــث تخم ـ ــل أعم ـ ــال القم ـ ــة عق ـ ــد ع ـ ــدة جمس ـ ــات أعمِـ ـ ـن م ـ ــن خبللي ـ ــا الزعم ـ ــاء تعي ـ ــداتيم لتط ـ ــوير "خط ـ ــة عم ـ ــل م ـ ــن أج ـ ــل اإلنس ـ ــانية" باإلض ـ ــافة إل ـ ــى
اجتماعـ ـ ــات طاولـ ـ ــة مسـ ـ ــتديرة رفيعـ ـ ــة المسـ ـ ــتوى لتقـ ـ ــديم تعيـ ـ ــدات أخـ ـ ــرى فيمـ ـ ــا يتعمـ ـ ــق باألزمـ ـ ــات اإلنسـ ـ ــانية حـ ـ ــول العـ ـ ــالم ،ومناقشـ ـ ــة أجنـ ـ ــدة العمـ ـ ــل
اإلنساني العالمي ،كما عقد عمى ىامش القمو عقد ما يقارب  120فعالية جانبية ،وقد ىدفت القمة إلى ما يمي:
 .1توكيد الدعوة إلى عممية تغيير جوىري إلعادة تأكيد االلتزام باإلنسانية.

 .2المبادرة بات خاذ إجراءات وتقديم التزامات تمكن البمدان والمجتمعات من االستعداد لؤلزمات والتصدي ليا والتمتع بقدرة أكبر عمى امتصاص
الصدمات.

 .3تقاسم االبتكارات وأفضل الممارسات التي يمكن أن تساعد عمى إنقاذ األنفس في جميع أنحاء العالم ،ووضع السكان المتضررين في مركز
القمب من العمل اإلنساني والتخفيف من المعاناة.

سادساً :االجتماع الذي نظمتو المممكة المتحدة لمتاحعة مةتمر لندن عم ىامش القمة العالمية األولي لمعمل اإلنساني في إستنحول:
Secretary of State for

بناء عمى طمب الحكومة األردنية لحكومة المممكة المتحدة (برئاسة السيدة /Justine Greening
ً 
 )International Developmentتمت الدعوة لعقد اجتماع عمى ىامش اجتماعات القمة االنسانية العالمية والتي عقدت مؤخ اًر في
اسطنبول ،وذلك لمتباحث حول تقدم سير العمل في تنفيذ االلتزامات والتعيدات المعمنة خبلل مؤتمر لندن والعقد مع األردن .حيث شارك في

االجت ماع باإلضافة الى المممكة المتحدة ،كل من المانيا والكويت والنرويج واألمم المتحدة بصفتيم أصحاب الرئاسة المشتركة لمؤتمر لندن ،وقد
شاركت كل من الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي والدول المستضيفة لبلجئين في المنطقة (لبنان وتركيا) في ىذا االجتماع.
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 تم عرض ممخص حول التقدم بسير العمل في تنفيذ مختمف محاور العقد مع األردن بما في ذلك اصدار تصاريح العمل لمسوريين (مع التأكيد
عمى عدم تأثير ذلك عمى العمالة األردنية وعدم استبدال العمالة األردنية بأخرى سورية في سوق العمل) ،إصبلح بيئة األعمال واالستثمار،

وتحسين الوصول إلى األسواق األوروبية ،باإلضافة إلى اطبلعيم عمى ردود الجيات والدول المانحة حول التزاماتيم الفعمية المعمنة خبلل

حث المجتمع الدولي عمى ضرورة ترجمة التعيدات وااللتزامات المعمنة خبلل مؤتمر لندن إلى دفعات حقيقية
مؤتمر لندن تجاه األردن .كما تم ّ
وتوجيو الدعم الى قائمة المشاريع والبرامج ذات األولوية ضمن خطة االستجابة األردنية .2018-2016

ساحعاً :المواركة في االجتماع الحادي والسحعين لمجمعية العامة لألمم المتحدةت وفي عمال قمة األمم المتحدة حول الةجسين والمياجرين وقمة
وحاما لمقادة حول األزمة العالمية لةجسين خةل الفترة  2016/9/ 22-18وعم النحو اآلتي:

 .1عرض خطة االستثمار المقترحعة معن االتحعاد األوروحعي :حيـث طـور االتحـاد األوروبـي اسـتراتيجية لميجـرة الخارجيـة اسـتناداً إلـى مبـدأ الشـراكة
والتعاون بيدف ضم الدول األعضاء باالتحاد األوروبي ومؤسسات االتحاد األوروبي وشـركائيا واعتبـار قضـايا اليجـرة أسـاس الشـراكة والتعـاون

بشكل تشاركي بيدف إدارة ومواجية تحديات اليجرة من خبلل إطار شراكة جديد.

 .2اجتماع الفري رفي المستوى المعني حالمياه :حيث شاركت كمندوب عن دولة رئيس الوزراء في اجتماع الفريق رفيع المسـتوى المعنـي بالميـاه
والذي ترأسو بشكل مشترك األمين العام لؤلمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور جيم يونغ كيم ،وبمشاركة واسعة من
عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين عمى أعمى مستوى.

 .3ني عالمي ومولي لتقاسعم المسعةولية" :حيـث ىـدف االجتمـاع إلـى مراجعـة المسـتجدات المتعمقـة بسـير العمـل باإلطـار الشـمولي لمتعامـل مـع
األزمة السورية /العقـد مـع األردن ومخرجـات مـؤتمر لنـدن حـول دعـم سـوريا والمنطقـة .وتـم خـبلل االجتمـاع الـذي حضـره رئـيس مجموعـة البنـك
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الدولي جيم يونغ كيم ونائب األمين العام لؤلمـم المتحـدة يـان إلياسـون ،اسـتعراض مـا تـم الحصـول عميـو مـن المـنح والتـي وقعـت اتفاقياتيـا لـدعم
خطة االستجابة األردنية ومنح لدعم قطاع التعميم والفرص االقتصادية الخاصة بتوفير فرص العمل.

"مزارع  :"Farmsحيث أطمقت مبادرة "مزارع" والتي أسست مؤخ اًر من قبل الصندوق الدولي لمتنمية
 .4الجمسة الخاصة حإطة محادرة َ
الزراعية (إيفاد) لتعمل ع مى مساعدة البلجئين والميجرين قسريا وبناء االستقرار في المناطق الريفية .كما وتعالج المبادرة واحدة من أىم قضايا
اليجرة وىي األمن الغذائي ،مما يدل عمى نظرة تقدمية مبنية عمى استدامة الحمول السيما أنو حتى األزمات اآلنية بحاجة إلى حمول طويمة

األمد.

