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بسم هللا الرحمن الرحيم

كلمة معالي الوزير
انطالقاً من مبدأ الشفافية واإللتزام بنشر المعرفة ،يسعدني ويشررفني أن أنشرر التقريرر اإلحصرايي
الس ررنلو لر ررل اتمي التنمي ررة ا تما ير ررة لعر ررام  ،2019والر ر و يسر ررتعرر أبر رررت أ مال ررا خر ررالم ر ررام 2019
واستعرار مجمل ة من المؤشرات الكمية المتعلقرة بأ مرام الرل اتمي خرالم رامي  2017و،2018وترأتي
لد الل اتمي خالم السنلات الماضية إلت ازمراً من را فري تأديرة وا بات را وم امرا تجراش اافرة شرراي المجتمر

وفقاً للتشريعات الناظمة لعمل ا ،إضافة إلى إلتزام ا بنشرر المعللمرات لضرمان إنفراح حرل اللصرلم لرى

المعللمات الناف .

وتعتبررر الررل اتمي الج ررة المسررؤولة بشر م مباشررر ررن قطرراا العمررم ا

تمررا ي فرري األمدن ،ومررن ار ا

المنطلل تسرعى الرل اتمي دايمرا لتلقيرل أارداف ا المرتبطرة بمؤشررات قيراأ أداي را التري تقريج مهر ات را فري
المجا ت التالية :العمرم التطرل ي المؤسسري ،تعزيرز اإلنتا يرة واللرد مرن الفقرر ،األسرري واللمايرة ،ابرام

السن ،األحداث واألمن المجتمعي ،المرأي ،األشهاص حوو اإل اقة ،التشرريعات والسياسرات ا
أتمتة الهدمات ،وغيراا من المجا ت.

تما يرة،

ويلثل ا ا التقري إرنجاتات الل اتمي خالم رام  ،2019اإحرد اللثرايل ال امر ة والمر عيرات األساسرية
التي تلثل مسيري الرل اتمي التنمليرة وتلثيرل صرياغة مييت را ومسرالت ا وقيم را وأارداف ا ا سرتراتيجية وتلددرد
شرررااي ا اللقيقيررين لهدمررة فاات ررا المسررت دفة وتنميررة المجتمعررات الملليررة فرري مهتلررق منرراكل المملكررة،

متمنياٌ لمجتمعنا األمدني التقدم واإلتداامتلت ظم سيدو صاحب الجاللة ال اشمية الملك برد
"حفظه

الاراني

تعالى ".

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
وزير التنمية االجتماعية
بسمة موسى إسحاقـات
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منهجية إعداد التقرير اإلحصائي السنوي:
ا تمدت من جية صياغة التقرير السنلو لل اتمي التنمية ا

تما ية لعام 2019

لى الن ج

التشاماي بإشراك اافة اللحدات اإلدامية في الل اتمي ،وحلك من خالم تنفي اإل راءات التالية:
 مصد منجزات اللحدات اإلدامية لعام  2019من خالم إدخام البيانات من قبم اللحداتاإلدامية لى نظام اإلنجاتات اإللكتروني بش م ش رو ،والمرتبطة بمؤشرات قياأ األداء لى
مستل األاداف ا ستراتيجية والبرامج والمشامي .
 تدقيل البيانات المدخلة لى نظام اإلنجاتات اإللكتروني وم ار عت ا وا راء التعددالت لي ابالتنسيل والتعاون م اللحدات اإلدامية في الل اتمي.
 صياغة مسلدي تقرير إنجاتات الل اتمي لعام  2019ال و اشتمم لى الملتليات التاليه :المةاللتير ،نشأي الل اتمي وتطلماا ،إكاماا ا ستراتيجي ،م ام ا الرييسة ،خدمات ا ،إحصاييات
الملامد البشرية ،اي ل ا التنظيمي ،الملاتنة ومصادم تمليل ا ،الشرااء ،أبرت اإلنجاتات مصنفه
حسب مجا ت مم وحدات ا اإلدامية ،وتطلعات ا المستقبلية.
-

رر التقرير

لى اللحدات اإلدامية في الل اتمي لللصلم

لى التغ ية ال ار عة وإ راء

التعددالت الالتمة وفقاً للتغ ية ال ار عة من قبم ا ش اللحدات ،تم يداً لللصلم لى الملافقة
المبديية والسير بإ راءات ا تمادش حسب القنلات الرسمية.
 ا تماد التقرير السنلو من قبم لجنة التهطيط والتنسيل والمتابعة في الل اتمي. -إصدام قرام مسمي با تماد التقرير من قبم معالي وتير التنمية ا

تما ية.

 نسخ التقرير لى أقراص مدمجة لغايات النشر. -نشر التقرير

لى المستل الداخلي للل اتمي من خالم إمساله لكافة الملظفين

بر البريد

اإللكتروني الرسمي ،والمستل الهام ي من خالم نشرش بر الملق اإللكتروني للل اتمي وإمسالة
لكافة الج ات الشري ة من مؤسسات ح لمية وغير ح لمية.
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نشأة وزارة التنمية االجتماعية وتطورها
تأثرت الوزارة قبل تأسيسها وفي أثنائهوبعدهبظروف المجتمع األردنيالتي انعكست على موقفها من
العمل االجتماعيالذي يشكل ميدان ممارستها العمليةكما يتضح في اآلتي:
• بعد تأسيس الدولة األردنية في بداية العقد الثاني من عشرينيات القرن الماضي ،سجلت العديد
من الجمعيات الخيرية بموجب قانون الجمعيات األردني لعام  1936لدى رئاسة الوزراء.
• بعد نيل األردن الستقالله عام  ،1946أنشئتإدارة خاصة للشؤون االجتماعية في وزارة
الداخلية عام 1948للتصدي لظاهرة الهجرة الداخلية ،وآثارها السلبية.
• عام  1951نقلت إدارة الشؤون االجتماعية من وزارة الداخلية إلى وزارة الصحة ،ورفعت إلى
دائرة عرفت آنذاك بدائرة الشؤون االجتماعية ،وتمثل دورها في :الحد من هجرة المواطنين من
الريف إلى المدن ،رعاية األحداث الجانحين ،وتقديم المساعدات للفقراء.
• عام  1956صدر قانون وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم  14لسنة  ،1956ونصت
المادة الثالثة منه على غايةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل " :توفير الضمان االجتماعي
الشامل والكفاية اإلنتاجية،وتنسيق الخدمات االجتماعية لجميع المواطنين في جميع مراحل
العمر ،وتنظيم استثمارهم".
• عام  1956كانت وزارة الشؤون االجتماعية والعملتطبق قانونها من خالل دوائرها التنظيمية
التالية:دائرة الرعاية االجتماعية لتنفيذ مهمة تقديم المساعدات وتنظيم النشاط االجتماعي األهلي
ورعاية األسرة ،دائرة اإلنشاء التعاوني ،دائرة العمل ،ودائرة االصطالح الريفي لتنفيذ مهمة
نهوض المجتمعات المحلية.
• عام  1963أصبحت دائرة الرعاية االجتماعية في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل تضم
األقسام التالية :مراقبة السلوك ورعاية األحداث ،شؤون التأهيل ،النشاط األهلي والتمويل،
واإلغاثة.
• عام  1965ألحق بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل معهد الخدمة االجتماعيةعلىأثر صدور
نظامه رقم  138لسنة .1965
• عام  1965أوكلت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل مهمة حملة محو األمية وتعليم الكبار
بموجب نظامها رقم  120لسنة .1965
• عام  1966صدر قانون الجمعيات والهيئات االجتماعية رقم ( ،)33وفي عام( )1968صدر
قانون األحداث رقم( . )24
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• خالل الفترة عام 1997 – 1970تعرض اإلطارالمؤسسي لوزارة الشؤون االجتماعية
والعمل للتغيير بموجب النظم ذوات األرقام ( 70لسنة  36 ،1970لسنة  24 ،1980لسنة
 21 ،1991لسنة .)1997
• عام  1975تغير اسم الوزارة من الشؤون االجتماعية والعمل إلى التنمية االجتماعية
والعمل ،وفي عام  1979انفصلت التنمية االجتماعية عن العمل ،وأصبحت الوزارة تعرف
باسم التنمية االجتماعية.
• بتاريخ  2003/4/16عملت وزارة التنمية االجتماعية على إعادة هيكلتها؛ أسفرت عن شكل
جديد لبنيتها المؤلف من الوحدات اإلدارية التالية :مديرية األسرة واألمن االجتماعي ،مديرية
تنمية المجتمع ،مديرية التخطيط والتقويم ،مديرية االتصال والعالقات العامة،مديرية الشؤون
اإلدارية والمالية ،وحدة الرقابة اإلدارية والمالية والفنية ،وحدة المشاريع السكنية للفقراء.
• بتاريخ  2005/11/6قامت وزارة التنمية االجتماعية مرة أخرى إلى إعادة هيكلتها؛ أسفرت
عن إحدى عشرة( )11مديرية مركزية هي :مديرية تنمية المجتمع ،مديرية األسرة الطفولة
والمرأة ،مديرية الرقابة ،مديرية االتصال والتوعية المجتمعية ،مديرية التعاون الدولي ،مديرية
الدراسات والتخطيط ،مديرية األبنية والخدمات ،مديرية شؤون المعوقين ،مديرية الديوان،
مديرية تنمية الموارد البشرية ،ومديرية تنمية الموارد المالية.
• في النصف الثاني من عام  2006أعدت وزارة التنمية االجتماعية مشروع جديد لهيكلتها،
نفذته بالتعاون مع وزارة إصالح القطاع العاموبموجب هذا المشروع ،أصبح تنظيم وزارة
التنمية االجتماعية ،يتألف من عدة وحدات إدارية ،أبرزها المديريات المركزية التالية :الديوان،
األسرة والحماية ،شؤون األشخاص المعوقين ،تعزيز اإلنتاجية ،الفقر والتكافل االجتماعي،
الجمعيات والهيئات االجتماعية ،التثقيف والتوعية المجتمعية ،تنمية وإدارة الموارد البشرية،
الشؤون اإلدارية ،الشؤون المالية ،األبنية والمساكن ،التخطيط والتطوير المؤسسي ،الدراسات
والمعلومات.
• عام  2008إصدار قانون الجمعيات رقم ( )51لسنة  2008وتعددالته ،وال و تضمن تأسيج
سجم وكني ملحد لتسجيم الجمعيات وإنشاء صندوق لد م الجمعيات.

• بترراميخ  2010/6/21ملررت الررل اتمي لررى م ار عررة اي ل ررا التنظيمرري وم ررام وحرردات ا التنظيميررة

ال ر و تكررلن مررن المررددريات واللحرردات اإلداميررة التاليررة :وحرردي الرقابررة الداخليررة ،وحرردي العالقررات

العامة وا

الم ،مددرية السياسات واإلدامي ا ستراتيجية ،وحدي الشؤون القانلنية ،مددرية األسرري

والطفللر ررة ،مددرير ررة الر رردفاا ا

تمر ررا ي ،مددرير ررة شر ررؤون األشر ررهاص المعر ررلقين ،مددرير ررة تعزير ررز

اإل نتا ير ررة واللر ررد مر ررن الفقر ررر ،مددرير ررة الجمعير ررات ،مددرير ررة األبنير ررة والمسر ررا ن ،مددرير ررة التطر ررلير
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المؤسسي ،مددرية المرلامد البشررية ،مددريرة الشرؤون اإلداميرة ،مددريرة المرلامد الماليرة ،ومرددريات
التنمية ا
•

تما ية الميدان.

