وزارة التخطيط والتعاون الدولي

خالصة المساعدات الخارجية الممتزم بها من خالل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمعام 3102
أوالً :أنواع المساعدات الخارجية
 )1المنح التي تحصل عميها المممكة يمكن تصنيفها عمى النحو التالي:


المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة من خالل وزارة التخطيط والتعاون الدولي :وىي المنح التي تقدم كدعم
مباشر لخزينة الدولة بحيث يتم من خالليا اإلنفاق عمى المشاريع والبرامج التنموية الواردة في قانون الموازنة

العامة ،أو أن يتم رصدىا كمخصصات إضافية ضمن الموازنة العامة لموازنات الو ازرات التي ستقوم بتنفيذ

مشاريع قطاعية معينة.


المنح الموجهة لتمويل مشاريع تنموية واولويات وطنية :وىي المنح التي يجري بشأنيا اتفاق مع و ازرة
التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع الو ازرات والمؤسسات المعنية حول أوجو استغالليا لتمويل البرامج

والمشاريع التنموية ذات األولوية ،حيث يتم توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة ويمتزم بيا من قبل الجية المانحة

منذ توقيع االتفاقيات الخاصة بيا ويتم استغالليا عمى مدى فترة تنفيذ المشروع ،والذي غالباً يتراوح ما بين

( )5-2سنوات.

 )2القررروا الميسرررة :يتتتم التعاقتتد عمتتى القتتروض الميس ترة بعتتد التنستتيق متتع و ازرة الماليتتة وأختتذ موافقتتة المجنتتة العميتتا
الو ازرية إلدارة الدين العام بيدف توفير التمويل الالزم لعدد من البرامج والمشتاريع التنمويتة ذات األولويتة الكبترى.

وتمتاز القروض الميسرة التي تتعاقد عمييا الحكومة مع التدول والجيتات المانحتة بشتروط تمويميتة ميسترة ،بأستعار
فائتتدة منخفضتتة تتتراوح متتا بتتين (صتتفر  ) 4-وفتترة ستتداد تتتراوح متتا بتتين ( )40-15ستتنة متضتتمنة فتترة ستتماح

تصل إلى ( )7-5سنوات.

 )3المسرراعدات الفنيررة :تقتتوم التتدول والجيتتات المانحتتة والتمويميتتة بتقتتديم مستتاعدات فنيتتة لتتمردن متتن ختتالل استتتقدام
الخبراء والمتطوعين ،وبرامج التوأمة ،والبعثتات الد ارستية دواعتداد د ارستات تنمويتة وتحميمتو .حيتث ييتدف ىتذا الجتزء
من المساعدات إلى رفع القدرات المؤسسية واإلدارية لعدد من المؤسسات والو ازرات الحكومية.

ثانياً :حجم المنح والقروا الميسرة التي تم التعاقد عميها خالل عام 2013
 بمغ حجم المساعدات الخارجية المقدمة لمردن من (منح ،قروض ميسرة ،مساعدات فنية) والممتزم بيا من مختمف
الدول والجيات المانحة والتمويمية خالل عام  2013ما مجموعو ( )2632.163مميون دوالر ،حيث بمغت قيمة المنح
الممتزم بيا ما مجموعو ( ) 2187.163مميون دوالر ،بما فييا تمك االتفاقيات التي تم توقيعيا مع كل من المممكة العربية

السعودية ودولة الكويت ودولة االمارات العربية المتحدة ضمن إطار منحة دول مجمس التعاون الخميجي لتنفيذ مشاريع

خالل الفترة ( ،)2016-2012فيما بمغت القروض الميسرة المتعاقد عمييا ( 445مميون دوالر).

 ومن الجدير بالذكر بأن المساعدات الممتزم بيا (منح ،وقروض ميسرة) خالل العام  ،2013ال يتم انفاقيا خالل العام
الذي تم التوقيع بو وانما يتم الصرف عمييا خالل فترة تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الممولة من تمك المساعدات
والتي تتراوح غالب ًا من ( )5-1سنوات.
 كما تجدر االشارة الى أن قيمة اتفاقيات المنح التي تم توقيعيا مع كل من المممكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة
االمارات العربية خالل العام  2013في إطار منحة دول مجمس التعاون الخميجي لممممكة ،ىي مخصصة لتمويل
مشاريع تنموية رأسمالية واردة في قانون الموازنة العامة ،ويتم الصرف عمييا خالل فترة تنفيذ المشروع التي غالباً ما

تتراوح ما بين ( ) 5-2سنوات ،وال يتم انفاقيا خالل العام الذي تم التوقيع بو .وفيما يمي ممخص المساعدات لمعام
.2013
مميون دوالر

المنح

)1
)2

القيمة
377

منح موجية لدعم الموازنة العامة

1810.163

منح موجية لدعم أولويات ومشاريع تنموية
مجموع منح
القروا الميسرة

2187.163
القيمة

 )0قروض ميسرة موجية لدعم الموازنة العامة

150

 )3قروض ميسرة موجية لدعم أولويات ومشاريع تنموية بما فييا المكفولة من الحكومة

295

مجموع القروا الميسرة

445

المجمرروع الكرررمي

32231022

ثالثاً :المساعدات الخارجية الممتزم بها لعام  3102حسب الجهة المانحة
مميون دوالر
المنح

القروا الميسرة

المجموع

الجهة المانحة
الواليات المتحدة االمريكية

552.7

-

552.7

االتحاد االوروبي

149.6

-

149.6

اليابان

13.28

-

13.28

البنك الدولي

13.28

220

233.28

البنك دولي /ممول من صندوق التحول شراكة دوفيل

14.25

-

14.25

المانيا

20.93

47.6

68.53

ايطاليا

2.03

-

2.03

فرنسا

2.04

20.4

22.44

المممكة المتحدة

20.7

-

20.7

ىولندا

1.3

-

1.3

الوكالة السويسرية لمتنمية

2.3

-

2.3

الصين

25.7

-

25.7

برنامج االغذية العالمي

40.93

-

40.93

برنامج االمم المتحدة االنمائي

11.64

-

11.64

منظمة االمم المتحدة لمتربية والعموم والثقافة

6.377

-

6.377

منظمة األمم المتحدة لمطفولة

2.4

-

2.4

المفوضية السامية لممم المتحدة لشؤون الالجئين

6.85

-

6.85

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

2.824

157

159.824

البنك االسالمي لمتنمية

0.162

-

0.162

215

-

215

الصندوق السعودي لمتنمية/المنحة الخميجية

299.4

-

299.4

صندوق ابو ظبي لمتنمية/المنحة الخميجية

783.47

-

783.47

2187.163

444

2632.163

الصندوق الكويتي لمتنمية االقتصادية العربية /المنحة
الخميجية

المجموع

رابعاً :المنح
الجهة

المشروع

قيمة التمويل

تاريخ التوقيع

الجهة المستفيدة

القطاع

200

20/5/2013

و ازرة المالية

دعم الموازنة

10.79

20/5/2013

و ازرة التربية والتعميم

التعميم والتعميم العالي

177

30/9/2013

و ازرة المالية

دعم الموازنة

(مميون دوالر)

مالحظات


منحة الدعم النقدي االضافية لمعام
2013

دعم قطاعات الصحة ،والتعميم ،والطاقة ،والمياه
في الموازنة العامة ،لمساعدة الحكومة االردنية

عمى تحمل أعباء استضافة االشقاء السوريين.



تم صرف المنحة بالكامل لحساب الخزينة العامة.



