وزارة الشؤون البلدية
مديرية التخطيط والتنمية
الخطة التنفيذية لمديرية التخطيط والتنمية لتنفيذ األهداف اإلستراتيجية للوزارة
المنبثقة عن الخطة اإلستراتيجية لوزارة الشؤون البلدية
( ) 0218 – 0216

مدير مديريةالتخطيط والتنمية
0211/11/02

المقدمة
تم وضع التصور االولي للخطة التنفيذية لغايات المضي قدما في تحقيق أهداف دائرة التخطيي والتنميية وميا
يتبعها من مبادرات وإجراءات وبرامج ومشاريع للسنوات المقبلية فيي إياياد توعييع ليادت ومتيواعت لمتتسيبات
التنمية بين كافة أقاليم ومناطق المملتة واتخيا السياايات وارجيراءات التفيلية بيالنهو بالتنميية المحليية والتنميية
االقتصادية المحلية والتي ايتوت لها االثر المباشر في الحيد مين الفقير و ليق لفيرم العمي ,وتعزيز الشيراكة بيين
القطاع العام والقطاع الخام,وتشايع المبادرات والمشاريع الريادية في ك من الوعارة والبليديات وانعتيا لي
للى تحسين المستوى المعيشي للماتمعات المحلية في البلديات االردنية .
كميا تنطليق أهييداف دائيرة التخطيي والتنمييية مين المهيام المتلفيية بهيا هيذ الييدائرة بموجيت االتفاقييات الدولييية
ردارة ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج الممولة من قب الاهات الدولية المانحة والتيي تقيوم هيذ اليوعارة بردارتهيا
بتافة متوناتها و ل لتحقيق االهداف الواردة في الخطة االاتراتياية لوعارة الشؤوت البلدية ومن الت:
 تحديد االهداف االاتراتياية للوعارة. تحديد االهداف االاتراتياية للمديرية توضيح المبادرات (اجراءات ,برامج ,مشاريع). -مؤشرات اداء قابلة للقيا والتحقق .SMART.

الخطة التنفيذية لمديرية التخطيط والتنمية لتنفيذ األهداف اإلستراتيجية للوزارة
األهداف اإلستراتيجية للوزارة

األهداف
رقم
الوطنية
الهدف
تحقيييييييييق التييييييييواعت  -عيادة قدرة الوعارة في ماات
-1
التخطييييييييي االايييييييييتراتياي
التنموي بيين اققياليم
والتنموي .
والمحافظات
 تعزيز دور البليديات التنميويوللى المستوى المحلي
 عيادة الحوافز االاتثماريةااتنادا ً لقاليدة تخفييا التبياين
ارقليمي وتتافئ الفرم .

المبادرات
أهداف الدائرة
( إجراءات – برامج – مشاريع )
 إلييييداد إاييييتراتياية  .1االنتهاء من الداد "ورقة ايااات التنمية المحلية"التنميييية االقتصيييادية
ضمن مشروع التنمية االقليمية والمحلية وتفعيي ميا ورد
المحلية
فيهييا ميين ايااييات دالميية لييدور الييوعارة والبلييديات فييي
 تييوفير إطييار لم ي احداث التنمية االقتصادية المحلية وااتدامتها.مفيياهيمي ومؤاسييي االجراء :التماد الورقة راميا كخارطية طرييق لليوعارة
لتنفيييذ إاييتراتيايات لبنيياء قييدراتها والتسييهي للييى ريياحت القييرار فييي تحديييد
التنمييييييية ارقليمييييييية االولويات واالحتياجات.
والمحلييية والبييرامج
المتعلقة بهيا لتحقييق  .2االنتهاء من الداد ااتراتيايات تنمية المدت في اربع
تنمييييييية اقتصييييييادية
بلييييييييديات (الزرقاء,المفرا,الترة,الطفيليييييييية).والتي
متواعنيية ومسييتدامة
تتضيييمن قائمييية بالمشييياريع التنمويييية قابلييية للتمويييي
وطويلة اقمد
الحداث نقلة نولية في التنميةاالقتصادية المحلية في
هذ البلديات من الت تعزيز المشياركة الشيعبية فيي
تحديد اولويات التنمية في كي مدينية -المدينية تصينع
ااتراتياتها التنموية بنفسها.
االجيييراء :تعمييييم التاربييية ونقلهيييا اليييى بليييديات مختيييارة
كمرحلة ثانية (اربد ,السل  ,معات).