 .5حمقة نقاوية رفيعة المستوى "االستفادة من التمويل المحتكر لمعالجة زمات الةجسين في الحمدان متوسطة الدخل" .حيث ركزت ىذه الحمقة،
والتي ترأسيا كل من رئيس البنك الدولي جيم كيم ونائب أمين عام األمم المتحدة جان الياسون ،عمى االستفادة من التمويل المبتكر لمعالجة
أزمات البلجئين في البمدان متوسطة الدخل وسد الفجوة بين متطمبات المساعدات اإلنسانية والتنموية .وكان ضمن المشاركين في الجمسة أيضا
رئيس وزراء لبنان  ،ووزير خارجية النرويج بورج برندي ،والمفوض السامي لؤلمم المتحدة لشؤون البلجئين فيميبو غراندي ،وزير التنمية الدولية

البريطاني بري تي باتل ،والرئيس والمدير التنفيذي لمجنة اإلنقاذ الدولية ديفيد ميميباند ،ونائب رئيس االتحاد األوروبي لشؤون الموازنة والموارد

البشرية كريستالينا جورجيفا ،ونائب وزير الخزانة األمريكي سارة بموم راسكن ،باإلضافة إلى ممثمين عن الدول السبع العظمى ،وبنك التنمية

اإلسبلمي والبنك األوروبي لمتنمية واعادة اإلعمار وبنك االستثمار األوروبي.

الجمسة الخاصة حول قطاع التعميم هللحراون  :Gordon Brownحيث ضمت الجمسة عدد كبير من المشاركين من القطاع الخاص والمجتمع
المدني والييئات الدولية والجيات المانحة وغيرىا ،وقد تركزت المداخبلت حول األوضاع التعميمية لبلجئين بشكل عام ،وطبيعة المشاريع والدعم المقدم

ليم ،ودور القطاع الخاص في االستثمار في القطاع التعميمي .وقد تضمنت مداخمتي بيانات حول األعداد الكمية لبلجئين في األردن وأعداد الطمبة

مبيناً أن  %90من األطفال بسن التعميم والمسجمين لدى المفوضية السامية لشؤون البلجئين منخرطون في قطاع التعميم ،كما اوضحت دور األردن
والتزامو بضمان عدم وجود جيل ضائع مع إبراز التزامات األردن ضمن العقد مع األردن في إلحاق أكبر عدد ممكن من الطمبة السوريين في النظام

التعميمي األردني.
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ساحعاً :في مجال التقييم وقياس األثر:

االنجازات لوحدة التقييم وقياس األثر لمعام 2016
 في مجال تقييم البرامج والمشاريع
 قامت وحدة التقييم وقياس األثر بعمل دراسة مسحية بيدف تقييم برنامج تمكين جيوب الفقر ضمن برنامج تعزيز االنتاجية االقتصادية
واالجتماعية الى التعرف عمى المدى المتحقق من أثر التدخبلت التنموية لبرنامج تمكين جيوب الفقر في تحسين الظروف المعيشية
واالقتصادية لسكان مناطق جيوب الفقر ،وبيان مدى أثر البرنامج عمى الفقراء في مناطق جيوب الفقر ،وزيادة الوعي والتدريب والتأىيل وتوفير
فرص عمل لزيادة الدخل وتحقيق الفائدة االقتصادية واالجتماعية المباشرة وغير المباشرة لمفقراء في تمك المناطق ،وكانت وز اررة التخطيط
والتعاون الدولي وقعت في  2011/6/26اتفاقيات مع أربع مؤسسات وطنية لتنفيذ المرحمة الثالثة من برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر في
المممكة وعددىا  32جيباً موزعة عمى  11محافظة ،وىذه المؤسسات ىي :مؤسسة نير األردن ،مؤسسة نور الحسين ،الصندوق األردني
الياشمي ،وجمعية مراكز اإلنماء االجتماعي.
 وقد قامت ىذه المؤسسات بالتعاون مع و ازرة التخطيط والتعاون الدولي برصد واقع ىذه المناطق واحتياجات مجتمعاتيا ،ووضع تصور
لممساىمة في معالجة مسببات الفقر ونتائجو عمى حياة األفراد والمجتمعات المحمية في تمك المناطق ،مع التركيز عمى األسر الفقيرة في
النواحي االقتصادية واالجتماعية لضمان استم اررية وتكاممية التدخبلت الوطنية القائمة والمنفذة من قبل مختمف القطاعات الحكومية وغير
الحكومية من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والييئات المحمية ،وذلك باستخدام منيجيات عمل ضمنت المشاركة الفاعمة لتمك
المجتمعات.
.1

ىذا وقد حقق برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر (المرحمة الثالثة) ما ال يقل عن  %80من أىدافو وىو مستوى مرتفع يؤكد نجاح البرنامج في

ىذا المجال ضمن التصنيف المعتمد في تحديد مستوى تحقيق البرنامج ألىدافو.
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 وفر البرنامج مجموعة من المشاريع والمبادرات التي عممت عمى تحفيز وتعزيز إنتاجية األسر في مناطق جيوب الفقر وذلك من خبلل المشاريع
اإلنتاجية التي وفرىا البرنامج والموجية لؤلفراد وتمك الموجية لمجمعيات ،كما عممت ىذه المشاريع والمبادرات عمى تحسين الخدمات ذات األثر
عمى الظروف المعيشية ألفراد المجتمعات المستيدفة من خبلل مبادرات البنية التحتية الصحية والتعميمية وتمك المتعمقة بالمساكن والمباني ،كما

أدت مبادرات الصناديق اإلقراضية التي وفرىا البرنامج إلى تمبية االحتياجات األساسية وتعزيز إنتاجية المجتمع المحمي من الفقراء ،وأدت ورش

العمل وبرامج التدريب وبناء القدرات التي وفرىا البرنامج في مناطق تنفيذه إلى تعزيز ميارات وسموكيات أفراد المجتمعات الفقيرة لتأسيس مشاريع

مدرة لمدخل في تمك المناطق.

 جميع المؤسسات التي نفذت نشاطات البرنامج حققت ما ال يقل عن  %80تقريبا من األىداف التي تم تحديدىا لممشاريع التي تم تنفيذىا من قبميا
وىو مستوى يؤكد نجاح ىذه المؤسسات في تنفيذ نشاطات البرنامج ،بناء عمى مؤشرات األداء مجتمعة والتي تم استخداميا لتقييم أثر البرنامج من

حيث مكوناتو أن مكونات البنية التحتية المتعمقة بمجال التعميم ومجال المراكز الصحية كانت األفضل من حيث رضا متمقي الخدمات المتعمقة

بياذين المكونين ،تبلىما في األفضمية مكون الصناديق اإلقراضية ثم مكون البنية التحتية المتعمق بالمساكن ثم مكون التدريب والتوعية فمكون
المشاريع اإلنتاجية الموجية لؤلفراد ثم تمك الموجية لمجمعيات.