تيدف لممساعدة في تحمل أعباء استضافة األشقاء

السوريين ،سيتم استغالل ىذه المنحة لزيادة عدد

المدارس المستفيدة من مشروع إنشاء دواعادة تأىيل
المدارس الممول من الوكالة األمريكية لمتنمية

الدولية ( ،)USAIDوبناء القدرات المؤسسية لو ازرة
الواليات المتحدة األمريكية

دعم قطاع التعميم

التربية والتعميم في تحسين البرامج واألدوات

التدريبية لممعممين ،وذلك لتسييل عممية دمج

الطالب السوريين في المدارس ،وتوسيع نطاق
برنامج ()Early Grade Reading Project

الممول والمنفذ من قبل الوكالة األمريكية ،عمماً
بأن مشاريع ىذه المنحة سيتم تنفيذىا بالتنسيق مع

و ازرة التربية والتعميم وو ازرة التخطيط والتعاون

الدولي.
منحة الدعم النقدي االعتيادية لمعام
2013



تم صرف المنحة بالكامل لحساب الخزينة العامة.

الجهة

المشروع

قيمة التمويل

(مميون دوالر)

تاريخ التوقيع

الجهة المستفيدة

مالحظات

القطاع


منحة تحسين الخدمات األساسية المقدمة

و ازرة التربية والتعميم ،و ازرة

99.453

30/9/2013

منحة تعزيز المساءلة الديمقراطية

24.972

30/9/2013

منحة دعم التنمية االقتصادية

40.044

30/9/2013

لممواطنين

الصحة ،و ازرة المياه والري،
و ازرة األشغال العامة

واإلسكان ،وو ازرة البيئة

تيدف إلى دعم جيود حكومة المممكة األردنية

الياشمية الرامية إلى تعزيز وصول الخدمات
التعميم والتعميم العالي،

األساسية اليامة لممواطنين وال سيما المتعمقة

والصرف الصحي

والواردة ضمن استراتيجية عمل الوكالة األمريكية

بالصحة الوقائية والتخطيط األسري والتعميم والمياه

الصحة ،المياه

لمتنمية الدولية ()USAID
الفترة (.)2017-2013

في المممكة خالل

و ازرة العدل ،مجمس النواب،
و ازرة الشؤون السياسية

والبرلمانية ،ديوان التشريع

الواليات المتحدة األمريكية

والرأي ،المجمس القضائي،

و ازرة التنمية االجتماعية ،و ازرة
الداخمية ،و ازرة البمديات ،ىيئة

العدل والديمقراطية



والحكم الرشيد

تيدف إلى دعم جيود اإلصالح السياسية التي

تقوم بيا المممكة.

مكافحة الفساد ،الييئة المستقمة
لالنتخاب ،مؤسسات المجتمع
المدني
و ازرة المالية ،و ازرة الصناعة
والتجارة ،و ازرة االتصاالت

وتكنولوجيا المعمومات ،و ازرة

الصناعة والتجارة

السياحة واآلثار ،سمطة منطقة

واالستثمار،

و ازرة الطاقة والثروة المعدنية،

المعمومات ،السياحة،

العقبة االقتصادية الخاصة،
ىيئة تنظيم قطاع الكيرباء،

الشركات ،مؤسسات المجتمع
المدني

االتصاالت وتكنولوجيا
الطاقة



تيدف إلى دعم الجيود

المبذولة لزيادة النمو

االقتصادي وتحسين الفرص االقتصادية ودعم

التجارة واالستثمار ،والبنيو التحتية ،وتحسين

تنافسية القطاع الخاص بما ينسجم مع استراتيجية

عمل الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية )(USAID
في المممكة خالل الفترة (.)2017-2013

الجهة

المشروع

الواليات المتحدة األمريكية

مشروع دعم مكافحة اإلرىاب

المجموع الفرعي )0( -

قيمة التمويل

(مميون دوالر)
0.435

تاريخ التوقيع

الجهة المستفيدة

القطاع

30/9/2013

األمن العام

بناء قدرات

مالحظات



ييدف المشروع إلى تحديث أجيزة األمن العام.

44315


دعم المرحمة الثانية من إصالح قطاع
التعميم في األردن

40.8

10/11/2013

و ازرة التربية والتعميم

مساعدة الحكومة األردنية عمى تمبية االحتياجات

التعميمية لالجئين وتسييل التحاق الطمبة السوريين

التعميم والتعميم

في المدارس الحكومية دواعفائيم من التبرعات

العالي

المدرسية وأثمان الكتب المدرسية لمعام الدراسي

 ،2014/2013والتوعية بأىمية التعميم.


دعم خدمات الصرف الصحي في

المجتمعات األردنية المستضيفة لالجئين
االتحاد األوروبي

السوريين

دعم قطاع التعليم لمساعدة الحكومة
األردنية في التخفيف من استضافة
الالجئين السوريين

زيادة منحة برنامج اإلصالحات المالية
العامة

13.6

19/12/2013

و ازرة المياه والري

سيتم تنفيذ ىذا المشروع بالتعاون مع بنك اإلعمار

األلماني ( )KfWوسمطة المياه األردنية ،ويستيدف

المياه والصرف

تطوير نظام لجمع مياه الصرف الصحي في

الصحي

منطقة بيت رأس/محافظة اربد ،وتوسيع شبكة

الصرف الصحي في مدينة اربد.

5.7

25/9/2013

و ازرة التربية والتعميم

15

21/9/2013

و ازرة المالية

التعميم والتعميم
العالي

إصالحات المالية
العامة



بتنفيذ من خالل اليونيسف



دعم موازنة/دعم اإلصالحات المالية العامة

الجهة

المشروع

قيمة التمويل

(مميون دوالر)

تاريخ التوقيع

الجهة المستفيدة

مالحظات

القطاع

و ازرة الطاقة والثروة المعدنية،
زيادة منحة برنامج الطاقة المتجددة
وكفاءة الطاقة

المجمس األعمى لمعموم

6.8

8/9/2013

5.4

20/10/2013

40.8

25/11/2013

6.8

25/11/2013

1.1

31/12/2013

والتكنولوجيا/المركز الوطني

لمبحث والتطوير/مركز بحوث

الطاقة



دعم قطاعي من خالل الموازنة/برنامج الطاقة

المتجددة وكفاءة الطاقة

الطاقة ،و ازرة األشغال العامة
واإلسكان

زيادة منحة مشروع الطاقة الشمية وطاقة
الرياح

المجمس األعمى لمعموم

والتكنولوجيا/المركز الوطني

لمبحث والتطوير/مركز بحوث

الطاقة



زيادة مخصصات منحة الدعم المؤسسي في مجال

طاقة الرياح والطاقة الشمسية المركزة.

الطاقة

دعم قطاعي من خالل الموازنة.

االتحاد األوروبي

دعم اإلصالحات في قطاع العدل

و ازرة المالية ،و ازرة العدل،
المعيد القضائي

العدل


 ييدف إلى المضي بدعم تنفيذ إصالحات في
قطاع العدل من خالل ثالثة أىداف رئيسة ىي

والديمقراطية

دعم استقاللية السمطة القضائية ،ورفع كفاءة قطاع

والحكم الرشيد

العدل ،وتعزيز سيادة القانون.


دعم قطاع األمن في مجال تطبيق سيادة
القانون

و ازرة الداخمية

تقديم الدعم المؤسسي لو ازرة الداخمية في بناء
قدراتيا في القيادة والتنسيق في المجال األمني،

وكذلك تقديم الدعم لمنيجيات عمل فعالة

بناء قدرات

لمؤسسات إنفاذ القانون التابعة لمديرية األمن

العام.


البرنامج األورو-متوسطي
لمشباب/المرحمة الرابعة

و ازرة الشؤون السياسية
والبرلمانية

بناء قدرات

زيادة المنحة األوروبية لممرحمة الرابعة من البرنامج

األورو-متوسطي لمشباب (Euro-Med Youth

 )Programme-Phase IVبمبمغ إضافي
قيمتو ( )800ألف يورو.