ام  2014إصدام قانلن األحداث مقم ( )32لسنة  2014وال و استلدث تدابير غير السالبة

للرية اللدث ،واستلدث ملا م مهتصة لألحداث وا لك إدامي لشركة األحداث.
•

ام  2015صدم نظام التنظيم اإلدامو لل اتمي التنمية ا

ال و نصت المادي ( )3فيه

تما ية مقم ( )117لسنة 2015

لى تكلين ال ي م التنظيمي للل اتمي من المددريات واللحدات

اإلدامية التالية :مددرية سجم الجمعيات ،مددرية صندوق د م الجمعيات ،مددرية الجمعيات،
مددرية تعزيز اإلنتا ية واللد من الفقر ،مددرية األسري واللماية ،مددرية األحداث واألمن

المجتمعي ،مددرية شؤون األشهاص حوو اإل اقة ،مددرية الشؤون القانلنية ،مددرية السياسات
وا ستراتيجيات ،مددرية األبنية والمسا ن ،مددرية التطلير المؤسسي ،مددرية الشؤون اإلدامية،
مددرية الملامد البشرية ،مددرية الملامد المالية ،مددرية ا تصام ،وحدي الرقابة الداخلية ،وحدي

خدمة الجم لم ،حدي م افلة التسلم ،ومددريات التنمية ا
•

تما ية الميدان.

ام  2017إصدام قانلن اللماية من العنق األسرو مقم ( )15لسنة  ،2017وال و تضمن

استلداث منظلمة لرصد ومعالجة حا ت العنق.
•

ام  2017إصدام قانلن حقلق األشهاص حوو اإل اقة مقم ( )20لسنة ( ،)2017وال و أ د

لى أامية دمج األشهاص حوو اإل اقة في مجتمعات م الطبيعية م التل ه لللد من الهدمات
المؤسسية اإلدلايية.
•

ررام  2018تبن رري ال ررل اتمي ل ررن ج التل ررلم اإللكترون رري ف رري تق ررديم اله رردمات ا

تما ي ررة ،وتبس رريط

اإل راءات ومف مستل الشفافية في تقديم خدمات ا.

• أكلقت الل اتمي ام  2019ضمن خطة التللم اإللكتروني ( )8خدمات إلكترونية.
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اإلطار االستراتيجي لوزارة التنمية االجتماعية
الرؤيـــــة:
و اتمي متميزي دا مة لمجتم آمن ومستقر مادش األسري يلقل العدالة ا

تما ية.

الرسالــــة:
اإلمتقاء بالعمم ا
ا

تما ي التنملو ،وتلسين نل ية حياي أفراد المجتم  ،من خالم مسم السياسات

تما ية واألكر التشريعية المتكاملة وتلظيق المعللمات والمعرفة لتلفير الهدمات ا

تما ية

المتميزي ،وتعزيز الش ار ات المللية والدولية القايمة لى بنية مؤسسية متطلمي والادم بشرية متهصصة
ومؤالة تعزت ملية التنمية المستدامة.
القيم المؤسسية:
 -1التميز واإلبداا.

 -2الشفافية والمساءلة.
 -3العمم بروح الفريل.
 -4التشاماية.

 -5العدالة وتكافؤ الفرص.
األهداف االسترتيجية والقطاعية والوطنية التي تساهم الوزارة في تحقيقها:
أوالً :األهـــداف الوطنيـــة :ح ررددت وثيق ررة ميي ررة األمدن  2025األوللي ررات ا س ررتراتيجية المرتبط ررة بأ م ررام
الل اتمي وشرااي ا ،والمتمالة في األولليات التالية:
 .1تطلير الهدمات الل لمية.
 .2تشجي العمم التطل ي.

 .3بناء وتطلير أنظمة است داف ملحدي تسا د في اللد من وتهفيض نسب الفقر.
 .4تعزيز ا حترام للفاات المستضعفة والم شمة.

 .5د م األشهاص حوو اإل اقة ليشامالا في مي أنشطة المجتم .
 .6تلفير اللماية القانلنية لألشهاص حوو اإل اقة.
 .7تلسي ا نتفاا والتم ين واللماية ا
 .8تيادي مشاماة المرأي في مي
 .9ا اتمام ب بام السن.

تما ية لألشهاص حوو اإل اقة.

لانب المجتم .
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 .10تلسين دوم األسر من خالم تعزيز األبلي واألملمة
 .11تعزيز اللماية ا

تما ية والمسؤولية المجتمعية.

 .12تلسين وإتاحة اللصلم لى الس ن الاليل للفقراء.
 .13تعزيز التنمية المللية.

 .14تعظيم ا ستفادي من مهر ات برامج تعزيز اإلنتا ية والتدميب والتأايم بما يضمن إيجاد فرص
مم تتلافل م احتيا ات السلق للفقراء والمعرضين للفقر.

 .15مهننة العمل االجتماعي.

 .16إعداد إستراتيجيةوقانون عصري للعمل االجتماعي األردني.
ثانياً :األهداف القطاعية:شملت األهداف القطاعية الخاصة بالمجتمع والحماية االجتماعية كما وردت
في البرنامج التنفيذي التنموي ( )2019 –2016والمحدث لغاية عام  ،2021ثالثة أهداف رئيسة
وعشرة أهداف فرعية:
األهداف الرئيسة
• حماية األفراد وأسرهم من األخطار التي قد تواجههم خالل دورة حياتهم وحدوث التغييرات
الهيكلية في مجتمعاتهم المحلية.
• النهوض بمستوى التعاون والتنسيق ما بين الجهات المعنية بالحماية االجتماعية.
• تحفيز المؤسسات والشركات والقطاع األهليوالخاص والتطوعي على تولي مسؤولياتها
االجتماعية.
األهداف الفرعية
ويتفرع عن هذه األهداف القطاعية األهداف الفرعية التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تكامل سياسات الحماية االجتماعية ومأسسة خدماتها على المستوى الوطني.
تعزيز وتمكين األسرة لإلطالع بأدوارها.
توفير خدمات الحماية االجتماعية وبالجودة العالية.
تأهيل ودمج األحداث.
الحد من ظاهرة التسول.
توفير الخدمات النوعية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
توفير الرعاية اإليوائية لكبار السن.
توفير خدمات الرعاية البديلة.
مهننة العمل االجتماعي بكافة مستوياته.
مأسسة المسؤولية المجتمعية.
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راء لر ررى الت ازمر ررات األمدن الدولير ررة والتل ر ررات والر ررري اللكنير ررة
ثالثــ ـاً :األهــــداف االســــتراتيجية :بنر ر ً
واألاداف القطا ية قامت الرل اتمي واالتشراوم مر شررااي ا بم ار عرة مير ار ش التل رات وقامرت
بتلددد األاداف اإلستراتيجية الستة التالية ضمن إستراتيجيت ا لأل لام (:)2021 – 2017

 .1تطلير السياسات والتشريعات ا

تما ية.

 .2تعزيز القدمي المؤسسية للل اتمي وتج در ثقافة التميز.
 .3تطلير الهدمات ا

تما ية وا متقاء بنل يت ا و لدت ا.

 .4تنظيم العمم التطل ي وتفعيله.

 .5المساامة في تم ين المجتمعات المللية والفاات المست دفة.

 .6تطلير واناء الش ار ات ومأسست ا وتعزيز التعاون والتنسيل في مجام العمم ا

تما ي.

المهام الرئيسة:
غاي ررة ال ررل اتمي ام ررا ومدت ف رري الم ررادي الاالا ررة م ررن ق ررانلن تأسيس ر ا (مق ررم  14لس ررنة  ،)1956ا رري" :ت ررلفير
الضررمان ا

تمررا ي الشررامم ،والكفايررة اإلنتا يررة ،وتنسرريل الهرردمات ا

تما يررة لجمي ر الم رلاكنين فرري

مي ر م ارحررم العمررر وتنظرريم اسررتامامام مررلمد إنتررال الدولررة واررل الاررروي ا دميررة" .حير ث تتملررلم الم ررام

الرييسة للل اتمي في الم ام التالية:

 تنمية المجتمعات المللية وا ستفادي من اإلم انات المتاحة في المجتم . تنظ رريم العم ررم االهدمات ا

تم ررا ي التط ررل ي وتفعي ررم دوم المش رراماة األالي ررة لتلبي ررة احتيا ررات المجتم ر م ررن

تما ية.

 الملافظ ر ررة ل ر ررى تماس ر ررك األس ر رري ،وحمادت ر ررا م ر ررن التص ر رردا والتفك ر ررك وت ر ررلفير اله ر رردمات المؤسس ر رريةللملتا ين من أفراداا.

 المساامة باللد من أخطام الجريمة وا نلراف ومعالجة المش الت ا -تلفير الهدمات ا

تما ية النا مة ن ا.

تما ية الضرومية للملتا ين ب دف دمج م في المجتم .

 المساامة في تمليم المشامي التنملية.وبناء على مهام الوزارة المشار إليها اعاله ،فإن لها دورين رئيسين ،هما:

• الدور الرعائي :المتمام في تقديم خدمات الر اية لألفراد المستضرعفين والفارات الم مشر ة ،مارم:
األدتام ،األحداث ،حوو اإل اقة ،ابام السن ،النساء المعنفات ،وضلايا ا تجام بالبشر.

• الدور التنموي :المتمام في المساامة بتعزيز إنتا ية األفراد وأسرام ومجتمعات م المللية واللرد
م ررن الفق ررر م ررن خ ررالم تس ررجيم الجمعي ررات وتم ين ررا وتق ررديم مش ررامي الق رررور اإلنتا ي ررة وان رراء
وصيانة وشراء المسا ن وم ار عة التشريعات ا

تما ية وتطليراا.
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• الخدمات التي تقدمها الوزارة والخدمات المشتركة وا إللكترونية المتاحة:
المديرية
مددريةاألشهاص حوو اإل اقة

اسم الخدمة
قرام من ترخيص م ار ز التدخم المب ر /بمل ب نظام التدخم المب ر لعام 2017
إصدام قرام إللاق بالم ار ز اإلدلايية الل لمية لألشهاص حوو اإل اقة
إصدام قرام إللاق بالم ار ز الن امية الل لمية لألشهاص حوو اإل اقة
إصدام قرام إللاق في الم ار ز الن امية والم ار ز اإلدلايية في القطاا الهاص والتطلا
كلب اللصلم لى خدمات التشهيص والتأايم المجتمعي
كلب اللصلم لى تهفيض أسعام ت ا ر السفر لألشهاص حوو اإل اقة
كلب اللصلم لى تأمين صلي لألشهاص حوو ا

اقة

كلب اللصلم لى إ فاء مراي لألشهاص حوو اإل اقة
اللصلم لى التعليم والتدميب والتأايم الم ني لألشهاص حوو اإل اقة
كلب اللصلم لى إ فاء من مسلم تصري العمم
مددرية األسري واللماية

