التقرير الدشوي 2017

حزرة صاحب الجاللة الياشسية السمك عبد هللا الثاني ابن الحدين

صاحب الدسو السمكي االمير الحدين بن عبد هللا الثاني ولي العيد

كمسة وزير التخطيط والتعاون الدولي السيشدس عساد نجيب الفاخوري
يأتي اصدار التقرير الدشوي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لمعام  2017في مرحمة تتطمب تكثيف الجيود والدعي لتعزيز دور
ىذه الوزارة في السداىسة في جيود الحكومة لتحقيق التشسيقة السدقتدامةت وتشفيقذ السيقام السشااقة بيقا وتحقيق اىقدافيا عمق اتق وجقو
وبأفزققا الدققبا وحدققب افزققا السسار ققاات حي ق تقق ا قرار الخطققة اال ققتراتيجية لققوزارة التخطققيط والتعققاون الققدولي 2019-2017
با تخدام بطا ة االداء الستوازن.
لقد ا تطاع األردنت وبقيادة جاللة السمك (حفظو هللا)ت أن يبشي عال اا متسيزة مع مختمف الدول والجياا السانحقة والتسويميقةت وزيقادة
السداعداا الخارجيقة مقن السقشا والققروم السيدقرة لتقأمين التسويقا القالزم لتشفيقذ السذقاريع والبقرامن التشسويقة واا األولويقةت كسدقاى
رئيدي في تعزيز الشسو والتشسية السدتدامةت معز اًز جاللتو مكانة األردن واألردنيقين عمق الرقعيدين ال ميسقي والقدوليت فا قتطعشا بحسقد
هللا الحرول عم وضع متقدم في العال اا الدوليةت وولك إدراكاً من ىذه الدول لسحورية الدور الذي يزطمع بو األردن كالعب رئيدي
في مشطقة الذرق األو ط وال مي .
واعترافاً برد ية ومردا ية مديرة الصالح التي ادىا جاللة السمك عبدهللا الثاني ابن الحدين (حفظو هللا ورعاه)ت والتقي حفظق امقن
وأمان األردن وا قتقراره ومشعتقو فقي أصقعب الظقرو

التقي تسقر بيقا السشطققةت سشقا خقالل عقام  2017بالعسقا عمق مواجيقة التحقدياا

اال ترادية الرعبة وتحويميا ال فرصت وت ااالق خطة اال تجابة لالزمقة الدقورية 2019-2017ت بالتعقاون مقع السجتسقع القدولي
والجياا السانحة ومشظساا االم الستحقدة والسس دقاا التسويميقة الدوليقة وجسيقع الذقركاء القدوليينت وولقك لمتخفيقف مقن االعبقاء التقي
يتحسميا االردن نتيجة ا تزافتو االعداد الستزايدة من الالجئين الدوريين في مختمف القطاعقاات ولتسكقين االردن مقن اال قتسرار بقأداء
دوره االنداني بخدمة وايواء ىسالء الالجئين.

السيشدس عساد الفاخوري

وزير التخطيط والتعاون الدولي

الرؤيققققة:

نحؾ تشسية شاممة مدتجامة

الر قققالة:

"السداىسة في تشسية السجتسع األردني وتظؾيخه في ضؾء حاجاتو القائسة والستؾقعة لتحديؽ مدتؾػ معيذة السؾاطؽ،
مؽ خبلل التخظيط التذاركي عمى السدتؾييؽ الؾطشي والسحمي ،وتشديق وتؾفيخ السداعجات في إطار متكامل
بالتعاون مع الذخكاء".
القيقققق :

 .1روح الفخيق.

 .2التحديؽ السدتسخ.
 .3االلتدام واالنتساء.
 .4الذفافية.

 .5السبادرة واالبجاع.

 .6التعاون والتشديق والتكامل مع الذخكاء.
األىدا

الواشية التي تداى وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تحقيقيا:

تداىؼ الؾ ازرة مؽ خبلل أدائيا لسياميا في تحقيق األىجاف الؾطشية الثسانية وكسا وردت في وثيقة األردن 2025

وىي:
.1
.2
.3

تحقيق معجالت نسؾ مدتجام لزسان مدتؾػ معيذة جيج لجسيع السؾاطشيؽ.

خمق بيئة استثسارية جاذبة قادرة عمى جحب رؤوس األمؾال األجشبية وتذجيع االستثسارات السحمية.

الحفاظ عمى االستقخار السالي والشقجؼ وضبط عجد السؾازنة وبشاء نغام مالي كفؤ وقميل السخاطخ.

.4

خفض مدتؾيات الفقخ والبظالة وبشاء نغام حساية اجتساعية فعال.

.6

بشاء جيل قادر عمى اإلبجاع واالبتكار ذو إنتاجية مختفعة.

.8

رفع كفاءة الشغام القزائي وتعديد استقبلليتو ونداىتو.

.5
.7

تحديؽ مدتؾػ الخجمات السقجمة لمسؾاطشيؽ والعجالة في تؾزيعيا.

تحقيق التؾازن التشسؾؼ بيؽ السحافغات في ضؾء تظبيق نيج البلمخكدية.

األىجاف السؤسدية لؾ ازرة التخظيط والتعاون الجولي:
 .1إدامة السداعجات السالية والفشية.
 .2إدارة التسؾيل الخارجي بكفاءة وفقاً لؤلولؾيات التشسؾية.
 .3بشاء وتعديد العبلقات مع الستعامميؽ.

 .4السداىسة في تحديؽ الغخوف السعيذية واالقترادية لمسؾاطشيؽ.
 .5تظؾيخ الدياسات والبيئة االقترادية لمسداىسة في تحقيق الشسؾ الذامل والسدتجام.
 .6التشديق والتكامل بيؽ البخامج والسذاريع والسبادرات السختمفة في اطار التخظيط التشسؾؼ الذامل عمى السدتؾييؽ
الؾطشي والسحمي.
 .7تخسيخ مبادغ الحاكسية الخشيجة.
 .8تعديد االترال الجاخمي والخارجي.
 .9رفع كفاءة الخجمات السدانجة.
 .11االستغبلل األمثل لمسؾارد السالية الستاحة.
 .11تعديد الذفافية السالية.
 .12دعؼ ثقافة التعمؼ واإلبجاع واالبتكار.
 .13تعديد ودعؼ إدارة السعخفة.
 .14تظؾيخ السؾارد البذخية.
 .15تبشي السسارسات الفزمى في اإلدارة.
 .16تؾفيخ بيئة عسل جاذبة لمكفاءات.

السيام والواجباا:

تشجرج السيام والؾاجبات الخئيدية لؾزارة التخظيط والتعاون الجولي ضسؽ محؾريؽ رئيدييؽ:

 .1محور التخطيط والستابعة:

انظبلقاً مؽ الجور السحؾرؼ لؾ ازرة التخظيط والتعاون الجولي فإنيا تعتبخ الجية السعشية بالتخطيط عم

السدتوى

الواشي بؾضع الخظط عمى السجػ الستؾسط والظؾيل وبخامج التشسية الذاممة ومذاريع التشسية بأنؾاعيا االقترادية
واالجتساعية والبذخية والثقافية لتسثل خظط وبخامج لعسل الحكؾمة  ،ويتؼ أعجادىا برؾرة تذاركيو مع كافة الجيات السعشية،
مع مخاعاة إدماج العشاصخ السختبظة بعجد مؽ الدياسات واالستخاتيجيات العامة في جؾانب الخظط والبخامج السختمفة،

والسداىسة في اقتخاح الدياسات االقترادية واالجتساعية الجاعسة لمتشسية السدتجامة ،وكحلػ السذاركة في وضع

الدياسات االقترادية والتجخبلت البلزمة لتحديؽ مدتؾػ األداء االقترادؼ سعياً لخفع معجل الشسؾ االقترادؼ.
التخطيط عم السدتوى السحمي تقؾم الؾ ازرة بتبشي مفاىيؼ ومسارسات تشسؾية عمى مدتؾػ صشاعة الدياسات لسعالجة
العجيج مؽ االختبلالت في مجال التشسية الذاممة والسدتجامة في مختمف مشاطق السسمكة ،وتؾجيو بخامجيا لتمبية

احتياجات وأولؾيات التشسية في السحافغات ،باالستشاد إلى السيدات الشدبية والتشافدية والفخص االستثسارية لكل
محافغة ،وبسا يزسؽ تؾسيع قاعجة السذاركة الذعبية في صشع ومتابعة القخار التشسؾؼ ،وتسكيؽ السؾاطشيؽ والييئات
والفعاليات السحمية مؽ تحجيج احتياجاتيؼ وتختيب أولؾياتيؼ لمشيؾض بسجتسعاتيؼ السحمية ،والعسل بذكل متؾازؼ لتعديد

القجرة اإلنتاجية لمسحافغات وذلػ بالتشديق مع كافة الجيات السعشية ،وتظؾيخ االقتراديات السحمية وتعديد إنتاجيتيا،
باإلضافة إلى تظؾيخ قظاع التسؾيل السيكخوؼ والسذاريع الرغيخة والستؾسظة.

الستابعة والتقيي  :تعسل و ازرة التخظيط والتعاون الجولي عمى تدميط الزؾء عمى مكامؽ القؾة والزعف في تشفيح
الخظط والبخامج التشسؾية عمى السدت ؾييؽ الؾطشي والسحمي ،والتأكج مؽ انعكاس آثارىا السباشخة وغيخ السباشخة عمى

السؾاطشيؽ ،وتقييؼ مدتؾػ األداء في تشفيح السذاريع مؽ خبلل وضع الدياسات الكفيمة بزسان فاعمية متابعة وتقييؼ
الخظط والبخامج والسذاريع التشسؾية ،واإلشخاف عمى عسمية تظبيقيا والعسل عمى تحجيثيا باستسخار وتحجيج اإلجخاءات

واآلليات التي سيتؼ استخجاميا في عسمية متابعة الخظط والبخامج والسذاريع التشسؾية بالتشديق مع الؾ ازرات والسؤسدات
الحكؾمية.
وضسن ىذا السحور تشدرج السيام والواجباا التالية:
 .1السذاركة في رسؼ الدياسة العامة لمتشسية االقترادية واالجتساعية ووضع الخظط والبخامج البلزمة لتشفيحىا.

 .2التعاون والتشديق مع دائخة اإلحراءات العامة في تحجيج أنؾاع السعمؾمات اإلحرائية االقترادية واالجتساعية
والدكانية وغيخىا مسا تحتاج إليو الجولة في خظط التشسية وبخامجيا السختمفة.
 .3متابعة تحقيق األىجاف والبخامج التشسؾية الؾطشية وأولؾياتيا مؽ خبلل تشسية القظاعات السختمفة.
 .4وضع بخامج وآليات لخفع القجرات السؤسدية لمؾ ازرات والسؤسدات الحكؾمية السعشية بتشفيح البخامج والسذاريع التشسؾية
عمى السدتؾييؽ الؾطشي والسحمي في السحافغات والبمجيات لزسان اتداق الخظط والبخامج الؾطشية وتشفيحىا حدب

الخظط السؾضؾعة.

 .5السذاركة في تحديؽ مدتؾػ معيذة السؾاطؽ ومحاربة الفقخ والبظالة وحساية الظبقة الؾسظى مؽ خبلل:
 تعديد مفيؾم التشسية السحمية ودعؼ أنذظتيا وبخامجيا وبسا يزسؽ تحقيق التؾازن التشسؾؼ بيؽ محافغات
السسمكة.

 تعديد دور مؤسدات السجتسع السجني لمقيام بسياميا تجاه السجتسع السحمي والسذاركة الفاعمة في عسمية التشسية
الذاممة.

 تحديؽ الدياسات التشسؾية وترسيؼ إطار عمسي وعسمي شامل ومتكامل لجراسة الؾاقع التشسؾؼ في السحافغات
والعسل عمى تحميل مخخجاتو ليداىؼ في تمبية األولؾيات التشسؾية التي تحجدىا السجتسعات السحمية ،ومؾاءمتيا مع

السيدات الشدبية والتشافدية والقظاعات الخائجة السؾلجة لفخص العسل.

 .2محور التعاون الدولي:
تدعى الؾ ازرة إلى تؾفيخ التسؾيل البلزم مؽ مشح وقخوض ميدخة ومداعجات فشية لتشفيح البخامج والسذاريع التشسؾية
ذات االولؾية وفقاً لمخظط والبخامج التشسؾية لمحكؾمة االردنية وبالتشديق مع كافة الؾ ازرات والسؤسدات الحكؾمية
باإلضافة الى البحث السدتسخ إليجاد مرادر ونؾافح تسؾيمية ججيجة ،باعتبارىا حمقة وصل بيؽ مجتسع السانحيؽ

(الجيات السانحة ومؤسدات التسؾيل الجولية) والؾ ازرات والسؤسدات الحكؾمية ومؤسدات السجتسع السجني ،كسا
تدعى الؾ ازرة الى تشديق عسمية تؾزيع التسؾيل الستاح عمى البخامج والسذاريع التشسؾية السختمفة جغخافياً وقظاعياً وذلػ
بالتعاون مع الجيات السانحة ومؤسدات التسؾيل الجولية ،كسا تقؾم الؾ ازرة بالعسل عمى تظؾيخ عبلقات التعاون مع
ىحه الجيات وبشاء عبلقات مع جيات ججيجة بيجف تؾفيخ مديج مؽ الجعؼ السالي والفشي لمسذاريع التشسؾية في

السسمكة ،كسا تقؾم الؾ ازرة وضسؽ ىحا اإلطار بالتعاون مع و ازرة السالية والبشػ السخكدؼ ودائخة السؾازنة العامة في
إدارة ممف الجيؽ العام ودراسة طمبات االقتخاض الخارجي ،وتؾفيخ السداعجات لجعؼ السذاريع التشسؾية في قانؾن

السؾازنة العامة.

ضسن ىذا السحور تشدرج السيام والواجباا التالية:

 .1وضع الدياسات واإلجخاءات الكفيمة بتعديد وتظؾيخ العبلقات مع الجيات السانحة ومؤسدات التسؾيل الجولية بالتشديق
مع الؾ ازرات والجيات السعشية ،والتأكيج عمى دور الؾ ازرة السحؾرؼ في ىحا الخرؾص.

 .2تؾفيخ وتشديق وإدارة التسؾيل البلزم لمسذاريع التشسؾية مؽ مختمف السرادر التسؾيمية مؽ خبلل القخوض السيدخة
والسشح والسداعجات الفشية ،وتظؾيخ آليات تشديق السداعجات وإدارة عسميات التسؾيل السقجمة لمبخامج والسذاريع التشسؾية
السختمفة وبسا يتبلءم مع االولؾيات الؾطشية واستخاتيجيات الجيات السانحة .
 .3اتخاذ االجخاءات البلزمة لبلستفادة مؽ السبادرات والبخامج التي تظمقيا الجيات السانحة ومؤسدات التسؾيل الجولية.
 .4التعاون مع و ازرة السالية في مختمف مخاحل إدارة الجيؽ العام.

 .5العسل كحمقة وصل بيؽ الجيات السانحة ومؤسدات التسؾيل الجولية والؾ ازرات والسؤسدات الحكؾمية.

 -1ائسة الستعاممين Stakeholders List
يؾضح الججول أدناه ترشيف الستعامميؽ مع الؾ ازرة ()Stakeholders List
 وكالة الؾاليات الستحجة األمخيكية لئلنساء الجولي ) (USAIDوالؾكالة الكشجية لمتشسية .

 مشغسات ومؤسدات وبخامج األمؼ الستحجة اإلنسائيةUNDP / ILO / UNFPA / UNICEF / UNIDO / FAO :
.WFP / IFAD / / ESCWA / COMCEC / UNIFEM / IOM / UNESCO / UNHCR

 االتحاد األوروبي وبشػ االستثسار األوروبي والبشػ األوروبي لئلعسار والتشسية.

 الجول والجيات األوروبية السانحة :ألسانيا وبشػ اإلعسار األلساني  ،KFWوالؾكالة األلسانية لمتشسية ( ،)GIZفخندا
الجياا السانحة
Donors

والؾكالة الفخندية لمتشسية ( ،)AFDاسبانيا ،ايظاليا ،سؾيدخا ،الدؾيج ،الجنسارك ،الشخويج ،السسمكة الستحجة ،ىؾلشجا.

 الجول والجيات اآلسيؾية (اليابان ،الريؽ ،كؾريا ،تخكيا).

 مجسؾعة البشػ الجولي بسا فييا مؤسدة التسؾيل الجولية ( )IFCومخفق البيئة العالسي (.)GEF
 الؾكالة البخيظانية لئلنساء.
 الؾكالة اإلسبانية لمتشسية.

 الرشاديق العخبية واإلسبلمية واإلقميسية :البشػ اإلسبلمي لمتشسية  /الرشجوق العخبي لئلنساء االقترادؼ واالجتساعي /

الرشجوق الدعؾدؼ لمتشسية  /صشجوق أبؾ عبي لمتشسية  /الرشجوق الكؾيتي لمتشسية االقترادية العخبية  /صشجوق أوبػ
لمتشسية الجولية.

 مجمذ الؾز ارء

 جسيع الؾ ازرات

 السؤسدات الخسسية عمى سبيل السثال ال الحرخ:

البشككػ السخكككدؼ األردنككي ،السؤسدككة األردنيككة لتظككؾيخ السذككاريع االقترككادية ،مؤسدككة التككجريب السيشككي ،مؤسدككة اإلق كخاض
الد ارعككي ،مؤسدككة اإلسكككان والتظككؾيخ الحزككخؼ ،السؤسدككة العامككة لمغككحاء والككجواء ،مؤسدككة السؾاصككفات والسقككاييذ ،مؤسدككة

رئا ة الوزراء
(Prime
)Ministry
السس داا الحكومية
ومس داا السجتسع
السدني والسس داا

غير الحكومية
(Governmental
Entities, Civil
Societies,
)NGOs

السك ككجن الرك ككشاعية ،ىيئك ككة االسك ككتثسار ،مؤسدك ككة اإلذاعك ككة والتمفديك ككؾن ،السؤسدك ككة العامك ككة لمزك ككسان االجتسك ككاعي ،السؤسدك ككات
اإلعبلميككة ،سككمظة السرككادر الظبيعيككة ،دي كؾان السحاسككبة ،وكككاالت األنبككاء األردنيككة ،ىيئككة الظي كخان السككجني ،ىيئككة السشككاطق

التشسؾية والسشكاطق الحكخة ،ودائكخة اإلحركاءات العامكة ،دائكخة الجسكارك ،دائكخة السؾازنكة العامكة ،دائكخة األرصكاد الجؾيكة ،ديكؾان

الخجمة السجنية ،دائخة العظاءات الحكؾمية ،دائخة المؾازم العامة ،صشجوق التشسية والتذغيل ،الجسعية العمسية السمكية.

 الذككخكات الؾطشيككة :شككخكة تؾليككج الكيخبككاء السخكديككة ،شككخكة تؾزيككع الكيخبكاء ،شككخكة البتككخول الؾطشيككة ،شككخكة الدككس اخ لتؾليككج
الكيخباء

 السخاكد الؾطشية :السخكد الؾطشي لمبحث والتظؾيخ ،السخكد الؾطشي لمبحث واإلرشاد الدراعي ،مخكد تكشؾلؾجيا السعمؾمات
الؾطشي  ،NITCمخكد عسميات الحكؾمة االلكتخونية

 الجامعات والسعاىج الحكؾمية

 دور الخبخة واالستذارات ،السكاتب اليشجسية.

 المجان الؾ ازرية السختمفة الييئات السحمية الؾطشية :ىيئة تشذيط الدياحة ،ىيئكة تشغكيؼ قظكاع الكيخبكاء ،ىيئكة تشغكيؼ قظكاع
الشقل البخؼ ،ىيئة تشغيؼ قظاع االتراالت ،ىيئة الظاقة الشؾوية ،ىيئة الظيخان السجني

 الشقابات ،التعاونيات.

 السشغس ككات السجتسعيك ككة وغيك ككخ الحكؾميك ككة مث ككل :الرك ككشجوق األردنك ككي الياشك ككسي لمتشسي ككة البذ ك كخية ،جسعيك ككة م اخكك ككد اإلنسك ككاء
االجتساعي ،مؤسدة نؾر الحديؽ ،مؤسدة نيخ األردن ،الرشجوق الياشسي لتشسية البادية والجسعيات الخيخية والتعاونية،
الجسعية السمكية لحساية الظبيعة.