الجهة

المشروع

االتحاد األوروبي

دعم المجتمع المدني واإلعالم

قيمة التمويل

(مميون دوالر)

تاريخ التوقيع

الجهة المستفيدة

مالحظات

القطاع

رئاسة الوزراء/و ازرة دولة
لشؤون اإلعالم،

13.6

25/11/2013

و ازرة الشؤون السياسية
والبرلمانية،

المركز الوطني لحقوق



تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتعزيز

البيئة المؤسسية والتنظيمية المالئمة وبناء القدرات

بناء قدرات

في قطاع اإلعالم ،والمساعدة في تنفيذ استراتيجية

القطاع.

اإلنسان،

منظمات المجتمع المدني
المجموع الفرعي )2( -

149.6
مشروع التخمص من المواد المستنزفة
لطبقة األوزون -المرحمة الثالثة


2.8

16/5/2013

و ازرة البيئة

البيئة

0.232

14/3/2013

دائرة االحصاءات العامة

بناء قدرات

المؤثرة والمضرة لطبقة االوزون ،مقدم ىذا التمويل

من صندوق مونتلاير وبإدارة البنك الدولي.


البنك الدولي

بناء القدرات االحصائية
المجتمعات المستضيفة لالجئين

السوريين لالستجابة لمخدمات الطارئة
وبناء القدرات لمتكيف مع التغيرات

10

12/10/2013

االجتماعية

البنك الدولي

المجموع الفرعي )3( -

بناء قد ارت ديوان المحاسبة

13.28

0.25

27/11/2013

و ازرة الداخمية ،المياه والري،
المالية ،والشؤون البمديت تتة،
وبنك تنمية المدن والقترى

ديوان المحاسبة

ييدف المشروع إلى معالجة والتخمص من المواد

تمكين دائرة اإلحصاءات العامة من تطوير قدراتيا

االحصائية ،لتمكين الحكومة االردنية من اعداد

الخطط التنموية والدراسات المتعمقة بمياميا.



تقديم دعم مالي لعدد من البمديات األكثر استضافة

ألعداد

التنمية المحمية

الالجئين،

لتتمكن

من

االستجابة

لممستجدات الطارئة ،وتقديم الخدمات البمدية،

وأىميا إدارة النفايات.

بناء قدرات



تقديم دعم مؤسسي لديوان المحاسبة لتطوير ادائو

وفق المعايير والممارسات الدولية.

المشروع

الجهة

قيمة التمويل

(مميون دوالر)

تاريخ التوقيع

الجهة المستفيدة

مالحظات

القطاع



ييدف المشروع بشكل رئيس الى تحسين شبكات
األمان االجتماعي واستيداف الفقراء ،وذلك من

خالل المكونين التاليين:

السجل الموحد وبرنامج الوصول لمفقراء

9.5

23/11/2013

و ازرة المالية /دائرة ضربة
الدخل /و ازرة التخطيط
والتعاون الدولي

االجتماعي وتشغيمو في و ازرة المالية /دائرة

ضريبة الدخل والمبيعات.

التنمية المحمية


the integrated outreach worker

 ،)programوالذي ستشرف عمى تنفيذه

صندوق التحول شراكة دوفيل

و ازرة التخطيط والتعاون الدولي1


و ازرة العمل وصندوق التدريب
برنامج دعم بناء سوق عمل نشط

4.75

28/11/2013

والتشغيل والتعميم الميني

والتقني ،وبالتعاون والتوجيو

االستراتيجي من قبل صندوق

فرص الحصول عمى التوجيو الميني ،والبحث عن

عمل ،وعمى التدريب في سوق العمل بين فئة

العمل والتشغيل

الشباب المستيدفة (في محافظة معان ،ومحافظة

ثانية في الشمال سيتم تحديدىا الحقاً ،مع إمكانية
إضافة محافظة ثالثة إن تمكن ذلك)

04134


)(WFP

ييدف البرنامج الى تحسين فرص العمل لمخريجين

والشباب العاطمين عن العمل من خالل زيادة

الممك عبد اهلل الثاني لمتنمية

برنامج األغذية العالمي

البرنامج الريادي المتكامل لموصول لمفقراء

من خالل الباحثين االجتماعيين ( Piloting

البنك دولي /ممول من

المجموع الفرعي )4( -

تطوير سجل وطني موحد لشبكات األمان

مشروع البرنامج الوطني لمتغذية
المدرسية

16.9

3/11/2013

و ازرة التربية والتعميم

التعميم والتعميم العالي

التوسع في تغطية التغذية المدرسية كشبكة إنتاجية

لممان االجتماعي والحفاظ عمى التسجيل في

المدارس ،وتوفير المساعدة التقنية لتحسين القدرة

المؤسسية عمى تصميم برامج التغذية المدرسية
دوادارتيا والتخطيط ليا.

المشروع

الجهة

قيمة التمويل

(مميون دوالر)

تاريخ التوقيع

الجهة المستفيدة

مالحظات

القطاع



ييدف إلى مساعدة األردنيين في المناطق الريفية

والحضرية المتضررة اقتصادياً من األزمة السورية،
برنامج األغذية العالمي
)(WFP

وتحسين فرص الحصول عمى الغذاء وحماية سبل

و ازرة الزراعة ،وو ازرة التنمية

Protracted Relief and
Recovery, Operation

24.026

28/11/2013

االجتماعية ،وصندوق المعونة
الوطني ،والتحالف الوطني

كسب العيش ،واستعادة القدرة اإلنتاجية من خالل

المساعدة في إنشاء مشاريع مدرة لمدخل .باإلضافة

التنمية المحمية

إلى تقديم المساعدة لممؤسسات الوطنية لمعالجة

لمكافحة الجوع

األمن الغذائي ،كما وسيركز المشروع عمى

المحافظات التي يتركز فييا الالجئين السوريين

(عمان ،واربد ،والمفرق ،والزرقاء).
المجموع الفرعي )5( -

41102



ييدف إلى تمكين األردنيين في المجتمعات

المستضيفة لالجئين السوريين في مناطق الشمال
خاصة في محافظتي المفرق واربد ،وذلك عن

طريق خمق فرص عمل والنيوض بمبادرات جديدة

برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي )(UNDP

مشروع تخفيف أثر أزمة الالجئين

السوريين عمى المجتمعات المستضيفة

تساعد عمى تمكين ىذه المجتمعات اقتصادياً،
10.388

15/7/2013

و ازرة التخطيط والتعاون الدولي

التنمية المحمية

وترفع من مستوياتيا المعيشية وتحد من معدالت

الفقر باإلضافة إلى تطوير آلية إيصال الخدمات
االجتماعية

لمردنيين

المستيدفين

في

ىذه

المجتمعات ،وتحسين التنمية االقتصادية المحمية

عن

طريق

المشاريع

الميكروية

والصغيرة

والمتوسطة وبناء القدرات فييا عن طريق إقامة

ودعم المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة.

الجهة

المشروع

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

برنامج الشباب العربي المتطوع من أجل

المجموع الفرعي )6( -

11.64

قيمة التمويل

(مميون دوالر)

تاريخ التوقيع

الجهة المستفيدة

القطاع

23/3/2013

المجمس األعمى لمشباب

بناء قدرات

مالحظات



)(UNDP

مستقبل أفضل

زيادة وعي الشباب بأىمية العمل التطوعي ،وتفعيل
دورىم واندماجيم االجتماعي من خالل تقوية

1.25

اليياكل األساسية الالزمة لبناء ميارات الشباب
وقدراتيم في المنطقة مما سيعزز اندماجيم
االجتماعي ومشاركتيم الفاعمة في التنمية

االجتماعية واالقتصادية لبمدانيم.