ترخيص مؤسسات الر اية اإلدلايية
ترخيص دوم اللضانات (متلفري إلكترونيا)
نقم ملكية حضانة من شهص إلى آخر /دخلم وانسلاب شريك في دام اللضانة
نقم مبنى دام حضانة لمبنى ددد أو تلسعة مبنى حضانة قايمة
إغالق دام حضانةبناء لى مغبة المؤسسين
تجددد تررخيرص دوم اللرضانرة
ترخيص دام لر اية ابام السن إدلايية
ترخيص نادو ن امو لكبام السن
إللاق مسن بدوم الر اية اإلدلايية لكبام السن
تجددد ترخيص دام لر اية ابام السن  /إدلايية
تجددد ترخيص نادو ن امو للمسنين
نقم أو نقم ملكية أو تلسعة أو إغالق نادو ن امو للمسنين
نقم أو نقم ملكية أو تلسعة أو إغالق دام لر اية المسنين إدلايية
تقديم كلب ا حتضان
قرام الملافقة لى تقديم الر اية األسرية البددلة لألكفام(التلضين)
الدمج األسرو  /الر اية البددلة
خدمة تلفير مس ن (شراء واستاجام)
خدمة مسا دي توال (شراء أثاث)
خدمة د م مالي ستكمام دماسة ودومات تدميب (من خالم ا تفاقيات المبرمه م الشرااء)
خدمة تقديم المسا دات المالية ا ستانايية للهريجين

مددرية األحداث واألمن

إللاق كفم بلالدته في م ار ز اإلصالح والتأايم /النساء(دام األمم)

المجتمعي

اللصلم لى تصري تيامي حدث ل ويه في م ار ز اإلصالح والتأايم
ترخيص دوم حماية األسري
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تلايم ملامين وتلفير ا ستشامات القانلنية
مددرية تعزيز اإلنتا ية واللد
من الفقر

كلب اللصلم لى قرر مشروا أسر منتجة وميادي الشباب
إصدام قرام منلة مشروا إنتا ي تنملو ( معية خيرية ،مراز تنمية مجتم مللي)
إصدام قرام منلة صندوق ايتمان ( معيةخيرية ،مراز ،م تب تنمية مجتم مللي)
إصدام قرام تسليم إدامي مراز تنمية المجتم المللي لجمعية خيرية
إ داد الدماسة ا

مددرية الجمعيات

تما ية لغايات من التأمين الصلي لألسر الفقيري

حم الجمعية-اختياميا.
م ار عة اللسابات المالية للجمعيات التي تقم ميزانيت ا ن  2000ددنام.
إ انات الجمعيات الهيرية –الد م النقدو للجمعيات لتم ين ا من تنفي البرامج والمشامي المرتبطة بتلقيل
أاداف ا وغايات ا
إنشاء فروا –للجمعيات
تم ين الجمعيات من إنشاء وفت مراز أو م تب خدمات
اندمال معيتين –أو أ ار
تس يم حصلم الجمعيات وال ياات المسجلة لد الج ات الرسمية األخر

لى إ فاء ضريبي

و مراي(متلفري إلكترونيا للجمعيات األ نبية)
تس يم امتالك الجمعيات مرابة-حمللت ا ( )4مااب أو أ ار – (نقم ملكية وتسجيم)
تس يم تجددد مخصة مرابة حمللت ا ( )4مااب أو أ ار للجمعيات
تس يم حصلم الجمعيات لى إ فاء من مسلم المسقفات
تم ين الجمعيات وال ياات باللصلم لى الملافقة لتنفي حملة لجم التبر ات
تس يم تسجيم وامتالك الجمعيات قط األماضي والعقامات
حصلم الجمعيات لى إصدام أو تجددد تصري
وتجددد تصري

مم وإحن إقامة للعاملين أو المتطل ين األ انب )إصدام

مم للجمعيات األ نبية متلفري إلكترونيا)

تس يم تم ين الجمعيات من فت حساب بنكي(متلفري إلكترونيا للجمعيات األ نبية)
تس يم تم ين الجمعيات من تعددم أسماء المفلضين بالتلقي

لى حساب ا البنكي

تس يم تعددم األنظمة األساسية للجمعيات
م ار عة التقامير السنلية والهطة المستقبلية والملاتنة التقددرية للجمعيات
دماسة وم ار عة وتعددم المشامي والبرامج والنشاكات للجمعيات
إصدام تلصية حلم واق

مم الجمعية القانلني واإلدامو والمالي

تسجيم معية (متلفري إلكترونيا)
تسجيم معية /فرا أ نبية (متلفري إلكترونيا)
مددرية سجم الجمعيات

تسجيم اتلاد
انضمام معية لعضلية اتلاد
اندمال الجمعيات
نقم تبعية معية
حم الجمعية /ا ختيامو

14

تعددم النظام األساسي (متلفري إلكترونيا)
إصدام ش ادي بدم فاقد /تالق (متلفري إلكترونيا)
اللصلم لى الملافقة لى التمليم األ نبي
مددرية صندوق د م الجمعيات

الد م النقدو الجمعيات
د م مشامي الجمعيات

مددرية األبنية والمسا ن

كلب الملافقة لى إد ام ه لى قلايم شراء مس ن ألسري فقيري
قرام الملافقة لى شراء مس ن ألسري فقيري
قرام الملافقة لى إنشاء وصيانة مس ن ألسري فقيريتمتلك قطعة أمر
كلب الملافقة لى تلصيم الك رااء لألسر الفقيري ن كريل فلج الريف

وحدي خدمة الجم لم

اللصلم لى إغاثة كامية
اللصلم لى مسا دي استانايية مالية /ينية
تقديم ش ل /اقتراح/ثناء
اإلمشاد والتل يه
خدمة ضمان حل اللصلم لى المعللمات

مددرية الملامد البشرية

تدميب كالب الجامعات
التطلا

إحصائيات الموارد البشرية والهيكل التنظيمي:
بلغ مجملا الملظفين في الل اتمي حتى ن اية ام  2019حلالي ( )2686ملظق بمل رب نظرام الهدمرة

المدنية ،ملت ين حسب ا تي:
-

دد الملظفين من فاة اإلنراث ( )1523مرا نسربته ( ،)56,7فري حرين اران ردد المرلظفين مرن

فا ررة الر ر الم ( )1163م ررا نس رربته ( ،)43,3والش ر م الت ررالي دلضر ر تلتير ر م ررلظفي ال ررل اتمي لع ررام
 2019حسب النلا ا

تما ي:

التوزيع النسبي لموظفي وزارة التنمية االحتماعية لعام  2019حسب النوع االجتماعي

43.3
اإلناث

56.7

الذكور
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 يماررم مررلظفي الفاررة األولررى مررا نسرربته ( )%39مررن المررلظفين ،ويماررم مررلظفي الفاررة الاانيررة ( )%22فرريحين يمام ملظفي الفاة الاالاة ( )%39من المجملا الكلي للملظفين.
 دد الملظفين حملة دم ة الداتلماش ( )29ملظق و دد حملة دم ة الما ستير ( )114ملظق في حرينبلغ دد ملظفي حملة دم ة الدبللم العالي ( )19ملظق وحملة دم رة الب راللميلأ ( )890ملظرق وحملرة
دم ررة الرردبللم المتلسررط ( )600ملظررق باإلضررافة الررى ( )3مررلظفين مررن حملررة الرردبللم الم نرري ويبلررغ حملررة

دم ة التل ي ي ( )299ملظق ودون التل ي ي ( )732ملظق.

 -يصنق العاملين في الل اتمي حسب م ان العمم (مراز و اتمي ،ميدان ،دوم ومؤسسات م اية إدلايية).

 تبر ررين أن ( )%13مر ررن المر ررلظفين يعملر ررلن فر رري مرار ررز الر ررل اتمي و( )%87يعملر ررلن فر رري مر ررددريات المير رردانواللحدات اإلدامية التابعة ل ا وم اتب تنمية ا

تما ية وم اتب الهدمة ا

الملليلمؤسسات الر اية اإلدلايية والم ار ز الن امية.

تما يرة وم ار رز تنميرة المجتمر

وتتلتا اللحدات التنظيمية اإلدامية للل اتمي حسب واقع ا ال ي لي حتى ن اية ام  ،2019حيث يضم اي ل را
التنظيمي ( )21مددرية ووحدي في مراز الل اتمي بما في حلك م تب اللتير وم تب األمين العام وم تب أمين
ر ررام سر ررجم الجمعير ررات ،و( )251وحر رردي إدامير ررة ميدانير ررة ملت ر ررة لر ررى النلر ررل التر ررالي )41( :مددرير ررة تنمير ررة
ا تما ية ) 34 ( ،م تب للتنمية ا

تما ية )62( ،مرارز لتنميرة المجتمر المللري من ر رررا ( )34ت ر ررردام مرن

قبر رررم الررل اتمي بشر م مباشررر والباق ررري()28مراررز در ر ررردام مررن قبررم الجمعير ر ر رررات الهيريررة بمل ررب اتفاقيررات تعرراون
ملقعر ر ة مر ر ال ررل اتمي )5( ،م ار ررز لر اي ررة وتأاي ررم األش ررهاص حوو اإل اقر ر ة (إدر رلايي) )23( ،مرا ررز لله رردمات
الن امية (المنرامات وم ار رز الترايرة الهاصرة) ،مرارز واحرد فقرط للتأايرم الم نري لر وو ا حتيا رات الهاصرة،
مرا ر رزين لتشهيص اإل اقر ر ر ر رات المب ر ر ر رري ،مرازين لر اد ر رة وتأايم المتسللين )4( ،مؤسسات لر اية األكفرام
الفاقررددن للسررند األسرررو )6( ،دوم لترايررة وتأايررم األحررداث ،دامان للمايررة المررأي المعنفررة فررلق  18سررنة ،دام
للماية ضرلايا ا تجرام بالبشرر ،دام آمنرة للنسراء المعرضرات للهطرر ،دام م ايرة الفتيرات /الرصريفة)19( ،
م تب للهدمة ا

تما ية في إدامي حماية األسري )8(،م اترب للهدمرة ا

الم ار ز األمنية )18( ،م تباً للهدمة ا

تما يرة فري نظرامات األحرداث فري

تما ية في م ار ز اإلصالح والتأايم ،و( )16م تباً لمراقبي سللك

فرري مل ررا م األح ررداث و ( )10م اتررب للهدم ررة ا

تما ي ررة فرري إدامي ش ررركة األح ررداث ،وفرري الش ر م الت ررالي

دلض تلتي أ داد اللحدات اإلدامية لل اتمي التنمية ا

تما ية لعام  2019حسب اي ل ا التنظيمي:
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21
41

10

14

17
10
19

1
2

34

5
23

5

5

62

1

2
2

مديريات التنمية االجتماعيه الميدان

المديريات والوحدات اإلدارية في الوزارة المركز

مراكز تنمية المجتمع المحلي

مكاتب التنمية االجتماعية

مراكز المنار للتنمية الفكرية

مراكز رعاية وتاهيل االشخاص ذوي االعاقة

مركز تشخيص االعاقات المبكر

مركز التاهيل المهني لذوي االحتياجات الخاصه

مؤسسات رعاية االطفال فاقدي السند االسري

مركز رعاية وتاهيل المتسولين

دار حماية المرأة المعنفه فوق  18سنة

دور تربية وتاهيل االحداث

مكاتب الخدمة االجتماعية في ادارة حماية االسرة

دار حماية ضحايا االتجار بالبشر

مكاتب الخدمة االجتماعية في مراكز االصالح والتاهيل

مكاتب الخدمة االجتماعية في نظارات االحداث في المراكز االمنية

مكاتب الخدمة االجتماعية في شرطة االحداث

مكاتب لمراقبي سلوك في محاكم االحداث

17

18

الموازنة ومصادر التمويل:
المشروع

مصدر التمويل

المبلغ بالدينار األردني

الهزينة

41,503,990

منظمة األمم المتلدي للطفللة (اليلنيسق)

10,726,572

الملاتنة العامة2019 /
بروتلالم تعزيز واناء قدمي األنظمة اللكنية لللماية ا

تما ية

مشروا د م الال اين السلميين والعراقيين

المفلضية السامية لشؤون الال اين

ويلض الش م التالي المهصصات المالية لبرامج ومشامي و اتمي التنمية ا

206,160

تما ية لعرام 2019ملت رة

حسب مصادم تمليل ا.