في مجال توكيد وضمان الجودة /تطوير األداء المؤسسي:
 في مجال تطوير األداء قامت الوحدة بوضع خطط لتطوير أداء الو ازرة وتبنى ىذه الخطط عمى مدخبلت متعددة أبرزىا نتائج مسح رضا
المتعاممين والشركاء ومسح الرضى الوظيفي المذان تجرييما الوحدة سنوياً ،واالقتراحات والشكاوى ،وتحميل إنجاز المديريات في تحقيق أىدافيا
التشغيمية وأىداف الو ازرة االستراتيجية ،باإلضافة إلى التقرير التقييمي لجائزة الممك عبد اهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية.

 تشرف وحدة التقييم وقياس األثر عمى عمميات الو ازرة واجراءات العمل لممديريات والوحدات المختمفة ،وقد بدأت في عام  2014بإعادة ىيكمة
عممياتيا وتصنيفيا إلى عمميات أساسية ورئيسية ومساندة وربط مؤشرات أداء ىذه العمميات مع مؤشرات أداء أىداف المديريات التشغيمية

إليجاد التكامل والتناسق بين خريطة العمميات والخطط التشغيمية المنبثقة من الخطة االستراتيجية.
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 كما تولت الوحدة مسؤولية ضبط وثائق الو ازرة كافة والتأكد من تحديثيا بشكل دوري ويشمل ذلك اإلجراءات المعيارية الموثقة وكافة المنيجيات
واالستراتيجيات واألسس واألنظمة المتبعة.

في مجال إدارة الخطة االستراتيجية ومتابعتيا:
 تم اعداد الخطط التشغيمية وبالتنسيق مع جميع المديريات والوحدات وبأىداف ومؤشرات اداء يتم قياسيا بشكل نصف سنوي والتي استندت الى
االىداف االستراتيجية الواردة في خطة الو ازرة االستراتيجية.

 تم اعتماد خطة الو ازرة االستراتيجية  2016-2014في نياية العام  2013وبدأ العمل بيا منذ بداية العام  ،2014كما تمت متابعة اإلنجاز

في خطط عمل المديريات المنبثقة عنيا بشكل نصف سنوي وقياس المتحقق من أىداف المديريات وأىداف الو ازرة االستراتيجية ونسبتيا من

األىداف الوطنية ،وقامت الوحدة بإعداد تقرير األداء المؤسسي في تقرير منتصف العام الذي تم الخروج منو بتوصيات لتحسين األداء.
 قامت الوحدة وبالتنسيق مع اإلدارة العميا بإعداد خطة إدارة المخاطر  2016-2014استناداً إلى منيجية إدارة المخاطر المتبعة في الو ازرة
وباتباع أفضل الممارسات ،والتي تضمنت تحديد المخاطر المحتممة واالجراءات العبلجية والوقائية التي تساىم في تجنب او الحد من ىذه

المخاطر
 قامت وحدة التقييم وقياس األثر وبالتنسيق مع كافة المديريات والوحدات بعممية مراجعة لمخطة االستراتيجية  2016-2014والتي تتم مرة كل
عام وبحسب األجراء المعياري " إعداد ونشر ومراجعة ومتابعة الخطة االستراتيجية" وتعميميا عمى شبكة المعمومات الداخمية والموقع

اإللكتروني لمو ازرة.

 تسعى و ازرة التخطيط والتعاون الدولي نحو تعزيز ثقافة التميز ،والحاكمية الرشيدة ،واستدامة التطوير والتحسين وفق الممارسات الفضمى،
وتفعيل دورىا وغايتيا المنشودة في التنمية ،والتخطيط ،والتعاون الدولي بما فيو مصمحة الوطن والمواطن ،كما وتحرص الوزارة عمى استم اررية

نيج التخطيط االستراتيجي لمواكبة المستجدات ومواجية التحديات بشكل ينسجم مع األولويات الوطنية ويحقق األىداف الوطنية لينعكس عمى
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األداء المتميز ،ونوعية الخدمة المقدمة وقد تترجم ذلك بحصول الو ازرة عمى المركز األول لجائزة الممك عبداهلل الثاني لتميز األداء الحكومي
والشفافية ألكثر من مرة ،األمر الذي عكس تميزىا وريادتيا في تبني اإلجراءات واألنظمة التي ترس منظومة العمل الجماعي التشاركي .
 ومن ىنا ،فقد قامت الوحدة باألشراف عمى إعداد الخطة االستراتيجية لمو ازرة لؤلعوام  ،2019-2017وفقاً إلجراء العمل المعياري "إعداد ونشر

ومراجعة ومتابعة الخطة االستراتيجية" باعتماد النيج التشاركي وبمساىمة واسعة النطاق من قبل كافة المديريات والوحدات اإلدارية في الو ازرة،

حيث تم البدء بمراجعة الخطة االستراتيجية السابقة  ،2016-2014والوثائق ذات العبلقة من خبلل فريق فني مشكل من الو ازرة ،وصياغة
الرؤية والرسالة والقيم الجوىرية لمو ازرة ،ومن ثم صياغة األىداف االستراتيجية بمؤشرات أداء قابمة لمقياس تسعى الو ازرة من خبلليا إلى

المساىمة في تحقيق األىداف الوطنية ،وقد استندت األىداف االستراتيجية إلى خيارات استراتيجية منبثقة عن تحميل متكامل لمبيئة الداخمية

والخارجية بتحديد عناصر القوة والضعف المتعمقة بثمانية محددات تحكم البيئة الداخمية وكذلك تحديد الفرص والتحديات التي تواجو الو ازرة

وتتعمق بمحددات ثمانية أيضاً .وتجدر اإلشارة إلى الدور الداعم الذي قدمتو اإلدارة العميا الممثمة بالمجنة التوجييية عبر مراحل العمل كافة،

تمييداً إلقرارىا ونشرىا وتعميميا رسمياً ،آخذين بعين االعتبار مشاركة ىذه الخطة مع شركاء الو ازرة وذوي العبلقة ( ،)Stakeholdersوفي
إطار المتابعة والتقييم سيتم مراجعة وتقييم الخطة االستراتيجية بشكل سنوي لموقوف عمى اإلنجاز المتحقق.

 قامت الوحدة بتفعيل استخدام بطاقة االداء المتوازن ،حيث تعتبر بطاقة األداء المتوازن  Balanced Scorecardأحد األساليب والتقنيات
نظاما إداريا لتقييم أنشطة وأداء المنشأة وفق رؤيتيا واستراتيجيتيا ،يوازن ىذا
اإلدارية الحديثة التي ساىمت في ضبط أداء المنشآت .وىي تعد
ً
النظام م ا بين الجوانب المالية ورضا العمبلء ،وفاعمية العمميات الداخمية ،وجوانب التعمم والتطوير واإلبداع في المنشأة سواء كانت ربحية أو
غير ربحية ،خدمية أو صناعية ،حكومية أو غير حكومية ،صغيرة أو كبيرة.