تمكين النساء في قرية أم الجمال في شمال األردن

ومحافظة المفرق ،وتمكينيم من تحسين سبل
تمكين المرأة الريفية في منطقة المفرق
وأم الجمال

منظمة األمم المتحدة لمتربية

0.577

22/12/2013

و ازرة السياحة واآلثار ومحافظة
المفرق وبمدية أم الجمال

معيشتيم وتحقيق التنمية المستدامة من خالل

التنمية المحمية

الفرص التي توفرىا إدارة وتعزيز موقع أم الجمال

األثرية ،ويستيدف المشروع النساء في المنطقة

والثقافة والعموم

بتوفير فرص جديدة لتوليد الدخل.

()UNESCO

استدامو التعميم النوعي وتعزيز فرص

تنمية الميارات لمشباب السوريين (لمرحمة

المجنة الوطنية األردنية لمتربية
5.8

2013/2/6

األولى)
المجموع الفرعي )7( -

والثقافة والعموم /و ازرة التربية

والتعميم بالتعاون مع كويست

قطاع التعميم



البيانات المتعمقة ببرامج التعميم غير الرسمي.

سكوب واكاديمية الممكة رانيا

6.377


فرنسا

تقديم تدريب لممعممين ،وانشاء وتحديث قاعدة

دعم الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة

0.68

29/5/2013

و ازرة الطاقة والثروة المعدنية

الطاقة

دعم فني لتنفيذ اجراءات كفاءة الطاقة وستساىم
في البدء بتنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة من

خالل بناء قدرات كوادر و ازرة الطاقة والثروة

المعدنية وتطوير قاعدة معمومات في مجال ترشيد

الطاقة.

الجهة

فرنسا
المجموع الفرعي )8( -
إيطاليا
المجموع الفرعي )9( -

المشروع
اتفاقية صندوق تمويل الدراسات وبناء
القدرات

اتفاقية منحة دعم الموازنة الخاصة

بمشروع دعم البمديات المتأثرة بالالجئين
السوريين

المنحة الخاصة إلعداد الخطة الشمولية
لمشروع ( Climate Protection in
)the Wastewater Sector
مشروع "تزويد المياه في األردن

1.36

وبناء قدرات لمشاريع تنوي الحكومة األردنية

تنفيذىا بالتعاون مع الجانب الفرنسي


2.03

2/12/2013

و ازرة الشؤون البمدية

التنمية المحمية

لتمويل مشاريع تيدف لمساعدة البمديات في

تحسين الظروف المعيشية لممواطنين األردنيين

المتأثرين نتيجة نزوح السوريين الى المممكة.


2.03

0.995

23/12/2013

17/12/2013

و ازرة األشغال العامة واإلسكان

و ازرة المياه والري

الطاقة

المياه والصرف

لممجتمعات المستضيفة لالجئين

13.6

19/11/2013

. 20-15



الصحي

حماية التنوع البيئي

4.3

28/8/2013

و ازرة البيئة

إلعداد الخطة الشمولية لمشروع ( Climate

)Protection in the Wastewater Sector

المياه والصرف

لتمويل مشروع ييدف لمساعدة قطاع المياه في

االردن لتخطي ظروفو الطارئة وخصوصاً في

الصحي
البيئة

ييدف لتحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية،
وخفض استيالك الطاقة في المباني الحكومية من


و ازرة المياه والري

السوريين/المرحمة الثانية

اليابان

17/11/2013

متعدد

بناء قدرات



دعم لتنفيذ دراسات جدوى وتقديم مساعدات فنية

2.03

الحكومية

المجموع الفرعي )10( -

(مميون دوالر)

2.04

برنامج كفاءة الطاقة في المباني

المانيا

قيمة التمويل

تاريخ التوقيع

الجهة المستفيدة

القطاع

مالحظات

محافظات الشمال بسبب نزوح السوريين الى

المممكة.



حماية التنوع البيئي في األردن.

31102
 110سيارات صديقة لمبيئة

3.18

18/3/2013

مختمف الوزرات والمؤسسات
الحكومية

البيئة



ييدف المشروع الى توفير استيالك الطاقة
والمحافظة عمى البيئة.

الجهة

اليابان
المجموع الفرعي )01( -

المشروع
شراء تنكات مياه وصياريج نضح
وضاغطات نفايات لممجتمعات
المستضيفة لالجئين السوريين

قيمة التمويل

(مميون دوالر)
10.1

تاريخ التوقيع

27/10/2013

الجهة المستفيدة

و ازرة الشؤون البمدية

القطاع
المياه والصرف



لممساىمة في تخفيف األعباء الممقاة عمى كاىل
الحكومة األردنية نتيجة استضافتيا لمعداد

الصحي

المتزايدة من الالجئين السوريين.

02131
اتفاقية التعاون االقتصادي والفني

12.85

10/4/2013

تحدد الحقا

--

الصين
اتفاقية التعاون االقتصادي والفني
المجموع الفرعي )03( -

مالحظات

12.85

18/9/2013

تحدد الحقا



تنفيذ مشاريع تنموية ذات اولوية يتفق عمييا الحقا

مع الجانب الصيني.

--

3415


مشروع سيناريوىات االردن 2030

0.060

27/5/2013

مركز الدراسات االستراتيجية

بناء قدرات

تصميم األدوية بمؤازرة الحاسب اآللي

0.010

24/3/2013

الجامعة األردنية

بناء قدرات

األردن ،وتحديد المسارات المؤدية إلى احتماالتو

المختمفة.



البنك االسالمي لمتنمية
مؤتمر الطاقة المتجددة ومستقبميا في
العالم العربي

0.030

9/1/2013

0.020

2/9/2013

الجمعية األردنية لمبحث
العممي

العموم الصيدالنية.

الطاقة

برنامج تدريبي حول المحاسبة الحكومية

ييدف الى مناقشة الواقع واالطر والمحددات

لموصول الى توصيات تساعد في بمورة سياسات
حول موضوع الطاقة المتجددة في العالم العربي.


البنك المركزي االردني

تيدف الورشة الى تعزيز المفيوم العام لمكيمياء
الطبية الحسابية بين الباحثين العاممين في مجال



بناء قدرات

ييدف المشروع الى استشراف المستقبل في

ييدف البرنامج الى اتاحة الفرصة امام العاممين
في مجاالت اصالح المالية العامة في المنطقة

العربية لتبادل الخبرات والتجارب فيما بينيم.

الجهة

البنك االسالمي لمتنمية
المجموع الفرعي )02( -
الصندوق العربي لألنماء
االقتصادي واالجتماعي

المشروع
دعم تدريب حول االمن والسالمة
الحياتية لدول الشرق االوسط

قيمة التمويل

(مميون دوالر)

تاريخ التوقيع

الجهة المستفيدة

القطاع

1/6/2013

الجمعية العممية الممكية

بناء قدرات

مالحظات


0.042

بمشاركة عدد من المشاركين من دول منطقة
الشرق االوسط.

11023

انشاء الحفائر والسدود الصحراوية

1.061

9/4/2013

سمطة وادي االردن

0.702

4/4/2013

مؤسسة إعمار الكرك

المياه والصرف



انشاء سكن طالبات جامعيات في جامعة
مؤتة

الصندوق العربي لألنماء

الصحي

الزراعة وري المواشي.

باإلصدار البوزيتروني(Pet-CT-
)Scan

2.824

تيدف المنحة الى المساىمة في انشاء سكن
لمطالبات الجامعيات الوافدات من كافة محافظات

التعميم والتعميم العالي

المممكة المواتي يدرسن في جامعة مؤتو والكميات

الجامعية في الكرك.

االقتصادي واالجتماعي

شراء جياز طبي لمتصوير المقطعي

انشاء عدد من الحفائر والسدود الصحراوية لتوفير

المياه ألىالي المناطق الصحراوية الستخداميا في



المجموع الفرعي )04( -

عقد ورشة عمل حول االمن والسالمة الحياتية

1.061

9/7/2013

مؤسسة الحسين لمسرطان

الصحة



شراء جياز طبي متقدم وحديث لمؤسسة الحسين
لمسرطان.

