وزارة الشؤون البلدية
مديرية التنمية المحلية
الخطة التنفيذية لمديرية التنمية المحلية المنبثقة عن الخطة االستراتيجية لوزارة الشؤون البلدية
()5151-5102

5102/4/52

المقدمة :
تمممض وامممو التلمممور االمممولف للخطمممة التنفيذيمممة لي يممم المامممف يمممدم يمممف تحقيممما يتمممدام مديريمممة التنميمممة المحليمممة ومممم يتب ممم ممممن مبممم درا و جمممرا ا وبمممرامم ومشممم ريو
للسممممنوا المقبلممممة يممممف ايجمممم د توزيممممو عمممم دم و متمممموازن لميتسممممب التنميممممة بممممين ي يممممة ييمممم ليض ومنمممم طا الممليممممة اتخمممم ذ السي سمممم واالجممممرا ا اليفيلممممة بمممم لن وي ب لتنميممممة
المحليمممة و التنميمممة االيتلممم دية المحليمممة والتمممف سمممييون ل ممم االثمممر المب شمممر يمممف الحمممد ممممن الفقمممر و و تمممويير يمممر ال ممممم وت زيمممز الشمممراية بمممين القطممم ال ممم ض والقطممم
و تشممممجيو المبمممم درا والمشمممم ريو الري ديممممة يممممف يممممم مممممن المممموزارة البلممممدي و ان يمممم ك ذلمممم يممممف تحسممممين المسممممتوي الم يشممممف للمجتم مممم المحليممممة يممممف البلممممدي
الخمممم
االردنية.
يم تنطلقأتدايمديريممممة التنميممممة المحليممممة من لم م لمن طممممة ب مممم الدارة و مت ب ممممة البممممرامم و المشمممم ريو التنمويممممة و الممولممممة مممممن المشمممم ريو الدوليممممة و المشمممم ريو الراسممممم لية و
لتحقيا األتدام الواردة يف الخطة االستراتيجيةلوزارة الشؤون البلدية و ذل من خالم :





تحديد األتدام االستراتيجية للوزراة 0
تحديد األتدام االستراتيجية للمديرية .
مش ريو برامم ).
توايح المب درا ( اجرا ا
مؤشرا ي بلة للقي ك .SMART

الخطة التنفيذية لمديرية التنمية المحلية لتحقيق الخطة االستراتيجية لوزراة الشؤون البلدية
الرقم

االهداف الوطنية

االهداف
االستراتيجية
للوزارة

1

تحسين البنية التحتية و
مردودت (ين ييون
لألردن مرايا و بنى
تحتية ذا يف ة و
مردود ع م ).

تحسين مستوي البنية
التحتية و الخدم
المقدمة يف القط
البلدي .

2

ريو يف ة و ي علية يدا
مؤسس القط ال ض

ريو يف ة ي ليةتطوير
االدا المؤسسف و
تأتيم الموارد البشرية

3

ت زيز االدارة الحيومية ت زيز التنمية المحلية
لتطبيا الالمريزية و
لتيون مستقرة م لي و
شف ية و خ ا ة للمس ئلة تطوير يدا ال مم
البلدي و الري بة عليه

أهداف الدائرة

الكلفة

المبادرات (اجراءات -برامج-مشاريع)

مت ب ة المش ريو و البرامم مت ب ة تنفيذ المش ري لممولة من اللندوق اليويتف ( )3+2من خالم
الداعمة للبنى التحتية
 مت ب ة سير تنفيذ المش ريو.
للبلدي .
 السير ب جرا ا لرم الفواتير.
 التنسيا مو بن تنمية المدن و
القري.
مت ب ة تنفيذ المش ريو الممولة من برن مم البنية التحتية للمح يظ .2092+2092
 مت ب ة سير تنفيذ المش ريو.
 السير ب جرا ا لرم الفواتير.
 التنسيا مو بن تنمية المدن و القري.
مت ب ة مأسسة عمم وحدا التنمية المحلية يف البلدي ب وتتامن (ال ييم التنظيمف
مأسسة عمم وحدا
الولم الوظيفف الم ض)الوحدة  .و ذل ب لت ون مو مشرو دعض الالمريزية و
التنمية المحلية يف البلدي
الحيض المحلف  CITIESوال مم على بن يدرا موظفف من خالم البرامم و الورش
التدريبية ب لت ون مو المش ريو و البرامم الدولية.
مت ب ة (الدليم االجرائف العداد دليم االحتي ج والخطة التنموية للبلدية ) وتض تذا
اعداد االدوا الالزمة
الدليم حسب ي نون البلدي ريض  59لسنة  2095م دة ريض ( 5ي) و الذي تض اعدادت
لتميين البلدي من ادا
ب لت ون مو مشرو المش رية المجتم ية  LENSو يجري ال مم على تحديثه ب لت ون
دورت التنموي يف ظم
مو برن مم .CITIES
ن م الالمريزية.
اعداد الدليم التطبيقف العداد الخطة االستراتيجية وتض تذا الدليم حسب ي نون البلدي
ريض  59ب لت ون مو مشرو .CITIES
مت ب ة ي ية م مال
االستثم ر الواردة من
البلدي ب لشراية مو
ودراست
القط الخ
وعرا على لجنة
االستثم ر المريزية