المخصصات المالية لبرامج ومشاريع وزارة التنمية االجتماعية لعام 2019موزعة
حسب مصادر تمويلها
206,160

الخزينة

10,726,572

منظمة االمم المتحدة للطفولة
(اليونيسف)
المفوضية السامية لشؤون الالجئين

41,503,990

\

أصحاب العالقة وطبيعة العالقة مع كل منهم
الجهة

طبيعة العالقة

المؤسسات الل لمية.

شرااء في تقديم الهدمات الرييسية والمساندي وتبادم البيانات.

اياات ومنظمات المجتم المدني المللية والدولة.

ش ار ة إستراتيجية في تنفي الم ام الرييسية المتعلقة بطبيعة مم الل اتمي.

مؤسسات القطاا الهاص.

ش ار ة لى مستل تلميد الهدمات والسل ومفد الهبرات والتكنللل يا اللدداة.
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أهم الشراكات المحلية والدولية:
توضح قائمة المتعاملين أدناه مع الوزارة على أساس الجهات المانحة والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع
المدني والمؤسسات غير الحكومية:

التسلسل

الجهة

التسلسل

الجهة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

الديوان الملكي الهاشمي
رئاسة الوزراء
مجلس النواب واألعيان
ديوان الرأي والتشريع
ديوان المحاسبة
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
وزارة المالية
وزارةالتخطيطوالتعاون الدولي
دائرة اإلحصاءات العامة
وزارة العمل
صندوق المعونة الوطنية
وزارة الداخلية
مديرية األمن العام
وزارة العدل
وزارة التربيةوالتعليم
وزارة األشغال العامةواإلسكان
وزارة الصحة
وزارة اإلقتصاد الرقمي والريادة
المركز الوطني للمعلومات

.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47

.20
.21
.22

المجلس الوطني لشؤون األسرة
المركز الوطني لحقوق اإلنسان
المجلس األعلى للسكان
المجلس األعلى لحقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة
اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
دائرة األراضي والمساحة
وزارة الزراعة
وزارة الطاقة والثروة المعدنية
مجالس المحافظات (الالمركزية)

.48
.49
.50
.51

دائرة الجمارك
المجلس القضائي
وزارة التعليم العالي
ديوان الخدمة المدنية
معهد اإلدارة العامة
مؤسسة نهر االردن
صندوق األمان لمستقبل األيتام
جمعية تكية أم علي
مركز العدل للمساعدة القانونية
اتحاد المرأة األردني
االتحاد العام للجمعيات الخيرية
منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
الهيئة الخيرية الهاشمية
مؤسسة إنقاذ الطفل
مؤسسات المجتمع المدني
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID
االتحاد األوروبي EU
وسائل اإلعالم المحلية
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين UNHCR
منظمه األمم المتحدة للمرأة UNWOMN
شركات القطاع الخاص
وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
وزارة المياه والري

.52
.53
.54
.55
.56

وزارة اإلدارة المحلية
أمانة عمان الكبرى
مؤسسة التدريب المهني
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
جامعة الدول العربية

.19

.23
.24
.25
.26
.27
.28
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اإلنجازات مصنفة حسب مجاالت عمل الوحدات اإلدارية
أوالً :إنجازات مديرية سجل الجمعيات:
تعمم المددرية بن ج تشاماي وفل مر عيات أساسية ،أبرتاا :قانلن الجمعيات مقم ()51
لسنة()2008وتعددالته ،والنظام الملدد ألح ام األنظمة األساسية للجمعيات مقم ( )57لسنة (.)2010

وتعنى المددرية بتنظيم العمم التطل ي وتفعيله من خالم تسجيم الجمعيات وتقييم أداي ا وأنشطت ا
بالتعاون والتنسيل م

الل اتمات المهتصة بعمم الجمعيات وإ داد التقامير السنلية

وتطلير الهطط والبرامج الالتمة للن لر بمستل أداي ا ومسا دت ا

ن اوضا ا

لى تلقيل غايات ا وأاداف ا

المنشلدي وفل التشريعات الناظمة لعمل ا .ويتكلن اي ل ا التنظيمي من األقسام التالية :قسم القيد
واإلش ام واللم ،قسم الدماسات والتطلير ،قسم متابعة األنظمة األساسية ،وقسم التمليم األ نبي.

وتنفي ا ل ا الدوم حققت المددرية خالم األ لام( )2019،2018،2017اإلنجاتات المبينة في الجدوم
مقم ( )1وفقاً لمؤشرات قياأ األداء.
الجدول رقم ( )1يوضح إنجازات مديرية سجل الجمعيات لألعوام ()2019،2018،2017
مؤشرات قياس األداء

اإلنجازات
2017

2018

2019

5792

6161

6497

20

15

9

دد الجمعيات التي تم حل ا

190

250

171

دد الش او التي تم استقبال ا وإحالت ا للل اتمي المهتصة

11

4

10

رردد شر ادات التسررجيم الترري تررم إصررداماا باإلضررافة إلررى برردم فاقررد وارردم

180

195

132

العدد الت ار مي السنلو للجمعيات المسجلة في المملكة
دد فروا الجمعيات ا

نبية المسجلة

تالق
دد الجمعيات الهيرية التي صدمت الملافقة لى انضمام ا لالتلادات

108

118

138

دد الجمعيات التي تم نقم تبعيت ا وإ ادي تلددد الل اتمي المهتصة

30

16

10

2562

2822

3127

دد الجمعيرات التري قامرت بإ رداد التقريرر السرنلو المرالي واإلدامو لرى
النملحل المعتمد ل لك
دد كلبات تعددم األنظمة األساسية للجمعيات

514

586

540

دد كلبات التمليم األ نبي التي تمت الملافقه لي ا

185

154

182
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دالحظ من الجدوم أ الش مقم ( )1أن دد الجمعيات المسجلة ام( )2019بلغت حلالي ()483
تما ية وتلددداً

سترتيجية لل اتمي التنمية ا
ا
معية ،وا ا مؤشر إيجابي يس م في تلقيل األاداف ا

ال دف ا ستراتيجي المتعلل بتنظيم العمم التطل ي وتفعيله بما يهدم الفاات الملتا ة لللماية والر اية
وتنمية المجتمعات المللية.
ثانياً :إنجازات مديرية صندوق دعم الجمعيات:
تعمم المددرية بن ج تشاماي وفل مر عيات أساسية ،أبرتاا :قانلن الجمعيات مقم ()51
لسنة  2008وتعددالته ،أسج د م الجمعيات ،وا تفاقيات الملقعة م الجمعيات لغايات اللصلم
لى التمليم .وتعنى المددرية بد م وتقييم المشامي والملافقة لى تمليم المشامي والتأ د من دقة

ا تفاقيات وإدامت ا وفقاً لهطة مم ام مشروا وأادافه،متابعة إ داد اللسابات الهتامية وتدقيق ا ،إدامي
الهطط والبرامج الالتمة لتلثيل العالقة بين الصندوق والج ات المانلة ،والعمم لى استامام أملام
صندوق د م الجمعيات ن كريل تملك األملام المنقللة وغير المنقللة واستاماماا .ويتكلن اي ل ا

التنظيمي من األقسام التالية :قسم ا تصام وإدامي المشامي  ،قسم ملاسبة صندوق د م الجمعيات ،قسم

إستامام
ا

أملام

الصندوق.

وتنفي اً

ل ا

الدوم

حققت

خالم

المددرية

لام()2019،2018،2017اإلنجاتات المبينة في الجدوم مقم ( )2وفقاً لمؤشرات قياأ األداء.
الجدول رقم ( )2يوضح إنجازات مديرية صندوق دعم الجمعيات لالعوام()2019،2018،2017
مؤشرات قياس األداء

العدد السنلو للجمعيات المسجلة التي حصلت
لررى د ررم نقرردو مررن صررندوق د ررم الجمعيررات

ود م الددلان الملكي
ر ر رردد الجمعير ر ررات التر ر رري حصر ر ررلت لر ر ررى د ر ر ررم
مشامي وتم تلقي اتفاقيات مع ا

اإلنجازات
2017

2018

2019

322

327

232

معية بقيمة

معية بقيمه

معية بقيمة

( )603000ددنام

( )1027000ددنام

( )529200ددنام

28

96

61

معية بقيمة

معية بقيمة

معية بقيمة

( )333000ددنام

( )300000ددنام

( )211.000ددنام

دلضر الجرردوم أ ررالش مقررم ( )2دوم صررندوق د ررم الجمعيررات والشرررااء فرري د ررم الجمعررات لتم ين ررا مررن
تلقيرل أاررداف ا بمررا دتلافررل مر التشرريعات الناظمررة ل الهدمرة وتنميررة مجتمعات ررا الملليررة الر و يسر م فرري

تلقيررل األارررداف ا ستراتيجي ررة للرل اتمي والمتعلرل بال رردف ا سرتراتيجي :المسراامة فرري تم رين المجتمعررات

المللية والفاات المست دفة.

22

ثالثاً :إنجازات مديرية الجمعيات:
تعمم المددرية بن ج تشاماي وفل مر عيات أساسية ،أبرتاا :قانلن الجمعيات مقم ()51
لسنة()2008وتعددالته ،والنظام الملدد ألح ام األنظمة األساسية للجمعيات مقم ( )57لسنة (،)2010
نظام مقم ( )67لسنة ( )2010نظام ا تلادات صادم بمقتضى المادي ( )23من قانلن الجمعيات مقم

( )51لسنة ( ، )2008نظام اليانصيب الهيرو ا مدني مقم ( )37لسنة ( )1972وتعددالته ،نظامجم

التبر ات للل لش الهيرية مقم ( )1لسنة( )1957وتعددالته ،والتعليمات التنظيمية لمتابعة وتقييم أداء
الجمعيات الهيرية صادم بمل ب المادي ( )7من نظام التنظيم اإلدامو لل اتمي التنمية ا
مددرية الجمعيات بد م
باإلشراف

لد العمم التطل ي ،وتعمم

تما ية .وتعنى

لى تشجي تأسيج الجمعيات ،اما تقلم

لى الجمعيات وال ياات التطل ية التي تق ضمن اختصاص و اتمي التنمية ا

وتسا داا لى تنسيل

تما ية،

لداا وتلسين أداي ا لرف مستل مساامت ا في ملية التنمية المجتمعية.

ويتكلن اي ل ا التنظيمي من األقسام التالية :قسم الجمعير ررات الملليرة ،قسم الجمعي ررات األ نبيررة ،قسم
تقييم أداء الجمعيات ،قسم التدقيل المالرري للجمعيات ،قسم التدميب والتطلير للجمعيات.وقسم

ا تلاداتا يتالفات .وتنفي اً ل ا الدوم حققت المددرية خالم األ لام()2019،2018،2017اإلنجاتات
المبينة في الجدوم مقم ( )3وفقاً لمؤشرات قياأ األداء.