جائزة السمك عبد هللا الثاني لتسيز األداء الحكومي والذفافية

تذارك و ازرة التخظيط والتعاون الجولي مشح العام  2004في جائدة السمػ عبج هللا الثاني لتسيد األداء الحكؾمي

والذفافية ،وتعتبخ الجائدة أحج نساذج التسيد الستبعة عالسيا لتحديؽ األداء ،وتدتشج الجائدة في ىيكميا إلى مفاىيؼ إدارة
الجؾدة الذاممة ويتظمب تحقيق متظمباتيا اعتساد وتظبيق أفزل السسارسات في اإلدارة وعمى ىحا األساس تبشت الؾ ازرة
األنغسة الحجيثة في إدارة السؾارد البذخية وأنغسة إدارة الجؾدة وأنغسة االترال واستخاتيجيات تظؾيخ العشرخ

التكشؾلؾجي وأنغسة إدارة االستخاتيجية والتخظيط االست اختيجي ،وتعتبخ الجائدة حاف اًد لمتغييخ والتحديؽ السدتسخ.
وكانت الؾ ازرة قج شاركت في الجائدة ألول مخة في الجورة الثانية ( )2005/2004وحرمت في تمػ الجورة عمى الجائدة

الفزية عؽ فئة الؾ ازرات ،وحرمت الؾ ازرة في الجورة الثالثة ( )2007/2006عمى الجائدة الحىبية عؽ فئة الؾ ازرات
أيزاً ،وفي الجورة الخابعة ( )2009/2008فازت الؾ ازرة بالسخكد االول في السخحمة البخوندية عؽ فئة الؾ ازرات
السذاركة ألكثخ مؽ مخة ،وفازت الؾ ازرة بالسخكد االول في السخحمة الفزية عؽ فئة الؾ ازرات السذاركة ألكثخ مؽ مخة

في الجورة الخامدة ( ،)2011/2010وفازت الؾ ازرة بالسخكد االول في السخحمة الفزية عؽ فئة الؾ ازرات السذاركة

ألكثخ مؽ مخة في الجورة الدادسة ( ،)2013/2012وحرمت الؾ ازرة عمى السخكد االول السخحمة الفزية لمجورة

الدابعة  ، 2015-2014وبيحا تكؾن الؾ ازرة قج حرمت عمى السخكد االول لخسذ دورات متتالية ،وتقؾم الؾزارة حالياً
لمتحزيخ باالشتخاك في الجورة الثامشة (.)2017/2016

الخدماا واالنجازاا السقدمة لمستعاممين الخارجيين

يؾضح ىحا الجدء الخجمات الستشؾعة التي تقجميا و ازرة التخظيط والتعاون الجولي مسثمة بسجيخياتيا ووحجاتيا الفشية

السختمفة لمؾ ازرات والسؤسدات الؾطشية ،والجول والجيات الخارجية ،كسا يؾضح القدؼ الثاني مشو الخجمات التي تقجميا

السجيخيات والؾحجات السدانجة لستمقي الخجمة الجاخمي (مجيخيات -وحجات -أقدام -مؾعفيؽ) وعمى الشحؾ اآلتي:
السجيخيات والؾحجات الفشية :وىي السجيخيات والؾحجات التي تتعامل مع الجيات الخارجية وفئات الستعامميؽ:
 مجيخية خظط وبخامج التشسية
 مجيخية السذاريع

 مجيخية التشسية السحمية وتعديد االنتاجية
 مجيخية الدياسات واالستخاتيجيات.
 مجيخية التعاون الجولي.

 وحجة السداعجات اإلندانية.
 وحجة التقييؼ وقياس األثخ.

 وحجة االستثسار الحكؾمي.
 وحجة التشافدية.

السجيخيات والؾحجات السدانجة :وىي السجيخيات والؾحجات التي تداعج السجيخيات والؾحجات الفشية مؽ خبلل تظؾيخ
بيئة العسل الجاخمية وتداعج في تقجيؼ الخجمات السدانجة لعسل السجيخيات والؾحجات الفشية.
 مجيخية الذؤون السالية واإلدارية.
 مجيخية السؾارد البذخية.

 مجيخية تكشؾلؾجيا السعمؾمات واألرشفة.
 وحجة اإلعبلم واالترال.

 وحجة الخقابة السالية واإلدارية.

انجازاا مديرية خطط وبرامن التشسية:
بيجف وضع مخخجات وثيقة األردن ( )2025مؾضع التشفيح ،فقج تؼ التؾافق عمى إعجاد بخامج تشفيحيكة متؾسكظة األمكج،

األول وقككج تككؼ االنتيككاء مككؽ وضككع وتحككجيث البخنككامج باالسككتشاد الككى الؾثيقككة واالسككتخاتيجيات القظاعيككة والسدككتججات فككي
االقتراد الؾطشي وكحلػ نتائج التعجاد العكام لمدككان والسدكاكؽ ليغظكي األعكؾام  ،2019-2016حيكث تكؼ انتيكاج مبكجأ
مذاركة الجسيع في االعكجاد كذكخكاء فكي تحقيكق التشسيكة الذكاممة ،باإلضكافة الكى اتبكاع الكشيج الكؾاقعي فكي تحميكل الؾاقكع

التشسؾؼ في األردن واالنجازات الستحققة.

 .1جاء البخنامج شامبلً ومتكامبلً ليغظي كافة جؾانب قظاعات التشسية االقتركادية واالجتساعيكة آخكحيؽ بعكيؽ االعتبكار
الت كخابط والتكامككل فيسككا بيشيككا ،حيككث قامككت فككخق العسككل بتذككخيت الؾاقككع الحككالي ،وتحجيككج التحككجيات وبالتككالي صككياغة
األىككجاف القظاعيككة واألىككجاف الفخعيككة السحككجدة لؤلع كؾام  ،2019-2016وربككط تمككػ األىككجاف بسبككادرات "وثيقككة األردن
 "2025حيككث تككؼ تغظيككة ( )340مبككادرة مككؽ أصككل ( )400مبككادرة مككؽ "وثيقككة األردن  "2025فككي البخنككامج والبككاقي

سكيتؼ شككسؾلو فكي البكخامج البلحقكة ،وتحجيككج االجكخاءات لتحقيككق تمكػ السبككادرات مكؽ بكخامج ومذكاريع وأيككة نذكاطات أخككخػ
كالتذخيعات مؽ قؾانيؽ وأنغسة.

 .2اشككتسل البخنككامج عمككى ( )26قظاعككا تشسؾيككا و ( )2133مذككخوعا و ( )123جيككة تشفيحيككة  ،س كؾاء كان كت و ازرات أو
مؤسدككات حكؾميككة مدككتقمة ورسككسية أو أىمي كة ،وتككؼ تحجيككج االحتياجككات التسؾيميككة ح كؾالي  13مميككار ديشككار مككؽ السؾازنككة

العامة ومؾازنة الؾحجات الحكؾمية السدتقمة ومشح خارجية ،وتسؾيل مؽ مؤسدات تشسؾية محمية اخخػ.

 .3ولغايات ضسان متابعة االنجاز واألداء لسا تؼ التخظيط لو فقج تؼ وضع مؤشخات قيكاس أداء حكؾالي ( )600مؤشكخ
وعم ككى ث ككبلث مد ككتؾيات .1 :األى ككجاف الؾطشي ككة  .2واألى ككجاف القظاعي ككة  .3واألى ككجاف الفخعي ككة وق ككج ت ككؼ وض ككع ى ككحه

السؤشكخات ومدككتيجفاتيا بشككاء عمككى مخخجككات ونتككائج الب كخامج والسذككاريع السشككؾؼ تشفيككحىا .وقككج تككؼ تحجيككج مدككؤولية قيككاس
وتؾفيخ بيانات ىحه السؤشخات لمؾ ازرات والسؤسدات الحكؾمية السعشية بتحقيق األىجاف عمى كافة السدتؾيات.

 .4وقككج تككؼ انجككاز عككجة تقككاريخ تقككجم سككيخ العسككل لمبخنككامج التشسككؾؼ التشفيككحؼ ( ،)2019-2016االول يغظككي الشرككف

االول لمعام  2016والثاني لشياية الخبع الثالكث مكؽ العكام  2016والثالكث يغظكي العكام  2017ككامبل وجكاء عمكى ثبلثكة
أجداء:

 تقخيخ ممخت تقجم سيخ العسل لمبخنامج التشسؾؼ التشفيحؼ لمعام 2017

 تقخيخ ممخت مؤشخات قياس األداء لمبخنامج التشسؾؼ التشفيحؼ لمعام 2017

 تقخيخ ممخت عؽ التذخيعات واالستخاتيجيات والقؾانيؽ الؾاردة في البخنامج التشسؾؼ التشفيحؼ
والكحؼ تككؼ رفعيكؼ باإلضككافة الكى السمحقككات التفركيمية الككى دولكة رئككيذ الكؾزراء ومشاقذككتيؼ مكؽ خككبلل لجشكة التشسيككة

االقترادية.

 .5اعتبككار القظككاع الخككاص شكخيػ أساسككي فككي عسميككة التشسيككة ،وذو مدككاىسة كبيكخة فككي االسككتثسارات السظمؾبككة حيككث ان
ىشاك قظاعات ومذاريع ميسة واستخاتيجية لؤلردن لمقظاع الخاص السحمي واألجشبي دور كبيخ في االستثسار فييكا وقكج

بمغت كمفة تمػ السذاريع حؾال ( )16مميار ديشار في قظاعات الظاقة والشقل والسياه والبيئة ....

 .6كككحلػ تككؼ ادم ككاج مخخجككات بخن ككامج تشسيككة السحافغ ككات وتؾصككيات فككخق العشاقي ككج االقترككادية ف ككي البخنككامج التشس ككؾؼ
التشفيحؼ وحدب القظاعات االقترادية واالجتساعية.

 .7حخصشا عمى التشديق الكامل مع دائخة السؾازنة العامة العتساد مخخجات البخنامج التشسؾؼ التشفيكحؼ 2019-2016

حيث كان البخنامج األساس في إعجاد السؾازنة العامة ومؾازنة الؾحجات الحكؾمية السدتقمة الخأسسالية ،وىحا ما تؼ فعبل.
 .8تؼ تحجيكج السذكاريع ذات األولؾيكة والتكي ال يتكؾافخ ليكا تسؾيكل والعسكل مكع مجتسكع السسكؾليؽ لتسؾيميكا مكؽ السدكاعجات

الخارجية ،كحلػ اعتساد البخنامج األساس في الحرؾل عمى التسؾيل الخارجي وكحلػ بشاء بكخامج السدكاعجات الخارجيكة
بشاء عمى األلؾيات في البخنامج التشسؾؼ.

نعسل حاليا عمى انذاء نغام محؾسب لستابعة األداء في البخنامج التشسكؾؼ التشفيكح وسكتكؾن الشتكائج متاحكة لمجسيكع عمكى

مؾقع الخئاسة وو ازرة التخظيط والتعاون الجولي االلكتخوني ضسؽ تقاريخ دورية سيتؼ اعجادىا ليحه الغاية.

 .9نعسل حالياً عمى تشفيح أجشجة التشسية السدتجامة  2030التي اعمشت في شيخ أيمؾل مؽ العام الساضكي ولسكجة خسدكة
عذخ عاماً قادمو ،والتي احتؾت عمى ( )17ىجف و ( )169غاية و ( )241مؤشخ قياس أداء

 .10تؼ اعجاد خارطة طخيق لتشفيح أجشجة التشسية السدتجامة  ،2030تتسثل:

 التؾعيككة السجتسعيككة مككؽ خككبلل نذككخ الككؾعي بأىسيككة األىككجاف والغايككات والسؤش كخات ووسككائل التشفيككح والسذككاركة
الحقيقية مؽ الجسيع بيجف ايجاد ممكية وطشية وكدب التأييج لزسان االلتدام والتشفيكح واالسكتجامة ،وضكسؽ ىكحا

االطكار فقككج أعكج االردن اسككتخاتيجية اترككال ، Communication Strategyتزككسؽ آليككات العسكل ،وقككج تككؼ

تحجي ككج السد ككتيجفؾن س ك كؾاء ك ككان مؤسدك ككات السجتس ككع الس ككجني ،والقظك ككاع الخ ككاص والذك ككباب ،والسك كخأة ،والظمبك ككة،

واألكاديسيؾن ،والبخلسانيؾن ،والقيادات السجتسعية ،ومجالذ السحافغات ومجالذ البمجيات وغيخىا .وباسكتخجام

وسائل السظبؾعات ،مؽ بخوشخات وبؾستخات  ،ووسكائل االعكبلم السحميكة السخئيكة والسكتؾبكة والسدكسؾعة ،وورش

العسل والشجوات ووسائل التؾاصل االجتساعي واستخجام نساذج محاكاة خاصة بالظمبة الجامعيؾن.

 تحجيج االلؾيات مؽ أىجاف وغايكات ومؤشكخات أجشكجة التشسيكة  2030ومقارنكة ذلكػ مكع االلؾيكات الؾطشيكة وبسكا
يتشاس ككب وحال ككة االردن ،حي ككث ت ككؼ تشفي ككح ذل ككػ م ككؽ خ ككبلل اجتساع ككات مكثف ككة م ككع أص ككحاب السر ككمحة وك ككحلػ

االطبلع عمى الخظط بعيجة األمج ومتؾسظة األمج واالستخاتيجيات الؾطشية ،وضسؽ ىحا االطكار فقكج تكؼ تحجيكج

االلؾيك ككات مك ككؽ األىك ككجاف والغايك ككات والسؤش ك كخات وترك ككشيفيا ومك ككجػ ت ك كؾافخ البيانك ككات وتحجيك ككج سك ككشؾات األسك ككاس
والسدتيجفات مشيا ،باإلضافة الى عسل  Gap Analysisلمسؤشخات واالحتياجات.



االدمككاج فككي الخظككط الؾطشيككة :حيككث أن أألمككخ يتعمككق بإدمككاج األلؾيككات مككؽ أجشككجة التشسيككة السدككتجامة فككي

الخظككط والب كخامج الؾطشيككة بحيككث نزككسؽ التؾافككق واالتدككاق ،وىككحا مككا تككؼ فككي السخحمككة االولككى مككؽ ادمككاج فككي
البخنامج التشسكؾؼ التشفيكحؼ لمجولكة لؤلعكؾام  ،2019-2016وسيدكتسخ العسكل فكي االدمكاج فكي الخظكط الؾطشيكة
البلحقة واالستخاتيجيات القظاعية مع االخح في االعتبار أبعاد التشسية السدتجامة وتقاطعاتيا.

 االدمككاج عمككى السدككتؾػ السحمككي :وبيككجف تحقيككق التشسيككة الذككاممة وا ازلككة التفككاوت بككيؽ السشككاطق سككيعسل االردن
عمى وضع معاييخ واسذ الختيار محافغة الى محافغتيؽ لتشفيح أجشجة التشسية السدتجامة فييا ومؽ ثؼ التعسيؼ

عمككى بككاقي السحافغككات والبمككجيات لزككسان تحقيككق نتككائج ايجابيككة عمككى السدككتؾييؽ السحمككي والككؾطشي وبالتككالي
تحقيق تشسية مدتجامة متؾازنة ال تدتثشي أحج.

 تؾفيخ البيانات :وىحا يتظمب تعديد الشغام االحرائي الؾطشي بحيث يكتؼ تكؾفيخ البيانكات بجكؾدة عاليكة وضكسؽ

السجد السحجدة ،سؾاء كانت ىحه البيانات تشتجيا دائخة االحراءات العامة في االردن أو جيكات أخكخػ أو غيكخ
مؾجككؾدة فككي األصككل وتذكككل أولؾيككة بالشدككبة الككى االردن فككي السخحمككة القادمككة ،وىككحا يتظمككب تككؾفيخ الككجعؼ الفشككي

والسالي لجائخة االحراءات العامة في االردن.

 الشكؾع االجتسككاعي :حيكث سيدككتسخ العسككل عمكى االخككح بعككيؽ االعتبكار السدككاواة والشككؾع االجتسكاعي وادمككاج ذلككػ
فككي الخظككط الؾطشيككة ومككؽ مشظمككق مككا ورد فككي أىككجاف التشسيككة السدككتجامة والغايككات ذات الرككمة  ،وايجككاد قاعككجة
بيانات مرشفة حدب الجكشذ والسشظقكة لمسؤشكخات ذات الركمة ،بحيكث سكيتؼ العسكل عمكى اجكخاء د ارسكة تحميميكة

تبيؽ مجػ تؾافخ البيانات والشؾاقت ،وتقييؼ لمقجرات الفشية وتحجيج االحتياجات مؽ الجعؼ الفشي والسالي.

 االطار السؤسدي :ايجاد اطار مؤسدي فعال لتشفيح أجشكجة التشسيكة السدكتجامة بحيكث يذكارك الجسيكع فكي عسميكة
التخظيط والتشفيح والسخاقبة لمتشسيكة ،حيكث تكؼ اعكادة ىيكمكة المجشكة الؾطشيكة العميكا لمتشسيكة السدكتجامة السذككمة فكي

العام  2001بخئاسة وزيخ التخظيط والتعاون الجولي ،وتختبط بالمجشة التؾجيييكة العميكا لخئاسكة الكؾزراء ،واضكافة
فخيقي عسل األول يعشى بالشؾع االجتساعي ،واآلخخ بحقؾق االندان والحخيات الى جانب  16فخيق عسل يسثل
كافككة جؾانككب التشسيككة السدككتجامة ،وت كختبط ىككحه الفككخق بمجشككة تشدككيقية تسثككل رؤسككاء فككخق العسككل لزككسان التشككاغؼ

والتقككاطع بككيؽ قظاعككات التشسيككة ،وعمككى أن تقككؾم و ازرة التخظككيط والتعككاون الككجولي بسيككام سكككختارية المجشككة مككؽ
تشديق لتشفيح أجشجة التشسية السدتجامة وكافة القزايا الستعمقة بيا ،كل ذلػ سيعدز مؽ العبلقة ما بيؽ الحكؾمة

وأصحاب السرمحة والتذاركية في التخظيط والتشفيح والستابعة والتقييؼ.

 حدككاب كمفككة تحقيككق األىككجاف :يتظمككع االردن الككى بشككاء نسككؾذج رياضككي يأخككح بعككيؽ االعتبككار الؾاقككع الحككالي
والفخض ككيات ف ككي السخحم ككة القادم ككة لحد ككاب كمف ككة تحقي ككق أى ككجاف التشسي ككة السد ككتجامة  2030وحد ككب األلؾي ككات

الؾطشيككة ،وىككحا يتظمككب أن يكككؾن ىشككاك دور لسشغسككات االمككؼ الستحككجة فككي انذككاء مثككل ىككحه الشسككاذج ومدككاعجة
الجول عمى تحجيج كمفة تحقيق األىجاف كل حدب خرؾصيتو.

 تؾفيخ التسؾيل :ويقرج بو تؾجيو التسؾيل السحمي والخارجي وتعغيؼ االستفادة مشيسا في تحقيق اىكجاف التشسيكة
السدتجامة األمخ الحؼ عمى أساسو سيتؼ وضع سياسات وخظط تسؾيمية

 بشككاء نغككام لمخصككج :يتظمككع االردن الككى بشككاء نغككام لمخصككج الككؾطشي يزككؼ االنجككازات عمككى مدككتؾػ مؤش كخات فككي
أجشككجة التشسيككة السدككتجامة  ،2030وكككحلػ بشككاء لؾحككة ديشاميكيككة تفاعميككة تبككيؽ اإلنجككازات فككي السؤشكخات وبحيككث
تكككؾن متاحككة لمجسيككع عمككى السؾقككع االلكتخونككي لككؾ ازرة التخظككيط والتعككاون الككجولي ،وبحيككث يككتؼ اصككجار تقككاريخ
انجاز سشؾية وتجعؼ أيزا اعجاد التقاريخ الؾطشية الستؾقعة كل أربع سشؾات.

 بشككاء القككجرات الؾطشيككة فككي اعككجاد الخظككط الؾطشيككة وادمككاج أىككجاف التشسيككة السدككتجامة عمككى السدككتؾييؽ الككؾطشي
والسحمي ،والسداواة والشؾع االجتساعي ،وكحلػ تعديد الشغام االحرائي االردني ليدتظيع القيام بسيامو وتكؾفيخ

البيانككات بككالجؾدة العاليككة وفككي الؾقككت السشاسككب ،باإلضككافة الككى بشككاء وتظككؾيخ أنغسككة الخصككج والتقيككيؼ واعككجاد

التقاريخ.

انجازاا مديرية السذاريع:
تعسل الؾ ازرة عمى متابعة تشفيح السذاريع الخأسسالية السسؾلة مؽ خبلل السداعجات الخارجية ،حيث تقؾم بستابعة ىحه

السذاريع فشياً ومالياً ،وذلػ مؽ خبلل القيام بالديارات السيجانية لمسذاريع ،والسذاركة في المجان التؾجييية السعشية بإدارة
السذاريع أو متابعة تشفيحىا ،وعقج االجتساعات التشديقية الجورية لبلطبلع عمى التقاريخ السالية والفشية ،ومشاقذة

السعيقات والتحجيات والتي مؽ السسكؽ أن تؤثخ سمباً عمى تشفيح السذخوع ،وتقجيؼ التؾصيات حؾل حميا أو تقميل أثخىا،
كسا تقؾم الؾ ازرة بالتشديق مع الؾ ازرات السعشية لتشفيح متظمبات الجيات السسؾلة فيسا يتعمق بالؾثائق والتقاريخ السظمؾبة
واإلجخاءات التي تشت اتفاقيات التسؾيل عمى ضخورة تؾفيخىا أو اتخاذىا مؽ قبل الحكؾمة.