المت ب ة والتنفيذ للبرامم
والخطط الحيومية
والمت لقة بقط البلدي

من خالم اجتم ع

لجنة اإلستثم ر

دراسة م مال اإلستثم ر الواردة من البلدي
المريزية و ذل من خالم :
 اعداد تقرير تحليلف يولف حوم م ملة اإلستثم ر.
 عري الم ملة على لجنة اإلستثم ر للدراسة واتخ ذ القرار المن سب.
 مخ طبة البلدية ب لقرار المتخذ.

لي غة اإلتف يي وال قود والتلديا عليه و ذل من خالم:
ال مم على مس عدة البلدي بن ً على المخ طب الرسمية الواردة من يبل يف لي غة
اإلتف يي وال قود.
 المس تمة يف اعداد وتحديث البرن مم التنموي التنفيذي للمح يظ لالعواض
( )202022-2020و(.)2023-2025
 اعداد ي ئمة المط لب واالحتي ج لي ية البلدي .
 المس تمة يف اعداد مش ريو لبرن مم تنمية الب دية االردنية.

جهة التمويل

الفترة
الزمنية

اليويتف  5 = 2مليون دوالر
اليويتف  99.013 = 3مليون
دوالر

اليوي

2020-2092

بنية  95.255 = 2092مليون
دين ر
بنية 90.215= 2092مليون
دين ر
-

وزارة التخطيط
 +بن تنمية

2029-2092

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الرقم
3

االهداف الوطنية

االهداف
االستراتيجية
للوزارة

ت زيز االدارة الحيومية ت زيز التنمية المحلية
لتطبيا الالمريزية و
لتيون مستقرة م لي و
شف ية و خ ا ة للمس ئلة تطوير يدا ال مم
البلدي و الري بة عليه

أهداف الدائرة
المت ب ة والتنسيا لتنفيذ
انشطة المش ريو
والبرامم الدولية والممولة
الم نحة و
من الج
المت لقة ب لتنمية

المبادرات (اجراءات -برامج-مشاريع)










مت ب ة تنفيذ انشطة مشرو دعض الالمريزية و الحيض المحلف CITIES
المرتبطة بتنمية البلدي و وحدا التنمية المحلية يف البلدية من تييلة
وحدا التنمية و تطوير االدلة االجرائية و بن يدرا اعا وحدا التنمية
المحلية .
مت ب ة اعداد خطة التنمية االيتل دية المحلية للوا االغوار الشم لية .
مت ب ة تنفيذ ينشطة مشرو دعض الالمريزية و التنمية المحلية .DLDSP
مت ب ة تنفيذ مشرو دعض البلدي االردنية ( المشرو اليندي ) و المتامن:
 تحسين الخطة االستراتيجية للوزارة و خطة بن القدرا .
 اجرا دراسة تدييا النف ي ( )Waste Auditيف البلدي ()92
المست دية (الوسط  +الجنوب).
 م د التدريب البلدي و الحيض المحلف
مت ب ة برن مم دعض البلدي المتاررة من تديا الالجئين السوريين  /المنحة
االيط لية  MSPمرحلة . 2البلدي المست دية يف ( )5بلدي (جرش +
الجنيد  +الحالب  +الظليم).
مت ب ة تنفيذ انشطة مشرو يدرة " االسب نف " .
االعداد لمشرو التنمية االيليمية والمحلية المرحلة الث نية ( )RLDP2مو
الوي لة الفرنسية لالنم ( .)AFDالبلدي المست دية ( )8تف بلدي (اربد +
 +الير ).
جرش  +عجلون  +السلط  +الزري  +م دب  +يض الرل
المس تمة يف اعداد وتحديث خطة االستج بة االردنية للمش ريو المت لقة بقط
البلدي لالعواض .2029-2091

الكلفة

جهة التمويل

الفترة
الزمنية

 58 CITIESمليون دوالر

USAID

2029-2092

 3.5 DLDSPمليون يورو

EU

2091-2092

المشرو اليندي  20.2مليون
دوالر يندي

يندا

2022-2092

المنحة االيط لية 9.25 2
مليون يورو

ايط لي

2091-2098

يدرة  3.5مليون يورو

مدد

2020-2092