الجدول رقم ( )3يوضح إنجازات مديرية الجمعيات لالعوام()2019،2018،2017
مؤشرات قياس األداء

اإلنجازات
2018

2019

200

210

دد الجمعيات المسجلة خالم العام وتهص الل اتمي

424

299

350

دد كلبات الد م المقدمة من الجمعيات للل اتمي

618

720

810

دد الجمعيات التي حصلت لى تمليم أ نبي

125

130

150

دد الجمعيات التي تم تقييم أداي ا من خالم مس ميداني

76

257

290

دد الجمعيات التي تم حل ا خالم العام

133

169

170

دد الجمعيات التي تم تش يم اياة إدامية ل ا خالم العام

83

93

95

ر رردد الجمعير ررات التر رري مر ررم ل ر ررا ميزانير ررة ألن ميزانيت ر ررا تقر ررم ر ررن

18

19

20

دد الجمعيات الهيرية التي حصلت لى د م نقدو من الل اتمي

2017
201

 2000ددنام
دد الجمعيات األ نبية التي تم متابعت ا وتقييم أداي ا

66

85

95

رردد كلب ررات المش ررامي المقدم ررة لل ررل اتمي ررن كري ررل و اتمي التهط رريط

268

528

535

والتع ر رراون ال ر رردولي للجمعي ر ررات األ نبي ر ررة لتنفير ر ر مش ر ررامي الال ا ر ررين

السلميين والعراقيين
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دبين الجدوم أ الش مقم ( )3دوم و اتمي التنمية ا

تما ية في بناء وتعزيز قدمات الجمعيات

الهيرية من خالم تقديم الد م النقدو ل ا وتس يم م مت ا في اللصلم لى ملافقات التمليم الهام ي،

وا لك متابعة وتقييم أداي ا لتم ين ا من ممامسة أ مال ا وأنشطت ا وأاداف ا بما دتالءم م األكر
التشريعية الناظمة ل ا ،مما يس م في تنمية المجتمعات المللية وتقديم الهدمات ألفراداا ،وا ا يصب

في تلقيل األاداف ا ستراتيجية الهاصة بالل اتمي بالتلددد ال دف ا ستراتيجي المتعلل بتنظيم العمم
التطل ي وتفعيلة.

رابعاً :إنجازات مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر:

تعمم المددرية بن ج تشاماي وفل مر عيات أساسية ،أبرتاا :قانلن و اتمي الشؤون ا

تما ية

والعمم مقم ( )14لسنة ( )1956وتعددالته ،نظام م ار ز تنمية المجتم المللي مقم 32لسنة ،2014
تعليمات برنامج األسر المنتجة وميادي الشباب المعدلة لسنة( ،)2017وتعليمات إدامي صناددل ا يتمان
المللي المعدلة وتعليمات برنامج (المن الصغيري) تمليم الجمعيات بمشامي إنتا ية .وتعنى المددرية
بتعزيز إنتا ية األسر الفقيري من خالم المشامي الصغيري والمشامي التنملية اإلنتا ية التي تنف من

ومر ز تنمية المجتم المللي ب دف المساامة في التهفيق من حدي
خالم الل اتمي والجمعيات الهيرية ا
الفقر ،وتقلم المددرية باإلشراف لى ا ش المشامي ومتابعت ا ،والعمم لى تدميب المعنيين بتنفي ا ش

المشامي  ،اما تقلم المددرية باإلشراف لى تدميب األسر المستفيدي أو المرشلة لالستفادي من برنامجي

األسر المنتجة وصناددل ا يتمان المللي لى إدامي المشامي الصغيري .ويتكلن اي ل ا التنظيمي من

األقسام التالية :قسم المشامي الصغيري واإلنتا ية ،قسم صناددل ا يتمان المللي ،قسم م ار ز تنمية
المجتم

المللي،قسم دماسات المسا ن والتأمين الصلي،قسم متابعة حا ت الفقر،وقسم تنسيل

المسا دات الملكية،وتنفي ا ل ا الدوم حققت المددرية خالم ا

لام( )2019،2018،2017اإلنجاتات

المبينة في الجدوم مقم ( )4وفقاً لمؤشرات قياأ األداء .ويتض من ا ا الجدوم دوم الل اتمي بمجام

تعزيز اإلنتا ية واللد من الفقر من خالم تنفي مشامي متنااية الصغر لألسر الفقيري ومف مستل

دخل ا ،باإلضافة إلى د م الجمعيات الهيرية ومراز تنمية المجتم المللي إلقامة مشامي إنتا ية

لصال الفقراء ،وا ا يس م في تلقيرل األاررداف اإلستراتيجيررة للل اتمي وخاصة ال دف ا ستراتيجي ال و

دنص لى":المساامة في تم ين المجتمعات المللية والفاات المست دفة" ،مما يس م في تلسين مستل

الهدمة المقدمة في المجتمعات الفقيري وتعزيز دوم الجمعيات الهيرية في تقديم أفضم الهدمات ألبناء

األسر الفقيري.
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الجدول رقم ( )4يوضح إنجازات مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر
لالعوام()2019،2018،2017

مؤشرات قياس األداء

اإلنجازات
2017

2018

2019

دد األسر المستفيدي من مشامي األسر المنتجة.

292

276

479

رردد المش ررامي اإلنتا ي ررة المم ررلم م ررن حس رراب برن ررامج الم ررن الص ررغيري للجمعي ررات الهيري ررة

25

31

17

دد فرص العمم التي وفرت ا المشامي ا نتا ية.

75

93

51

دد صناددل اإليتمان المللية المنف ي في الجمعيات وم ار ز تنمية المجتم المللي.

10

10

7

دد األسر المستفيدي من مشامي صناددل ا يتمان الممنلحة للجمعيات وم ار ز التنمية.

95

85

60

296

290

270

36

15

5500

4999

45000

38,577

47182

53,914

وم ار ز تنمية المجتم .

 .دد فرص العمم التي تلفراا م ار ز تنمية المجتم المللي
دد ا تفاقيات التي تم إبرام ا وتجددداا م الجمعيات الهيرية إلدامي وتشغيم م ار ز تنمية

المجتم  .المللي

دد الفعاليات التدميبية والتل لية التي تم تنفي اا من قبم م ار ز تنمية المجتم المللي

5446

رردد المسررتفيددن مررن الفعاليررات التدميبيررة والتل ليررة الترري تررم تنفي ر اا مررن قبررم م ار ررز تنميررة 43,984
المجتم المللي
دد الدماسات ا

تما ية المعدي لللصلم لى تأمين صلي أسر فقيري

دد األسر المستفيدي من مسا دات الم امم الملكية والمنظمات( نقدو ،يني)
دد األسر الفقيري المستفيدي من أنظمة السهانات الشمسية (الطاقة المتجددي)

19,000

110,000 75,000
-

627

2400

خامساً :إنجازات مديرية األسرة والحماية:
تعمم المددرية بن ج تشاماي وفل مر عيات أساسية ،أبرتاا :قانلن و اتمي الشؤون ا

84,566

تما ية

والعمم مقم ( )14لسنة ( )1956وتعددالته،قانلن األحداث مقم ( )32لسنة  ،2014قانلن اللماية من

العنق األسرو مقم ( )15لسنة (،)2017نظام ترخيص دوم م اية المسنين واألندية الهاصة ب م مقم
 81لسنة  ،2012نظام ترخيص وإدامي دوم م اية األكفام اإلدلايية مقم ( )49لسنة ( ،)2009نظام
م اية الطفللة من الل دي حتى سن الاامنة شري مقم ( )34لسنة( ،)1972تعليمات ترخيص دوم

اللضانه مقم ( )1لسنة  ،2008تعليمات ترخيص األندية الن امية للمسنين لسنة  ،2014تعليمات
ترخيص دوم الر اية اإلدلايية للمسنين لسنة  ،2014تعليمات ترخيص اللضانات المؤسسية في

القطاا العام والهاص والتطل ي مقم ( )1لسنة  ،2013تعليمات انتفاا مج للي اللالددن الهام ين من

25

دومالر اية ا

تما ية اإلدلايية من مهصصات الزوال لسنة  ،2013تعليمات أسج صرف البدم

المالي في برنامج الر اية البددلة لألكفام لسنة ،2013تعليمات ا حتضان لسنة  ،2013وتعليمات
ترخيص دوم اللضانه المدمسية الل لمية مقم ( )2لسنة  .2008وتعنى مددرية األسري واللماية
بلماية وم اية األسري واألكفام ضلايا المشا م ا

تما ية ،وتعمم لى تأمين مستل حياي يل

دلبي احتيا ات م اإلنمايية والترالية .وتعمم المددرية لى تلبية احتيا ات األسر غير القادمي

لى

اإلنجاب وحلك بمسا دت م لى احتضان أكفام بلا ة إلى م اية ،وتلبي بنفج اللقت حا ة األكفام
الملتا ين للر اية األسرية وحق م بالعيش في بياة آمنة ،اما تعنى المددرية بالملافظة لى ارامة ابام
السن من األشهاص الملتا ين للهدمات ا

تما ية اإلدلايية ،واإلشراف لى مي دوم اللضانات

لضمان تقديم الهدمات المناسبة لألكفام.ويتكلن اي ل ا التنظيمي من األقسام التالية:قسم دوم الر ادررة

واللماية ،قسم اللضانات ،قسم ابام السن ،قسم ا حتضان والر اية األسرية البددلة،قسم الر اية

الالحقة،

قسم

متابعة

الدمج

األسرو،

وتنفي ا

ل ا

الدوم

حققت

المددرية

خالم

األ لام()2019،2018،2017اإلنجاتات المبينة في الجدوم مقم ( )5وفقاً لمؤشرات قياأ األداء التي

تع ج دوم الل اتمي في تطبيل سياسات ا تما ية لصال فاة األكفام من خالم تلفير خدمات الر اية

الن امية ل م في دوم اللضانة المرخصة ،إضاف إلى تطبيل سياسة المساامة في تم ين المرأي اقتصادياً
من خالم إنهراك ا في سلق العمم وتلفير سبم الراحة ل ا بر إدداا أكفال ن في دوم اللضان أثناء

فتري العمم.

المنشأي في ام( )2019حلالي ()104
ويشير الجدوم أدناش مقم ( )5أن دد دوم اللضانة ُ
دام حضانة ملت ة في مهتلق مناكل المملكة ،اما دتض من نفج الجدوم السياسات التي تنت ج ا

الل اتمي بمجام الر اية البددلة لألكفام الملتا ين لللماية والر اية من خالم استبدام الر اية المؤسسية

لألكفام بالر اية األسرية الطبيعية لضمان يش الطفم في بياة كبيعية ،مما يس م في ملية الدمج
األسرو والمجتمعي ل ؤ ء األكفام ،وا ش السياسات تس م في تلقيل األاداف ا ستراتيجية الهاصة
بالل اتمي بالتلددد ال دف ا ستراتيجي المتعلل بتطلير الهدمات ا

تما ية وا متقاء بنل يت ا و لدت ا.
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الجدول رقم ( )5يوضح إنجازات مديرية األسرة والحماية لالعوام()2019،2018،2017
مؤشرات قياس األداء

ا

ا

اإلنجازات
2017

2018

2019

دد المستفيددن من ابام السن مرن خردمات دومالر ايرة اإلدلاييرة لرى نفقرة و اتميالتنميرة

156

165

170

دد األكفام المعاد دمج م في أسرام.