المشروع

الجهة

قيمة التمويل

(مميون دوالر)

تاريخ التوقيع

الجهة المستفيدة

القطاع

5/5/2013

و ازرة الطاقة والثروة المعدنية

الطاقة

مالحظات



ييدف الى دعم االقتصاد القومي في المممكة

وتحقيق اىدافيا االستراتيجية في تقميص أزمة
الطاقة التي تعاني منيا المممكة ،وذلك من خالل

انشاء ميناء الغاز الطبيعي المسال في
العقبة

65

استيراد الغاز الطبيعي المسال لتوفير مصدر

إضافي لتمبية الطمب الحالي والمتوقع عمى الغاز
الطبيعي ،مع تحقيق تدفق مستمر لمغاز في حالة

الصندوق الكويتي لمتنمية

انقطاع المصادر االخرى .ويتم صرف قيمة

االقتصادية العربية /المنحة

المنحة عمى مدى سنوات تنفيذ المشروع والتي

الخميجية

تتراوح من ( )4-2سنوات.


طاقة الرياح لتوليد الكيرباء في منطقة
معان

150

5/5/2013

و ازرة الطاقة والثروة المعدنية

ييدف المشروع إلى المساىمة في تمبية الطمب
المتزايد عمى الطاقة الكيربائية من خالل انتاج
الكيرباء من طاقة الرياح المتاحة في منطقة

الطاقة

معان .ويتم صرف مبالغ المنحة خالل فترة تنفيذ

المشروع والتي تتراوح ( )4-2سنوات.
المجموع الفرعي )04( -

304


صندوق السعودي لمتنمية/
المنحة الخميجية

استكمال البنية التحتية في المناطق
االقتصادية التنموية

ييدف البرنامج إلى تطوير البنية التحتية والفوقية
لممناطق االقتصادية التنموية بما يعزز قدرات

42.4

7/2/2013

و ازرة المالية

بنية تحتية

جذب االستثمار وذلك عن طريق توفير المنشآت

والخدمات والتجييزات األساسية التي تحتاجيا

المناطق التنموية .وتصرف اموال المنحة خالل
فترة تنفيذ المشروع والتي تتراوح ( )4-2سنوات.

المشروع

الجهة

قيمة التمويل

(مميون دوالر)

تاريخ التوقيع

الجهة المستفيدة

القطاع

7/2/2013

و ازرة النقل

النقل

مالحظات



ييدف المشروع إلى دعم االقتصاد األردني وذلك

بتنفيذ وصمة الشيدية التي تمثل القسم األول من
انشاء وصمة سكة حديد الشيدية

75

شبكة السكك الحديدية الوطنية المكونة من خمسة
أقسام ،ومن خالل المشروع سيتم نقل الفوسفات
من منجم الشيدية عن طريق سكة الحديد بدال من

الشاحنات .وسوف يصرف مبمغ المنحة خالل فترة
تنفيذ المشروع والتي تتراوح ( )4-2سنوات.


صندوق السعودي لمتنمية/
المنحة الخميجية

برنامج تطوير البنية التحتية لمجامعات
وكميات المجتمع التقنية

62

7/2/2013

120

7/2/2013

الجامعات والكميات التقنية
الحكومية

ييدف البرنامج إلى تطوير البنية التحتية لمجامعات
من خالل التدريب إنشاء وتجييز بعض المباني

لمجامعات الحكومية والكميات التقنية .وتصرف

التعميم والتعميم العالي

المنحة عمى مدة فترة تنفيذ المشروع والتي تتراوح

( )4-2سنوات.


إعادة انشاء طريق الزرقاء -العمري
الحدودي

ييدف المشروع إلى إعادة إنشاء الطريق الموصل
بين مدينة الزرقاء ومركز العمري عمى حدود

و ازرة االشغال العامة

المممكة األردنية الياشمية مع حدود المممكة

بنية تحتية

العربية السعودية ويبمغ طول الطريق حوالي

( )100كم .وتصرف اموال المنحة عمى مدى فترة

تنفيذ المشروع والتي تتراوح من( )5-3سنوات.
المجموع الفرعي )02( -

30014


صندوق ابو ظبي لمتنمية/
المنحة الخميجية

انشاء مركز معالجة االورام

16.36

14/5/2013

الخدمات الطبية الممكية

الصحة

إنشاء مركز متكامل لمعالجة االورام بسعة 150

سرير في محيط مستشفى الممكة عمياء ،وتصرف

اموال المنحة عمى مدى فترة تنفيذ المشروع والتي

تتراوح من ( )4-3سنوات.

الجهة

المشروع

قيمة التمويل

تاريخ التوقيع

الجهة المستفيدة

القطاع

توسعة مستشفى الحسين لمسرطان

25

14/5/2013

مؤسسة الحسين لمسرطان

الصحة

بناء ( )60مدرسة جديدة

26.69

14/5/2013

(مميون دوالر)

مالحظات



ييدف المشروع الى توسعة مستشفى الحسين

لمسرطان من خالل إضافة مباني جديدة وتجييزىا
بأحدث االجيزة والمعدات لمواجية االعداد
المتزايدة من المراجعين عمى المستوى المحمي

واالقميمي .وتصرف اموال المنحة عمى مدى فترة

تنفيذ المشروع والتي تتراوح ( )3سنوات.



بناء  60مدرسة جديدة في مختمف مناطق المممكة

لمواجية تزايد اعداد الطمبة وتوفير بيئة تعميمية

التعميم والتعميم العالي

متطورة .وتصرف اموال المنحة عمى مدى فترة

تنفيذ المشروع والتي تتراوح ( )4-3سنوات.
و ازرة التربية والتعميم

صندوق ابو ظبي لمتنمية/



المنحة الخميجية

بناء ( )25مدرسة اساسية

7.05

14/5/2013

إعادة تأىيل مشاريع الري

17.43

14/5/2013

سمطة وادي االردن

انشاء السدود

48.62

14/5/2013

سمطة وادي االردن

إنشاء كميات جامعية متوسطة

9.08

14/5/2013

و ازرة التعميم العالي

بناء  25مدرسة اساسية جديدة في عدد من
مناطق المممكة لمواجية تزايد اعداد الطمبة وتوفير

بيئة تعميمية متطورة .وتصرف اموال المنحة عمى

التعميم والتعميم العالي

مدى فترة تنفيذ المشروع والتي تتراوح ()4-3

سنوات.


المياه والصرف

الري في عدد من المناطق في المممكة .وتصرف

الصحي

المياه والصرف

اموال المنحة عمى مدى فترة تنفيذ المشروع والتي

تتراوح ( )4-2سنوات.



ييدف المشروع الى انشاء عدد من السدود في كل



ييدف المشروع الى دعم كميات المجتمع التقنية.

الصحي

التعميم والتعميم العالي

ييدف المشروع الى تأىيل ورفع كفاءة مشاريع

من منطقة زرقاء ماعين.

وتصرف اموال المنحة عمى مدى فترة تنفيذ

المشروع والتي تتراوح ( )3-2سنوات.

المشروع

الجهة

قيمة التمويل

(مميون دوالر)

تاريخ التوقيع

الجهة المستفيدة

مالحظات

القطاع



ييدف المشروع الى توليد ما مقداره  100ميجا
واط كيرباء من الطاقة الشمسية الذي يعزز تحقيق

مشروع توليد الكيرباء من الطاقة
الشمسية

150

14/5/2013

210

14/5/2013

االىداف االستراتيجية الوطنية لمطاقة الذي يعتبر

اىم اىدافيا تمبية ما مقداره 10

الطاقة

من مصادر الطاقة المتجددة .وتصرف اموال

المنحة عمى مدى فترة تنفيذ المشروع والتي تتراوح

و ازرة الطاقة والثروة المعدنية

( )3-2سنوات.