الكلفة
560,000
دوالر

التمويل الفترة
الزمنية
-2011
2015 WB

-2012 Cities 600,000
2016 Allia
دوالر
nceات حاد
ال مدن

 .3تحدييييد التحيييديات الرئيسيييية والترتيبيييات المؤاسيييية
وفيييرم التعييياوت بيييين البليييديات واقايييا رقامييية
شراكة مع القطياع الخيام والمسيالدة الفنيية رطيار
 تعزيييييييييز وتفعيييييييييلم ايااة التنمية المحلية.
الشييييييييييراكة بييييييييييين
البلييييديات والقطيييياع  .4تحديد الخيارات المؤاسية القابلة للتطبيق للتنمية
المحليييية مييين يييالت التركييييز لليييى المييييزة النسيييبية
الخام
والتنافسية لت بلدية..
االجراء :تفعي العم للى الداد االطار التشريعي
لقييانوت الشييراكة وبالتعيياوت مييع الشييركاء الرئيسيييين
(دائرة تشابع االاتثمار,وعارة المالية).
 06تفعي اداء الوحدات التنموية في البلديات االردنية
االجراء :تحديد ورشات لم وتقديم المشورة والتدريت
لميييونفين وحيييدات التنميييية فيييي البليييديات ضيييمن طييية
البرنامج التدريبي المعد من قب المديرية لهذ الغاية .
05الداد طي تنميية إقليميية وميا يتعليق بهيا مين تمويي
ومهارات تدريت ونق معرفة في ارقليم لتصيبح الموجي
الرئيسي للتنمية االقتصادية المحلية .
االجيييراء :وضيييع اطيييار نيييانم للعالقييية بيييين اليييوعارات
والمؤاسييييات المعنييييية بييييالتخطي والتنمييييية ميييين ييييالت
االرتتاع الى قانوت التخطي لعام ( )1650واليذي تعمي
بموجب حاليا وعارة التخطي والتعاوت الدولي

-2016

 تطييوير أاييب ومبييادوآلييية إلييداد مخططييات
اقلمييييييار الوطنييييييية و
ارقليميييييييية والمحليييييييية
والتفصيلية .

 .7االنتهاء من الداد ااتراتياية التخطي
الحضري واالطار التشريعي للى 4
مستويات(الوطني,االقليمي ,المحلي
والتفصيلي)
االنتهاء من وضع معايير جديدة للتخطي
الحضري.
االجراء :تنفيذ لدد من المخططات المحلية
والتفصيلية كمرحلة اولى في بلديات(المفرا
والترة ومعات ) بعد توفير المخصصات الالعمة
.
التماد معايير التخطي الحضري من قبمالب التنظيم االللى والتعاوت بالداد قانوت
حديث لالبنية التمادا للى الدرااة المعدة.

-1

تحسييين االداء وبنيياء بنيييياء القييييدرات المؤاسييييية  -تطييييييييييييوير الهيتيييييييييييي
التنظيميييييي والوريييييا
القيييدرات المؤاسيييية للوعارة والبلديات
الييييييييييونيفي لييييييييييدائرة
للقطاع العام
التخطيييييييي والتنميييييييية,
وبنيياء القييدرات للتييادر
الونيفي في المديرية

-.8ااتحداث "قسم المتابعة والتقييم "  .لغايات
وضع االطار المنطقي ومؤشرات االداء القيااية
للبرامج والمشاريع التي تنفذها الدائرة او تشرف
لليها وااتدامتها وتعظيم االثر والنتائج المترتبة
لنها.
ااتحداث قسم "ادارة النفايات الصلبة" لمتابعةالخطة التنفيذية "لالاتراتياية الوطنية الدارة
النفايات الصلبىة في البلديات االردنية.

380,000
دوالر

البن الدولي

-2016
2017

شموت لدد من مونفي الدائرة في برنامج تدريتالمدربين وبالتعاوت مع برنامج االمم المتحدة
االنمائي ( (UNDPلغايات اكتساب المهارات في
التماد اآلليات لتحديد االولويات واالحتياجات لند
تنفيذ البرامج والمشاريع.

85,000
دينار

الوكالة
الفرنسية
لالنماء و
البن الدولي

-2016

شموت لدد من كوادر المديرية في برنامج تدريتالمدربين لتقييم مشاريع المرحلة الثانية من مشروع
التنمية االقليمية والمحلية
160,000
دوالر
امريتي
البن
الدولي
 تطيييييييوير آليييييييية مييييييينحالحييييييوافز ومنهاييييييية
اررييييييييال لييييييييالدارة
المالية في البلديات .