قخر السجمذ األعمى لسجمذ التعاون لجول الخميج العخبي في دورتو ( )32السشعقجة خكبلل شكيخ ككانؾن األول مكؽ عكام
 ،2011تخريت مشحة بقيسة ( )5مميار دوالر أمخيكي وذلػ لتسؾيل السذاريع التشسؾية في السسمكة األردنية الياشسية

عمكى مككجػ خسككذ سككشؾات حيككث تككؼ تقاسككؼ ىككحا السبمك بككيؽ كككل مككؽ (السسمكككة العخبيككة الدككعؾدية ،دولككة اإلمككارات العخبيككة
الستحجة ،دولة الكؾيت ،دولة قظخ) بسقجار ( )1.25مميار دوالر أمخيكي مؽ كل دولة.

تككؼ التشدككيق بككيؽ و ازرة التخظككيط والتعككاون الككجولي وو ازرة الساليككة الختيككار السذككاريع الت كي سككيتؼ تقككجيسيا لمتسؾيككل ،وقككج تككؼ

بتككاريخ  2012/8/15عككخض مذككاريع مقتخحككة لمتسؾيككل بقيسككة ( )5مميككار دوالر عمككى مجمككذ الككؾزراء السككؾقخ ،وتسككت
السؾافقة عمى الديخ بإجخاءات تسؾيل السذاريع السقتخحة.

تقدكؼ السذكاريع السقجمكة لمتسؾيكل لسجسككؾعتيؽ ،السجسؾعكة األولكى مذكاريع أرسكسالية مجرجكة ضكسؽ قكانؾن السؾازنكة العامككة

لع ككام  ،2012وبكمفك ككة إجسالي ككة ( )3175مميك ككؾن دوالر وتذ كككل ( )%63.5مكككؽ إجس ككالي السشحك ككة الخميجي ككة ،وتسؾيميكككا
سيداىؼ في تقميل عجد السؾازنكة ،وتخفيكف األعبكاء الساليكة عمكى الحكؾمكة األردنيكة ،وتشفيكح السذكاريع التشسؾيكة السدكتسخة

ضككسؽ كافككة القظاعككات ،األمككخ الككحؼ سككيسكؽ جسيككع الككؾ ازرات والسؤسدككات مككؽ تقككجيؼ الخككجمات السظمؾبككة مشيككا بكفككاءة
وفاعمية.

أمككا السجسؾعككة الثانيككة فتتزككسؽ مذككاريع ججيككجة مجرجككة ضككسؽ البخنككامج التشفيككحؼ التشسككؾؼ ( ،)2013-2011وبكمفككة

إجسالية ( )1825مميؾن دوالر وتذكل ( )%36.5مكؽ إجسكالي السشحكة الخميجيكة ،وتسؾيميكا سيدكاىؼ فكي تظكؾيخ بعكض
القظاعككات ذات األولؾيككة مثككل الظاقككة والسيككاه والتشسيككة السحميككة ،حيككث سككتتسكؽ الحكؾمككة األردنيككة مككؽ مؾاجيككة السذككاكل

الستعمقة بارتفاع كمفة الظاقة السدتؾردة ،وتحديؽ التدود السكائي ضكسؽ كافكة السحافغكات ،وتحقيكق التكؾازن التشسكؾؼ بكيؽ

محافغات السسمكة خاصة األقل نسؾاً مشيا وخفض معجل البظالة مؽ خبلل خمق فخص عسل ججيجة.
آلية تسويا السذاريع من السشحة الخميجية

 تؼ تدويج جسيع الجيات السانحة بقائسة كاممة لمسذاريع السقتخحة لمتسؾيل التي تقجر كمفتيا الكمية حؾالي ()5
مميار دوالر والتي وافق مجمذ الؾزراء عمى تسؾيميا مؽ خبلل السشحة الخميجية.

 قامت الجيات السانحة بإعبلمشا بأنو سيتؼ إدارة السشحة الخميجية مؽ خبلل الرشاديق التسؾيمية لجييا ،وعميو يتؼ

إدارة السشحة الكؾيتية مؽ خبلل الرشجوق الكؾيتي لمتشسية االقترادية العخبية ،ويتؼ إدارة السشحة الدعؾدية مؽ

خبلل الرشجوق الدعؾدؼ لمتشسية ،كسا يتؼ إدارة السشحة اإلماراتية مؽ خبلل صشجوق أبؾ عبي لمتشسية ،ويتؼ
التشديق حؾل السشحة القظخية مع و ازرة السالية وو ازرة التخظيط القظخية.

 تؼ التشديق مع الجيات السانحة حؾل السذاريع السقتخحة ،حيث تؼ تدويجنا بالعجيج مؽ االقتخاحات تتزسؽ رغبة
الجيات السانحة ب تسؾيل عجد قميل مؽ السذاريع لتتسكؽ ىحه الجيات مؽ متابعتيا ،كسا تؼ إعبلمشا بزخورة

تجسيع السذاريع الرغيخة ضسؽ بخنامج لكل قظاع ،وان بعض ىحه الجيات تخغب بتؾقيع التسؾيل ضسؽ ثبلث

مخاحل ،وأكجت جسيع الجيات أنيا ال تقؾم بتسؾيل أية نفقات جارية أو استسبلكات أو ضخائب ورسؾم.

 قامت الجيات السانحة بتحجيج بعض السذاريع التي تخغب بتسؾيميا ضسؽ القائسة السخسمة ،وقج تؼ إعجاد قؾائؼ
بقيسة ( )1.25مميار لكل جية تتزسؽ السذاريع السقتخحة لمتسؾيل وحدب مبلحغات ىحه الجيات.

 قامت الجيات السانحة باالعتحار عؽ تسؾيل بعض السذاريع السدتسخة كؾنيا بخامج تجريبية أو مذاريع دعؼ
مباشخ أو مذاريع ال تشدجؼ آلية تشفيحىا مع متظمبات ومعاييخ ىحه الجيات.

ت ككؼ التؾقي ككع عم ككى اتفاقي ككات التسؾي ككل حد ككب الذ ككخوه والسع ككاييخ السعس ككؾل بي ككا لي ككحه الجي ككات وبس ككا يشد ككجؼ م ككع القك كؾانيؽ
والتعميسات األردنية.

آلية تشفيذ السشحة الخميجية
 يتؼ تشفيح السذاريع السسؾلة مؽ خبلل السشحة الخميجية حدب متظمبات الجيات السانحة وحدب اإلجخاءات
واألنغسة األردنية.

 يتؼ إرسال وثائق العظاءات الججيجة لمجيات السسؾلة لجراستيا والسؾافقة عمى طخحيا ،كسا يتؼ إرسال تقاريخ
المجان الفشية لبلطبلع والسؾافقة عمى ق اخرات اإلحالة السبجئية.

 يتؼ إدراج جسيع السذاريع السسؾلة ضسؽ قانؾن السؾازنة /الجيات السشفحة ،وذلػ لتتسكؽ ىحه الجيات مؽ تشفيح
السذاريع حدب اإلجخاءات الستبعة لجييؼ.

 يتؼ صخف جسيع مظالبات السذاريع لمسقاوليؽ والسؾرديؽ والسكاتب االستذارية بعج أن تسخ بالجورة السدتشجية
كاممة وحدب األصؾل مؽ مؾازنة الجية السالكة لمسذخوع حيث يتؼ تجقيق جسيع السظالبات مؽ خبلل وحجة

الخقابة السالية وديؾان السحاسبة (وحدب اإلجخاءات الستبعة لجػ كل جية سؾاء كان تجقيقاً سابقاً أو الحقاً).
 يتؼ إرسال السظالبة السجفؾعة لؾ ازرة التخظيط والتعاون الجولي مخفقة بالؾثائق والبيانات السعدزة (قخار اإلحالة،
العقج السؾقع ،تقخيخ المجشة الفشية ،مدتشج الرخف السجفؾع).

 تقؾم و ازرة التخظيط والتعاون الجولي بسخاجعة الؾثائق وإعجاد طمبات الدحب لمجيات السانحة حدب تسؾيل
السذخوع.

 تقؾم الجيات السانحة بتحؾيل السبال السجفؾعة بعج مخاجعة السظالبة السالية السجفؾعة لحداب الخديشة.

 تقؾم و ازرة التخظيط والتعاون الجولي وبالتعاون مع و ازرة السالية ودائخة السؾازنة العامة بإدارة السشحة الخميجية
ومتابعة تسؾيل وتشفيح السذاريع وإصجار التقاريخ البلزمة والتشديق مع الجيات السانحة لئلجابة عؽ جسيع

استفداراتيؼ لتدخيع عسميات التشفيح لمسذاريع السسؾلة.

االتفا ياا السو عة

بم ك حجككؼ السذككاريع التككي تككؼ تؾقيككع اتفاقيككات لتسؾيميككا ح كؾالي ( )31714مميككؾن دوالر ،وفيسككا يمككي االتفاقيككات

ومحكخات التفاىؼ التي تؼ تؾقيعيا:

 عذكخة اتفاقيككات لتسؾيككل مذككاريع بقيسككة ( )11250مميككؾن دوالر مككؽ السشحككة الكؾيتيككة ،وذلككػ خككبلل الفتكخة (– 2012
.)2016

 تدعة عذخ اتفاقية لتسؾيل مذاريع بقيسة ( )11250مميؾن دوالر مؽ السشحة الدعؾدية ،وذلػ خبلل الفتكخة (2012
– .)2017

 محكخة تفاىؼ لتسؾيل مذاريع السشحة اإلماراتية ،وقج تست السؾافقة عمى تسؾيل مذاريع بقيسة ( )1,214مميؾن دوالر
خبلل الفتخة (.(2017-2013

 محكخة تفاىؼ مع الحكؾمة القظخية بتاريخ .2012/9/26

آلية إعداد التقرير
وبشاء عمى السعمؾمات الؾاردة مؽ قبميؼ.
 تؼ إعجاد التقخيخ بالتشديق مع جسيع الجيات السشفحة،
ً
 يتزسؽ التقخيخ خظط عسل السذاريع السسؾلة لعام  ،2017وبحيث تبيؽ قيسة مخررات السذاريع ضسؽ مؾازنكة
عككام  2017لكككل و ازرة أو مؤسدككة ،وقيسككة السبككال الساليككة التككي مككؽ السسكككؽ أن يككتؼ تعؾيزككيا لحدككاب الخديشككة مككؽ

ىحه السخررات.

 تككؼ العسككل عمككى تحجيككج االحتياجككات الفعميككة لجسيككع السذككاريع ضككسؽ مختمككف الككؾ ازرات والسؤسدككات الحكؾميككة واتخككاذ

اإلج كخاءات البلزمككة ونقككل السخررككات الساليككة ضككسؽ قككانؾن السؾازنككة العامككة ،وبسككا يزككسؽ سككخعة تشفيككح السذككاريع
السسؾلة واإلنفاق عمييا وتعغيؼ االستفادة مؽ السشحة الخميجية.

السبالغ السالية السدحوبة من رصيد السشحة الخميجية
الجية السانحة

السبالغ السحولة من السشحة*

مجسوع امباا الدحب

الدعودية

599.03

653.16

الكوي

834.32

852.37

الماراا

526.92

550.18

السجسوع

1,960.27

2,055.71

السبال السحؾلة مؽ السشحة تتزسؽ السبال التي تؼ سحبيا لتشفيح السذاريع السجرجة ضسؽ قانؾن السؾازنة العامة،
باإلضافة إلى السذاريع التالية والتي يتؼ تشفيحىا خارج قانؾن السؾازنة العامة:

 مذخوع إنذاء طخيق األزرق العسخؼ بقيسة ( )107.29مميؾن ديشار مؽ السشحة الدعؾدية.

 السداىسة في تشفيح مذخوع تؾسعة مخكد الحديؽ لمدخطان بقيسة ( )36.84مميؾن ديشار مؽ السشحة
الدعؾدية ،و( )17.73مميؾن ديشار مؽ السشحة اإلماراتية.

 مذخوع دعؼ بشػ تشسية السجن والقخػ بقيسة ( )10.00مميؾن ديشار مؽ السشحة الكؾيتية.

 مذخوع محسية السأوػ مؽ السشحة اإلماراتية بقيسة ( )0.37مميؾن ديشار مؽ السشحة اإلماراتية.

أى السدتجداا

 -تككؼ تؾقيككع االتفاقيككات السعجلككة مككع الرككشجوق الكككؾيتي لمتشسيككة االقترككادية العخبيككة باسككتثشاء االتفاقيككة الستزككسشة

زيادة السبال السخررة لسذخوع دعكؼ صكشجوق الظالكب السحتكاج ،حيكث وافكق مجمكذ الكؾزراء عمكى تخركيت
السبمك السقككجر زيادتككو لمسذككخوع لتسؾيككل مذككخوع دعككؼ أكاديسيككة السمكككة رانيككا لتككجريب السعمسككيؽ وبسككا يتشاسككب مككع

االستخاتيجية الؾطشية لتشسية السؾارد البذخية.
 قامت و ازرة التخظيط والتعاون الجولي بإجخاء العجيج مؽ السشاقبلت السالية لديادة ندبة اإلنفاق عمى السذاريعالسسؾلة وبالتالي زيادة قيسة السبال السدحؾبة مؽ السشحة الخميجية لحداب الخديشة ،حيث بمغت قيسة
السظالبات السالية التي لؼ تتسكؽ الؾ ازرات مؽ صخفيا بدبب الدقؾف السالية حؾالي ( )28مميؾن ديشار ،أؼ
أن ندبة اإلنفاق خبلل العام  2017ستربح حؾالي ( )%106في حال صخفت ىحه السظالبات خبلل العام
.2017
 ال تقؾم الؾ ازرات والجيات السشفحة لمسذاريع السسؾلة مؽ السشحة الخميجية بتدويج و ازرة التخظيط والتعاون الجوليبالسظالب ككات السالي ككة السر ككخوفة بع ككج صك كخفيا مباشك كخة وبالت ككالي ف ككإن ذل ككػ يك كؤخخ عسمي ككة إع ككجاد طمب ككات الد ككحب
الخاصة بالسذاريع السسؾلة وبالتالي تعؾيزيا مؽ خبلل السشحة الخميجية.

 تؼ االنتياء مؽ تشفيح عجد مؽ السذاريع السسؾلة مؽ السشحة الخميجية خبلل العام  ،2017وأىسيا: oمذخوع سج كفخنجة ومذخوع سج زرقاء ماعيؽ والمحيؽ تؼ استبلميسا استبلماً أولياً.
 oمذخوع محظات رفع شخق وغخب الدرقاء.
 oمذخوع الظاقة الستججدة /رياح.
 oمذخوع صؾامع الجؾيجة.

 oتؼ سحب كامل السشحة السخررة لجعؼ بشػ تشسية السجن والقخػ وقيستيا حؾالي ( )10مميؾن ديشار.
 تؼ خبلل العام  2017البجء بتشفيح مذاريع كبخػ مسؾلة مؽ السشحة الخميجية ،وأىسيا: oمذخوع إعادة تأىيل الظخيق الرحخاوؼ.

 oمذخوع إنذاء وتجييد مدتذفى األميخة بدسة.
 oمذخوع تؾسعة صؾامع العقبة.
السشحة الخميجية 2017

تقجر قيسة السبال السخررة لمسذاريع السسؾلة مؽ السشحة الخميجية ضسؽ مدؾدة السؾازنة العامة لمدشة السالية

 2018حؾالي ( )202مميؾن ديشار وىحه القيسة قج تتغيخ في ضؾء إجخاءات دائخة السؾازنة ،عمساً بأن ىحه

السخررات ال تشدجؼ مع الخظط الفشية والسالية لبعض السذاريع الكبخػ ،وأىسيا مذخوع إعادة تأىيل الظخيق

الرحخاوؼ والحؼ تؼ تخريت مبم ( )33.5مميؾن ديشار لتشفيحه عمساً بأن السخرت السظمؾب ( )80مميؾن

(بشاء عمى طمب و ازرة األشغال العامة واإلسكان).
ديشار ً

السمخت
رقؼ التقخيخ49 :

مميؾن ديشار

السشح السؾقعة (التي تؼ تؾقيع اتفاقيات تسؾيميا مع السسؾليؽ)

2,633.27

السبال السالية التي قامت الرشاديق السسؾلة بتحؾيميا مؽ السشحة الخميجية (-2012
)2017/12/31

1,960.27

السبال السالية التي تؼ إعجاد طمبات سحب لتعؾيزيا عؽ السظالبات السرخوفة عام 2012

150.07

السبال السالية التي تؼ إعجاد طمبات سحب لتعؾيزيا عؽ السظالبات السرخوفة عام 2013

334.34

السبال السالية التي تؼ إعجاد طمبات سحب لتعؾيزيا عؽ السظالبات السرخوفة عام 2014

502.26

السبال السالية التي تؼ إعجاد طمبات سحب لتعؾيزيا عؽ السظالبات السرخوفة عام 2015

509.57

السبال السالية التي تؼ إعجاد طمبات سحب لتعؾيزيا عؽ السظالبات السرخوفة عام 2016

286.15

السبال السالية التي تؼ إعجاد طمبات سحب لتعؾيزيا عؽ السظالبات السرخوفة عام 2017

273.32

السخررات السخصؾدة لجسيع السذاريع التي تؼ تسؾيميا والسجرجة ضسؽ السؾازنة لمعام 2017

366.64

مجسؾع السبال السالية الستؾقع صخفيا لتشفيح السذاريع السسؾلة والتي يسكؽ تعؾيزيا عام  2017بعج

السشاقبلت

مخررات السذاريع السسؾلة السجرجة ضسؽ السؾازنة لمعام  2017التي يسكؽ تعؾيزيا حدب
التسؾيل الستبقي

343.90
296.98

السبال السالية الستؾقع صخفيا لتشفيح السذاريع السسؾلة غيخ السجرجة ضسؽ السؾازنة والتي يسكؽ

46.92

تعؾيزيا عام *2017
مجسؾع السبال السالية التي تؼ إنفاقيا خبلل الفتخة ()2017/12/31 -2017/1/1

293.55

ندبة اإلنفاق خبلل الفتخة ()2017/110/30 -2017/1/1

%85

لسبال التي تؼ صخفيا مؽ حدابات األمانات خبلل الفتخة ()2017/12/31-2017/1/1

14.33

* السذاريع السسؾلة التي لؼ يتؼ إدراجيا ضسؽ قانؾن السؾازنة لمعام :2017

 مخكد الحديؽ لمدخطان :تؼ تسؾيل السذخوع بقيسة ( )17.73مميؾن ديشار مؽ السشحة اإلماراتية باإلضافة إلى
( )36.87مميؾن ديشار مؽ السشحة الدعؾدية ،وتؼ سحب ىحه السشح.

 مذخوع إعادة إنذاء طخيق الدرقاء -مخكد العسخؼ الحجودؼ :تؼ تسؾيل السذخوع بقيسة ( )109.07مميؾن ديشار مؽ
السشحة الدعؾدية.

 مذخوع دعؼ بشػ تشسية السجن والقخػ :تؼ تسؾيل السذخوع بقيسة ( )10مميؾن ديشار مؽ السشحة الكؾيتية.
 محسية السأوػ :تؼ تسؾيل السذخوع بقيسة ( )0.50مميؾن ديشار مؽ السشحة اإلماراتية.

 مذخوع تجييد مخكد العبلج بالخبليا الجحعية :تؼ تؾفيخ تسؾيل إضافي لمسذخوع بقيسة ( )5.0مميؾن ديشار مؽ
السشحة الدعؾدية خبلل العام .2017

 مذخوع تقاطعات أمانة عسان الكبخػ :تؼ تسؾيل السذخوع بقيسة ( )42.54مميؾن ديشار مؽ السشحة الدعؾدية خبلل
العام .2017

 مذخوع دعؼ أكاديسية السمكة رانيا لتجريب السعمسيؽ :تؼ تسؾيل السذخوع بقيسة ( )7.04مميؾن ديشار مؽ السشحة
الكؾيتية.