 عند استخدام بطاقة األداء المتوازن فإن األىداف التي يتم وضعيا في كل بطاقة تكون نابعة من استراتيجية الشركة أو المؤسسة ،فالشركة التي
تحاول أن تنافس عن طريق تقميل التكمفة ستيتم بمؤشرات تكمفة المنتج وكفاءة التصنيع وقمة الفاقد وتقميل تكمفة المواد الخام .أما الشركة التي

تحاول أن تكون سبَّاقة بالمنتجات أو الخدمات الجديدة ،فسيكون تركيزىا عمى القدرة عمى تقديم منتجات بسرعة والقدرة عمى تييئة مناخ أو بيئة
إبداعية داخل الشركة .كذلك فإن الشركة التي تخطط لمتوسع إقميميا أو عالميا ستيتم بقياس القدرة عمى اكتشاف والدخول إلى أسواق جديدة

والقدرة عمى تمبية احتياجات عمبلء جدد في مدن أو دول جديدة .وبيذه الطريقة تصبح بطاقة األداء المتوازن وسيمة لتحقيق استراتيجية الشركة.
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الخدمات المقدمة إل فسات المتعاممين الداخميين
الخدمات المقدمة إل فسات المتعاممين الداخميين
أوالً :فً مجال الموارد البشرٌة:
الخدمات:
الخدمات المقدمة
تحسين بيئة العمل الداخمية

الجية المتمقية ليذه الخدمة

ىدف الخدمة
تيدف ىذه الخدمة إلى تنفيذ اإلجراءات والمنيجيات الكفيمة بتحسين بيئة وظروف

العمل مما يمكن الموظفين من القيام بأعماليم في أفضل ظروف

جميع مديريات ووحدات الو ازرة

تيدف ىذه الخدمة إلى وضع الخطط المستقبمية لتأمين العدد المطموب من الكوادر

تخطيط وادارة الموارد البشرية

المؤىمة والبلزمة إلنجاز ميام المديريات -الوحدات حسب متطمبات الخطة
االستراتيجية ،كما تيدف ىذه الخدمة إلى إدارة شؤون األفراد بتطبيق األسس المتطورة

جميع مديريات ووحدات الو ازرة

في إدارة الموارد البشرية وبحسب أفضل الممارسات
تطوير وتحفيز الموظفين

تيدف ىذه الخدمة إلى تطوير أداء ومؤىبلت موظفي الو ازرة لبلرتقاء بمستوى

الخدمات المقدمة وذلك من خبلل تطبيق أسس الترقية والتدريب والمكافآت والحوافز جميع مديريات ووحدات الو ازرة
وخمق بيئة عمل مناسبة
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دعم

ورعـاية

مشاريع تيدف ىذه الخدمة إلى رعاية وانجاح مشاريع التطوير المؤسسي من خبلل توفير

ومبادرات التطوير المؤسسي

االرتقاء بمستوى األداء في
الو ازرة

البيئة الممكنة والموارد البلزمة ليذه المشاريع والمبادرات

جميع مديريات ووحدات الو ازرة

تيدف ىذه الخدمة إلى االرتقاء بجودة عمميات ونشاطات الو ازرة وغرس ثقافة التميز
في األداء المؤسسي من خبلل تطبيق أنظمة إدارة الجودة ومنيج إدارة الجودة جميع مديريات ووحدات الو ازرة

الشاممة

االنجازات:
 oتطوير وتطبيق أسس الموارد البشرية ومنيجيات اإلدارة الحديثة:

تطبيقا لمخرجات مشروع إعادة الييكمة الذي تم اعتماده في عام  ،2004قامت الو ازرة بتطبيق أسس ومنيجيات إدارية حسب أفضل الممارسات ،تيدف
إلى االرتقاء باألداء وتحقيق التطوير المؤسسي الذي يشمل جميع موارد الو ازرة ،وعمى ىذا األساس صممت ىذه األسس والمنيجيات المختمفة بما

يضمن تحقيق أىداف الو ازرة في تطوير بيئة تنظيمية مبلئمة لئلبداع والتعمم واالبتكار.
 oنظام إدارة الجودة :Quality Management System

استكماال لجيود الو ازرة في تحديد وتصميم وتوثيق جميع عممياتيا الرئيسة ،وانسجاماً مع التغيرات التي رافقت إعادة الييكمة في الوزارة ،قامت الو ازرة في
عام  2012بمراجعة وتحديث وتطوير وتبسيط ىذه العمميات باإلضافة إلى توثيق عمميات جديدة ضمن خطوة تيدف إلى أمثمة ونموذجة كافة عمميات

الو ازرة وتوثيق إجراءات العمل المعيارية  Standard Operating Proceduresوخرائط العمميات التوضيحية ليذه اإلجراءات ،Processes Maps
بما يساىم في رفع كفاءتيا وفعاليتيا .تم خبلل ىذه المراجعة  -واعتمادا عمى التغذية الراجعة من جميع المتعاممين داخمياً وخارجياً  -تحديد مخرجات

ومدخبلت تمك العمميات وتطوير مؤشرات قياس أدائيا  Key Performance Indicatorsبما ينسجم مع القوانين واألنظمة ويمبي احتياجات ىؤالء

المتعاممين ،ولقياس األداء تتطبق الو ازرة حالياً نظام بطاقة االداء المتوازن ( )B.S.Cعمى جميع االعمال التي تقوم بيا المديريات والوحدات.
66

تيدف الو ازرة من خبلل توثيق عممياتيا الرئيسة في إجراءات عمل معيارية وخرائط العمميات التوضيحية ليذه اإلجراءات إلى ضمان فاعمية
إجراءاتيا وكفاءتيا وض مان أن أية تغييرات في اإلجراءات والعمميات تسيم في منع االزدواجية في العمل وتحديد المسؤوليات والصبلحيات بما يرفع
من مستوى وجودة الخدمة المقدمة لممتعاممين وبما يساىم بشكل كبير في تحقيق رسالتيا وأىدافيا

 oتطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية في الو ازرة لمعام :2016

انطبلقا من متطمبات الخطة االستراتيجية لمو ازرة ،قامت الو ازرة بتنفيذ الخطة التدريبية لؤلعوام السابقة وذلك لتجسير الفجوة بين أداء الموظفين واألداء

المستيدف اعتمادا عمى النماذج المعدة لتحديد االحتياجات التدريبية وبطاقات الوصف الوظيفي وتقارير تقييم األداء السنوية ،حيث اشتممت الدورات
والبرامج التدريبية عمى مواضيع تغطي متطمبات الوظيفة ،حيث استفاد ما يقارب ( )116موظفاً في عام  2016من البرامج والدورات والورش التدريبية

من أصل ( )200موظفاً بالمعدل أي بما نسبتو ( )% 58من الفئة المستيدفة.