 06االنتهاء من الداد" نظام المنح المستندة الى
حسن االداء"( Performance Based
) .Block Grant Systemوهو نظام
يتافئ البلديات بناء للى تحسين اداءها
المالي واالداري والتخطي الحضري
وتفعي دور وحدات التنمية وتعزيز دور
المشاركة الشعبية في تحديد االحتياجات
واالولويات والبرامج التدريبية وادارة
المشاريع البلدية وضب الاودة في التنفيذ.
االجراء:تفعي والتماد نظام"المنح المستندة الىحسن االداء" في تاهي البلديات لالاتفادة من المنح

-2013
2016

تطييوير آلييية اللييداد قالييدةبيانات بلدية متتاملة.
(Municipal
Integrated
Data
Base
(Baseline,
)Survey

 - 10االنتهاء من الداد "مشروع نظام قالدة
البيانات البلدية المتتاملة"في 3
بلديات(اربد,الزرقاء,مادبا) ترتب مع
580,000
الوعارة مركزيا  ,وهو لبارة لن نظام
محوات مرتب بنظام المعلومات الاغرافية دوالر
امريتي
ويشتم للى:
جرد الموجودات البلدية من االروت الثابتةواآلليات والبنى التحتية والخدماتية التتلفة والوضع
القائم ,لغايات تسهي تحديد اولويات تنفيذ المشاريع
في البلدبات وكذل المسالدة في الداد المواعنات
البلدية والتحقق من المالءة المالية للبلديات
واحتساب كلا الصيانة.
االجراء:تفعي النظام في البلديات ات 3المستفيدة من
الت توريد الر ص واالجهزة الالعمة
تعميم المشروع للى بلدبات الفئة االولى كمرحلةاولى بعد توفير المخصصات من الت المنح.
تدريت كوادر الوعارة والبلديات للى ااتخدامالنظام.
 البحث لن تموي من الت المشاريع والبرامجالدولية والتي تنفذها الاهات المانحة لتحديث النظام
و رب اكبر لدد ممتن للى النظام من الت
مشروع ()LENS

البن
الدولي و
الوكالة
الفرنسية
لالنماء

-2013
2016

-2016

تطييييييييييوير نظييييييييييام الدارة
المعلوميييييات الماليييييية فييييييي
البلديات االردنية
(Municipal
Financial
Management
Information System
)MFMIS

 - 11االنتهاء من تصميم "نظام ادارة المعلومات
المالية في البلديات " .وهو نظام مالي
محوات مطور يلغي النظام السابق المعموت
ب والذي يعتمد فق للى احتساب التفقدات
النقدية (القبض والدفع) ويحسن من االدارة
المالية في البلدبات االردنية من ناحية فض
العاز في المواعنات وكذل تخفيض الفاوة  1مليوت
بين المواعنات المقدرة والمواعنات الفعلية .دينار
االجراء:تطبيق المرحلة الثانية من النظام في
البلديات(احالة العطاء والبدء في التنفيذ
2016/11/8
تدريت التوادر المالية في البلديات والوعارة للىتشغي النظام.
ااتدامة وتطوير النظام. تم تشتي اللانة التوجيهية للمشروع برئااةمعالي الوعير.
 تم تشتي الفرا الفنية الالعمة لمتابعة تنفيذالمشروع.
 -مدة العم  18شهرا.

الوكالة
الفرنسية
لالنماء

-2016
الوكالة
الفرنسية
لالنماء

تحسييييييييين ادارة النفايييييييييات
الصيييييييلبة فيييييييي البليييييييديات
االردنية