اإلنفاق الرأسمالي للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية كانون االول2017 /
مليون دينار
المخصصات حسب
الموازنة للعام
 2017التً سٌتم
تعوٌضها من المنحة
الخلٌجٌة بعد
المنالالت

االنفاق
()2017/12/31 - 1/1

نسبة االنفاق

16.85

13.34

11.37

8.47

74%

0.25

0.25

0.00

0.00

0%

مدٌرٌة الخدمات الطبٌة الملكٌة

53.53

32.81

32.81

21.99

67%

وزارة التخطٌط والتعاون الدولً

35.84

25.65

53.43

52.07

97%

وزارة التربٌة والتعلٌم

18.83

13.95

16.10

16.10

100%

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

40.20

30.37

25.74

25.49

99%

3.15

2.83

2.08

2.07

100%

10.51

9.49

9.49

9.49

100%

وزارة المالٌة

3.92

3.92

3.20

2.81

88%

وزارة التنمٌة االجتماعٌة

1.34

0.00

0.00

0.00

وزارة األشغال العامة واإلسكان

40.48

15.18

15.18

9.26

61%

وزارة النمل

25.50

5.95

2.95

1.27

43%

وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن

22.31

22.31

22.31

21.98

99%

وزارة الطالة والثروة المعدنٌة

77.16

76.86

102.20

78.37

77%

وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات

16.77

3.75

0.12

0.00

0%

366.64

256.66

296.98

249.37

84%

طرٌك االزرق العمري

36.42

36.42

33.81

93%

بنن تنمٌة المدن والمرى

10.00

10.00

10.00

100%

محمٌة المأوى/أبوظبً

0.50

0.50

0.37

74%

تماطعات امانة عمان

0.00

0.00

0.00

0%

دعم أكادٌمٌة الملكة رانٌا لتدرٌب المعلمٌن

0.00

0.00

0.00

0%

المجموع الكلً للمشارٌع الممولة خارج الموازنة

46.92

46.92

44.18

94%

المجموع الكلً

303.58

343.90

293.55

85%

المشروع

وزارة الصحة
مستشفى الملن المؤسس عبد هللا الجامعً

وزارة المٌاه والري /سلطة المٌاه
سلطة وادي األردن

المجموع

المخصصات الكلٌة
حسب الموازنة للعام
2017

المخصصات حسب
الموازنة للعام 2017
التً ٌمكن تعوٌضها
من المنحة الخلٌجٌة

انجازاا مديرية التعاون الدولي
السداعداا الخارجية السمتزم بيا والستعا د عمييا لألردن لمعام 2017
حجؼ السداعجات الخارجية الستعاقج عمييا لمعام  2017بم حؾالي ( )3,65مميار دوالر مشيا تسؾيل لخظة االستجابة
االردنية بم حؾالي ( )1,719مميار دوالر أمخيكي لغاية نياية عام .2017
بيؽ وزيخ التخظيط والتعاون الجولي بأن قيسة السداعجات الخارجية الكمية التي تؼ االلتدام بيا لمسسمكة

والستعاقج عمييا لمعام  2017مؽ مختمف الجيات السانحة ومؤسدات التسؾيل الجولية بمغت حؾالي ( )2,99مميار

دوالر ،فيسا بمغت قيسة السشح السؾجية لجعؼ البلجئيؽ بسا فييا السداعجات اإلندانية حؾالي ( )653,7مميؾن دوالر،

ليربح اجسالي حجؼ السداعجات الخارجية السمتدم بيا لؤلردن لمعام  2017ما قيستو ( )3,65مميار دوالر ،بالسقارنة

مع اجسالي حجؼ السداعجات الخارجية السمتدم بيا لؤلردن لمعام  2016والتي وصمت الى ما قيستو ( )3,15مميار

دوالر .وأكج الؾزيخ الفاخؾرؼ أن تدايج السداعجات الكمية يأتي تقجي اًخ لجور األردن السحؾرؼ ومدارات االصبلح الذامل
بقيادة جيؾد جبللة السمػ ولسداعجة األردن عؽ األعباء التي يتحسميا وفي ضؾء التقجيخ العالسي لمشسؾذج األردني في

التعامل مع البلجئيؽ.

تتزسؽ السداعجات الخارجية السشح االعتيادية ،والقخوض السيدخة ،والسشح اإلضافية لتسؾيل خظة االستجابة

األردنية لؤلزمة الدؾرية  2019-2017بسحاورىا الثبلث (دعؼ السؾازنة العامة ،ودعؼ مذاريع تشسؾية في السجتسعات
السدتزيفة ،ودعؼ البلجئيؽ) قجمت مؽ الجيات السانحة ومؤسدات التسؾيل الجولية.

حيث بمغت السشح االعتيادية الستعاقج عمييا خبلل العام  2017حؾالي ( )840,4مميؾن دوالر ،والقخوض السيدخة
( )1088,76مميؾن دوالر ،فيسا بم حجؼ التسؾيل مؽ خبلل مشح اضافية لخظة االستجابة االردنية لبلزمة الدؾرية
( )1719مميؾن دوالر.
توزيع السداعداا الخارجية لمعام 2017
المنح
االعتيادية
23%
التمويل
الميسر
30%

المنح
االضافية
لتمويل خطة
االستجابة…

توزيع ومقارنة ما بين حج السداعداا الخارجية الكمية الستعا د عمييا لمسسمكة خالل األعوام  2016و(2017مميون دوالر)

2016

السداعداا الخارجية

2017

اوالً :السشا االعتيادية
• دع لمسوازنة العامة

266.3

291.81

• مذاريع وبرامن تشسوية

330.9

548.581

597.2

840.391

مجسوع فرعي ()1
ثانياً :القروم السيدرة
• دع لمسوازنة العامة

834.6

768

• مذاريع وبرامن تشسوية

89.0

320.76

923.6

1088.76

مجسوع فرعي ()2
ثالثاً :السشا الضافية لتسويا خطة اال تجابة األردنية
• دع لالجئين

615.1

653.7

• مذاريع لمسجتسعاا السدتزيفة

646.73

758.4

• دع لمسوازنة العامة

385.9

306.8

1,648

1,719

السجسوع الكمي

3,168.8

3,648.15

السجسوع الكمي دون مشا الالجئين

2,555.7

2,994.45

مجسوع فرعي ()3

وأن السشح االعتيادية التي تقجم لؤلردن مؽ خبلل االتفاقيات الثشائية واالطارية السؾقعة مع الجيات السانحة

ومؤسدات التسؾيل الجولية بمغت ما مجسؾعو حؾالي ( )840,4مميؾن دوالر وزعت كاآلتي )273,11( :مميؾن دوالر
وجيت لجعؼ السؾازنة العامة ،وىي السشح التي تقجم كجعؼ مباشخ لخديشة الجولة بحيث يتؼ مؽ خبلليا اإلنفاق عمى

السذاريع والبخامج التشسؾية الؾاردة في قانؾن السؾازنة العامة ،أو أن يتؼ رصجىا كسخررات ضسؽ السؾازنة العامة
لسؾازنات الؾ ازرات التي ستقؾم بتشفيح مذاريع وبخامج واصبلحات قظاعية معيشة .في حيؽ بمغت قيسة السشح السمتدم بيا

لمعام  2017والسؾجية لجعؼ مذاريع وبخامج تشسؾية ذات أولؾية ضسؽ البخنامج التشسؾؼ التشفيحؼ 2018-2016

حؾالي ( )567,3مميؾن دوالر معغسيا مذاريع بشية تحتية في قظاعات خجمية ذات أولؾية ،وىي السشح التي يجخؼ
بذأنيا اتفاق مع و ازرة التخظيط والتعاون الجولي وبالتشديق مع الؾ ازرات والسؤسدات السعشية حؾل أوجو استغبلليا

لتسؾيل البخامج والسذاريع التشسؾية ذات األولؾية وفق اولؾيات البخنامج التشسؾؼ التشفيحؼ ،حيث يتؼ تؾقيع اتفاقيات
التسؾيل الخاصة بحلػ ويمتدم بيا مؽ قبل الجية السانحة ويتؼ استغبلليا عمى مجػ فتخة تشفيح السذخوع ،والتي تتخاوح

غالباً ما بيؽ ( )5-2سشؾات.
أما بخرؾص القخوض السيدخة ،فأن الحكؾمة قج قامت بالتعاقج عمى عجد مؽ القخوض السيدخة ججاً خبلل
العام  2017مع عجد مؽ مؤسدات التسؾيل الجولية والجول السانحة .حيث بمغت قيستيا حؾالي ( )1088,5مميؾن
دوالر ،وتستاز ىحه القخوض بذخوه تسؾيمية ميدخة ججاً ،وفتخات سجاد طؾيمة ترل إلى  35سشة ،وتتخاوح فتخات
الدساح ما بيؽ ( )10-5سشؾات ،كسا أن ندبة الفائجة ال تديج عؽ ( )%2لسعغؼ القخوض وبسا يداىؼ في تغظية
الفجؾة التسؾيمية واعادة ىيكمة السجيؾنية وفق بخنامج االصبلح السالي والسؾازنة العامة التي وافق عمييا مجمذ األمة،

ومؽ ضسش يا القخوض السيدخة السدتفيجة مؽ آلية التسؾيل السيدخ العالسية والسجارة مؽ البشػ الجولي وبجعؼ مؽ الجيات

السانحة ،وتشقدؼ إلى ما يمي:

 .1قخوض ميدخة مؾجية لجعؼ الخديشة العامة وبقيسة ( )767,7مميؾن دوالر والتي تداىؼ بذكل اساسي لتغظية
الفجؾة التسؾيمية ،وىؾ التسؾيل السيدخ الحؼ يقجم كجعؼ مباشخ لخديشة الجولة والحؼ يحغى بسؾافقة المجشة الؾ ازرية

العميا إلدارة الجيؽ العام ،وحدب االحتياجات التسؾيمية لمسؾازنة العامة السقخة مؽ مجمذ األمة ويكؾن بجيل

لبلقتخاض التجارؼ السكمف سؾاء السحمي أو الخارجي واألولؾيات التشسؾية ،حيث يتؼ تحؾيل دفعات القخض الى

الخديشة العامة حدب اتفاقيات التسؾيل الخاصة بحلػ ،ومؽ الججيخ بالحكخ بأنو قج تؼ تحؾيل ما قيستو ()620.7
مميؾن دوالر فعمياً الى حداب الخديشة العامة (تتزسؽ دفعات مؽ القخوض القائسة ودفعات مؽ القخوض الججيجة

التي وقعت خبلل العام .)2017

 .2قخوض ميدخ ججاً لجعؼ مذاريع تشسؾية وقج بم حؾالي ( )320,76مميؾن دوالر وىؾ التسؾيل السيدخ الحؼ يقجم
لتسؾيل مذاريع بشية تحتية في قظاعات ذات األولؾية (مثل السياه والرخف الرحي والظخق ودعؼ السؤسدات
الرغيخة والشاشئة) ،ويتؼ تحؾيل دفعاتو حدب التقجم بديخ العسل في تشفيح ىحه السذاريع وحدب اتفاقيات التسؾيل

الخاصة بحلػ.

السداعداا الخارجية االعتيادية الستعا د عمييا خالل العام  2017موزعة حدب القطاع
تطوير القطاع
الخاص
%3

دعم الموازنة
%55

الطاقة الخدمات البلدية
التنمية االقتصادية
 %1النفايات الصلبة
%1
%1
%1
الصحة
األمن
%11
 %1الزراعة
%0.04

المياه والرصف
الصح
%10

التعليم
%2

الحاكمية الرشدة
%3
أخرى
%0.96
البنية التحتية
%10

أما بالشدبة لمسشح اإلضافية ضسؽ خظة االستجابة األردنية لؤلزمة الدؾرية  2019-2017بسحاورىا
الثبلث (دعؼ السؾازنة العامة ،دعؼ مذاريع تشسؾية في السجتسعات السدتزيفة ،دعؼ البلجئيؽ) ،وأن اجسالي الجعؼ

لخظة االستجابة لمعام  2017قج بم حؾالي ( )1719مميؾن دوالر ،وتغظي ىحه السشح ما ندبتو حؾالي  %65مؽ
االحتياجات التسؾيمية السقجرة لمعام  2017ضسؽ خظة االستجابة األردنية لؤلزمة الدؾرية والبالغة ( )2.65مميار

دوالر بالسقارنة مع ندبة تسؾيل الخظة في العام الساضي ( )2016والتي بمغت  .%62وأوضح فاخؾرؼ أن السشح
االضافية ضسؽ خظة االستجابة تؾزعت كاآلتي (مديج مؽ السعمؾمات متؾفخة عمى الخابط االلكتخوني

:) www.jrpsc.org

 .1مشح لجعؼ مذاريع في السجتسعات السدتزيفة بقيسة ( )758.4مميؾن دوالر في عجد مؽ القظاعات ذات
األولؾية تتزسؽ السياه والرخف الرحي والرحة والتعميؼ والشفايات الرمبة والظاقة وغيخىا وبسا يداىؼ

في السحافغة عمى مدتؾػ الخجمات العامة السقجمة في السجتسعات السدتزيفة.

 .2السشح السؾجية لجعؼ البلجئيؽ بحؾالي ( )653.7مميؾن دوالر ،بسا في ذلػ السداعجات االندانية والسشفحة
مؽ قبل السشغسات الجولية ،وحدب ما تؼ تؾثيقو رسسياً لجػ و ازرة التخظيط والتعاون الجولي مؽ الجيات

السانحة والسشغسات الجولية ،وتتزسؽ أيزاً السداعجات الشقجية والتي يتؼ انفاقيا ضسؽ دورة االقتراد
الؾطشي ،حيث وصمت السداعجات الشقجية السقجمة لمدؾرييؽ واألردنييؽ األكثخ ىذاشة الى حؾالي ()235

مميؾن دوالر .وأشار فاخؾرؼ إلى أن الحكؾمة تذتخه لسذاريع دعؼ البلجئيؽ أن تذسل دعؼ لؤلردنييؽ
بشدبة ال تقل عؽ  .%30وقج بمغت قيسة السذتخيات والخجمات التي قامت مشغسات األمؼ الستحجة

بذخائيا مؽ الدؾق السحمي األردني ليحه السذاريع لعام  2017ما مجسؾعو ( )353.7مميؾن دوالر.

السشح السؾجية لجعؼ السؾازنة العامة ضسؽ الخظة بمغت ما قيسة ( )306.8مميؾن دوالر (تؼ تحؾيميا بالكامل

إلى حداب الخديشة العامة ،وذلػ لتغظية جدء مؽ كمف استزافة البلجئيؽ الستختبة عمى الخديشة العامة) ،حيث

تزسشت السبال السحؾلة دفعات مؽ مشح تؼ تؾقيع اتفاقياتيا خبلل العاميؽ  2015و 2016ودفعات مشح ججيجة تؼ

تؾقيعيا خبلل العام .2017

ندبة التسويا حدب طاعاا خطة اال تجابة األردنية لألزمة الدورية خالل العام 2017

قطاعات أخرى
%14

دعم الخزينة
القطاعي %18

قطاع المياه
والصرف الصحي
%15

قطاع التعليم
%14

قطاع الحماية
اللجتماعية
قطاع الحكم
المحلي والخدمات %16
البلدية %7

قطاع األمن
الغذائي
 %10قطاع الصحة
%7

بيؽ وزيخ التخظيط والتعاون الجولي أن مجسؾع دفعات السشح السؾجية لجعؼ السؾازنة العامة والسحؾلة

فعمياً لحداب الخديشة العامة خبلل العام  2017بم ( )708مميؾن ديشار ،ويذسل ىحا الخقؼ دفعات مؽ مشح دعؼ
السؾازنة التي تؼ التعاقج عمييا خبلل العام  2017ودفعات مشح دعؼ السؾازنة القائسة باإلضافة الى مشح دعؼ السؾازنة

العامة ضسؽ تسؾيل خظة االستجابة األردنية لؤلزمة الدؾرية .مزيفاً بأن السبم السقجر في قانؾن السؾازنة العامة لعام
 2018لسشح دعؼ السؾازنة يبم ( )700مميؾن ديشار ،في حيؽ حرل األردن في عام  2016عمى ما قيستو

( )837.5مميؾن ديشار لجعؼ السؾازنة العامة.

تفاصيا مشا دع السوازنة العامة الفعمية في انون السوازنة العامة لألعوام  2017-2016والسقدرة
لألعوام ( 2020-2018مميون ديشار)
فعمي

فعمي

مقجر

مقجر

مقجر

2016

2017

2018

2019

2020

الؾاليات الستحجة األمخيكية

371.659

287

337

337

337

االتحاد األوروبي

62.918

74

55

60

39

السشحة الخميجية

364.32

392

288

113

74

أخخػ

37.015

24

20

0

0

السجسؾع (مميؾن ديشار)

835.912

708

700

510

450

الجية السانحة

السداعجات الخارجية تجعؼ السؾازنة وتداعج عمى تغظية الفجؾة التسؾيمية وتسؾل مذاريع تشسؾية وفق األولؾيات

الؾطشية وتقجم مداعجات فشية وبشاء القجرات السؤسدية وتعدز االحتياطيات األجشبية ،وبالخغؼ مؽ زيادة حجؼ

السداعجات الخارجية لمسسمكة لمعام  ،2017إال أن األرقام تُغيخ انخفاض حجؼ السشح السؾجية لجعؼ السؾازنة العامة
في ضؾء قخب استشفاذ السبم السخرت لؤلردن مؽ السشحة الخميجية ،وعجم كفاية زيادة السداعجات الخارجية مع
حجؼ األعباء الستدايجة عمى األردن ،األمخ الحؼ يؤكج عمى ضخورة تعسيق مفيؾم االعتساد عمى الحات وفق التؾجيات

التي تزسشتيا وثيقة األردن  2025وبخنامج االصبلح السالي واالقترادؼ وخظة تحفيد الشسؾ االقترادؼ األردني بسا

ييجف الى تحريؽ األردن اقترادياً ومالياً ونقجياً مؽ الرجمات الخارجية وعجم تخحيل وتحسيل أجيال السدتقبل أعباء
اضافية ستتسجد ككخة الثمج بسا ييجد استقخار االقتراد الكمي الحالي والسدتقبمي .وأكج عمى اىسية تشفيح خظة تحفيد

الشسؾ االقترادؼ ( )2022-2018ومرفؾفة االصبلحات الييكمية السدتشجة لمخظة والتي يتؼ العسل عمييا مع
الجيات السانحة ومؤسدات التسؾيل الجولية وفق وثيقة األردن  .2025كسا أكج عمى أن األردن مدتسخ في تحسيل
السجتسع الجولي مدؤولياتو عؽ األعباء التي يتحسميا األردن مؽ جخاء استزافة البلجئيؽ الدؾرييؽ  ،حيث أطمقت

الحكؾمة مؤخ اًخ خظة االستجابة االردنية لؤلزمة الدؾرية  2019-2017ومؽ خبلل الزغط في كل السشابخ الجولية.
برامن التعاون العمسي والثقافي وبرامن السشا الد ار ية والتدريبية لعام 2017

في اطار عسل و ازرة التخظيط والتعاون الجولي ولتظؾيخ وتحديؽ مدتؾػ التعاون العمسي والثقافي مع مختمف

الجيات السانحة والجول الرجيقة ،فقج عسمت الؾ ازرة خبلل عام  2017ومؽ خبلل التفاوض والتشديق مع الجيات
السانحة والسؤسدات الجولية السختمفة عمى تؾفيخ العجيج مؽ البخامج التجريبية وفخص السشح الجراسية في مختمف

السجاالت ،بيجف السداىسة في تظؾيخ وتشسية السؾارد البذخية لسؾعفي القظاع العام وبشاء القجرات في مختمف
الؾ ازرات والسؤسدات الحكؾمية وبسا يشدجؼ مع االحتياجات التجريبية والتظؾيخية ليحه السؤسدات ووفقاً لمخظط

الحكؾمية الخامية لتحديؽ أداء ورفع كفاءة مؾعفي القظاع العام:
أوالً :البخامج التجريبية ،وتتؾزع كسا يمي:

 .1البخامج التجريبية التي تقجميا الجول السانحة والرجيقة ضسؽ بخامج التعاون الفشي والتشسؾؼ (Multilateral
:)programs

 وىي تمػ البخامج التي تقجم كسداعجات فشية لمجول الشامية في مختمف السجاالت ومؽ ضسشيا األردن ،والتي يعتسج

القبؾل فييا عمى أسذ تشافدية ما بيؽ مخشحي الجول السجعؾة لمسذاركة ،وفي اطار ىحا الشؾع مؽ البخامج يتؼ

تخشيح ( )2-1لمسشافدة عمى السذاركة في البخنامج التجريبي الؾاحج ،وغالباً ما يتؼ قبؾل مخشح واحج أو مخشحيؽ

اثشيؽ مؽ كل دولة لمسذاركة في البخنامج التجريبي الؾاحج.