كما بمغ العدد الكمي من الدورات التدريبية التي تم عقدىا واالستفادة منيا خبلل عام  2016ما يقارب ( )231دورة تدريبية شاممة لمختمف المواضيع من
خبلل الدورات الداخمية منيا والخارجية وورش العمل والمؤتمرات.

وحرصاً عمى تعظيم االستفادة من الدورات والبرامج التدريبية ولغايات نشر المعرفة ،قامت الو ازرة بإلزام المشاركين في الدورات التدريبية بإعداد تقارير
عن ىذه الدورات والبرامج التدريبية واعداد عرض تقديمي ومشاركة المادة العممية /التدريبية لزمبلئيم ونشر التقارير عمى اإلنترانت باإلضافة إلى

العروض المرئية.

 oالتحفيز والمكافأة
التميز والتحفيز والتمكين فقد تم تحفيز الموظفين وزيادة إنتاجيتيم وحيث تقوم الو ازرة بتقدير جيود موظفييا
ونظ اًر لمنيجية عمل الو ازرة التي تعتمد عمى ّ
بالتميز والكفاءة العالية والعمل بروح الفريق ،وذلك من خبلل منح عدة جوائز منيا (مكافأة موظف الشير ،ومكافأة انجاز ،جائزة االبداع
الذين يتمتعون
ّ
والتميز المؤسسي ،جائزة افضل نشاط معرفي ،جائزة افضل اقتراح) وضمن أسس واضحة وعادلو تسمى بأسس المكافآت والحوافز.
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تمنح جائزة موظف الشير لمموظف المثالي والموظف المتميز عمى مستوى الو ازرة ،حيث تعطي جواً من التنافس ما بين الموظفين ،والفائز يمنح

جائزة مالية متواضعة وأيضا شيادة موقعة من كل من معالي الوزير ،وعطوفة األمين العام ومدير مديرية الموارد البشرية في حفل بسيط يتم تحت

رعاية معالي الوزير وعطوفة األمين العام وكافة مدراء المديريات والوحدات .فقد تم منح جائزة موظف انجاز لمنصف الثاني من العام  2016لمفريق
الذي عم ل عمى تبسيط قواعد المنشأ مع االتحاد االوروبي بما في ذلك االجتماعات التفاوضية مع الجانب االوروبي  ،وتم تأجيل النظر لمفرق المنافسة
لجائزة انجاز لمنصف االول من العام  ، 2016كما وحصمت الميندسة غادة خميس /مديرية برامج التنمية المحمية وتعزيز االنتاجية عمى جائزة أفضل
نشاط معرفي ،اما فيما يتعمق بجائزة افضل اقتراح تم حجبيا وذلك لعدم توفر شروط المنافسة.

لتميز األداء الحكومي والشفافية ،وجائزة الموظف المثالي في ديوان الخدمة
كما يتم اشراك موظفي الو ازرة أيضاً في جائزة الممك عبد اهلل الثاني ّ
المدنية.
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 oالحعثات الدراسية لعام :2016
االسم

المديرية  /الوحدة

المؤىل العممي

اآلنسة مجد مرقة

مديرية الوةون المالية واالدارية

ماجستير في محاسحة /الجامعة

السيدة ىنا الصيام

مديرية حرام

التنمية المحمية ماجستير

وتعزيز االنتاجية
السيدة تماضر عمارنة

االردنية
في

ادرة

اعمال/

جامعة الحمقا التطحيقية

مديرية التنمية المحمية وتعزيز ماجستير في التخطيط االقميمي/
االنتاجية

السيد ساسد الجراح

مديرية الموارد الحورية

اآلنسة سمر الحخيت

وحدة الرقاحة المالية واالدارية

جامعة الحمقا التطحيقية
ماجستير

في

ادرة

اعمال/

جامعة الحمقا التطحيقية
ماجستير

في

ادرة

جامعة الحمقا التطحيقية
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اعمال/

ثانياً :في مجال تكنولوجيا المعمومات واألروفة
الخدمات:

الخدمات المقدمة

الجية المتمقية ليذه الخدمة

ىدف الخدمة
تيدف ىذه الخدمة إلى تحسين وتطوير البيئة التقنية وادامة البنية التحتية

الموارد

توفير واستثمار

التكنولوجية وتييئة بيئة تقنية
متقدمة

متكاممة

ونظم

معمومات

التكنولوجية لرفع وتعزيز مستوى وكفاءة األداء العام لمو ازرة ،واستثمار أحدث
وسائل التكنولوجيا ألتمتو إجراءات العمل من أجل االرتقاء بأداء المديريات

والوحدات واألقسام ومساندة اإلدارة العميا في اتخاذ ق ارراتيم ،والعمل عمى تجذير جميع مديريات ووحدات الو ازرة

ثقافة إدارة المعرفة والتشارك بيا واستثمار الموجودات المعرفية كجزء من أصول
الو ازرة غير الممموسة لتنمية طاقات اإلبداع والتعمم المؤسسي وبناء مؤسسة تتعمم

من مخزونيا المعرفي
استبلم

المعامبلت

وحفظ

الصادرة

جميع

من

الو ازرة والواردة إلييا وأرشفتيا

الكترونيا وتعميم الببلغات

تيدف ىذه الخدمة إلى التحديث والتطوير المستمر لنظام األرشفة االلكتروني
لضمان السرعة والجودة في األداء والعمل عمى نشر المعمومة الصحيحة وتوثيقيا

الرسمية والتعاميم الداخمية
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جميع مديريات ووحدات الو ازرة

دراسة

المشاريع

بتكنولوجيا

والمقدمة

الخاصة

المعمومات دراسة بعض المشاريع الخاصة بتكنولوجيا المعمومات فنياً والتي تُعرض عمى وحدة
الجيات المعمومات واألرشفة واعطاء تقارير فنية حوليا ووضع التكمفة التقريبية ليا في
من

الخارجية من أجل الحصول حال اكتمال مواصفاتيا الفنية

مديريات ووحدات الو ازرة الخاصة
بالمشاريع والتمويل

عمى تمويل

االنجازات:
استمرت الو ازرة خبلل العام  2016بدعم كافة الجيود والمبادرات اليادفة إلى التحسين المستمر باعتماد آخر التقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا
المعمومات والمساىمة في نشر المعرفة والخبرات من خبلل أدوات تكنولوجيا المعمومات المتاحة ،وكذلك من خبلل ما يمي:
 متابعة رفع كفاءة وتنمية الموارد البشرية في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات من خبلل المشاركة في الندوات وورش العمل والدو ارت
التدريبية المختصة بتكنولوجيا المعمومات في القطاعين العام والخاص.