منشآت تخزين المشتقات النفطية

من خمية الطاقة

سيعمل المشروع عمى انشاء اماكن تخزين

لممشتقات النفطية لتوفير احتياطي استراتيجي من

الطاقة

ىذه المواد .وتصرف اموال المنحة عمى مدى فترة

تنفيذ المشروع والتي تتراوح ( )4-3سنوات.
صندوق ابو ظبي لمتنمية/



المنحة الخميجية

برنامج إنشاء واستكمال وتوسعة وتحسين
الطرق

ييدف ىذا البرنامج الى تمويل انشاء واستكمال

وتوسعة وصيانة الطرق بمختمف تصنيفاتيا في
186.24

14/5/2013

و ازرة االشغال العامة واالسكان

بنية تحتية

87

14/5/2013

و ازرة االشغال العامة واالسكان

بنية تحتية

مناطق المممكة بما فييا الطرق الزراعية ،حيث

سينعكس ىذا البرنامج عمى مستوى الطرق.

وتصرف اموال المنحة عمى مدى فترة تنفيذ

المشروع والتي تتراوح ( )4-3سنوات.


ممر عمان التنموي

استكمال تنفيذ مشروع ممر عمان التنموي وتغطية

الفجوة التمويمية عمى المشروع تمييدا الستكمال

تنفيذ الذي من المتوقع في نياية العام .2014

تصرف اموال المنحة عمى مدة تتراوح من ()2-1

سنة.
المجموع الفرعي )05( -

512145

المشروع

الجهة

قيمة التمويل

(مميون دوالر)

تاريخ التوقيع

المجتمعات المستضيفة لالجئين

المممكة المتحدة

السوريين لالستجابة لمخدمات الطارئة
وبناء القدرات لمتكيف مع التغيرات

20.7

12/10/2013

االجتماعية

المجموع الفرعي )01( -

السوريين لالستجابة لمخدمات الطارئة
وبناء القدرات لمتكيف مع التغيرات

2.3

12/10/2013

االجتماعية

المجموع الفرعي )00( -

و ازرة الداخمية ،المياه والري،
المالية ،والشؤون البمديت تتة،
وبنك تنمية المدن والقترى

القطاع



ألعداد

التنمية المحمية

المجموع الفرعي )31( -

المفوضية السامية لألمم

المتحدة لشؤون الالجئين
()UNHCR

الالجئين،

لتتمكن

من

االستجابة

لممستجدات الطارئة ،وتقديم الخدمات البمدية،

وأىميا إدارة النفايات.

و ازرة الداخمية ،المياه والري،
المالية ،والشؤون البمديت تتة،
وبنك تنمية المدن والقترى



تقديم دعم مالي لعدد من البمديات األكثر استضافة
ألعداد

التنمية المحمية

الالجئين،

لتتمكن

من

االستجابة

لممستجدات الطارئة ،وتقديم الخدمات البمدية،

وأىميا إدارة النفايات.

2.3


هولندا

تقديم دعم مالي لعدد من البمديات األكثر استضافة

3115
المجتمعات المستضيفة لالجئين

الوكالة السويسرية لمتنمية

الجهة المستفيدة

مالحظات

دعم مستشفى الرمثا الحكومي من خالل
منظمة أطباء بال حدود

1.3

2013/8/14

و ازرة الصحة

الصحة

تقديم خدمات الرعاية الصحية لمجرحى السوريين
في مستشفى الرمثا الحكومي.



تقديم خدمات الرعاية الصحية النفسية التي تمي

لعمميات

012
مذكرة التفاىم بيدف دعم الحكومة

األردنية في تحمل أعباء استضافة

الالجئين السوريين عن طريق تجييز

 13مستشفى و 31مركز صحي و3
بنوك دم باألجيزة والمعدات الطبية

6.1

2013/2/27

و ازرة الصحة

الصحة



تجييز  13مستشفى و 31مركز صحي و 3بنوك
دم باألجيزة والمعدات الطبية

المشروع

الجهة

قيمة التمويل

(مميون دوالر)

تاريخ التوقيع

الجهة المستفيدة

مالحظات

القطاع



دعم الحكومة في تحمل األعباء اإلضافية الناجمة

عن استضافة اإلخوة العراقيين والسوريين عمى

النحو التالي:

المفوضية السامية لألمم

المتحدة لشؤون الالجئين

دعم الحكومة في تحمل األعباء

اإلضافية الناجمة عن استضافة اإلخوة
العراقيين والسوريين

()UNHCR

و ازرة التخطيط والتعاون الدولي
0.748

2013/11/28

و ازرة التنمية االجتماعية
مديرية االمن العام
و ازرة الصحة

 74,788.7 .1دوالر لدار الوفاق األسري (و ازرة
التنمية االجتماعية)

قطاع خدمات الحماية

 132,394.3 .2دوالر إلدارة حماية األسرة

قطاع الصحة

(مديرية األمن العام)

 12,253.5 .3دوالر دائرة االحصاءات العامة

 450,570.4 .4دوالر لو ازرة التخطيط والتعاون
الدولي

 78,309.8 .5دوالر و ازرة الصحة
المجموع الفرعي )30( -

منظمة األمم المتحدة

لمطفولة ()UNICEF

المجموع الفرعي )23( -

6.85

بروتوكول لتوفير التعميم لمطفال

السوريين في مخيم الزعتري من خالل


2.4

دعم وزارة التربية والتعميم

2013/6/12

و ازرة التربية والتعميم

قطاع التعميم

توفير تدريب المعممين وصرف مكافآت وبدل
رواتب وتنفيذ أعمال بناء وصيانو وتجييز لمدرسة

الزعتري.

314
المجموع الكمي

2187.163

خامساً :القروا الميسرة
قيمة التمويل
المشروع

الجهة

دعم مؤسسات االعمال المتناىية الصغر والصغيرة
والمتوسطة في االردن

بالعممة األصمية

قيمة التمويل
(مميون دوالر)

تاريخ التوقيع

الجهة المستفيدة

12/3/2013

البنك المركزي

دعم تمويل المؤسسات

 70مميون دوالر

70

البنك الدولي
قرض طارئ لدعم الموازنة

استكمال مشاريع مياه الديسي

فرنسا

برنامج كفاءة الطاقة في المباني الحكومية

القطاع

 150مميون دوالر
أمريكي

 51مميون دوالر
يورو

 51مميون دوالر
يورو

و ازرة المالية /و ازرة

المتناىية الصغر والصغيرة
والمتوسطة

150

28/7/2013

الصحة وو ازرة الصناعة

دعم موازنة

20.4

25/6/2013

شركة مياىنا

المياه والصرف الصحي

20.4

23/12/2013

والتجارة

و ازرة األشغال العامة
واإلسكان

2204

4706
برنامج حماية المناخ في قطاع الصرف الصحي

االقتصادي واالجتماعي

222

الطاقة

ألمانيا

الصندوق العربي لألنماء

المجموع

توسعة محطة كيرباء شركة السم ار (المرحمة السادسة)
دعم مشاريع ومؤسسات القطاع الخاص المتوسطة

والصغيرة

المجموع

 02مميون دوالر
يورو

 02مميون دينار
كويتي

 12مميون دوالر
أمريكي

27.2

23/12/2013

107

10/2/2013

50

26/9/2013

و ازرة المياه والري
شركة السم ار لتوليد
الكيرباء

البنك المركزي
 445مميون دوالر

المياه والصرف الصحي

الطاقة
دعم تمويل المؤسسات

المتناىية الصغر والصغيرة
والمتوسطة

157

سادساً :التعاون الفني وأدوات الدعم المؤسسي الممولة من االتحاد االوروبي
 )0مشاريع التوأمة:










مشروع توأمة في مجال السالمة المرورية ،وبكمفة تبمغ ( )0,95مميون يورو ،ولمدة  15شي اًر.