 وضسؽ ىحا الشؾع مؽ البخامج قامت الؾ ازرة بتاميؽ ما يديج عمى ( )637بخنامج تجريبي بالتشديق مع مختمف

الجيات السانحة كجسيؾرية الريؽ الذعبية ،اليابان ،كؾريا الجشؾبية ،تايؾان ،ىؾلشجا ،اليشج ،ماليديا ،مسمكة تايمشج،

سشغافؾرة ،الدؾيج ،صشجوق الشقج الجولي ،البشػ الجولي ،السعيج اإلسبلمي لمبحؾث والتجريب والسعيج العخبي

لمتخظيط بالكؾيت ،حيث قامت الؾ ازرة خبلل العام بتخشيح ما يديج عمى ( )935مؾعفاً مسؽ تشظبق عمييؼ شخوه

السذاركة فقط ،وتؼ قبؾل وإيفاد ما مجسؾعو ( )531مؾعفاً مؽ مختمف الؾ ازرات والسؤسدات االردنية ،لمسذاركة في

دورات تجريبية ،وورش عسل ،وحمقات دراسية وتجريبية عقجت في ىحه الجول في مجاالت السياه ،والظاقة ،والبيئة،
والرحة ،والدراعة ،والتعميؼ ،واإلدارة العامة ،واالقتراد ،واالستثسار ،الرشاعة والتجارة  ،وتكشؾلؾجيا السعمؾمات،

السدح الجغخافي ،التخظيط الحزخؼ ،والتشسية االجتساعية ،ومكافحة الفقخ واالحتياجات الخاصة وتسؾيل السذاريع

الرغيخة والستؾسظة، ،التشسية السحمية ،التشسية السدتجامة وريادة االعسال ،ادارة العجل ،الذؤون االجتساعية
وسياسات التذغيل ،االدارة السائية  ،االمؽ الغحائي ،االدارة السالية العامة ،ميارات االترال مع الجسيؾر وتقجيؼ

الخجمات والدياسات التجارية والجبمؾماسية.

 .2البخامج التجريبية السخررة لؤلردن (:)Country–Focused Training Programs

 وىي البخامج التي تقجم لؤلردن كسداعجات فشية في اطار عبلقاتو الثشائية مع بعض الجيات السانحة والرجيقة
كاليابان ،وكؾريا الجشؾبية ،وىؾلشجا وجسيؾرية الريؽ الذعبية ،وبسؾجب ىحا الشؾع مؽ البخامج يتؼ تخريت عجد

مؽ البخامج التجريبية لسذاركيؽ مؽ األردن فقط عمى شكل مجسؾعات وفي مجاالت محجدة ،حيث تقؾم و ازرة

التخظيط والتعاون الجولي بالتشديق والتفاوض مع ىحه الجيات الختيار مجاالت التجريب وفقاً لبلحتياجات التجريبية

لسؾعفي القظاع العام بيجف تسكيشيؼ ورفع قجراتيؼ السؤسدية في مجاالت محجدة.

 حيث تؼ خبلل عام  2017إيفاد ما مجسؾعة ( )355مؾعفاً مؽ مختمف السؤسدات والؾ ازرات األردنية لمسذاركة
في ( )13بخنامجاً تجريبياً عقجت في الجول السحكؾرة أعبله وفي األردن في مجاالت :سياسات الظاقة والظاقة

الستججدة ،تظبيقات الحكؾمة االلكتخونية ،التشسية الخيفية ،التذخيع ،الحكؼ السحمي ،ادارة التشسية السحمية ،اإلدارة
السائية لمسذاريع والتخظيط االستخاتيجي ،السذاريع الخيفية الرغيخة والستؾسظة ،تذجيع االستثسار ،سياسات

التذغيل ومكافحة الفقخ ،تظؾيخ إدارات التجريب والتخظيط الؾعيفي باإلضافة الى بخنامج تجريبي في مجال تجريب
السجربيؽ في مجال ريادة االعسال لمسذاريع الرغيخة والستؾسظة.

 بم مجسؾع البخامج التجريبية وورش العسل والحمقات الجراسية التي تؼ تؾفيخىا ضسؽ الشؾعيؽ خبلل عام  2017التي

تؼ استبلميا والتفاوض حؾليا مع مختمف الجيات السانحة ما يقارب ( )650دورة وبخنامجاً تجريبياً ،عسست عمى
مختمف الؾ ازرات والسؤسدات الحكؾمية ،وتؼ تدسية ما يديج عمى ( )1290مؾعفاً لمسذاركة في ىحه البخامج مسؽ

انظبقت عمييؼ الذخوه وتؼ قبؾل وإيفاد ما يديج عمى ( )886مؾعفاً.

ثانياً :السشح والبعثات الجراسية ،وتتؾزع كسا يمي:

 .1السشح الجراسية التي تقجم مؽ خبلل االتفاقيات الثقافية والبخامج التشفيحية بيؽ األردن والجول الرجيقة والذقيقة،

والتي تقؾم و ازرة التخظيط والتعاون الجولي أو و ازرة التعميؼ العالي والبحث العمسي بإعجاد ىحه البخامج والتؾقيع
عمييا ،بحيث يتؼ إدراج أعجاد السشح الجراسية والتخررات التي سيتؼ تبادليا ضسؽ البخامج التشفيحية لمتعاون

العمسي والثقافي السؾقعة مع تمػ الجول عمى أساس السعاممة بالسثل ،وتجار ىحه السشح وتتابع مؽ قبل و ازرة التعميؼ

العالي األردنية.

 .2بخامج السشح الجراسية (ماجدتيخ ،ودكتؾراه وأبحاث ما بعج الجكتؾراه) السقجمة مؽ مختمف الجيات السانحة كالبشػ
اإلسبلمي لمتشسية ،البشػ الجولي بالتعاون مع الحكؾمة اليابانية ،وألسانيا ،وىؾلشجا ،وكؾريا الجشؾبية ،وبخوناؼ دار

الدبلم ،وإيظاليا ،وماليديا ،وتايمشج ،وتايؾان والسفؾضية األوروبية :والتي ىي عبارة عؽ بخامج مداعجات تقجم لمجول
الشامية بذكل عام ،ويعتسج القبؾل في ىحه البخامج عمى أسذ تشافدية ما بيؽ مخشحي مختمف الجول ،وفي اطار

ىحا الشؾع مؽ السشح قامت الؾ ازرة بتؾفيخ ما ال يقل عؽ ( )105فخصة دراسية لسدتؾػ الجراسات العميا عسست عمى
ديؾان الخجمة السجنية والجامعات الخسسية.

ثالثاً :االتفاقيات الثقافية والبخامج التشفيحية السشبثقة عشيا:
 بيجف تعديد عبلقات التعاون العمسي والثقافي مع مختمف الجول الذقيقة والرجيقة في مجاالت (التعميؼ والتعميؼ
العالي والثقافة والفشؾن والدياحة واألثار والتشسية االجتساعية واألعبلم واالترال والخياضة والذباب) تقؾم الؾ ازرة
بأبخام االتفاقيات الثقافية والبخامج التشفيحية السشبثقة عشيا والعسل عمى تججيجىا بالتشديق مع جسيع الجيات األردنية

السعشية.

تؼ خبلل عام  2017تؾقيع بخنامج لمتعاون العمسي والثقافي مع جسيؾرية بمغاريا لمدشؾات ( ،)2020-2018باإلضافة
الى اعجاد وتحزيخ  8بخامج تشفيحية لمتعاون العمسي والثقافي بالتشديق مع جسيع الجيات االردنية السعشية مع عجد مؽ
الجول (باكدتان ،بؾلشجا ،بمغاريا ،أذربيجان ،وروسيا االتحادية ،كؾريا الجشؾبية ،جسيؾرية تذيمي ،جسيؾرية اليشج،
رومانيا) ،وذلػ لتعديد عبلقات التعاون مع ىحه الجول في السجاالت السحكؾرة اعبله ولمدشؾات (.)2020-2018

توزيع البرامن التدريبية والسشا الد ار ية السقدمة لألردن خالل عام  2017حدب الجياا السانحة
الدوراا التدريبية
أ

الر

الدولة

مجسوع الدوراا

مجسوع

السرشحين

السشا الد ار ية
مجسوع السشا

أعداد السذاركين

السرشحين

1

الرين الذعبية

131

339

297

2

اليابان

32

88

49

-

3

كوريا الجشوبية

13

56

54

27

2

42

21

10

5

-

-

5

تايوان

17

28

14

6

2

1

6

اليشد

متعدد وا مو 130

81

37

-

-

-

7

تايالند

32

54

13

10

0

0

8

ماليزيا

1

2

1

-

-

-

9

الدويد

8

64

20

-

-

-

10

البشك ال المي

4

شغافورة

لمتشسية /السعيد

3

6

6

40

مجسوع

أعداد السدتفيدين

10

5

3

-

2

16

2

ال المي لمبحوث

والتدريب
11

السعيد العربي

80

( 284كوي )

175+140

-

-

-

12

إيطاليا

2

2

2

2

7

2

13

ىولشدا*

14

البشك الدولي/

لمتخطيط

(175االردن)

()315

متعدد وا مو
( )150ضسن

برامن(Shirka :

80

58

غير محدد

NFP Program

-

1

)MSP, NFP

بالذراكة مع الحكومة

اليابانية*
15

-

-

-

3

-

-

مركز صشدوق الشقد
الدولي بالكوي

متعدد وا مو 10

16

مطشة بروناي دار

-

17

الحكومة البريطانية*

غير محدد

الدالم

10

-

10

-

-

-

-

2

2

-

-

غير محدد

-

-

Chevening
السجسوع

651

Chevening
1290

886

105

34

11

انجازاا مديرية الديا اا واال تراتيجياا
اى انجازاا مديرية الديا اا واال تراتيجياا لمعام 2017
 تحجيث قاعجة البيانات االقترادية لكل مؽ القظاع الحقيقي  ،قظاع السالية العامة ،القظاع الخارجي والقظاع
الشقجؼ بذكل شيخؼ.

 اعجاد تقاريخ االنحار السبكخ بذكل ربعي والتي تيجف الى التشبؤ بحجوث ازمة اقترادية واتخاذ ما يمدم لتجشبيا
او التخفيف مؽ اثارىا ،اضافة الى اعجاد تقاريخ دورية حؾل اداء االقترادؼ االردني.

 متابعة كافة التقاريخ االقترادية الرادرة عؽ صشجوق الشقج الجولي والبشػ الجولي واعجاد ممخرات حؾليا ،مع
التخكيد عمى حالة االردن.

 التعاون مع دائخة االحراءات العامة في اعجاد االستخاتيجية الؾطشية لئلحراء.
 التشديق مع كافة الجيات الؾطشية السعشية مؽ القظاعيؽ العام والخاص إلنجاز مدح ( )IMDالحؼ يرجره
السعيج الجولي لمتشسية االدارية و مدح استظبلع السجيخيؽ التشفيحيؽ الحؼ يرجه السشتجػ االقترادؼ العالسي

(.)WEF

 اعجاد تقخيخيؽ تحميمييؽ حؾل تختيب االردن في التقاريخ الجولية لمتشافدية مع بيان نقاه القؾة ونقاه الزعف
واالجخاءات السظمؾبة لمتحديؽ.

 اطبلق نتائج  2017 IMDعمى صفحة الؾ ازرة االلكتخونية وفي السؾاقع االلكتخونية.

 مخاجعة وتحجيث القؾانيؽ واالنغسة اليامة التي تحكؼ عسل االنذظة التجارية بسا يتساشى مع افزل
السسارسات الجولية وذلػ ضسؽ مذخوع مخاجعة التذخيعات االقترادية االردنية

 متابعة عسمية تحجيث االجخاءات الؾاردة في مرفؾفة تحديؽ بيئة االعسال بالتشديق مع كافة الجيات الؾطشية

السعشية ،االمخ الحؼ انعكذ عمى تحدؽ تختيب االردن في تقخيخ مسارسة االعسال بسقجار  15مختبة ،اذ

وصل تختيب السسمكة الى  103مؽ بيؽ  189دولة مذاركة ،مقارنة مع  118في التقخيخ الدابق.

 السداىسة في الجيؾد الؾطشية والسذاورات الؾطشية لغايات اعجاد التقخيخ الظؾعي الؾطشي االول لخظة التشسية
السدتجامة العالسية  ،2030والحؼ يبيؽ خارطة طخيق السسمة لتحقيق اىجاف التشسية السدتجامة مؽ مشغؾر

وطشي.

 السداىسة في الجيؾد الؾطشية السبحولة الستكسال االستخاتيجية الؾطشية لمشسؾ االخزخ.
 السداىسة في اعجاد اطار عسل االمؼ الستحجة لمتشسية السدتجامة في االردن (.)2022-2018
 السداىسة في اعجاد الخظة االستخاتيجية لؾ ازرة التخظيط والتعاون الجولي (.)2019-2017

 السداىسة في الجيؾد العخبية اليادفة الى تحجيث االطار االرشادؼ العخبي لجعؼ تشفيح خظة التشسية السدتجامة
 ،2030واعجاد مذخوع الشغام الجاخمي لجامعة الجول العخبية لستابعة تشفيح خظة التشسية السدتجامة .2030

 السداىسة في تحجيث الية عسل المجشة الؾطشية العميا لمتشسية السدتجامة مؽ خبلل زيادة عجد اعزاءىا مؽ
الجيات الحكؾمية وغيخ الحكؾمية بيجف مؾاكبة جيؾد السسمكة لتحقيق اىجاف التشسية السدتجامة العالية

 2030مؽ مشغؾر وطشي خبلل الدشؾات الخسذ عذخة القادمة.

 التعاون مع و ازرة االتراالت وتكشؾلؾجيا السعمؾمات لغايات تحميل وترشيف السذاريع القائسة لجػ كافة
الؾ ازرات والتي تدتخجم تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت لغايات تحقيق اىجاف التشسية السدتجامة ،وذلػ

بيجف انذاء مشرة الكتخونية تتزسؽ ىحه السذاريع عمى مؾقع الحكؾمة االلكتخونية بيجف التخويج لعسميا
مؽ ناحية ،ولتحديؽ تشافدية االردن ضسؽ التقاريخ الجولية التي تعشى بقظاع االتراالت وتكشؾلؾجيا

السعمؾمات مؽ ناحية اخخػ.

 االنتياء مؽ تشفيح مذخوع الباحثيؽ االجتساعييؽ السسؾل مؽ البشػ الجولي بالتعاون مع السشغسة الجولية
لمذباب ،حيث تؼ االنتياء مؽ اعجاد قاعجة بيانات تزؼ  22400اسخة في ثبلث محافغات ىي اربج والدرقاء

ومعان ،اضافة الى تجريب  500باحث اجتساعي.

 االنتياء مؽ اعجاد كافة الجراسات واالجخاءات الستعمقة بسذخوع الدجل الؾطشي السؾحج السسؾل مؽ البشػ
الجولي ،الحؼ يجخؼ العسل حاليا عمى تشفيحه بالتعاون مع كافة الجيات الؾطشية السعشية.

 السذاركة في اجتساعات متعجدة مع خبخاء مكتب اليؾنيدف في عسان ،والشجاح في الحرؾل عمى مؾافقتيؼ
لتؾفيخ كامل الجعؼ السالي والفشي لغايات اعجاد االستخاتيجية الؾطشية لمحساية االجتساعية ومكافحة الفقخ.

 السداىسة في تحجيث وثيقة سياسات الفخصة الدكانية لمعام .2017

 السداىسة في وضع الية لمعسل عمى اعجاد االستخاتيجية الؾطشية لمحساية االجتساعية ومحاربة الفقخ( ،تؼ

اعتسادىا مؽ مجمذ الؾزراء) بحيث تؼ بسؾجبيا تذكيل لجشة تؾجييية بخئاسة معالي وزيخ التخظيط والتعاون

الجولي ،ولجشة فشية بخئاسة عظؾفة اميؽ عام و ازرة التشسية االجتساعية.

 اعجاد تقخيخ تجقيق الشؾع االجتساعي لؾ ازرة التخظيط والتعاون الجولي.

 تشفيح  18نذاطا في عجد مؽ السؤسدات العامة ومؤسدات السجتسع السجني خبلل العام  ،2017وذلػ بيجف
ادماج الشؾع االجتساعي ضسؽ الدياسات والبخامج التشسؾية لمسؤسدات الؾطشية.

انجازاا مديرية برامن التشسية السحمية وتعزيز االنتاجية لعام 2017
بخنامج تعديد االنتاجية االقترادية واالجتساعية:
تقؾم و ازرة التخظيط والتعاون الجولي بإدارة وتشفيح بخنامج تعديد االنتاجية االقترادية واالجتساعية وىؾ احج

البخامج الؾطشية الحؼ ييجف الى تحديؽ السدتؾػ السعيذي لمسؾاطشيؽ في مختمف مشاطق السسمكة مع التخكيد عمى
السشاطق الفقيخة والفئات االكثخ حاجة (الذباب والسخأة) ،مؽ خبلل تشفيح حدمة متكاممة مؽ االنذظة والسبادرات والبخامج

اليادفة التي تحقق اثخ تشسؾؼ فعمي في السشاطق السدتيجفة ،حيث يتؼ تشفيح السذاريع مؽ خبلل سمدمة متكاممة مؽ
اإلجخاءات التشفيحية بجءا مؽ دراسة وضع السشاطق السدتيجفة ودراسة افكار السذاريع ودعسيا بجراسات الججوػ
االقترادية ،التسؾيل ،والتجريب ،والخجمات الفشية واالستذارية ،والتجريب الفشي الستخرت وصؾالً الى ضبط جؾدة

مشتجات السذاريع وتدؾيقيا ،حيث تذارك كافة مكؾنات البخنامج التي تختت في ىحه السجاالت مجتسعة مشح السخاحل

األولى لتأسيذ السذاريع لزسان نجاحيا وديسؾمتيا ،حيث يحقق البخنامج أىجافو السخجؾة مؽ خبلل مكؾناتو التالية:
بخنامج مخاكد تعديد اإلنتاجية "إرادة"
بخنامج تسكيؽ مشاطق جيؾب الفقخ
بخنامج دعؼ اإلقخاض الرغيخ والسيكخوؼ مؽ خبلل صشجوق التشسية والتذغيل
بخنامج دعؼ الجسعيات الخيخية والتعاونية والييئات الشدائية.
دعؼ البيئة الذبابية السشتجة.
دعؼ مذاريع البشية التحتية االساسية.
مبادرات تشسؾية مختمفة.
حدمة االمان االجتساعي.

الية تخريت مذاريع البخنامج:

 ي ك ك ككتؼ تخر ك ك ككيت التسؾي ك ك ككل لسذ ك ك ككاريع البخن ك ك ككامج م ك ك ككؽ خ ك ك ككبلل لجش ك ك ككة تخر ك ك ككيت لمبخن ك ك ككامج تز ك ك ككؼ بعز ك ك ككؾيتياباإلضك ك ككافة إل ك ك ككى مسثم ك ك ككيؽ عك ك ككؽ ال ك ك ككؾ ازرة مش ك ك ككجوبيؽ مك ك ككؽ و ازرة السالي ك ك ككة ،وديك ك ك كؾان السحاسك ك ككبة ،ودائكك ك كخة السؾازن ك ك ككة
العامك ك ككة ،و ازرة التشسيك ك ككة االجتساعيك ك ككة ،السؤسدك ك ككة التعاونيك ك ككة االردنيك ك ككة ،حيك ك ككث تقك ك ككؾم المجشك ك ككة بج ارسك ك ككة طمبك ك ككات
التسؾي ك ككل الت ك ككي ي ك ككتؼ التشد ك ككيب بتسؾيمي ك ككا م ك ككؽ قب ك ككل ك ك ككادر البخن ك ككامج والتشد ك ككيب لم ك ككؾزيخ بالسؾافق ك ككة أو ال ك ك كخفض
بالتخريت لمسذاريع السقتخحة والسرادقة عمى القخار.
مبيشا فيسا يمي ممخت الىؼ انجازات بخنامج تعديد االنتاجية االقترادية واالجتساعية خبلل عام 2017ستحقق
تجخبلت البخنامج العجيج مؽ فخص العسل او دخل اضافي لمفئات السدتفيجة:

 تسؾيل ودعؼ ( )60مذخوعا انتاجيا لييئات السجتسع السحمي (جسعيات خيخية وتعاونية وأنجية رياضية)

 تسؾيل ودعؼ تشفيح ( )360مذخوع صغيخ وميكخوؼ لؤلسخ الفقيخة في مشاطق جيؾب الفقخ وىيئات
السجتسع السحمي والذباب الباحثيؽ عؽ العسل.

 السداعجة في تأسيذ ( 1100مذخوع) انتاجي صغيخ ومتؾسط لؤلفخاد وىيئات السجتسع السحمي مؽ

خبلل دراسات الججوػ االقترادية والجعؼ الفشي واالستذارؼ والتجريب الحؼ تؼ تقجيسو مؽ خبلل بخنامج

ارادة.

 تسؾيل مذاريع مبادرات تشسؾية شسمت ( )5فخوع انتاجية 6( ،مخاكد زىا) ثقافية لؤلطفال.

 تشفيح ( 145مذخوع) بشى تحتية ضخورية تداىؼ في تحديؽ الغخوف السعيذية لمفئات السدتيجفة وخاصة
السشاطق الفقيخة.

 51 زيارة وجمدة تؾعؾية حؾل الشؾافح التسؾيمية واالقخاضية ل( )51لؾاء في كافة محافغات السسمكة.

 تشفيح ما يديج عؽ( )700جمدة تجريبية وتؾعؾية استفاد مشيا ما يديج عؽ ( 10,000مؾاطؽ) في مجاالت
تتعمق بأىسية االستثسار والسذاريع الرغيخة والستؾسظة ،واإلنتاجية والتذغيل والتأىيل ألسؾاق العسل.