 المشاركة في ورشات العمل التي تنظميا و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بخصوص الخدمات اإللكترونية ،التوقيع اإللكتروني،
منصة البيانات المفتوحة ،أمن وسرية المعمومات ،إطبلق البوابة االلكترونية الجديدة وغيرىا ،وتنفيذ متطمباتيا.
 إدامة قاعدة بيانات ُمحدثة بموجودات الو ازرة التقنية من أجيزة ومعدات خاصة بتكنولوجيا المعمومات وكذلك البرمجيات واألنظمة
المحوسبة.

 االستمرار في متابعة ضبط ومراقبة مداخل الو ازرة طوال اليوم وعمى مدار األسبوع عن طريق إدامة وصيانة كاميرات المراقبة (عدد 21
كاميرا) في مداخل الو ازرة ونظام التسجيل المرئي لمراقبة المداخل والممرات الداخمية والخارجية  24ساعة  7 xأيام في األسبوع.
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 االستمرار في تطوير وتحديث الموقع الخاص بالو ازرة ضمن بوابة الحكومة اإللكترونية وحسب متطمبات بوابة الحكومة اإللكترونية الجديدة
وبالتنسيق مع و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،ومتابعة تطوير وتحديث موقع الو ازرة اإللكتروني حسب محاور العمل الرئيسية

لمو ازرة وبما يعزز الشفافية.

 إدامة شبكة المعمومات الداخمية (االنترانت) والتي تم تطويرىا باستخدام أحدث إصدار من  SharePointوباستخدام أحدث التقنيات في
التصميم والتطوير.

 متابعة تقديم الدعم الفني لمستخدمي نظام  GFMISفي الو ازرة والتنسيق مع فريق عمل المشروع في و ازرة المالية.
 متابعة تقديم الدعم الفني لمستخدمي نظام إدارة المخزون العام الحكومي في الو ازرة والتنسيق مع فريق عمل المشروع في و ازرة المالية/دائرة
الموازم العامة.

 متابعة تطبيق منيجية التعديل والتحديث عمى األنظمة من خبلل التنسيق المستمر مع مستخدمي األنظمة واجراء التعديبلت واإلضافات
البلزمة حسب متطمبات العمل ،وتشمل نظام المنح والمساعدات الفنية ،نظام المستودعات إلدارة وضبط المخزون ،نظام القروض ،نظام

الدورات والبعثات الخارجية ،نظام إعادة اإلقراض ،نظام الحركة الذي ُيستخدم لمتابعة معمومات السيارات وعمميات الصيانة وأوامر الحركة
اليومية ،نظام إدارة الموارد البشرية والرواتب وغيرىا من األنظمة المختمفة.

 المشاركة في العديد من المجان الفنية ولجان المشتريات الثبلثية والمشتريات المحمية ولجنة االستبلم في الو ازرة وفي الو ازرات والمؤسسات
الحكومية األخرى.

 استبلم وحفظ جميع المعامبلت الصادرة من الو ازرة والواردة إلييا وأرشفتيا الكترونياً ،ومتابعة البريد مع المديريات والوحدات المعنية من

خبلل نظام األرشفة اآللي في ديوان الو ازرة ،إضافةً إلى تفعيل نظام متابعة بريد المديريات في مديرية برامج التنمية المحمية وتعزيز

االنتاجية.

 التنسيق المستمر مع مركز اتصال عمميات الحكومة اإللكترونية وشبكة الحكومة اآلمنة ( )SGNوعمل عدد من موظفي مديرية تكنولوجيا
المعمومات واألرشفة في شواغر قسم الحكومة اإللكترونية باإلضافة لعمميم.
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 العمل م ع مركز تكنولوجيا المعمومات الوطني لتطبيق التوقيع االلكتروني عمى المراسبلت الحكومية من خبلل البريد االلكتروني عمى كافة
أجيزة الموظفين في الو ازرة واعتماد “البنية التحتية لممفتاح العام "PKIوالذي يتيح توقيع وتشفير الرسائل االلكترونية المرسمة من موظفين

الحكومة.

 استبدال نظام النس االحتياطي بنظام  Acronisليعمل ضمن بيئة  Virtual Machinesويتوافق مع  ، SQL Clusteredومتابعة
تحديث آلية النس االحتياطي  Backup Policyحسب طبيعة العمل ،وحفظ نسخة من وسائط التخزين في مركز المعمومات الوطني.

 التطوير والتحديث المستمر لم بنية التحتية لشبكة الحاسوب الداخمية في الو ازرة .واستكمال تطوير أجيزة الحواسيب وممحقاتيا ومتابعة

إدامتيا .وتقديم الدعم الفني اليومي لكافة األجيزة الحاسوب وممحقاتيا من حيث التركيب والصيانة والتشغيل ،وادامة عمل البنية التحتية
لشبكة الحاسوب من موزعات ونقاط الشبكة وكوابل واالنترنت والبريد االلكتروني ،وادامة عمل األجيزة الخادمة الرئيسية التي تعمل تحت

بيئة ( ) Microsoft Virtualizationوكذلك عمل جرد شيري وكتابة تقارير لتزويد قسم الموازم بيا تتعمق باألجيزة الصالحة وغير صالحة
وممحقاتيا وذلك لغايات الشطب أو اإلىداء.
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ثالثاً :الخدمات المقدمة في مجال الوةون المالية واإلدارية:

الخدمات المقدمة

تنفيذ

األنشطة

ىدف الخدمة

جميع مديريات ووحدات الو ازرة

المتعمقة تيدف ىذه الخدمة إلى ضمان االستغبلل األمثل لمموارد المالية المتاحة من خبلل والجيات المنفذة لممشاريع الممولة

بالمسائل واألمور المالية

تقديم

المساندة
تقديم

إدارة الموارد المالية ومراقبة التكاليف ومتابعة اإلجراءات المحاسبية

من

الموارد

المستفيدين

المالية

والموردين

تيدف ىذه الخدمة إلى تقديم الدعم واإلسناد الموجستي لمديريات ووحدات الو ازرة

الخدمات

اإلدارية

المشورة

القانونية تيدف ىذه الخدمة إلى تقديم الرأي والمشورة القانونية لمعالي الوزير وعطوفة

والتي تشمل تأمين كافة احتياجات الو ازرة من الخدمات اإلدارية والموازم والصيانة جميع مديريات ووحدات الو ازرة