مشروع توأمة في مجال الحماية االجتماعية لو ازرة التنمية االجتماعية ،وبكمفة تبمغ ( )1مميون يورو ،ولمدة  18شي اًر.
مشروع توأمة في مجال الطيران المدني ،وبكمفة تبمغ ( )1,3مميون يورو ،ولمدة  18شي اًر.

مشروع توأمة لدعم شركة الكهرباء ،وبكمفة تبمغ ( )1,7مميون يورو ،ولمدة  24شي اًر.
مشروع توأمة في مجال السياحة ،وبكمفة تبمغ ( )1,1مميون يورو ،ولمدة  18شي اًر.

مشروع توأمة في مجال مكافحة الجريمة االلكترونية ،وبكمفة تبمغ ( )0,9مميون يورو ،ولمدة  15شي اًر.
مشروع توأمة في مجال االحصاءات ،وبكمفة تبمغ ( )1,2مميون يورو ،ولمدة  18شي اًر.

شير.
مشروع توأمة لدعم المديرية العامة لقوات الدرك ،وبكمفة تبمغ ( )1,1مميون يورو ،ولمدة  15اً
مشروع توأمة لدعم ديوان المحاسبة ،وبكمفة تبمغ ( )1,2مميون يورو ،ولمدة  21شي اًر.

 )3عقود الخدمات:


مشروع دعم فني لو ازرة و ازرة الصناعة والتجارة والتموين في إطار تنفيذ خطة العمل المشتركة لسياسة الجوار ،وبكمفة

تبمغ ( )1,9مميون يورو.



مجموعة من مشاريع الدعم الفني قصيرة األجل:
 تصميم مشروع نظام إدارة المعمومات المائية لو ازرة المياه والري.

 تزويد و ازرة النقل بخبراء لدعم استكمال مشروع تسييل النقل والتجارة .
 تزويد و ازرة الطاقة بخبراء لدراسة سوق الغاز المسال.
 )2عقود المنح:


منحة لدراسة اليجرة بالتعاون مع دائرة اإلحصاءات العامة ،وبكمفة تبمغ ( )0.5مميون يورو ،ولمدة  24شي اًر.

 )4أنشطة أداة الدعم الفني والتبادل المعموماتي (:)TAIEX


تم خالل عام  2013تنظيم ما مجموعو ( )37نشاطاً من خالل أداة الدعم الفني وتبادل المعمومات ( ،)TAIEXوعمى

النحو التالي:

 ورش العمل

تم تنظيم ( )3ورش عمل محمية ،األولى حول موضوع "ضمان جودة التعميم في المدارس الحكومية" لصالح و ازرة
التربية والتعميم وأكاديمية الممكة رانيا لتدريب المعممين ،والثانية حول موضوع "قواعد المنشأ األوروبية" لصالح

و ازرة التجارة والصناعة وغرفة صناعة األردن ،والثالثة حول موضوع "تقييم ضمان الجودة دوادارة المياه" لصالح
مختبرات العقبة الدولية-بن حيان" ،وىي الورشة األولى التي يتم تنظيميا في مدينة العقبة.
 بعثات الخبراء

تم إيفاد ( ) 8بعثات لخبراء من االتحاد األوروبي لصالح عدد من الو ازرات والمؤسسات الحكومية وشبو الحكومية،
ومنيا و ازرة الزراعة في مجا ل األمراض السالمة النباتية ،وو ازرة الخارجية في مجال التنقل واليجرة ومراقبة الحدود

ووثائق السفر وىويات األحوال الشخصية (أربعة بعثات) ،والجمعية العممية الممكية في مجال التقييم المختبري
لسالمة العاب األطفال واالحمال الكيربائية (بعثتين) ،وىيئة المناطق التنموية في مجال الشروط البيئية لمشاريع
الطاقة الشمسية لتوليد الكيرباء.
 الزيارات الدراسية

شارك ما مجموعو سبعة وعشرون موظفاً من الو ازرات والمؤسسات الحكومية المختمفة في ( )9زيارات دراسية إلى

دول االتحاد األوروبي بيدف التعرف عمى أفضل الممارسات ونقل المعرفة الفنية والعممي ،واشتممت الزيارات عمى
مشاركين من و ازرة الزراعة ،وو ازرة الصناعة والتجارة ،وو ازرة البيئة ،ومؤسسة الغذاء والدواء ،ومؤسسة المواصفات

المقاييس ،وىيئة تنظيم العمل االشعاعي والنووي ،وىيئة تنظيم قطاع االتصاالت ،ومختبرات العقبة الدولية -بن
حيان ،والجمارك ،ودائرة قاضي القضاة ،ومديرية األمن العام ،وقوات الدرك.
 ورشة العمل اإلقميمية

شارك ما مجموعو  51موظفاً من المؤسسات الحكومية في ( ) 17ورشة عمل إقميمية في مجاالت مختمفة منيا:
قواعد المنشأ ،تقييم وقبول المنتجات الصناعية ،وقطاع الغزل والنسيج ،والقضاء ،ودور الجمارك الرقابي والتنفيذي

فيما يخص باستيراد المواد الكيميائية ،وقضية القرصنة والتزوير ،واألمراض المعدية والسارية.
وتؤكد النتائج عمى األىمية المتزايدة ألداة ( )TAIEXبوصفيا إطا اًر لتبادل الخبرات بين األردن ودول االتحاد
األوروبي ،ولتعزيز العالقات مع االتحاد األوروبي وتطويرىا ،وقد وصل عدد المشاركين من األردن في نشاطات

TAIEXخالل عام  2013إلى  379مشاركاً ،وحائ اًز عمى المرتبة الثالثة بين دول بمدان جنوب المتوسط الثماني

المستفيدة من ىذه األداة ،والمرتبة السابعة بين  17دولة مستفيدة من ىذه األداة ،حيث يجرى حاليا التحضير

لورشات عمل وبعثات خبراء لو ازرة الزراعة وو ازرة البيئة لمربع األول من .2014
 )4انشطة برنامج دعم تحسين اإلدارة والحكم الرشيد ):(SIGMA


تم استكمال مشروع دعم و ازرة المالية في تطوير نظام الرقابة الداخمية والتدقيق الداخمي ،والذي بدأ في عام ،2011

والذي ييدف الى انسحاب دي وان المحاسبة من التدقيق (المسبق) ما قبل الدفع من خالل تعزيز دور وحدة الرقابة
المركزية في و ازرة المالية وتطوير قدرات وحدات الرقابة الداخمية في الو ازرات والدوائر الحكومية ذات العالقة ،وتعزيز

عممية التنسيق والتعاون بينيا وبين ديوان المحاسبة واإلدارات المالية في الو ازرات والدوائر الحكومية ذات العالقة.

حيث نفذ فريق عمل سيجما ورشتي عمل في شيري ايمول وديسمبر  2013،والتي تم من خالليما عرض ومناقشو

المواضيع ذات العالقة ،والتي من أىميا :إعداد تقارير الرقابة السنوي وخطط العمل السنوية والنماذج لوحدات الرقابة
الداخمية ف ي الو ازرات والدوائر الحكومية ،واستعراض افضل الممارسات في دول االتحاد االوروبي كالبرتغال وبريطانيا
وغيرىا.