 تجريب ( )1250مؽ خخيجي الجامعات والسعاىج في مؤسدات القظاع الخاص وتؾطيؽ ما ندبتو (%22
مشيؼ) في السؤسدات السدتزيفة ،والتجريب الستخرت ألصحاب السذاريع ومؾعفييؼ.،

 تأىيل مشتجات السذاريع وضبط الجؾدة ومعاييخ الجؾدة ( )320مشتج.

 تشفي ك ك ككح ( )43مذ ك ك ككخوع مظب ك ك ككق لسع ك ك ككاييخ تحد ك ك ككيؽ اداء الج ك ك ككؾدة السحمي ك ك ككة والعالسيك ك ك كة Pre- ،HACCP
.Pre-ISO ،ISO ،GLOBAL GAP HACCP

اما خظة البخنامج لعام  2018فقج تؼ وضع خظة لئلنفاق عمى انذظة البخنامج ضسؽ مؾازنة لعام  2018بقيسة

( )15مميؾن ديشار حيث ستقؾم و ازرة التخظيط والتعاون الجولي بتشفيح تجخبلت انتاجية واستثسارية مؽ شانيا الحج
مؽ الفقخ والبظالة في السحافغات مؽ خبلل انذاء مذاريع انتاجية مجرة لمجخل ومؾفخة لفخص العسل ستحقق فخص
عسل او زيادة في الجخل لمفئات السدتيجفة في مختمف محافغات السسمكة ،وتذسل التجخبلت:

 -1تشفيك ككح مبك ككادرة الفك ككخوع االنتاجيك ككة بالتعك ككاون مك ككع و ازرة العسك ككل ،حيك ككث سك ككيتؼ تشفيك ككح ( )20فخعك ككا انتاجيك ككا فك ككي مختمك ككف

محافغك ككات السسمكك ككة ،سك ككيتؼ فك ككي عك ككام  2018تشفيك ككح ( )5فك ككخوع مشيك ككا سك ككتعسل عمك ككى تك ككؾفيخ مك ككا عك ككجد كبيك ككخ مك ككؽ

فخص العسل.

 -2تسؾيك ك ككل وتشفيك ك ككح ( )65مذك ك ككخوع انتك ك ككاجي لسختمك ك ككف الييئك ك ككات السحميك ك ككة مك ك ككؽ جسعيك ك ككات تعاونيك ك ككة وخيخيك ك ككة وىيئك ك ككات
ندك ك ككائية وانجيك ك ككة شك ك ككبابية فك ك ككي مختمك ك ككف السحافغك ك ككات ،واالسك ك ككتسخار فك ك ككي السذ ك ك كاريع التك ك ككي ستدك ك ككاىؼ م اخكك ك ككد "ارادة"

السشتذ ك ك كخة فك ك ككي  28مخكك ك ككد ف ك ك ككي مختمك ك ككف محافغك ك ككات السسمك ك ك ككة مك ك ككؽ تقك ك ككجيؼ الخ ك ك ككجمات السجانيك ك ككة والك ك ككجعؼ الفش ك ك ككي
واالستذك ك ككارؼ والتك ك ككجريب الستخرك ك ككت ود ارسك ك ككات الجك ك ككجوػ االقترك ك ككادية لترك ك ككل الك ك ككى ( )1100مذك ك ككخوع صك ك ككغيخ

ومتؾسط.

 -3اقام ك ككة مع ك ككارض اقميسي ك ككة ثبلث ك ككة ف ك ككي الذ ك ككسال والؾس ك ككط والجش ك ككؾب لسختم ك ككف مشتج ك ككات الييئ ك ككات السحمي ك ككة واالس ك ككخ
السشتج ك ك ككة (الحخفي ك ك ككة والغحائي ك ك ككة) وت ك ك ككؾفيخ ال ك ك ككجعؼ الفش ك ك ككي وض ك ك ككبط الج ك ك ككؾدة لي ك ك ككا والسد ك ك ككاعجة ف ك ك ككي تد ك ك ككؾيق تم ك ك ككػ

السشتجات.

 -4التؾسكع فكي مذكاريع التذككغيل الكحاتي باسكتيجاف خخيجككي الجامعكات والسعاىكج والس اخككد الحخفيككة البكاحثيؽ عكؽ العسككل
بقخوض ميدخة ججا في مختمف محافغات السسمكة بالتعاون مع صشجوق التشسية والتذغيل.

 -5تشفيح ( )2مخاكد لمظفؾلة " مخاكد زىا.
 -6تبشي مبادرات ومذاريع وطشية ججيكجة ذات طكابع انتكاجي تككؾن ليكا اسكيامات فكي تحدكيؽ جؾانكب قظاعيكة متعكجدة
في مختمف السحافغات ( مجارس مشتجة ،شخكات طبلبية ،مبادرات بالتعاون مع القظاع الخاص..،

 -7كسا سيتؼ رصج ما قيستو ( )0.7مميؾن ديشار لتشفيح ( )90وحجة سكشية لآلسخ الفقيخة في خسدكة محافغكات تذكسل
السخيسات التالية (سؾف ،اربج ،حظيؽ ،الدرقاء ،البقعة ،مادبا)  /حدمة االمان االجتساعي.

في مجال تشسية السحافغات:
 فككي إطككار تؾجككو الحكؾمككة لتظبيككق وتشفيككح مذككخوع البلمخكديككة خككبلل العككام  ،2017قامككت و ازرة التخظككيط

والتعككاون الككجولي بالتشدككيق والتؾاصككل مككع جسيككع الجيككات الحكؾميككة السعشيككة بالبلمخكديككة ،حيككث تككؼ فككي ىككحا

الدككياق إعككجاد اإلطككار التشفيككحؼ لبلمخكديككة ،وإقك اخره مككؽ خككبلل المجشككة الؾ ازريككة السعشيككة بالبلمخكديككة ،كسككا أن

و ازرة التخظيط والتعاون وبحكؼ دورىا في مجكال التعكاون الكجولي واسكتقظاب جسيكع االمكانكات والسدكاعجات
والخبخات الجولية في مجال البلمخكدية ،فقكج عسمكت تكؾفيخ مكا أمككؽ مكؽ التسؾيكل والسدكاعجات لتشفيكح وتمبيكة

متظمبات تشفيح البلمخكدية عمى أرض الؾاقع ،حيث تؼ بيحا الخرؾص انجاز ما يمي:

 عقك كج اجتس ككاع الس ككانحيؽ لكككجعؼ البلمخكدي ككة ف ككي االردن بت ككاريخ  2017/7/6وبحز ككؾر اعز ككاء المجش ككة الؾ ازريكككةلبلمخكدية ،حيث تؼ تدويج السانحيؽ بخظة عسل البلمخكدية ،واطبلعيكؼ عمكى مجكاالت الكجعؼ والسدكاعجات الفشيكة

السظمؾبة لجعؼ تظبيق مذخوع البلمخكدية.

 إعجاد الخظة التشفيحية لمتجريب عمى البلمخكدية ومؽ خبلل لجشة بشاء القجرات السؤسدكية لبلمخكديكة والكحؼ تت اخسكوو ازرة التخظيظكي والتعكاون الكجولي ،حيكث تكؼ اعتسادىكا مكؽ خككبلل المجشكة الؾ ازريكة لبلمخكديكة ،وتكؼ تشفيكح بشكاء عمككى

تمككػ الخظككة تشفيككح جسمككة مككؽ الب كخامج التجريبيككة ومككؽ خككبلل السدككاعجات الجوليككة التككي يككتؼ تقككجيسيا لككؤلردن لككجعؼ

البلمخكدية ،والتي استيجفت السجالذ السحمية السشتخبة مجالذ السحافغات والسجالذ البمجية والسحمية والسجكالذ
التشفيحية ،وىحه السذاريع يجخؼ تشفيحىا مؽ خبلل الؾكالة االمخيكية لمتشسية الجوليكة ،واالتحكاد االوروبكي ،ومشغسكة
التعككاون االقترككادؼ والتشسيككة ،واتحككاد البمككجيات اليؾلشككجؼ واتحككاد البمككجيات الكشككجؼ ،ومؤسدككة الذككخكاء الككجولييؽ

البخيظانيككة .كسككا قامككت و ازرة التخظككيط والتعككاون الككجولي بالعسككل عمككى تأسككيذ وحككجة استذككارية فككي الككؾ ازرة لككجعؼ

البلمخكديككة وبككجعؼ مككؽ الؾكالككة االمخيكيككة لمتشسيككة الجوليككة وذلككػ لتشدككيق جيككؾد الجيككات السانحككة ف كي مجككال دعككؼ

البلمخكدية.

 وفي مجال تعديد انتاجية السحافغات ودعؼ االستثسار فييا ،قامت و ازرة التخظيط والتعكاون الكجولي بتكؾفيخ

التسؾيل البلزم لتشفيكح إعكجاد ( )120د ارسكة جكجوػ اقتركادية لسذكاريع اسكتثسارية فكي السحافغكات ،والتكي تكؼ
اطبلقيا بخعاية دولة رئيذ الكؾزراء بتكاريخ  ،2017/9/10كسكا قامكت الكؾ ازرة بتكؾفيخ التسؾيكل الكبلزم لكجعؼ
استحجاث نافحة واحجة لمرشاديق اإلقخاضية والتسؾيمية في جسيع السحافغات.

 وفككي مجككال تظككؾيخ آليككات وادوات التخظككيط التشسككؾؼ عمككى السدككتؾػ السحمككي ،فقككج تككؼ االنتيككاء مككؽ تشفيككح
مذ ككخوع س ككيشاريؾىات الشس ككؾ الحز ككخؼ ف ككي األردن ،والك كحؼ ي ككتؼ تشفي ككحه بالتع ككاون م ككع البش ككػ ال ككجولي ،وال ككحؼ

اسككتيجف خسككذ مككجن ،ىككي :الدرقككاء ،الخصككيفة ،اربككج ،السفككخق ،وأمانككة عسككان .كسككا تككؼ االنتيككاء مككؽ إعككجاد

دليل الدكيشاريؾىات التخظيظيكة لكؤلردن وإعكجاد الدكيشاريؾىات التخظيظيكة لسحافغكة السفكخق والكحؼ تكؼ تشفيكحه
بالتعككاون مككع بمجيككة امدككتخدام واتحككاد البمككجيات اليؾلشككجؼ ،كسككا قامككت الككؾ ازرة وبالتذككارك مككع و ازرة الجاخميككة
بتقجيؼ السداعجات الفشية البلزمة لمسجالذ التشفيحية إلعجاد الخظط االستخاتيجية والتشفيحية لمسحافغات ومؽ

خبلل فخيق خبخاء متخرت مؽ مذخوع  CITIESوالسسؾل مؽ الؾكالة االمخيكية لمتشسية الجولية.

 كسكا قامكت و ازرة التخظكيط والتعكاون الكجولي خكبلل العككام  2017بتكؾفيخ التسؾيكل الكبلزم ومكؽ خكبلل مذككخوع
البشي ككة التحتي ككة لمسحافغ ككات ،وذل ككػ لتمبي ككة االولؾي ككات واالحتياج ككات م ككؽ الخ ككجمات االساس ككية الت ككي ح ككجدتيا

السجتسعككات السحميككة فككي السحافغككات وال كؾاردة فككي البخنككامج التشسككؾؼ لمسحافغككات لؤلع كؾام ،2019-2017

حيككث تككؼ تخرككيت مككا قيستككو ( )87.3مميككؾن ديشككار لسذككخوع البشيككة التحتيككة لمسحافغككات مشيككا ()52.8
مميككؾن ديشككار السككتكسال تشفيككح مذككاريع ذات اولؾيككة فككي السحافغككات ،و( )34.5مميككؾن ديشككار لتسؾيككل ق كؾائؼ
السذاريع الججيجة ذات االولؾية لمسحافغات.

انجازاا وحدة تشدي السداعداا الندانية عام 2017
أوالً :اعتس ك ككاد الخظ ك ككة األردنيكك ككة لبلس ك ككتجابة لؤلزم ك ككة الدكك ككؾرية ( )2020-2018م ك ككؽ قب ك ككل رئاسك ك ككة ال ك ككؾزراء كسخجعيكك ككة
لتحجي ك ككج احتياج ك ككات الحكؾم ك ككة لمح ك ككج م ك ككؽ أث ك ككخ استز ك ككافة البلجئ ك ككيؽ الد ك ككؾرييؽ ودع ك ككؼ السجتسع ك ككات السدتز ك ككيفة ودع ك ككؼ

الخديشك ككة .ونغ ك ك اًخ لعك ككجم القك ككجرة عمك ككى تحجيك ككج الدك ككقف الدمشك ككي لحك ككل األزمك ككة الدك ككؾرية ،فقك ككج تك ككؼ إعك ككجاد خظك ككة متجحخجك ككة

لس ك ككجة ث ك ككبلث س ك ككشؾات ي ك ككتؼ تح ك ككجيثيا س ك ككشؾياً ف ك ككي ض ك ككؾء السد ك ككتججات والستغيك ك كخات ،وعمي ك ككو فق ك ككج اعتس ك ككجت الخظ ك ككة عم ك ككى
نتائج التقييؼ التالية:

 في قظاع التعميؼ؛ ىشالػ أكثخ مؽ  212,000طفل سؾرؼ بدؽ الجراسة في األردن ( 17-6سشة)،
مشيؼ  130,046طالب سؾرؼ مدجميؽ في السجارس الحكؾمية لمعام الجراسي  ،2018-2017مسا يعشي
وجؾد حؾالي  % 40مؽ األطفال في سؽ الجراسة خارج السجرسة ليذ فقط بدبب عجم إمكانية الؾصؾل إلى
التعميؼ ولكؽ أيزا ألسباب تتعمق بالفقخ والعؾامل االجتساعية واالقترادية األخخػ.

 197 مجرسة تعسل بشغام الفتختيؽ مؽ أجل ضسان الشفاذ لمخجمات التعميسية لمظبلب الدؾرييؽ ،باإلضافة إلى
 45مجرسة داخل السخيسات.


ىشالػ حاجة لحؾالي  120مجرسة ججيجة خبلل الدشؾات الثبلث القادمة إلتاحة فخص التعميؼ لمجسيع ،عمسا

بأن أعمى ندب ىذاشة (ىذاشة حادة) في قظاع التعميؼ تؾجج في عسان ،تمييا إربج ،السفخق والدرقاء

 وفي القظاع الرحي ،فقج أعيخ مؤشخ اليذاشة أن  %39مؽ الدكان ال يحرمؾن عمى خجمات صحية
كافية كؾن السخاكد الرحية الذاممة تخجم عجد أكبخ مؽ العجد السحجد ضسؽ السعيار الؾطشي؛ ويسكؽ أن

يعدػ حؾالي  ٪13مؽ ىحا الزعف نتيجة لمتجفق الدؾرؼ.

 أما فيسا يتعمق بإدارة الشفايات الرمبة ،فقج أعيخ التقييؼ أن  %11مؽ الدكان (األردنييؽ والدؾرييؽ) ال
يحرمؾن عمى خجمات كافية فيسا يتعمق بجسع الشفايات الرمبة .كسا أن  ٪56مؽ األسخ تعتقج أن البمجيات
ال تدتجيب الحتياجاتيا مسا يذيخ إلى أن السدتؾػ الحالي لتقجيؼ الخجمات لتمبية الظمب الستدايج غيخ كاف.

 وفي قظاع السياه ،ارتفع الظمب عمى السياه بشدبة  ٪40في السحافغات الذسالية الستأثخة باألزمة الدؾرية
وبشدبة  ٪21في أماكؽ أخخػ في األردن وتقمرت وتيخة إمجادات السياه في بعض السؾاقع مؽ مخة واحجة في

األسبؾع إلى مخة كل أربعة أسابيع  ،مسا أدػ إلى انخفاض نريب الفخد اليؾمي بشدبة  ٪50عؽ السعجل
العالسي.

ثاني ك ك كاً :بم ك ك ك حجك ك ككؼ التسؾيك ك ككل السقك ك ككجم لمخظك ك ككة األردنيك ك ككة لبلسك ك ككتجابة لؤلزمك ك ككة الدك ك ككؾرية لغايك ك ككة  2017/12/31ح ك ك كؾالي

( )1.7ممي ك ككار دوالر أمخيك ك ككي أؼ م ك ككا ند ك ككبتو  %64.85م ك ككؽ االحتياج ك ككات الك ك كؾاردة فك ك كي الخظ ك ككة لمع ك ككام  2017والت ك ككي

ق ك ككجرت بحك ك كؾالي  2.65ممي ك ككار دوالر ،حي ك ككث وافق ك ككت المجش ك ككة التشد ك ككيقية لذ ك ككؤون السد ك ككاعجات اإلند ك ككانية خ ك ككبلل الع ك ككام
 2017عم ك ك ككى ( )274مذ ك ك ككخوعاً مق ك ك ككجماً م ك ك ككؽ السشغس ك ك ككات غي ك ك ككخ الحكؾمي ك ك ككة والييئ ك ك ككات الجولي ك ك ككة لت ك ك ككؾفيخ الخ ك ك ككجمات

األساسك ك ككية لبلجئك ك ككيؽ الدك ك ككؾرييؽ والسجتسعك ك ككات السدتزك ك ككيفة مك ك ككؽ خك ك ككبلل الشغك ك ككام االلكتخونك ك ككي  ،JORISSباإلضك ك ككافة

إل ك ك ككى االتفاقي ك ك ككات التسؾيمي ك ك ككة ب ك ك ككيؽ الحكؾم ك ك ككة والجي ك ك ككات السانح ك ك ككة ،وك ك ك ككحلػ السذ ك ك ككاريع السشف ك ك ككحة مباشك ك ك كخة م ك ك ككؽ خ ك ك ككبلل
مشغسات األمؼ الستحجة ،حيث تؾزع الجعؼ كاآلتي:

; دعؼ السجتسعات السدتزيفة ( )758.4مميؾن دوالر
; دعؼ البلجئيؽ ( )653.7مميؾن دوالر
; دعؼ الخديشة ( )306.8مميؾن دوالر

ثالثاً :السذاركة في مؤتسخ بخوكدل 2017


عقج مؤتسخ دعؼ مدتقبل سؾرية والسشظقة في بخوكدل في نيدان  ،2017والكحؼ سكمط الزكؾء عمكى العجيكج مكؽ

التح ككجيات الت ككي تؾاجيي ككا البم ككجان السدتز ككيفة لبلجئ ككيؽ الد ككؾرييؽ .حي ككث تعي ككج السجتس ككع ال ككجولي أيز ككا بت ككؾفيخ
التدامات إضافية متعجدة الدشؾات ،بسا في ذلػ الفخص االقترادية ،والتعميؼ ،باإلضافة إلى تقكجيؼ الكجعؼ لجيكؾد

الحكؾمككة لجككحب السدككتثسخيؽ ،واالسككتفادة مككؽ الفككخص االسككتثسارية ،واالتفاقي كات التجاريككة األردنيككة .كسككا أكككجت
حكؾمككة األردن مككؽ ججيككج التداميككا بتعديككد االسككتجامة االقترككادية لككؤلردن عمككى السككجػ الظؾيككل بسككا يتساشككى مككع

رؤية األردن  2025وبخامج التشسية التشفيحية الستعاقبة لمحكؾمكة األردنيكة ،ومؾاصكمة تشفيكح اإلصكبلحات الييكميكة
والتكيف السالي.

إنجازاا وحدة التقيي و ياس االثر

 في مجال تقييؼ البخامج والسذاريع

تتؾلى وحجة التظؾيخ السؤسدي والتقييؼ الؾصؾل بعسمية التقييؼ وتقييؼ األثخ إلى أن تكؾن جدءاً ال يتج أد مؽ البخامج
التشسؾية الحكؾمية ،ونذخ ىحا السفيؾم في السؤسدات الحكؾمية .وذلػ مؽ خبلل تقييؼ البخامج والسذاريع وآثارىا
وانعكاساتيا عمى الؾطؽ والسؾاطؽ والقظاعات االقترادية واالجتساعية السختمفة .واشخاك الؾ ازرات والسؤسدات السعشية
بعسمية تقييؼ البخامج والسذاريع ،وذلػ ضسؽ نيج بشاء القجرات السؤسدية في مجال التقييؼ وقياس األثخ .والتؾاجج

الفعمي مع الجيات السانحة والسسؾلة خبلل تقييسيا لمبخامج والسذاريع التي تسؾليا .باإلضافة إلى السداىسة في نذخ
مفيؾم الستابعة والتقييؼ لجػ السؤسدات الحكؾمية في األردن وخمق ثقافة متكاممة بيحا الرجد.