والنظافة وغيرىا

لممديريات

الو ازرة

الجية المتمقية ليذه الخدمة

واألقسام

في األمين العام ومديريات ووحدات الو ازرة بما يتناسب مع التشريعات والقوانين جميع مديريات ووحدات الو ازرة
واألنظمة المحمية المعمول بيا
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تيدف ىذه الخدمة إلى متابعة وتنظيم الجوانب المالية في اتفاقيات القروض

والمنح وتركي از عمى السحب من المنحة الخميجية واعادة اإلقراض وتدقيقيا مديرية التعاون الدولي
ومراجعة مسودات االتفاقيات التمويمية إلبداء الرأي فييا والمتابعة مع الجيات
المنفذة أو الصناديق الممولة سواء لمموردين في حال المنح والقروض أو لمخزينة مديرية البرامج والمشاريع

إدارة القروض والمنح

العامة /و ازرة المالية في حالة المنحة الخميجية
المشاركة في إعداد وتنفيذ
قانون

مشروع

السنوي

لمنفقات

الجارية

الخدمات

المالية

والرأسمالية لمو ازرة
تقديم

المساندة

الموازنة

جميع مديريات ووحدات الو ازرة
تيدف ىذه الخدمة إلى إعداد وتنفيذ وموازنة الو ازرة ومتابعة تمويل مشاريع والو ازرات التي تم رصد بعض

المؤسسات والدوائر الحكومية المرصودة ارصدتيا ضمن موازنة و ازرة التخطيط مخصصاتيا لدي موازنة و ازرة
والتعاون الدولي واإلشراف عمى تنفيذ بنود الموازنة بحسب التشريعات المعتمدة

التخطيط ودائرة الموازنة العامة

وو ازرة المالية

تيدف ىذه الخدمة إلى تقديم الخدمات المالية والمحاسبية لمموظفين والمتعمقة

بأوضاعيم المالية مثل إجراءات صرف الرواتب واإلجازات وبدل التنقبلت جميع مديريات ووحدات الو ازرة

والسفر...ال

االنجازات:
 تطبيق نظام إدارة المعمومات الحكومية (: )GFMIS

تم تطبيق نظام إدارة المعمومات الحكومية بشكل كامل وتم االستغناء عن نظام إنفاق بيدف توحيد جميع اإلجراءات المالية واإلدارية في جميع األقسام
المعنية في مديرية الشؤون المالية واإلدارية ،بحيث يشمل عمل النظام عمى معامبلت المقبوضات والمدفوعات وادارة المشتريات واعداد وتنفيذ الموازنة

العامة واستخراج التقارير المالية وييدف النظا م تطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة من خبلل ربط النظام بو ازرة المالية ودائرة الموازنة العامة والبنك المركزي
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األردني لضبط ورقابة المخصصات المالية وترشيد اإلنفاق وتوحيد طمبات األوامر المالية بشكل الكتروني بأفضل الممارسات الدولية المتبعة بيذا
الخصوص .
 تطبيق نظام إعادة اإلقراض :

نظام محوسب يخدم قسم إعادة اإلقراض في مديرية الشؤون المالية واإلدارية ويقوم النظام بمتابعة السحوبات وجدولة األقساط وسدادىا من قبل

بناء عمى البيانات والمعمومات المدخمة أوالً بأول ويقوم النظام بتوفير التقارير
الجيات المعاد اإلقراض ليا ،ويتم من خبلل النظام عممية احتساب الفوائد ً
عن معمومات االتفاقية والتسديدات واألرصدة المتبقية.
 تطبيق نظام ادارة المخزون العام الحكومي:
مشروع تطوير وحوسبة نظام إدارة المخزون اإللكتروني في ضبط النفقات واالستغبلل األمثل لمموارد المالية ووقف اليدر في المشتريات وان اليدف من
ربط جميع الو ازرات والدوائر الحكومية بالمشروع ىو إحكام الرقابة عمى المخزون وآلية التصرف بالفائض من الموازم الصالحة وغير الصالحة والتحقق

من رصيد المخزون من الموازم ومن الحاجة الفعمية ألي طمبات شراء جديدة.
 تطبيق نظام األرشفة الذي تم استحداثو تسييبل لعمل السحوبات عمى المنحة الخميجية أوال وتوفير مكان ( مستودعات ) لحفظ الورق الناتج عن
المرفقات والمعززات من طمبات السحب التي يتم ارساليا لمصناديق الممولة.

 بالضافة الي االنظمة المتبعة في االنفاق عمي المنح ونظام السحب من القروض.
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راحعاً :في مجال اإلعةم واالتصال:

الخدمات المقدمة

ىدف الخدمة

الجية المتمقية ليذه الخدمة

استدامة عبلقة ايجابية مع وسائل اإلعبلم بمختمف أصنافيا المقروءة والمسموعة
والمرئية واإللكترونية ،عمى أساس التواصل واحترام دور ىذه الوسائل وحقيا في
الحرية واالستقبللية وفي الحصول عمى المعمومة وفق أحكام التشريعات النافذة ،

وفي إطار التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في كتاب التكميف السامي باتخاذ جميع

الخطوات البلزمة لضمان حرية التعبير وفسح المجال أمام اإلعبلم الميني الحر

ادامة عبلقة التواصل ما بين المستقل لممارسة دوره كركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية.
الو ازرة وأجيزة اإلعبلم
وايصال الرسائل االعبلمية إبراز الصورة اإليجابية عن الو ازرة لدى الرأي العام من خبلل متابعة األحداث
والمناسبات الخارجية والداخمية والرد عمى استفسارات الجيات الخارجية.

واالستمرار في دعم مواقع االعبلم االلكتروني لمو ازرة بالمواد االخبارية وربطيا
بمواقع التواصل االجتماعي  ،بما يعزز العبلقة مع وسائل االعبلم المختمفة

وتكوين عبلقات عمل قوية وبناء ثقة متبادلة مع الصحفيين لتسييل تدفق

المعمومات بسرعة ودقة عالية ومواكبة لمتطور الكبير في وسائل االتصال
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وسائل اإلعبلم الخارجية والداخمية
والجميور المستيدف

الحديث.
توفير مواد مصورة بكامي ار تمفزيونية وبثيا عمى مواقع التواصل االجتماعي

الخاصة بالو ازرة وايصاليا الى القنوات التمفزيونية.