91

231

252

ر ر رردد األكفر ر ررام الملتضر ر ررنين مر ر ررن إ مر ر ررالي ر ر رردد األكفر ر ررام المتر ر رراح فر ر رري دوم الر اير ر ررة

14

19

23

تما ية.

تما ية.
857

876

752

دد األكفام المستفيددن من خدمات دومالر ايةا دلايية.

38

105

115

40

105

115

دد دوم اللضانة الت ار مي المسجلة.

1106

1330

1414

دد األكفام المستفيددن من خدمات دوم اللضانة.

49490 46550 22120

رردد خريج رري دوم الر اي ررة ا

الالحقة.

دد خريجي دوم الر اية ا

تما ي ررة التابع ررة لل ررل اتمي المس ررتفيددن م ررن برن ررامج الر اي ررة
تما ية التابعة للل اتمي المندمجين في المجتم .

دد األكفام المنتفعين الكلي من خدمات مؤسسات الطفللة اإلدلايية.

857

876

879

دد المسنين المنتفعين في دوم ابام السن.

364

363

357

دد النشاكات الالمن جية التي تم تنفي اا لألكفام.

460

940

941

دد األكفام المستفيددن من األنشطة الالمن جية.

857

876

876

دد األشهاص ال دن تم تقديم مسا دات مالية ل م (م اية حقة).

100

200

250

رردد األكف ررام ال ر دن ت ررم دمج ررم ف رري أس ررر بددل ررة (برن ررامج ا حتض رران ،برن ررامج الر اي ررة

32

37

80

1000

1000

1000

األسريه البددلة).

دد األكفام المستفيددن من نشاكات متلق ا كفام.
سادساً :إنجازات مديرية األحداث واألمن المجتمعي:

تعمررم المددريررة بررن ج تشرراماي وفررل مر عيررات أساسررية ،أبرتاررا :قررانلن و اتمي الشررؤون ا

تما يررة

والعمررم مقررم ( )14لسررنة ( )1956وتعددالترره ،قررانلن األحررداث مقررم ( )32لسررنة  ،2014قررانلن اللمايررة

مررن العنررق األسرررو مقررم ( )15لسررنة ( ،)2017نظررام المسررا دات لألحررداث مقررم ( )48لسررنة (،)1959
نظام الر اية الالحقة مقم ( )67لسنة ( ،)2016نظام دوم حماية األسري مقم( )48لسنة( ،)2004نظام
دوم إدرلاء المجنرري لرري م والمتضرررمين مررن ررايم ا تجررام بالبشررر مقررم ( )30لسررنة( ،)2012نظررام دوم

إدلاء المعرضات للهطر لسنة( ،)2016وتعنرى المددريرة بلمايرة األحرداث الرلاقعين فر ي نرزاا مر القرانلن
مر ررن المشر ر الت والسر ررلبيات ا

تما ير ررة التر رري أدت إلر ررى مهر ررالفت م للقر ررانلن ،وتر ررلفير بيار ررة سر ررليمة وتقر رردم

27

الهدمات المتكاملة إل ادي تأايل م وإدمرا م فري المجتمر  ،مسراندي األسرر ضرلايا العنرق المنزلري وأسرر
السررجناء للمررادت م مررن ا ثررام السررلبية للعنررق ومسرراندي األسررر فرري حررام غيرراب ايررم األسرري ،امررا تعمررم

المددريرة لررى حمايررة المررأي ضررلية العنررق بإيجرراد المرأو ا مررن والهرردمات المتكاملررة ل ررا ،وإ ررداد بررامج

الر اية الالحقة واللياي المستقلة للنساء والفتيات المعنفات .ويتكلن اي ل ا التنظيمي من األقسام التالية:

قسم دوم التراية والتأايم ،قسرم حمايرة ضرلايا ا تجرام بالبشرر ،قسرررم اللمايرة مرن العنرق األسررو ،قسرم
الهرردمات ا

تما يررة ،قسررم م افلررة مررم األكفررام ،وقسررم مراقبررة السررللك والر ايررة الالحقة.وتنفير ا ل ر ا

الرردوم حققررت المددريررة خررالم األ رلام ( )2019،2018،2017اإلنجرراتات المبينررة فرري الجرردوم مقررم ()6
وفقاً لمؤشرات قياأ األداء.

الجدول رقم ( )6يوضح إنجازات مديرية األحداث واألمن المجتمعي لألعوام ()2019،2018،2017
مؤشرات قياس األداء

ا

اإلنجازات
2017

2018

2019

دد األحداث الداخلين في دوم تراية وتأايم األحداث.

2347

2588

2722

دد األحداث الم رمين الداخلين في دومتراية وتأايم األحداث.

دد األحداث المنتفعين من دوم تراية وتأايم األحداث ال دن تم تدميب م م نيا لسلق العمم.

542

629

476

655

523

636

دد األحداث الملقلفين في دومتراية األحداث.

2101

2180

2422

دد األحداث المل لمين في دوم تراية وتأايم األحداث.

دد األحداث الهام ين من دوم األحداث ويعيشلن م أسرام.

246

408

300

2309

2531

2741

رردد األحررداث الر دن لررم دررتم حجررز حرريت م وتررم إنت رراء قضرراياام بالتسررلية فرري م اتررب الهدمررة

1245

3223

4425

تما ية /شركة األحداث.
دد قضايا األحداث الملللين إلى الملا م.
دد األحداث الملضل ين تلت إشراف مراقب السللك بمل ب قرام قضايي.
دد اللا ت التي تعاملت مع ا م اتب الهدمة ا

تما ية في شركة األحداث.

دد األحداث الملد ين في نظامات األحداث.
ا

ر رردد د امسر ررات اللالر ررة ا

تما ير ررة المقدمر ررة للر ررا ت العنر ررق األسر رررو مر ررن م اتر ررب الهر رردمات

تما ية في إدامي حماية األسري وأقسامه.

3496

5511

4292

96

87

198

4142

5139

6335

4936

5640

5363

5617

10720 6708

دد النساء المعنفات الللاتي تم إددا ن في دوم اللفاق األسرو.

345

542

344

دد النساء المعنفات المندمجات في أسرام والهام ات من دام اللفاق األسرو.

295

440

299

دد السيدات والفتيات المعرضات للهطر المعاد دمج م في المجتم بنجاح

110

131

138

6551

5474

7656

99

165

30

دد النز ء في م ار ز ا صالح والتأايم اللاصلين لى الهدمات ا

تما ية.

رردد الل ررا ت الالت رري ت ررم التعام ررم مع ر ن م ررن المتض رررمين وض ررلايا ا تج ررام بالبش ررر ف رري دام

رامة.
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دلض

الجدوم أ الش مقم ( )6دوم الل اتمي بتلفير البياة السليمة لر اية األحداث المهالفين لقانلن

األحداث مقم ( )32لسنة  2014ال دن بلغ ددام ام( )2019حلالي ( )2722حدث تم إدخال م دوم
تراية وتأايم األحداث لتقديم البرامج المتكاملة ل م (النفسية،الترالية،التعليمية،ا

تما ية،والتأايلية)

التي من شأن ا أن تساام في إ ادي دمج ر ر رم في أسر ر ررام والمجتم  ،وتقديم خدم ر ر رات اللماية والر اية لر

( )344امرأي تم إدخال ن لدوم اللفاق األسرو ،وتقديم المسا دي ا

تما ية لر ( )7656أسري سجين

في م ار ز اإلصالح والتأايم ،وتقديم الد م ا

تما ي لضلايا العنق األسرو البالغ دداا ()10720

من أ م إ ادي تلفيل أوضا ا األسرية وا

تما ية وتأمين سبم األمن ل ا ،إضافة إلى قد اتفاقيات

التعاون والش ار ة م الج ات المعنية بتقديم خدمات اللماية والر اية ا
واان آخراا التعاون م
تزيدأ مامان

مي الشرااء

تما ية للفاات المست دفة

فتتاح دام"آمنة" إلدلاء النساء المعرضات للهطر الالتي

ن ( )18سنة ب دف التهلي

ن فكري التلقيق اإلدامو للنساء المعرضات للهطر

وحمادت ن وتأايل ن ودمج ن في المجتم بد ً من ن ج ا حتجات اللقايي للنساء في م ار ز اإلصالح
والتأايم ،وا ش السياسات تس م في تلقيل األاداف ا ستراتيجية الهاصة بالل اتمي بالتلددد ال دف

ا ستراتيجي المتعلل بتطلير الهدمات ا

تما ية وا متقاء بنل يت ا و لدت ا.

سابعاً :إنجازات مديرية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة:
تعمم المددرية بن ج تشاماي وفل مر عيات أساسية ،أبرتاا :قانلن و اتمي الشؤون ا

تما ية

والعمم مقم ( )14لسنة ( )1956وتعددالته ،قانلن حقلق األشهاص حوو اإل اقة مقم ( )20لسنة

( ،)2017نظام م ار ز األشهاص حوو اإل اقة مقم ( )40لسنة ( ،)2014نظام إ فاءات مرابات
ا شهاص حوو ا

اقة مقم  27لسنة  ،2019نظام م ار ز التدخم المب ر لألكفام حوو اإل اقة()10

لسنة( ،)2017وتعليمات التسجيم والقبلم واإلنتفاا لألشهاص حوو اإل اقة ا دلايية التابعة لل اتمي
التنمية ا

تما ية لسنة ( .)2016وتعنى مددرية شؤون األشهاص وو اإل اقة بر اية وتدميب وتأايم

األشهاص حوو اإل اقة ،وتقديم خدمات اإلمشاد والتل ية ألسرام ومؤسسات المجتم المدني ب دف

دمج م بالمجتم  .وتنمية القدمات واإل تماد لى ال ات .اما تشرف المددرية لى م ار ز ومؤسسات
األشهاص المعلقين في القطا ين الل لمي والتطل ي والهاص ومتابعة إ راءات ترخيص ا وتقييم

أداي ا واتهاح اإل راءات الالتمة بلل المهالفين.ويتكلن اي ل ا التنظيمي من األقسام التالية :قسم

الم ار ز والمؤسسات ،قسم التدميب وادمال األشهاص حوو اإل اقة ،قسم المتابعة والتقييم الفني ،وقسم

اإلشراف الترالو لألشهاص حوو اإل اقة ،وتنفي ا ل ا الدوم حققت المددرية خالم

األ لام( )2019،2018،2017اإلنجاتات المبينة في الجدوم مقم ( )7وفقاً لمؤشرات قياأ األداء.