السذاركة التامة مع البعثات الجاخمية التي تخسميا الجيات السانحة والسسؾلة لغايات السخاجعة متؾسظة السجػ Mid

 Term Reviewوالتقييؼ البعجؼ  Post Evaluationلمبخامج والسذاريع التي تسؾليا ىحه الجيات مؽ خبلل صياغة
مشيجية التقييؼ ومتابعة عسمية التشفيح  ،حيث تتابع وحجة التظؾيخ السؤسدي والتقييؼ بخنامج الستابعة والتقييؼ لسذاريع

بخنامج تحجؼ االلفية ألجخاء دراسات وتحميبلت دقيقة تبيؽ مجػ نأثخ قظاع السياه في االردن بيحه السذاريع.

بشاء القجرات والكفاءات الخاصة بالتقييؼ في و ازرة التخظيط والتعاون الجولي والؾ ازرات األخخػ وذلػ مؽ خبلل العسل
عمى اإلشخاف عمى إعجاد حدم وبخامج تجريبية والسذاركة في تشفيح عسميات التجريب ضسؽ بخنامج محجد؛ بالزافة الى

وضع بخنامج سشؾؼ لمتقييؼ مدتشج إلى وضع السذاريع وتحجيج إطار التقييؼ الخاص بكل مذخوع مع اإلشخاف عمى
تشفيح عسميات التقييؼ ضسؽ البخنامج السحجد؛

رفع التقاريخ والتؾصيات الخاصة بشتائج التقييؼ عمى جسيع السدتؾيات وذلػ ليتدشى لمجيات ذات العبلقة االستفادة
مشيا في تعجيل سياساتيا واستخاتيجياتيا وأولؾياتيا بسا يتشاسب مع األىجاف الؾطشية ونتائج تقييؼ أثخ مذاريعيا

وتجخبلتيا وانعكاسيا عمى تحقيق تمػ الخؤػ واألىجاف.

في مجال توكيد وضسان الجودة /تطوير األداء السس دي:
 في مجال تظؾيخ األداء قامت الؾحجة بؾضع خظط لتظؾيخ أداء الؾ ازرة وتبشى ىحه الخظط عمى مجخبلت

متعجدة أبخزىا نتائج مدح رضا الستعامميؽ والذخكاء ومدح الخضى الؾعيفي المحان تجخييسا الؾحجة سشؾياً،

واالقتخاحات والذكاوػ ،وتحميل إنجاز السجيخيات في تحقيق أىجافيا التذغيمية وأىجاف الؾ ازرة االستخاتيجية،
باإلضافة إلى التقخيخ التقييسي لجائدة السمػ عبج هللا الثاني لتسيد األداء الحكؾمي والذفافية.
 تذخف وحجة التقييؼ وقياس األثخ عمى عسميات الؾ ازرة وإجخاءات العسل لمسجيخيات والؾحجات السختمفة ،وقج
بجأت في عام  2014بإعادة ىيكمة عسمياتيا وترشيفيا إلى عسميات أساسية ورئيدية ومدانجة وربط مؤشخات

أداء ىحه العسميات مع مؤشخات أداء أىجاف السجيخيات التذغيمية إليجاد التكامل والتشاسق بيؽ خخيظة

العسميات والخظط التذغيمية السشبثقة مؽ الخظة االستخاتيجية.

 كسا تؾلت الؾحجة مدؤولية ضبط وثائق الؾ ازرة كافة والتأكج مؽ تحجيثيا بذكل دورؼ ويذسل ذلػ اإلجخاءات
السعيارية السؾثقة وكافة السشيجيات واالستخاتيجيات واألسذ واألنغسة الستبعة.
في مجال إدارة الخطة اال تراتيجية ومتابعتيا:
 تدعى و ازرة التخظيط والتعاون الجولي نحؾ تعديد ثقافة التسيد ،والحاكسية الخشيجة ،واستجامة التظؾيخ
والتحديؽ وفق السسارسات الفزمى ،وتفعيل دورىا وغايتيا السشذؾدة في التشسية ،والتخظيط ،والتعاون الجولي
بسا فيو مرمحة الؾطؽ والسؾاطؽ ،كسا وتحخص الؾ ازرة عمى استس اخرية نيج التخظيط االستخاتيجي لسؾاكبة
السدتججات ومؾاجية التحجيات بذكل يشدجؼ مع األولؾيات الؾطشية ويحقق األىجاف الؾطشية ليشعكذ عمى

األداء الستسيد ،ونؾعية الخجمة السقجمة وقج تتخجؼ ذلػ بحرؾل الؾ ازرة عمى السخكد األول لجائدة السمػ عبجهللا

الثاني لتسيد األداء الحكؾمي والذفافية ألكثخ مؽ مخة ،األمخ الحؼ عكذ تسيدىا وريادتيا في تبشي اإلجخاءات
واألنغسة التي تخسخ مشغؾمة العسل الجساعي التذاركي .
 ومؽ ىشا ،فقج قامت الؾحجة باألشخاف عمى إعجاد الخظة االستخاتيجية لمؾ ازرة لؤلعؾام  ،2019-2017وفقاً
إلجخاء العسل السعيارؼ "إعجاد ونذخ ومخاجعة ومتابعة الخظة االستخاتيجية" باعتساد الشيج التذاركي وبسداىسة
واسعة الشظاق مؽ قبل كافة السجيخيات والؾحجات اإلدارية في الؾ ازرة ،حيث تؼ البجء بسخاجعة الخظة

االستخاتيجية الدابقة  ،2016-2014والؾثائق ذات العبلقة مؽ خبلل فخيق فشي مذكل مؽ الؾ ازرة ،وصياغة
الخؤية والخسالة والقيؼ الجؾىخية لمؾ ازرة ،ومؽ ثؼ صياغة األىجاف االستخاتيجية بسؤشخات أداء قابمة لمقياس
تدعى الؾ ازرة مؽ خبلليا إلى السداىسة في تحقيق األىجاف الؾطشية ،وقج استشجت األىجاف االستخاتيجية إلى

خيارات استخاتيجية مشبثقة عؽ تحميل متكامل لمبيئة الجاخمية والخارجية بتحجيج عشاصخ القؾة والزعف الستعمقة
بثسانية محجدات تحكؼ البيئة الجاخمية وكحلػ تحجيج الفخص والتحجيات التي تؾاجو الؾ ازرة وتتعمق بسحجدات

ثسانية أيزاً .وتججر اإلشارة إلى الجور الجاعؼ الحؼ قجمتو اإلدارة العميا السسثمة بالمجشة التؾجييية عبخ مخاحل

العسل كافة ،تسييجاً إلقخارىا ونذخىا وتعسيسيا رسسياً ،آخحيؽ بعيؽ االعتبار مذاركة ىحه الخظة مع شخكاء
الؾ ازرة وذوؼ العبلقة ( ،)Stakeholdersوفي إطار الستابعة والتقييؼ سيتؼ مخاجعة وتقييؼ الخظة االستخاتيجية
بذكل سشؾؼ لمؾقؾف عمى اإلنجاز الستحقق.

 قامت الؾحجة بتفعيل استخجام بظاقة االداء الستؾازن ،حيث تعتبخ بظاقة األداء الستؾازن

Balanced

نغاما
 Scorecardأحج األساليب والتقشيات اإلدارية الحجيثة التي ساىست في ضبط أداء السشذآت .وىي تعج ً

إداريا لتقييؼ أنذظة وأداء السشذأة وفق رؤيتيا واستخاتيجيتيا ،يؾازن ىحا الشغام ما بيؽ الجؾانب السالية ورضا
العسبلء ،وفاعمية العسميات الجاخمية ،وجؾانب التعمؼ والتظؾيخ واإلبجاع في السشذأة سؾاء كانت ربحية أو غيخ

ربحية ،خجمية أو صشاعية ،حكؾمية أو غيخ حكؾمية ،صغيخة أو كبيخة.

عشج استخجام بظاقة األداء الستؾازن فإن األىجاف التي يتؼ وضعيا في كل بظاقة تكؾن نابعة مؽ اسكتخاتيجية الكؾ ازرة أو
السؤسدة ،فالذخكة التي تحاول أن تشافذ عؽ طخيق تقميل التكمفة ستيتؼ بسؤشخات تكمفكة السشكتج وكفكاءة التركشيع وقمكة

الفاقككج وتقميككل تكمفككة الس كؾاد الخككام .أمككا الذككخكة التككي تحككاول أن تكككؾن س كبماقة بالسشتجككات أو الخككجمات الججيككجة ،فدككيكؾن
تخكيدىككا عمككى القككجرة عمككى تقككجيؼ مشتجككات بدككخعة والقككجرة عمككى تييئككة مشككاخ أو بيئككة إبجاعيككة داخككل الذككخكة .كككحلػ فككإن

الذخكة التي تخظط لمتؾسع إقميسيا أو عالسيا ستيتؼ بقياس القجرة عمى اكتذاف والجخؾل إلى أسؾاق ججيجة والقجرة عمى

تمبيككة احتياجككات عسككبلء جككجد فككي مككجن أو دول ججيككجة .وبيككحه الظخيقككة ترككبح بظاقككة األداء الست كؾازن وسككيمة لتحقيككق

استخاتيجية الذخكة.

الخدماا السقدمة إل فئاا الستعاممين الداخميين

انجازاا مديرية السوارد البذرية
الخدماا:
الخجمات السقجمة
بيئة

تحديؽ

ىجف الخجمة

الجية الستمقية ليحه الخجمة

العسل تيجف ىحه الخجمة إلى تشفيح اإلجخاءات والسشيجيات الكفيمة بتحديؽ بيئة جسيع
وعخوف العسل مسا يسكؽ السؾعفيؽ مؽ القيام بأعساليؼ في أفزل عخوف

الجاخمية

مجيخيات

ووحجات

الؾ ازرة

تيجف ىحه الخجمة إلى وضع الخظط السدتقبمية لتأميؽ العجد السظمؾب مؽ
وإدارة

تخظيط

السؾارد الكؾادر السؤىمة والبلزمة إلنجاز ميام السجيخيات -الؾحجات حدب متظمبات جسيع

الخظة االستخاتيجية ،كسا تيجف ىحه الخجمة إلى إدارة شؤون األفخاد بتظبيق الؾ ازرة

البذخية

مجيخيات

ووحجات

األسذ الستظؾرة في إدارة السؾارد البذخية وبحدب أفزل السسارسات
تيجف ىحه الخجمة إلى تظؾيخ أداء ومؤىبلت مؾعفي الؾ ازرة لبلرتقاء

تظؾيخ وتحفيد السؾعفيؽ

دعؼ

ورعكاية

ومبادرات

مذاريع

التظؾيخ

السؤسدي
االرتقاء بسدتؾػ األداء
في الؾ ازرة

بسدتؾػ الخجمات السقجمة وذلػ مؽ خبلل تظبيق أسذ التخقية والتجريب
والسكافآت والحؾافد وخمق بيئة عسل مشاسبة

جسيع
الؾ ازرة

تيجف ىحه الخجمة إلى رعاية وإنجاح مذاريع التظؾيخ السؤسدي مؽ خبلل جسيع
تؾفيخ البيئة السسكشة والسؾارد البلزمة ليحه السذاريع والسبادرات
تيجف ىحه الخجمة إلى االرتقاء بجؾدة عسميات ونذاطات الؾ ازرة وغخس
ثقافة التسيد في األداء السؤسدي مؽ خبلل تظبيق أنغسة إدارة الجؾدة ومشيج
إدارة الجؾدة الذاممة

مجيخيات

ووحجات

مجيخيات

ووحجات

الؾ ازرة

جسيع

مجيخيات

ووحجات

الؾ ازرة

االنجازاا:
 oتظؾيخ وتظبيق أسذ السؾارد البذخية ومشيجيات اإلدارة الحجيثة:
تظبيقا لسخخجات مذخوع إعادة الييكمة الحؼ تؼ اعتساده في عام  ،2004قامت الؾ ازرة بتظبيق أسذ ومشيجيات إدارية

حدب أفزل السسارسات ،تيجف إلى االرتقاء باألداء وتحقيق التظؾيخ السؤسدي الحؼ يذسل جسيع مؾارد الؾ ازرة،

وعمى ىحا األساس صسست ىحه األسذ والسشيجيات السختمفة بسا يزسؽ تحقيق أىجاف الؾ ازرة في تظؾيخ بيئة

تشغيسية مبلئسة لئلبجاع والتعمؼ واالبتكار.

 oتظؾيخ ورفع كفاءة السؾارد البذخية في الؾ ازرة لمعام :2017
انظبلقا مؽ متظمبات الخظة االستخاتيجية لمؾ ازرة ،قامت الؾ ازرة بتشفيح الخظة التجريبية لؤلعؾام الدابقة وذلػ لتجديخ

الفجؾة بيؽ أداء السؾعفيؽ واألداء السدتيجف اعتسادا عمى الشساذج السعجة لتحجيج االحتياجات التجريبية وبظاقات
الؾصف الؾعيفي وتقاريخ تقييؼ األداء الدشؾية ،حيث اشتسمت الجورات والبخامج التجريبية عمى مؾاضيع تغظي متظمبات

الؾعيفة ،حيث استفاد ما يقارب ( )131مؾعفاً في عام  2017مؽ البخامج والجورات والؾرش التجريبية مؽ أصل

( )217مؾعفاً بالسعجل أؼ بسا ندبتو ( )% 60مؽ الفئة السدتيجفة ،حيث حرل  71مؾعف ذكخ مؽ خبلل 119
دورة وورشة عسل تج\ريبية و 60مؾعفة انثى مؽ اصل  114دورة وورشة عسل تجريبية.

كسا بم العجد الكمي مؽ الجورات التجريبية التي تؼ عقجىا واالستفادة مشيا خبلل عام  2016ما يقارب ( )233دورة
تجريبية شاممة لسختمف السؾاضيع مؽ خبلل الجورات الجاخمية مشيا والخارجية وورش العسل والسؤتسخات.

وحخصاً عمى تعغيؼ االستفادة مؽ الجورات والبخامج التجريبية ولغايات نذخ السعخفة ،قامت الؾ ازرة بإلدام السذاركيؽ في
الجورات التجريبية بإعجاد تقاريخ عؽ ىحه الجورات والبخامج التجريبية وإعجاد عخض تقجيسي ومذاركة السادة العمسية/

التجريبية لدمبلئيؼ ونذخ التقاريخ عمى اإلنتخانت باإلضافة إلى العخوض السخئية.
 oالتحفيز والسكافأة

التسيد والتحفيد والتسكيؽ فقج تؼ تحفيد السؾعفيؽ وزيادة إنتاجيتيؼ وحيث
ونغ اًخ لسشيجية عسل الؾ ازرة التي تعتسج عمى ّ
تقؾم الؾزارة بتقجيخ جيؾد مؾعفييا الحيؽ يتستعؾن
بالتسيد والكفاءة العالية والعسل بخوح الفخيق ،وذلػ مؽ خبلل مشح
ّ
عجة جؾائد مشيا (مكافأة مؾعف الذيخ ،ومكافأة انجاز ،جائدة االبجاع والتسيد السؤسدي ،جائدة افزل نذاه معخفي،

جائدة افزل اقتخاح) وضسؽ أسذ واضحة وعادلو تدسى بأسذ السكافآت والحؾافد.

تسشح جائدة مؾعف الذيخ لمسؾعف السثالي والسؾعف الستسيد عمى مدتؾػ الؾ ازرة ،حيث تعظي جؾاً مؽ التشافذ

ما بيؽ السؾعفيؽ ،والفائد يسشح جائدة مالية متؾاضعة وأيزا شيادة مؾقعة مؽ كل مؽ معالي الؾزيخ ،وعظؾفة األميؽ

العام ومجيخ مجيخية السؾارد البذخية في حفل بديط يتؼ تحت رعاية معالي الؾزيخ وعظؾفة األميؽ العام وكافة مجراء

السجيخيات والؾحجات .فقج تؼ مشح جائدة مؾعف انجاز لمعام  2017لثبلث فخق وىؼ  .1فخيق السدؤولية االجتساعية
وفخيق متابعة القخض الياباني لتشسية السؾارد البذخية والبشية التحتية لمبحث االجتساعية وفخيق بخنامج التقخيخ الظؾعي

) ، (VNRوحرل ( )12مؾعف عمى جائدة مؾعف الذيخ لمتسيد..

لتسيد األداء الحكؾمي والذفافية ،وجائدة
كسا يتؼ اشخاك مؾعفي الؾ ازرة أيزاً في جائدة السمػ عبج هللا الثاني ّ
السؾعف السثالي في ديؾان الخجمة السجنية.

 oالبعثاا الد ار ية لعام :2017
اال

السسىا العمسي

السديرية  /الوحدة

اآلندة مجد مر ة

مديرية الذسون السالية واالدارية

ماجدتير في محا بة /الجامعة االردنية

الديدة ىشاء الريام

م .خالدة الغزاوي

مديرية برامن التشسية السحمية وتعزيز االنتاجية

ماجدتير في ادرة اعسال /جامعة البمقاء التطبيقية

مديرية التشسية السحمية وتعزيز االنتاجية

دكتوراه في التأ م مع التغير السشاخي من جسيورية

الديد ائد الجراح

مديرية السوارد البذرية

ماجدتير في ادرة اعسال /جامعة البمقاء التطبيقية

اآلندة سر البخي

وحدة الر ابة السالية واالدارية

ماجدتير في ادرة اعسال /جامعة البمقاء التطبيقية

اآلندة ىيفاء العبادي

مديرية السوارد البذرية

ماجدتير موارد بذرية

مرر العربية

انجازاا مديرية تكشولوجيا السعموماا واالرشفة

ىجف الخجمة

الخجمات السقجمة

الجية الستمقية ليحه الخجمة

تيجف ىحه الخجمة إلى تحديؽ وتظؾيخ البيئة التقشية وإدامة البشية التحتية

السؾارد

تؾفيخ واستثسار

التكشؾلؾجية وتييئة بيئة
تقشية

ونغؼ

متقجمة

معمؾمات متكاممة

التكشؾلؾجية لخفع وتعديد مدتؾػ وكفاءة األداء العام لمؾ ازرة ،واستثسار

أحجث وسائل التكشؾلؾجيا ألتستو إجخاءات العسل مؽ أجل االرتقاء بأداء
السجيخيات والؾحجات واألقدام ومدانجة اإلدارة العميا في اتخاذ ق اخراتيؼ،
والعسل عمى تجحيخ ثقافة إدارة السعخفة والتذارك بيا واستثسار السؾجؾدات

جسيع مجيخيات ووحجات الؾ ازرة

السعخفية كجدء مؽ أصؾل الؾ ازرة غيخ السمسؾسة لتشسية طاقات اإلبجاع

والتعمؼ السؤسدي وبشاء مؤسدة تتعمؼ مؽ مخدونيا السعخفي
استبلم

وحفع

جسيع

الؾ ازرة

والؾاردة

إلييا

السعامبلت الرادرة مؽ

وأرشفتيا الكتخونيا مؽ دراسة بعض السذاريع الخاصة بتكشؾلؾجيا السعمؾمات واالرشفة واعظاء

جسيع مجيخيات ووحجات الؾ ازرة

خبلل نغام ارشفة داخمي تقاريخ فشية حؾليا ووضع التكمفة التقخيبية ليا في حال اكتسال مؾاصفاتيا

باإلضافة الى السجيخيات

واستقبال البخيج باستخجام الدخعة والجؾدة في األداء والعسل عمى نذخ السعمؾمة الرحيحة وتؾثيقيا.

والتسؾيل

اضافة

نغام

الى

تخاسل

ارسال الفشية ،وإلى التحجيث والتظؾيخ السدتسخ لشغام األرشفة االلكتخوني لزسان

والؾحجات الخاصة بالسذاريع

الحكؾمي

وتعسيؼ الببلغات الخسسية
والتعاميؼ الجاخمية

االنجازاا:
استسخت الؾ ازرة خبلل العام  2017بجعؼ كافة الجيؾد والسبادرات اليادفة إلى التحديؽ السدتسخ باعتساد آخخ التقشيات
الحجيثة في مجال تكشؾلؾجيا السعمؾمات والسداىسة في نذخ السعخفة والخبخات مؽ خبلل أدوات تكشؾلؾجيا السعمؾمات

الستاحة ،وكحلػ مؽ خبلل ما يمي:

 متابعة رفع كفاءة وتشسية السؾارد البذخية في قظاع االتراالت وتكشؾلؾجيا السعمؾمات .

 متابعة تحجيث البشية التحتية الخاصة بالؾ ازرة ضسؽ شبكة الحكؾمة االمشة ) ،(SGNاضافة الى تحجيث

وادامة عسل االجيدة والسعجات الخاصة بالذبكة الجاخمية مثل استبجال مؾزعات الذبكة الجاخمية )(Switches
واالجيدة الخادمة الخئيدية ،فسثبلً تؼ استبجال جيازيؽ رئيديؽ ) (Serversخاصة بأنغسة  ORACLEبإعجاد

)(Virtual Servers-VMsاضافة الى استخجام انغسة الكتخونية لمستابعة اليؾمية ألجيدة السؾعفيؽ ومعجات
الذبكة واالنغسة السخكدية وانغسة التذغيل.