كما تم أيضاً استكمال مشروع دعم ديوان المحاسبة في تنفيذ خطتو االستراتيجية والذي بدأ في عام  ،2011والذي
ييدف الى انسحاب ديوان المحاسبة من التدقيق المسبق بالتنسيق مع و ازرة المالية والو ازرات والدوائر الحكومية ذات
العالقة ،وتجسير الدعم المقدم لديوان المحاسبة خالل مدة تحضير مشروع التوأمة ،والذي بدأ تنفيذه في شير

 ، 2013/9وذلك من خالل تقديم االستشارة المطموبة عند تحضير وثائق المشروع المختمفة ،وذلك من خالل ايفاد
بعثتي خبراء سيجما في شيري حزيران وديسمبر .2013

سابعاً :برامج المنح الدراسية والتدريبية وبرامج التعاون العممي والثقافي
البرامج التدريبية ويمكن تقسيمها إلى شقين:
 .1برامج المنح التدريبية التي تقدمها الدول المانحة والصديقة ضمن برامج التعاون الفني والتنموي :وىي تمك
البرامج التي تقدم كمساعدات فنية لمدول النامية في مختمف المجاالت ،والتي يعتمد القبول فييا عمى أسس تنافسية

ما بين مرشحي الدول المدعوة لممشاركة ،وفي اطار ىذا النوع من البرامج يتم ترشيح ( )3-1لممنافسة عمى
المشاركة في البرنامج التدريبي الواحد ،وغالباً ما يتم قبول مرشح واحد عمى كل برنامج تدريبي من كل دولة،
وضمن ىذا النوع من البرامج قامت الو ازرة بترشيح ما يزيد عمى ( )458موظف ًا ممن تنطبق عمييم شروط المشاركة

فقط ،وتم قبول دوايفاد ما مجموعو ( )167موظفاً من مختمف الو ازرات والمؤسسات ،لممشاركة في دورات تدريبية،
وورش عمل ،وحمقات دراسية وتدريبية في مجاالت المياه ،والطاقة ،والبيئة ،والصحة ،والزراعة ،والتعميم ،واإلدارة
العامة ،واالقتصاد ،واالستثمار ،والتجارة والصناعة ،وتكنولوجيا المعمومات ،المسح الجغرافي ،التخطيط الحضري،
والتنمية االجتماعية واالحتياجات الخاصة.
 .2البرامج التدريبية المخصصة لألردن :وىي البرامج التي تقدم لمردن كمساعدات فنية في اطار عالقاتو الثنائية مع
بعض الجيات المانحة والصديقة كاليابان ،وكوريا الجنوبية ،والصين ،وىولندا والمعيد العربي لمتخطيط بالكويت،

وبموجب ىذا النوع من البرامج يتم تخصيص عدد من البرامج التدريبية لمشاركين من األردن فقط ،وتقوم و ازرة
التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق والتفاوض مع ىذه الجيات الختيار مجاالت التدريب وفقاً لالحتياجات التدريبية

لموظفي القطاع العام بيدف تمكينيم ورفع قدراتيم المؤسسية في مجاالت محددة ،حيث تم خالل العام  2013إيفاد

ما مجموعة (  ) 152موظفاً من مختمف المؤسسات والو ازرات األردنية لممشاركة في ( )15برنامجاً تدريبياً عقدت

في الدول المذكورة أعاله في مجاالت :استراتيجيات التنمية االقتصادية ،وسياسات التدريب الميني ،وسياسات

الطاقة ،تمكين ذوي االحتياجات الخاصة اقتصادياً ،تطوير السياسات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمقادة

الشباب ،التشريع ،إدارة العدل ،والشؤون االجتماعية وسياسات التشغيل ،واإلدارة المائية ،واألمن الغذائي ،دوادارة
التمويل العام باإلضافة إلى إدارة الحكم المحمي.

المنح والبعثات الدراسية وتقسم إلى قسمين:
 10المنح الدراسية التي تقدم من خالل االتفاقيات الثقافية والبرامج التنفيذية بين األردن والدول الصديقة والشقيقة،

والتي تقوم و ازرة التخطيط والتعاون الدولي أو و ازرة التعميم العالي والبحث العممي بإعداد ىذه البرامج والتوقيع عمييا،

بحيث يتم إدراج أعداد المنح الدراسية والتخصصات التي سيتم تبادليا ضمن البرامج التنفيذية لمتعاون العممي
والثقافي الموقعة مع تمك الدول ،وتدار ىذه المنح من قبل و ازرة التعميم العالي األردنية.
 13برامج المنح الدراسية (ماجستير ،ودكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه) المقدمة من مختمف الجهات المانحة كالبنك
اإلسالمي لمت نمية ،البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة اليابانية ،المانيا ،وىولندا ،وكوريا ،والصين ،وبروناي دار
السالم ،دوايطاليا وماليزيا :والتي ىي عبارة عن برامج مساعدات تقدم لمدول النامية بشكل عام ،ويعتمد القبول في
ىذه البرامج عمى أسس تنافسية ما بين مرشحي مختمف الدول ،وفي اطار ىذا النوع من المنح قامت الو ازرة بترشيح
( )41موظفاً من مختمف المؤسسات والجامعات حيث تم قبول ( )11مرشحاً الستكمال دراساتيم العميا ،عمماً بان

اء من موظفي القطاع العام أو الخاص ،في حين ان ىذه البرامج
ىذا النوع من البرامج متاحاً لجميع الفئات سو ً
تخضع ألسس تنافسية.
االتفاقيات الثقافية والبرامج التنفيذية:
بيدف تعزيز عالقات التعاون العممي والثقافي مع مختمف الدول الشقيقة والصديقة في مجاالت (التعميم والتعميم العالي
والثقافة والفنون والسياحة واألثار والتنمية االجتماعية واألعالم واالتصال والرياضة والشباب) تقوم الو ازرة بأبرام االتفاقيات
الثقافية والبرامج التنفيذية المنبثقة عنيا والعمل عمى تجديدىا ،حيث تم خالل العام  2013توقيع برنامجين تنفيذيين مع كل

من جميورية رومانيا لمسنوات ( )2018-2013وجميورية تشيمي لمسنوات ( ،)2015-2013وكذلك االنتياء من جميع
اإلجراءات الالزم ة لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وعممي وتقني مع جميورية نيجيريا االتحادية حيث سيتم توقيعيا خالل
شير شباط  ،2014كما تم التفاوض مع عدد من الدول لتجديد ( )12مسودة برنامجاً لمتعاون العممي والثقافي في المجاالت

أعاله ولمسنوات ( ،)2016-2014ومن بينيا (التشيك ،البحرين ،ايران ،باكستان ،بولندا ،اليونان ،تايوان ،أذربيجان ،قبرص،
وروسيا االتحادية ،كوريا الجنوبية والمغرب) ليتم توقيعيا خالل عام .2014

الدورات التدريبية والمنح الدراسية المقدمة من الجهات المانحة خالل عام 3102
أسم الدولة

الرقم

المنح الدراسية

الدورات التدريبية
مجموع الدورات

أعداد المشاركين

مجموع المنح

أعداد المستفيدين

1

الصين الشعبية

10

5

0

0

2

اليابان

34

64

1

0

3

كوريا

14

83

11

2

4

سنغافورة

40

14

0

0

5

تايوان

21

17

2

0

6

اليند

متعدد واقمو 100

15

7

تايالند

19

7

8

ماليزيا

10

3

9

ألمانيا

3

-----

13
متعدد ( DAAD

غير متوفر

)Program
11

السويد

6

7

0

0

12

البنك اإلسالمي لمتنمية

4

2

12

3

13

المعيد العربي لمتخطيط

38

44

14

إيطاليا

--

--

4

4

17

ىولندا

متعدد واقمو 100

47

متعدد ( NUFFIC

1

)Program
20

البنك الدولي

3

3

5

--

21

ىيئة األمم المتحدة

2

3

1

-----

22

صندوق النقد الدولي

2

5

23

بروناي دار السالم

--

--

10

1

24

الباكستان

2

--

--

--

25

منظمات دولية

1

0

--

--

المجموع

200

200

40

00