29

الجدول رقم ( )7يوضح إنجازات مديرية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة
لالعوام()2019،2018،2017

اإلنجازات

مؤشرات قياس األداء
2017
دد األشهاص من حوو اإل اقة المستفيددن من م ار ز تشهيص اإل اقات

2019

2018

10554 11724 6725

دد األشهاص من حوو اإل اقة المستفيددن من م ار ز التأايم الم ني /الل اتمي

117

35

36

دد األسر التي تم تدميب ا وتأايل ا للتعامم م األشهاص حوو اإل اقة في م ار ز الل اتمي

121

910

915

دد األشهاص من حوو اإل اقة المستفيددن من الهدمات اإلدلايية التابعة للل اتمي

560

565

551

ر رردد األش ر ررهاص م ر ررن حوو اإل اق ر ررة ال ر ر دن ت ر ررم تر ررأايل م م ني ر ررا ف ر رري م ار ر ررز التأاي ر ررم الم ن ر رري

49

18

11

دد األشهاص من حوو اإل اقة المستفيددن من م ار ز المنام التابعة للل اتمي

745

710

710

دد األشهاص حوو اإل اقة ال دن تم شراء الهدمة ل م من م ار ز القطاا الهراص والتطرل ي 1328

1380

1298

رردد األش ررهاص م ررن حوو اإل اق ررة المل ررلددن ف رري م ار ررز القط رراا اله رراص والتط ررل ي الر ر دن 5090

4900

4910

(الهريجين) الل اتمي

لى نفقة الل اتمي

تشرف لي ا لل اتمي

دبين الجدوم أ الش مقم ( )7أن الل اتمي ملت لى تقديم البرامج والهدمات التعليمية والتدميبية والتأايلية

لألكفام حوو اإل اقة العقلية البالغ ددام ( )710شهص،واستفاد من خدمات التشهيص والتدخم

المب ر لر ( )1481شهص ،وشراء الهدمات الن امية واإلدلايية الشاملة لر ( )1298شهص من حوو
اإل اقة

لى نفقة الل اتمي ،اما تتطل الل اتمي خالم الفتري القادمة إلى تطلير سياست ا في مجام

األشهاص حوو اإل اقة بر تفعيم برنامج التأايم المجتمعي لألشهاص حوو اإل اقة وإيجاد بدايم
مرحلية ودايمة للم ار ز اإلدلايية وتطليراا لتصب

م ار ز ن امية دامجة ،وا ش اإلنجاتات تس م في

تلقيل األاداف اإلستراتيجية الهاصة بالل اتمي بالتلددد ال دف ا ستراتيجي المتعلل بتطلير الهدمات
اإل تما يةواإلمتقاء بنل يت ا و لدت ا.
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ثامناً :إنجازات مديرية الشؤون القانونية:
تعمم المددرية بن ج تشاماي وفل مر عيات أساسية ،أبرتاا :قانلن و اتمي الشؤون ا

تما ية

والعمم مقم ( )14لسنة ( )1956وتعددالته،واافة التشريعات الناظمة لعمم الل اتمي،وتعنى المددرية
بإ داد مشامي القلانين واألنظمة والتعليمات الالتمة لعمم الل اتمي ،وتقلم بتقديم المشلمي القانلنية في

مجام الق ارمات اإلدامية ،وا تفاقيات العراية والدولية ،والعقلد وا تفاقيات الهاصة بعمم الل اتمي ،وإ داد
الد او أمام الملا م اللقلقية والش او أمام الملا م الجزايية والنيابة العامة ،والردود لى

للاي

اإلستد اءات المقدمة أمام مل مة العدم العليا ،وتنظيم اافة اللثايل الالتمة ل ا.ويتكلن اي ل ا
التنظيمي من األقسام التالية:قسم متابعة القضايا والمسا دي القانلنية ،قسم ا تفاقيات والعقلد ،قسم

ا ستشامات القانلنية والتشريعات ،وقسم حقلق اإلنسان.وتنفي اً ل ا الدوم حققت المددرية خالم

األ لام( )2019،2018،2017اإلنجاتات المبينة في الجدوم مقم ( )8وفقاً لمؤشرات قياأ األداء.

الجدول رقم ( )8يوضح إنجازات مديرية الشؤون القانونية لألعوام ()2019،2018،2017
مؤشرات قياس األداء
دد ا تفاقيات المعدي والمدققة والمعتمدي
رردد مس ررلدات مش ررامي القر رلانين واألنظم ررة والتعليم ررات الت رري ت ررم مفع ررا

اإلنجازات
2017

2018

2019

266

247

131

4

13

7

للج ات حات العالقة بأمراا
رردد مشررامي الق رلانين واألنظمررة والتعليمررات الترري تررم مفع ررا مررن الررل اتمي

2

2

4

للج ات حات العالقة بأمراا وتم إقراماا بالجريدي الرسمية
دد المشلمات القانلنية المقدمة

3246

1974

1879

دد الردود التري تمرت لرى ا سرتد اءات واللرلاي الرلامدي مرن الملرا م

210

185

150

(تبليغات)

تبين اإلنجاتات اللامدش في الجدوم أ الش مقم ( )8سعي الل اتمي إلى تلقيل أاداف ا ا ستراتيجية والمتعلقة
بتطلير السياسات والتشريعات ا

تما ية ،وحلك من خالم م ار عة التشريعات وتلددا ا وفل سلسلة

اإل راءات التشريعية المعتمدي ،إضافة إلى صياغة ا تفاقيات التي تس م في ملية تقديم الهدمات
للفاات المست دفة في مجا ت اللماية والر اية والتنمية.
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تاسعاً :إنجازات مديرية السياسات واالستراتيجيات:
تعمم المددرية بن ج تشاماي وفل مر عيات أساسية ،أبرتاا :قانلن و اتمي الشؤون ا
والعمم مقم ( )14لسنة ( )1956وتعددالته ،وتعنى ا ش المددرية برسم السياسات ا
الدماسات وتلليم البيانات اإلحصايية والظلاار ا

تما ية

تما ية وإ داد

تما ية إليجاد اللللم .وتقلم المددرية بمتابعة

البرامج والمشامي الهاصة بعمم الل اتمي .اما تعنى المددرية برسم سياسات دمج مف لم النلا ا

تما ي

ووض استراتيجياته ،ومتابعة متغيراته .وتعمم المددرية لى متابعة العالقات الهام ية م الج ات
الدا مة والممللة وتطبيل ا تفاقيات وا لتزامات المترتبة لي ا حسب األصلم،وتقلم المددرية بمتابعة

برامج ومشامي

السياسات ا

وق ارمات

امعة الدوم العراية.ويتكلن اي ل ا التنظيمي من األقسام التالية :قسم

تما ية ،قسم التعاون الدولي ،وقسم إدامي المشامي والتمليم ،قسم النلا ا

وقسم إدامي األتمات ومصد الظلاار ا

تما ي،

تما ية ،وتنفي اً ل ا الدوم حققت المددرية خالم

األ لام( )2019،2018،2017اإلنجاتات المبينة في الجدوم مقم ( )9وفقاً لمؤشرات قياأ األداء.

الجدول رقم ( )9يوضح إنجازات مديرية السياسات واالستراتيجيات لألعوام ()2019،2018،2017
اإلنجازات

مؤشرات قياس األداء
2017

2018

2019

دد ا تفاقيات والبروتلال ت وم ارات التفاام التي تمت متابعت ا أو م ار عت ا

10

12

15

دد تيامات اللفلد من الدوم العراية والصديقة التي تم التنسيل ل ا وتنفي اا.

3

8

8

150

150

150

أو تلددا ا.

دد ملفات امعة الدوم العراية التي تم إ داد تقامير حلل ا.
دتض

من الجدوم أ الش مقم ( )9بأن الل اتمي تسعى دوماً إلى إيجاد الد م من خامل

المهصصات المالية المرصلدي في ملاتنت ا لعام ( )2019وحلك من خالم استقطاب التمليم لد م
برامج ا وتقديم خدمات ا للفاات المست دفة في مجا ت اللماية والر اية والتنمية ،وا ا يس م في تلقيل

األاداف ا ستراتيجية الهاصة بالل اتمي وخاصة ال دف ا ستراتيجي المتعلل بتطلير واناء الش ار ات
ومأسست ا وتعزيز التعاون والتنسيل في مجام العمم ا

تما ي.
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عاش اًر :إنجازات مديرية األبنية والمساكن:
تعمم المددرية بن ج تشاماي وفل مر عيات أساسية ،أبرتاا :قانلن و اتمي الشؤون ا

تما ية

والعمم مقم ( )14لسنة ( )1956وتعددالته،نظام األشغام الل لمية مقم ( )71لسنة ( )1986واألنظمة

المعدلة له ،نظام استاجام العقامات لمصال الل لمة مقم ( )70لسنة  ،1973نظام شراء العقامات

لصال

الل لمة مقم ( )68لسنة  ،2014تعليمات ا ستفادي من مسا ن األسر الفقيري ،وتعليمات

ا نفاق لى مسا ن األسر العفيفة .وتعنى المددرية بتأمين س ن اريم لألسر الفقيري وصيانة المسا ن

القايمة ل م ،وإنشاء أبنية

دددي لمؤسسات وم ار ز الل اتمي وتأايم وتطلير األبنية القديمة

وصيانت ا،واستاجام األبنية الالتمة للل اتمي ،والمشاماة في ترخيص أبنية المؤسسات ا

تما ية العايدي

للقطاا الهاص.ويتكلن اي ل ا التنظيمي من األقسام التالية :قسم األبنية ،قسم الصيانة ،قسم األماضي
وا ستمالك ،وتنفي اً ل ا الدوم حققت المددرية خالم ا

في الجدوم مقم ( )10وفقاً لمؤشرات قياأ األداء.

لام( )2019،2018،2017اإلنجاتات المبينة

الجدول رقم ( )10يوضح إنجازات مديرية األبنية والمساكن لآلعوام()2019،2018،2017
مؤشرات قياس األداء

اإلنجازات
2017

2018

2019

1766

1832

1931

دد مسا ن األسر الفقيري التي تم إنشاياا وش ارياا أو صيانت ا

73

72

103

ددالمستفيددن من مسا ن األسرالفقيريالتي تم إنشاياا وش ارياا أو صيانت ا

438

432

495

دد مسا ن األسرالفقيري التي تم انشاياا

55

44

73

دد اللحدات الس نية (إضافة وصيانة) لألسرالفقيري

18

23

23

ددالمسا ن التي تم شراياا

10

5

30

دد المستفيددن من بناء وصيانة وشراء مسا ن األسر الفقيري من فاة حوو اإل اقة

22

27

104

دد المستفيددن من بناء وصيانة وشراء مسا ن األسرالفقيري من فاة اإلناث

25

17

44

دد األسرالتي تم تأايل ا فعليا لالستفادي من مسا ن األسر الفقيري

73

72

103

350

385

دد المسا ن التي تم إيصام الهدمات ل ا

80

85

100

دد المستفيددن من أبناء المؤسسات من مسا ن األسرالفقيري

3

2

2

دد المباني التي تم إنشاياا للل اتمي لتقديم الهدمات

1

1

1

دد األبنية التي تم استاجاماا للل اتمي لتقديم الهدمات

2

2

7

دد األبنية التي تمت صيانت ا الممللاة والمستأ ري

40

52

19

دد مسا ن األسر الفقيري الت ار مي التي تم إنشاياا أو ش ارياا أو صيانت ا من بدء

البرنامج ام 2002

دد الدماسات ا

تما ية المعدي لإلستفادي من خدمة فلج الريف

33

دتض من الجدوم المشام إليه أ الش مقم ( )10إلى قيام الل اتمي بتنفي إ راءات لتطلير البنية التلتيه
ألما ن تقديم الهدمات التابعه ل ا مما يس م في

ملية تلسين الهدمات المقدمة ،وتلفير المأو

والمس ن الماليم لألسري األشد فق اًر لتم ين ا من القيام بلظايف ا األساسية .وا ش اإل راءات والبرامج

تصب في تلقيل األاداف ا ستراتيجية الهاصة الل اتمي والمتعلقة في :تعزيز القدمي المؤسسية للل اتمي
وتج در ثقافة التميز ،والمساامة في تم ين المجتمعات المللية والفاات المست دفة.