 تحجيث نغام مخاقبة الكاميخات وتخكيب ( )37كامي اخ داخمية وخارجية ججيجة ،وتؼ ربط بعزيا مع وحجة القيادة

الؾزرة ،وذلػ
والديظخة  /مجيخية االمؽ العام بعج التشديق الكامل مع الكؾادر الفشية لذخكة اورانج واالمؽ العام و ا

لزسان متابعة ضبط ومخاقبة مجاخل الؾ ازرة طؾال اليؾم وعمى مجار الداعة.

 تؼ عقج ورشة تؾعؾية لسؾعفي الؾ ازرة بخرؾص امؽ وسخية السعمؾمات بالتعاون مع قدؼ الشؾع االجتساعي /
مجيخية الدياسات واالستخاتيجيات.

 االستسخار في تظؾيخ وتحجيث السؾقع الخاص بالؾ ازرة ضسؽ بؾابة الحكؾمة اإللكتخونية وحدب متظمبات بؾابة
الحكؾمة اإللكتخونية الججيجة وبالتشديق مع و ازرة االتراالت وتكشؾلؾجيا السعمؾمات ،ومتابعة تظؾيخ وتحجيث
مؾقع الؾ ازرة اإللكتخوني حدب محاور العسل الخئيدية لمؾ ازرة وبسا يعدز الذفافية.

 إدامة شبكة السعمؾمات الجاخمية (االنتخانت) والتي تؼ تظؾيخىا باستخجام أحجث إصجار مؽ SharePoint
وباستخجام أحجث التقشيات في الترسيؼ والتظؾيخ ،واضافة خجمات الكتخونية ججيجة مؽ خبلليا مثل حجد
القاعات واطبلق ترفح شبكة السعمؾمات الجاخمية مؽ خارج الؾ ازرة مسا يسكؽ السؾعفيؽ فقط مؽ الؾصؾل

الييا ).(Up Grade From Intranet To Extranet

 متابعة تقجيؼ الجعؼ الفشي لسدتخجمي االنغسة الحكؾمية السخكدية والتشديق مع السعشييؽ في الؾ ازرات الحكؾمية

االخخػ ،حيث تذسل نغام ادارة السعمؾمات السالية الحكؾمية  ،GFMISنغام ادارة السخدون العام الحكؾمي

) ،(GIMSنغام ادارة الذخاء االلكتخوني ،نغام االعفاءات الجسخكية ونغام تتبع السخكبات الحكؾمية الكتخونياً.

 متابعة تقجيؼ الجعؼ الفشي لسدتخجمي األنغسة الحكؾمية السخكدية والتشديق مع السعشييؽ في الؾ ازرات الحكؾمية

األخخػ وتذسل نغام ادارة السعموماا السالية الحكومية  ، GFMISنغام إدارة السخدون العام الحكؾمي

 ، GIMSنغام إدارة الذخاء اإللكتخوني ،نغام اإلعفاءات الجسخكية ،نغام تتبع السخكبات الحكؾمية الكتخونياً.
ومتابعة تظبيق مشيجية التعجيل والتحجيث عمى األنغسة مؽ خبلل التشديق السدتسخ مع مدتخجمي األنغسة
وإجخاء التعجيبلت واإلضافات البلزمة حدب متظمبات العسل ،وتذسل نغام السشح والسداعجات الفشية ، ،نغام

إدارة الجيؽ الخارجي ،نغام الجورات والبعثات الخارجية ،نغام إعادة اإلقخاض ،نغام الحخكة الحؼ ُيدتخجم
لستابعة معمؾمات الديارات وعسميات الريانة وأوامخ الحخكة اليؾمية ،نغام إدارة السؾارد البذخية والخواتب

وغيخىا مؽ األنغسة السختمفة.

 السذاركة في العجيج مؽ المجان الفشية مثل لجشة السعمؾمات الؾطشية ( )TRCوالمجشة الفشية الخاصة بسذخوع
الدجل الؾطشي السؾحج  NURوغيخىا ،ولجان السذتخيات الثبلثية والسذتخيات السحمية ولجشة االستبلم في
الؾ ازرة وفي الؾ ازرات والسؤسدات الحكؾمية األخخػ وفخق العسل الستخررة الجاخمية والخارجية مثل فخيق

االمؽ الديبخاني الؾطشي والفخيق الؾطشي إلعجاد الديشاريؾىات التخظيظية ،الفخيق الستخرت بإعجاد وثيقة

اإلبجاع واالبتكار لمقظاع العام وغيخىا

 استبلم وحفع جسيع السعامبلت الرادرة مؽ الؾ ازرة والؾاردة إلييا وأرشفتيا الكتخونياً ،ومتابعة البخيج مع
السجيخيات والؾحجات السعشية مؽ خبلل نغام األرشفة اآللي في ديؾان الؾ ازرة ،إضاف ًة إلى تفعيل نغام متابعة
بخيج السجيخيات في مجيخية بخامج التشسية السحمية وتعديد االنتاجية ووحجة تشديق السداعجات اإلندانية.

 التشديق السدتسخ مع مخكد اترال عسميات الحكؾمة اإللكتخونية وشبكة الحكؾمة اآلمشة ( )SGNوعسل عجد
مؽ مؾعفي مجيخية تكشؾلؾجيا السعمؾمات واألرشفة في شؾاغخ قدؼ الحكؾمة اإللكتخونية باإلضافة لعسميؼ.

 تحجيث نغام الشدخ االحتياطي  Acronisليعسل ضسؽ بيئة  Virtual Machinesويتؾافق مع Clustered
 ، SQLومتابعة تحجيث آلية الشدخ االحتياطي  Backup Policyحدب طبيعة العسل ،وحفع ندخة مؽ

وسائط التخديؽ في مخكد السعمؾمات الؾطشي.

 التظؾيخ والتحجيث السدتسخ لمبشية التحتية لذبكة الحاسؾب الجاخمية في الؾ ازرة .واستكسال تظؾيخ أجيدة
الحؾاسيب وممحقاتيا ومتابعة إدامتيا .وتقجيؼ الجعؼ الفشي اليؾمي لكافة األجيدة الحاسؾب وممحقاتيا مؽ حيث
التخكيب والريانة والتذغيل ،وإدامة عسل البشية التحتية لذبكة الحاسؾب مؽ مؾزعات ونقاه الذبكة وكؾابل

واالنتخنت والبخيج االلكتخوني ،وإدامة عسل األجيدة الخادمة الخئيدية التي تعسل تحت بيئة ( Microsoft

 ) Virtualizationوكحلػ عسل جخد شيخؼ وكتابة تقاريخ لتدويج قدؼ المؾازم بيا تتعمق باألجيدة الرالحة
وغيخ صالحة وممحقاتيا وذلػ لغايات الذظب أو اإلىجاء.

انجازاا مديرية الذسون السالية والدارية:
الخجمات السقجمة

تشفيح األنذظة الستعمقة
بالسدائل واألمؾر السالية

تقجيؼ الخجمات اإلدارية
السدانجة

الجية الستمقية ليحه الخجمة

ىجف الخجمة
تيجف ىحه الخجمة إلى ضسان االستغبلل األمثل لمسؾارد السالية الستاحة
مؽ خبلل إدارة السؾارد السالية ومخاقبة التكاليف ومتابعة اإلجخاءات
السحاسبية

جسيع مجيخيات ووحجات الؾ ازرة

والجيات

السشفحة

لمسذاريع

السسؾلة مؽ السؾارد السالية
والسؾرديؽ السدتفيجيؽ

تيجف ىحه الخجمة إلى تقجيؼ الجعؼ واإلسشاد المؾجدتي لسجيخيات ووحجات
الؾ ازرة والتي تذسل تأميؽ كافة احتياجات الؾ ازرة مؽ الخجمات اإلدارية جسيع مجيخيات ووحجات الؾ ازرة
والمؾازم والريانة والشغافة وغيخىا

تقجيؼ السذؾرة القانؾنية تيجف ىحه الخجمة إلى تقجيؼ الخأؼ والسذؾرة القانؾنية لسعالي الؾزيخ
لمسجيخيات واألقدام في وعظؾفة األميؽ العام ومجيخيات ووحجات الؾ ازرة بسا يتشاسب مع التذخيعات جسيع مجيخيات ووحجات الؾ ازرة
الؾ ازرة

والقؾانيؽ واألنغسة السحمية السعسؾل بيا
تيجف ىحه الخجمة إلى متابعة وتشغيؼ الجؾانب السالية في اتفاقيات

إدارة القخوض والسشح

القخوض والسشح وتخكي اد عمى الدحب مؽ السشحة الخميجية وإعادة مجيخية التعاون الجولي
اإلقخاض وتجقيقيا ومخاجعة مدؾدات االتفاقيات التسؾيمية إلبجاء الخأؼ فييا
والستابعة مع الجيات السشفحة أو الرشاديق السسؾلة سؾاء لمسؾرديؽ في حال مجيخية البخامج والسذاريع
السشح والقخوض أو لمخديشة العامة /و ازرة السالية في حالة السشحة الخميجية

السذاركة في إعجاد وتشفيح تيجف ىحه الخجمة إلى إعجاد وتشفيح ومؾازنة الؾ ازرة ومتابعة تسؾيل مذاريع

مذخوع قانؾن السؾازنة السؤسدات والجوائخ الحكؾمية السخصؾدة ارصجتيا ضسؽ مؾازنة

و ازرة

الدشؾؼ لمشفقات الجارية التخظيط والتعاون الجولي واإلشخاف عمى تشفيح بشؾد السؾازنة بحدب

والخأسسالية لمؾ ازرة

تقجيؼ الخجمات السالية
السدانجة

التذخيعات السعتسجة

جسيع مجيخيات ووحجات الؾ ازرة

والؾ ازرات التي تؼ رصج بعض
مخرراتيا لجؼ مؾازنة و ازرة
التخظيط ودائخة السؾازنة العامة
وو ازرة السالية

تيجف ىحه الخجمة إلى تقجيؼ الخجمات السالية والسحاسبية لمسؾعفيؽ
والستعمقة بأوضاعيؼ السالية مثل إجخاءات صخف الخواتب واإلجازات وبجل جسيع مجيخيات ووحجات الؾ ازرة
التشقبلت والدفخ...الخ

االنجازاا:
 تظبيق نغام إدارة السعمؾمات الحكؾمية (: )GFMIS
تؼ تظبيق نغام إدارة السعمؾمات الحكؾمية بذكل كامل وتؼ االستغشاء عؽ نغام إنفاق بيجف تؾحيج جسيع اإلجخاءات

السالية واإلدارية في جسيع األقدام السعشية في مجيخية الذؤون السالية واإلدارية ،بحيث يذسل عسل الشغام عمى
معامبلت السقبؾضات والسجفؾعات وإدارة السذتخيات وإعجاد وتشفيح السؾازنة العامة واستخخاج التقاريخ السالية وييجف

الشغام تظبيق مبجأ الذفافية والسداءلة مؽ خبلل ربط الشغام بؾ ازرة السالية ودائخة السؾازنة العامة والبشػ السخكدؼ

األردني لزبط ورقابة السخررات السالية وتخشيج اإلنفاق وتؾحيج طمبات األوامخ السالية بذكل الكتخوني بأفزل
السسارسات الجولية الستبعة بيحا الخرؾص .
 تظبيق نغام إعادة اإلقخاض :

نغام محؾسب يخجم قدؼ إعادة اإلقخاض في مجيخية الذؤون السالية واإلدارية ويقؾم الشغام بستابعة الدحؾبات

بشاء عمى
وججولة األقداه وسجادىا مؽ قبل الجيات السعاد اإلقخاض ليا ،ويتؼ مؽ خبلل الشغام عسمية احتداب الفؾائج ً
البيانات والسعمؾمات السجخمة أوالً بأول ويقؾم الشغام بتؾفيخ التقاريخ عؽ معمؾمات االتفاقية والتدجيجات واألرصجة

الستبقية.

 تظبيق نغام ادارة السخدون العام الحكؾمي:

مذخوع تظؾيخ وحؾسبة نغام إدارة السخدون اإللكتخوني في ضبط الشفقات واالستغبلل األمثل لمسؾارد السالية ووقف

اليجر في السذتخيات وان اليجف مؽ ربط جسيع الؾ ازرات والجوائخ الحكؾمية بالسذخوع ىؾ إحكام الخقابة عمى السخدون
وآلية الترخف بالفائض مؽ المؾازم الرالحة وغيخ الرالحة والتحقق مؽ رصيج السخدون مؽ المؾازم ومؽ الحاجة

الفعمية ألؼ طمبات شخاء ججيجة.

 تظبيق نغام األرشفة الحؼ تؼ استحجاثو تدييبل لعسل الدحؾبات عمى السشحة الخميجية أوال وتؾفيخ مكان
( مدتؾدعات ) لحفع الؾرق الشاتج عؽ السخفقات والسعدزات مؽ طمبات الدحب التي يتؼ ارساليا لمرشاديق

السسؾلة.

 بالزافة الي االنغسة الستبعة في االنفاق عمي السشح ونغام الدحب مؽ القخوض.

انجازاا وحدة االعالم واالترال:
ىجف الخجمة

الخجمات السقجمة

الجية الستمقية ليحه
الخجمة

قامت وحجة االعبلم واالترال عام  2017بالعسل عمى استجامة العبلقة االيجابية مع
وسائل اإلعبلم بسختمف أصشافيا السقخوءة والسدسؾعة والسخئية واإللكتخونية ،عمى أساس

التؾاصل واحتخام دور ىحه الؾسائل وحقيا في الحخية واالستقبللية وفي الحرؾل عمى
السعمؾمة وفق أحكام التذخيعات الشافحة  ،وفي إطار التدام الحكؾمة بتشفيح ما ورد في
كتاب التكميف الدامي باتخاذ جسيع الخظؾات البلزمة لزسان حخية التعبيخ وفدح

ادامة عبلقة التؾاصل ما

السجال أمام اإلعبلم السيشي الحخ السدتقل لسسارسة دوره كخكيدة أساسية في مديخة التشسية

بيؽ الؾ ازرة وأجيدة اإلعبلم

الؾطشية.

وايرال الخسائل
االعبلمية ودعؼ ثقافة

التعمؼ واإلبجاع واالبتكار

والعسل عمى إبخاز الرؾرة اإليجابية عؽ الؾ ازرة لجػ الخأؼ العام مؽ خبلل متابعة
األحجاث والسشاسبات الخارجية والجاخمية والخد عمى استفدارات الجيات الخارجية.

واالستسخار في دعؼ مؾاقع االعبلم االلكتخوني لمؾ ازرة بالسؾاد االخبارية وربظيا بسؾاقع

وسائل اإلعبلم
الخارجية والجاخمية
والجسيؾر السدتيجف

التؾاصل االجتساعي  ،بسا يعدز العبلقة مع وسائل االعبلم السختمفة وتكؾيؽ عبلقات
عسل قؾية وبشاء ثقة متبادلة مع الرحفييؽ لتدييل تجفق السعمؾمات بدخعة ودقة عالية
ومؾاكبة لمتظؾر الكبيخ في وسائل االترال الحجيث.
وتؾفيخ مؾاد مرؾرة بك(كامي اخ تمفديؾنية) وبثيا عمى مؾاقع التؾاصل االجتساعي الخاصة
بالؾ ازرة وايراليا الى القشؾات التمفديؾنية.

وإعجاد قاعجة بيانات حؾل أىؼ الكتّاب واإلعبلمييؽ ذوؼ العبلقة.

 قامت وحجة االعبلم واالترال بك تعديد الذفافية والسداءلة في نذخ معمؾمات عسلوميام الؾ ازرة وذلػ باالستجابة لتؾفيخ السعمؾمات السظمؾبة حؾل عسل الؾ ازرة مؽ قبل
مختمف الجيات اإلعبلمية وباستخجام الفيجيؾ في تظبيقات اإلعبلم االلكتخوني و
بكافة أشكالو إليرال السادة اإلعبلمية إلى السعشييؽ ومتابعة وسائل اإلعبلم وم اخقبة

تعزيز ودع إدارة السعرفة

األخبار الرادرة عشيا وتحميميا،

وسائل االعبلم

السختمفة والجسيؾر
السدتيجف

 كسا قامت الؾحجة بستابعة تظبيق حق الحرؾل عمى السعمؾمات (داخل مجيخياتالؾ ازرة).
-

عسمت وحجة االعبلم واالترال عمى إرسال االجشجة االعبلمية لؾ ازرة التخظيط

والتعاون الجولي بذكل اسبؾعي الى فخيق االجشجة االعبلمية في رئاسة الؾزراء،
والتي تتزسؽ الخسائل االعبلمية ،وكحلػ القيام بسذاركة االخبار والسؾاد االعبلمية
مع مؾقع رئاسة الؾزراء.

فخيق االجشجة
االعبلمية في رئاسة
الؾزراء

عسمت وحجة االعبلم واالترال باإلشخاف عمى استقبال ووداع الؾفؾد الخسسية وعسل
القيام بأعسال تشغيؼ

االجتساعات والفعاليات
البخوتؾكؾلية

التختيبات إلقامتيؼ والقيام بتشفيح األمؾر البخوتؾكؾلية اإلشخاف عمى األعسال التحزيخية

لعقج السؤتسخات والشجوات والسحاضخات والشذاطات ذات العبلقة بؾ ازرة التخظيط والتعاون

جسيع مجيخيات

الجولي.

ووحجات الؾ ازرة

متابعة وتجييد التأشيخات والحجؾزات الستعمقة بدفخ مؾعفي الؾ ازرة في السيسات الخسسية.
مخافقة الؾفؾد الخسسية في الجؾالت السيجانية.

انجازاا وحدة الر ابة االدارية والسالية :

وحجة الخقابة الجاخمية ىي صسام األمان لئلدارة العميا وتقؾم بعجة أساليب وسياسات رقابية لزسان تشفيح التعميسات

واألوامخ الرادرة ،وىي تستج الى جسيع العسميات التي تؤدييا الؾ ازرة مؽ خبلل تشفيح عجة ميام نحكخ مشيا:

 التأكج مؽ قيام جسيع السجيخيات واألقدام باألعسال واإلجخاءات السالية واإلدارية بالذكل الرحيح ووفق القؾانيؽ
واألنغسة والتذخيعات التي تحكؼ العسل في و ازرة التخظيط والتعاون الجولي.

 متابعة قيام مختمف مجيخيات وأقدام الؾ ازرة باإلجخاءات الترحيحية الؾاردة بتقاريخ وحجة الخقابة السالية واإلدارية.

 إجخاء أبحاث ودراسات خاصة بعسل الؾ ازرة لتظؾيخ العسل بحيث يتؼ الكذف عؽ السخالفات والتجاوزات السالية
واإلدارية قبل وقؾعيا ما أمكؽ والتأكج مؽ ترؾيبيا أو تبخيخىا حال وقؾعيا.

 دراسة الق اخرات اإلدارية والسالية لمتأكج مؽ اندجاميا مع التذخيعات والقؾانيؽ السعسؾل بيا.
 التحقق مؽ أن السؾارد قج تؼ تحريميا في مؾاعيجىا وتؾثيقيا بالدجبلت الخاصة بيا واستخجاميا في األوجو
السخظط ليا.

 التحقق والتأكج مؽ صحة أصؾلية الدجبلت والؾثائق والسدتشجات والسمفات.
 تظؾيخ أنغسة الخقابة السالية واإلدارية والعسل عمى إدخال وسائل ضبط وتجقيق ججيجة ومتظؾرة.

 رفع التقاريخ السالية واإلدارية بخرؾص نتائج أعسال الؾحجة لسعالي الؾزيخ بذكل دورؼ وكمسا دعت الحاجة.
 تخفيض عجد السبلحغات الخقابية الستسثمة باستيزاحات ديؾان السحاسبة وو ازرة السالية ووحجة الخقابة الجاخمية

 خفض ندبة السبلحغات الدمبية الؾاردة في التقاريخ السالية واإلدارية والفشية التي ترجرىا وحجة الخقابة إلى
اإلدارة العميا بحيث ال تتجاوز ندبتيا .%5

 رفع ندبة السعامبلت السالية السجازة مؽ قبل وحجة الخقابة الجاخمية السكتسمة لذخوه الرخف بحيث ال تقل عؽ
ندبة %98

 ندبة التقاريخ السالية واإلدارية التي يتؼ رفعيا لئلدارة العميا ونذخىا عمى مؾقع الؾ ازرة اإللكتخوني
 ندبة اإلجخاءات الترحيحية الؾاردة في تقاريخ وحجة الخقابة والتي تقؾم السجيخيات بتظبيقيا
 تجقيق السعامبلت السالية

 إعجاد التقاريخ السالية واإلدارية
 التجقيق عمى السؾارد البذخية

 التجقيق عمى األنغسة السحؾسبة

 التأكج مؽ سبلمة الدجبلت السالية واإلدارية

 تجقيق ومتابعة عسل لجان السذتخيات والعظاءات

 أجخاء عسميات الجخد السفاجأة والجورية عمى الرشجوق ،الدمف ،السدتؾدعات
 التجقيق عمى بخامج التشسية السحمية وتعديد االنتاجية