 – 12تم االنتهاء من الداد ااتراتيابة وطنية
الدارة النفايات الصلبة في البلديات االردنية
وللى المستوى الوطني
االجراءات:
البدء في تنفيذ طة العم لالاتراتياية.الترويج لالاتراتياية(ااتهداف الاهاتالمانحة,القطاع الخام,البلديات,ماالب الخدمات
المشتركة,الماتمع المحلي,الاهات الرامية المعنية)
ااتحداث قسم الدارة النفايات الصلبة في المديريةتعيين بير في ماات تحسبن ادارة النفايات الصلبةفي الوعارة ويتوت مركز لمل مديرية التخطي
والتنمية
بدء تنفيذ حملة التولية الماتمعية في مناطقالبلديات في كيفية التعام مع النفايات الصلبة
السير باجراءات تعدي التشريعات المتعلقة بادارةالنفايات الصلبة بما يتفق و ارطة الطريق الخارة
160,000
باالاتراتياية
يورو
البدء في تنفيذ الدرااات والمشاريع الواردة فيالخطة االاتراتياية وللى المدى القصير(تخفيا
االثر البيئي المترتت للى اللاوء السوري في
االردت-اقليم الشمات كمرحلة اولى واالنتفات الحقا
الى بقية االقاليم
تقديم درااة الادوى االقتصادية وكذل قائمةالمشاريع االاتثمارية واالاتراتياية الى الاهات
الدولية المانحة لغايات ااتقطاب التموي الالعم
وللى شت منح بالدرجة االولى

-2016
االتحاد
االوروبي

 تم تشتي لانة فنية متخصصة في الوعارةالاتدامة االاتراتياية وتنفيذ حطة العم الخارة
بها.
 -تم اقرارها من قب مالب رئااة الوعراء

تفعييييي وتعزيييييز الشييييراكة
ضيييمن دوت حيييو البحييير
المتواييييي ( بيييييرامج ادوات
تعزبييييز الشييييراكة مييييع دوت
الايييييوار ضيييييمن حيييييو
المتوا ) ,وتنفيذ المشاريع
بييييييييالتوافق مييييييييع طيييييييية
االاييتاابة المصييادا لليهييا
مييين قبييي حتومييية المملتييية
االردنييية والاهييات الدولييية
المانحة

لم تقرر بعد

160,000
– 13االجراءات:
االنتهاء من تنفيذ برنامج(ااتدامة المدت القديمة في يوروحو البحر المتوا ) )SMOTوتعميم التاربة
للى البلديات االردنية,وهو برنامج يعنى بتطوير
التعام مع النفايات الصلبة البلدية وتنفيذ حمالت
 1,6مليوت
التولية الماتمعية في مناطق البلديات المستفيدة
يورو
البدء في تنفيذ المشروع االيطالي لدلم بلدياتالشمات االكثر تضررا من اللاوء السوريMSP
(فتح وتعبيد طرا,ريانة ابنية,مشاريع بنى تحتية
وبناء القدرات والدلم اللوجيستي)

الحتومة
االيطالية

-2016
البدء في تنفيذ مشروع آكتد لدلم الماتمعاتالمحلية والمتضررة من اللاوء السوري وتخفيا
االثر البيئي واالجتمالي المترتت للى ل  ,من
الت تنفيذ مشاريع بنى تحتية وانشاء الماللت
وتوريد االليات المتعلقة بامع النفايات وماتورات
الرش وتنتات الماء والنضح وتوريد وحدات االنارة

وكالة غوث
الالجئين
UNCHR

والحاويات المعدنية والبالاتيتية للنفايات
السفارة
الهولندية
البدء في تنفيذ مشروع ميراي كور لدلم البلدياتاالردنية االكثر تضررا من اللاوء السوري
-2016

متابعة تنفيذ المشاريع
الممولة من المنح
والصنادبق العربية
والنفقات الرأامالية

االجراءات
– 14الصندوا التويتي
المنحة الخليايةالصندوا العربي لالنماءمتابعة المشاريع الواردة في المواعنات البلديةومالحق المواعنات
متابعة اجراءات المباشرةمتابعة اجراءات الصرفالتنسيق مع البلديات المستفيدة ووحدة تنسيقالمشاريع في وعارة التخطي والتعاوت الدولي
.
 16االجراءات:
– كيفية الداد وثائق العطاءات ضمن اجراءات
البن الدولي

نق المعرفة الى كوادر
مديريات الوعارة

 -كيفية تقييم العرو

الفنية والمالية ضمن

اجراءات البت الدولي
 كيفيةالداد وثيقة الشروط المرجعية للخدماتاالاتشارية الممولة من قب البن الدولي
كيفية الداد وثيقة ابداء االهتمامكيفية الداد وثيقة لر تقديم طلت للتقدمللعطاءات الممولة من قب البن الدولي
كيفية الداد نظام المتابعة والتقييم للمشاريعالممولة من قب الاهات المانحة(البن الدولي و
االتحاد االوروبي)