إعداد قاعدة بيانات حول أىم الكتّاب والصحفيين واإلعبلميين ذوي العبلقة
اإلشراف عمى استقبال ووداع الوفود الرسمية وعمل الترتيبات إلقامتيم والقيام
بتنفيذ األمور البروتوكولية
القيام بأعمال تنظيم
االجتماعات والفعاليات
البروتوكولية

اإلشراف عمى األعمال التحضيرية لعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات
والنشاطات ذات العبلقة بو ازرة التخطيط والتعاون الدولي.
متابعة وتجييز التأشيرات والحجوزات المتعمقة بسفر موظفي الو ازرة في الميمات
الرسمية.
مرافقة الوفود الرسمية في الجوالت الميدانية.
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جميع مديريات ووحدات الو ازرة

خامساً :الخدمات واالنجازات المقدمة في مجال الرقاحة الداخمية :

وحدة الرقاحة الداخمية

الخطة التوميمية السنوية لعام 2016
اليدف الوطني

اليدف المةسسي

تعزيز اإلدارة الحكومية لتكون

رفع كفاءة األداء المؤسسي بتطبيق أفضل

مستقرة مالياً وشفافة وخاضعة

الممارسات والمعايير في اإلدارة وبما

المركزي والمحمي.

الو ازرة.

األىداف التوميمية لممديرية /الوحدة

مةورات دا األىداف التوميمية لممديرية/

تفعيل دور الرقابة الداخمية من

رفع نسبة المعامبلت المالية المجازة من

لممساءلة ،عمى الصعيدين

اإلدارية

خبلل تطبيق نظام الرقابة

الداخمية رقم ( )11لسنة 2015
بشأن ضبط مختمف جوانب

العممية المالية واإلدارية والفنية
والتأكد من سبلمة اإلجراءات
ومتابعتيا.

األىداف التوميمية لممديرية /الوحدة اإلدارية

ينعكس أثره عمى الشركاء والمتعاممين مع

الوحدة اإلدارية

تفعيل دور الرقابة الداخمية من خبلل تطبيق نظام الرقابة الداخمية
رقم ( )11لسنة  2015بشأن ضبط مختمف جوانب العممية

المالية واإلدارية والفنية والتأكد من سبلمة اإلجراءات ومتابعتيا.
مةورات دا األىداف التوميمية
المستيدف

قبل وحدة الرقابة الداخمية المكتممة لشروط
الصرف بحيث ال تقل عن نسبة .%98

%98

النصف سنوي
الفعمي%

%92

السنوي الفعمي%

95%

خفض نسبة المبلحظات السمبية الواردة في

التقارير المالية واإلدارية والفنية التي

تصدرىا وحدة الرقابة إلى اإلدارة العميا
بحيث ال تتجاوز نسبتيا .%5
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%5

%5

5%

ىداف المديرية /الوحدة اإلدارية

تفعيل دور الرقابة الداخمية
من خبلل تطبيق نظام

الرقابة الداخميو رقم ()11
لسنة  2015بشأن ضبط
مختمف جوانب العممية

المالية واإلدارية والفنيو
والتأكد من سبلمة

اإلجراءات ومتابعتيا.

آليات العمل هللالحرام ت و المواري ت و

مخرجات آليات العمل هللالحرام ت و المواري ت او النواطات
تاريخ اإلنجاز

المسةولية /القسم

المتحققة في نصف

المتحققة في نياية

السنة %

السنة%

المعني

تدقيق المعامبلت المالية

مستمر

%100

%100

%100

كافة الموظفين

إعداد التقارير المالية واإلدارية

دوري

%95

%95

%95

كافة الموظفين

التدقيق عمى الموارد البشرية

دوري

%98

%96

%97

كافة الموظفين

التدقيق عمى األنظمة المحوسبة

دوري

%95

%94

%95

كافة الموظفين

األنوطة

التأكد من سبلمة السجبلت
المالية واإلدارية
تدقيق ومتابعة عمل لجان
المشتريات والعطاءات

دوري

المستيدف

%99
%95

دوري

%96
%90

%98
%93

كافة الموظفين
كافة الموظفين

أجراء عمميات الجرد المفاجأة
والدورية عمى الصندوق ،السمف،
المستودعات

*تمت إضافتيما لمخطو

استناداً لتعديةت نظام
الرقاحو المعدل.

التدقيق عمى برامج التنميو

المحميو وتعزيز االنتاجية*
إعداد التقارير الفنيو ألعمال
المديريات*

دوري

%98

%96

%97

كافة الموظفين

دوري

%80

%80

%80

كافة الموظفين

دوري

%80

%80

%80

كافة الموظفين
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الممح رقمهلل : 2نموذج تحديد األىمية واأل ولوية لألىداف التوميمية حالنسحة لألىداف المةسسية ذات العةقة

تطوير

السياسات
األىداف التشغيمية لموحدة
األىداف المؤسسية

والبيئة

االقتصادية
لتحقيق النمو
الشامل

والمستدام.

رفع كفاءة األداء
المؤسسي بتطبيق

أفضل الممارسات
والمعايير في اإلدارة
وبما ينعكس أثره
عمى الشركاء

والمتعاممين مع
الو ازرة.

ضمان التنسيق

والتكامل بين البرامج
والمشاريع المختمفة في
اطار التخطيط

التنموي الشامل عمى
المستويين الوطني
والمحمي.

االستغبلل األمثل
لممساعدات المالية
والفنية من

الجيات المانحة

ومؤسسات التمويل
الدولية وفقا
لؤلولويات
التنموية.

تفعيل دور الرقابة الداخمية من

2

المساىمة في

تحسين الظروف
المعيشية

واالقتصادية

لممواطنين في
مختمف المناطق
مع التركيز عمى
المناطق األقل

المساىمة في
تنمية وتأىيل

الموارد البشرية
وفقاً لمخطط

المجموع

واالستراتيجيات
الوطنية.

حظاً.

خبلل تطبيق نظام الرقابة الداخميو
رقم ( )11لسنة  2015بشأن

3

ضبط مختمف جوانب العممية

1

3

المالية واإلدارية والفنيو والتأكد من
سبلمة اإلجراءات ومتابعتيا.
المجموع

0

0

3
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0

0

0

3

1

يحين الجدول التالي دالالت األىمية واألولوية

األىمية واألولوية
نوع االرتحاط حين اليدف والمخرج المتوق
محاور هلل ساسي
مساند
غير محاور

التعريف

هللاستناداُ إل محاور عمل الوزارةت وميام وواجحات المديريات والوحدات اإلدارية

تتحدد األولوية تحعاً لمميمة و المديرية المعنية إذا كانت مسةوليتيا حوكل رسيس و ساسي في تقديم المخرج
المتوق هللالخدمة .

تتحدد األولوية تحعاً لمميمة و المديرية المعنية إذا كانت المسةولية لتقديم المخرج المتوق هللالخدمة يعد
مسانداً وليس رسيساً.

تتحدد األولوية تحعاً لمميمة و المديرية المعنية إذا كانت مسةوليتيا غير محاورة لتقديم المخرج المتوق
هللالخدمة .
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ترتيب االرتحاط
3
2
1