الحادي عشر :إنجازات مديرية التطوير المؤسسي:
تعمم المددرية بن ج تشاماي وفل مر عيات أساسية ،أبرتاا :قانلن و اتمي الشؤون ا

والعمم مقم ( )14لسنة ( )1956وتعددالته ،نظام التنظيم اإلدامو لل اتمي التنمية ا

تما ية

تما ية لعام

 ،2015نظام تلسين الهدمات ،ومن جيات مم تطلير ا داء المؤسسي المعتمدي .وتعنى المددرية
باإلشراف لى إ داد الهطة ا ستراتيجية للل اتمي ،تأايم الل اتميللمشاماة في لايز الملك بد

الااني

لتميز األداء الل لمي والشفافية،تقديم الد م الفني لللسبة العمليات واألنظمة في الل اتمي ،صيانة

الشب ات ،تس يم ملية تطبيل مشامي الل لمة اإللكترونية في الل اتمي ،اما تشرف المددرية لى إدامي
المعرفة وتطلير المهزون المعرفي ،وتساام في تطلير وسايم وقنلات ا تصام الداخلي

والهام ي.ويتكلن اي ل ا التنظيمي من األقسام التالية :قسم تطلير األداء المؤسسي ،قسم الد م الفني
والشب ات،قسم البرمجة والل لمة اإللكترونية ،قسم إدامي وتلسين الهدمات ،وقسم المتابعة

والتقييم.وتنفي اً ل ا الدوم حققت المددرية خالم األ لام( )2019،2018،2017اإلنجاتات المبينة في

الجدوم مقم ( )11وفقاً لمؤشرات قياأ األداء.

ولغايات تطلير الهدمات ملت الل اتمي لى إ داد خطة التللم اإللكتروني لتس يم وصلم
الهدمات ا

تما ية لطالبي ا ،حيث وفرت ملية الراط اإللكتروني م شرااي ا في تقديم الهدمات

بش م إلكتروني ،ما ملت الل اتمي لى تطلير وتلددث ملقع ا اإللكتروني ال و اشتمم لى نماحل

إلكترونية لطلبات حل اللصلم لى المعللمات واستقبام الش او والتلاصم م الملاكنين .و ملت
الل اتمي لى ماط ( )67وحدي إدامية ميدانية تابعة ل ا وتم مف سر ة وافاءي خطلط الراط اإللكتروني

لهر ردمة تشغير رم األنظمر رة المللسبة وااميرات المراقبة بين الل اتمي و( )63وحدي إدامية من ( )2ميغا
إلى( )10ميغا .وفي مجام تطلير األداء المؤسسي والتميز حققت الل اتمي نسبة تلسن بلغت ( )%9وفقاً
لنتايج تقييم مراز ايزي الملك بد

الااني للتميز ،إضافة إلى تلقيل نسبة مضا متلقي الهدمة بلغت

( ،)%72إضافة إلى مشاماة المددرية في إ داد العددد من الدماسات واإلستراتيجيات ،وأبرتاا:
• م ار عة الهطة اإلستراتيجية المعدلة لل اتمي التنمية ا
حسب األصلم.

تما ية  ،2021-2017وا تماداا
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• المشاماة في إ داد اإلستراتيجية اللكنية لللماية ا

تما ية .2025-2019

• اإلشراف لى إ داد اإلكام "ا سترشادو" اإلستراتيجي لم ننة العمم ا
وال و تم ا تمادي من قبم و اتمي الشؤون ا

تما ي العراي،

تما ية العرب في ا تما م المنعقد في

المملكة األمدنية ال اشمية بتاميخ/12نيسان.2018/

• اإلشراف لى تأسيج المراز العراي للسياسات ا

• متابعه ()41مددرية ميدانية تابعه لل اتمي التنمية ا
متطلبات من جية المتسلق الهفي المعتمدي.

تما ية وخفض الفقر.

تما ية لضمان تقديم الهدمات وفل

وا ش اإل راءات واإلنجاتات تس م بش م مباشر في تلقيل األاداف ا ستراتيجية الهاصة بالل اتمي،
واالتلددد ال دف ا ستراتيجي المتعلل بتعزيز القدمي المؤسسية للل اتمي وتج در ثقافة التميز.
الجدول رقم ( )11يوضح إنجازات مديرية التطوير المؤسسي لألعوام ()2019،2018،2017
اإلنجازات

مؤشرات قياس األداء
2017

2018

2019

841

870

860

دد األنظمة المستلدثة حسب حا ة العمم خالم العام.

2

5

3

دد اللحدات اإلدامية المرالكة لى الشب ة م الل اتمي.

62

64

67

دد الهطط ا ستراتيجية التي تم إ داداا من لجنة التهطيط بمؤشرات ا

1

1

1

دد التقامير السنلية التي تم إ داداا وا تماداا

3

1

1

دد خطط مم المددريات في المراز التي تم إ داداا بمؤشرات ا

18

18

18

دد خطط مم المددريات في الميدان التي تم إ داداا بمؤشرات ا

41

41

41

دد المستليات اإلدامية في المراز والميدان التي تم ملاءمت ا م

59

59

59

دد مستهدمي البريد اإللكتروني في الل اتمي

الهطة ا ستراتيجية
دد الهدمات اإللكترونية المستلدثة

2

8

5
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الثاني عشر :إنجازات مديرية الشؤون اإلدارية:
تعمم المددرية بن ج تشاماي وفل مر عيات أساسية ،أبرتاا :قانلن و اتمي الشؤون ا

تما ية

والعمم مقم ( )14لسنة ( )1956وتعددالته ،نظام الللاتم العامة مقم ( )32لسنة( )1993وتعددالته

والتعليمات الصادمي بمل به ،وتعنى مددرية الشؤون اإلدامية بتأمين اافة احتيا ات الل اتمي من الملاد
والللاتم ،ومتابعة مليات شراي ا واستالم ا وصرف ا وتهزين ا وإدامي المستلد ات ومراقبة مليات الجرد

الدومو ،وتعمم المددرية لى تأمين الهدمات الالتمة ااإلتصا ت و مليات الصيانة والنظافة لكافة

مرافل الل اتمي ،وتقلم بتنظيم تناقم المراسالت الصادمي واللامدي من وإلى الل اتمي؛ وتقلم بتأمين احتيا ات
الل اتمي من وسايم النقم ومتابعة صيانت ا وإدامي حرات ا وتنقالت ا ،ويتكلن اي ل ا التنظيمي من األقسام

التالية :قسم الللاتم واإلمداد ،قسم الددلان ،قسم الهدمات المساندي ،قسم اللراة ،قسم المشتريات
والعطاءات ،وتنفي اً ل ا الدوم حققت المددرية خالم األ لام( )2019،2018،2017اإلنجاتات المبينة

في الجدوم مقم ( )12وفقاً لمؤشرات قياأ األداء.

الجدول رقم ( )12يوضح إنجازات مديرية الشؤون اإلدارية لألعوام ()2019،2018،2017
اإلنجازات

مؤشرات قياس األداء
2017

2018

2019

العدد الت ار مي للسايط النقم.

243

243

243

نسبة األ زي في الل اتمي إلى دد الملظفين.

%70

%95

%98

75

111

120

1250

1101

1535

2

2

3

دد اللثايل التي تم أمشفت ا إلكترونيا.

55.07

62511

66282

دد المستفيددن من المسا دات العينية التي تقدم ا الل اتمي بالتنسيل م

9120

12915

20702

دد العطاءات التي تم كرح ا لغايات تمددد الل اتمي من ملاد إغاثة وقركاسية

وأ زي وأثاث.

دد دفاترسجالت الرحالت التي تم صرف ا لقسم اللراة /الل اتمي.
دد العطاءات التي تم كرح ا لغايات الهدمات المساندي لسنة ااملة.

المعنيين من حساب الملاتنة والتبر ات.

دبين الجدوم أ الش مقم ( )12دوم مددرية الشؤون اإلدامية في ملية تقديم الهدمات المساندي

لللحدات اإلدامية من أ م تقديم خدمات ا ب فاءي وا ا درتبط بال دف ا ستراتيجي المتعلل بتعزيز القدمي
المؤسسية للل اتمي وتج در ثقافة التميز.

36

الثالث عشر :إنجازات مديرية الموارد البشرية:

تعمررم المددريررة بررن ج تشرراماي وفررل مر عيررات أساسررية ،أبرتاررا :قررانلن و اتمي الشررؤون ا

تما يررة

والعمررم مق ررم ( )14لسررنة ( )1956وتعددالت رره ،نظررام دد رلان الهدمررة المدني ررة مقررم ( )82لس ررنه (،)2013

وتعنر ر ر ررى مددرير ر ر ررة الم ر ر ر رلامد البش ر ر ر ررية بالمشر ر ر رراماة فر ر ر رري وض ر ر ر ر سياسر ر ر ررات الم ر ر ر رلامد البش ر ر ر ررية وتطر ر ر ررلير
ا سررتراتيجياتلاألنظمة والبررامج المتضررمنة مير

مليررات المرلامد البشررية وتطبيق ررا ب فرراءي وامررا يضررمن

تررلفير الم رلامد البش ررية المؤالررة والقررادمي لررى العمررم حسررب متطلبررات الهطررة ا سررتراتيجية لررل اتمي التنميررة
تما ية؛ وإدامي شؤون ا ومتابعة اافة اإل راءات المتعلقرة ب را مرن تراميخ ا سرتقطاب ولغايرة ا نفكراك

ا

ن العمم؛ وتطلير قدمات ا ومف افاءت ا بتدميب ا وتأايل ا باستمرام من أ م ا متقاء بمستل الهدمات

التي تقدم ا الل اتمي وتلسين ا.ويتكلن اي ل ا التنظيمي من األقسام التالية :قسم تهطيط الملامد البشررية،

قسررم بيانررات وسررجالت الم رلامد البش ررية ،قسررم إدامي الم رلامد البش ررية ،قسررم تنميررة الم رلامد البش ررية .وتنفي ر اً
ل ر ا الرردوم حققررت المددريررة خررالم األ رلام( )2019،2018،2017اإلنجرراتات المبينررة فرري الجرردوم مقررم

( )13وفقاً لمؤشرات قياأ األداء.

الجدول رقم ( )13يوضح إنجازات مديرية الموارد البشرية لألعوام ()2019،2018،2017
اإلنجازات

مؤشرات قياس األداء
2017

2018

2019

دد الملظفين ال دن دتم تدميب م من خالم إللاق م في فعاليات خام ية

3600

2450

3376

دد الملظفين ال دن تم تدميب م بمل ب خطة اإلحالم والتعاقب اللظيفي

34

58

23

دد الملظفين ال دن تم تعين م بلظايق قيادية بمل ب خطة اإلحالم

4

8

9

دد بطاقات اللصق اللظيفي التي تم إ داداا وم ار عت ا

321

120

223

دد الملظفين ال دن تم تعيين م خالم العام

81

57

82

دد الملظفين ال دن تم تعددم اوضا م اللظيفية من خالم (تيادي مؤام،

47

32

45

دد البرامج التدميبية التي تم تنفي اا

291

397

188

دد البرامج المقترح تنفي اا في الهطة ضمن ملاتنة الل اتمي ومنضمن

23

15

26

وداخلية

والتعاقب

ترفي من فاة أولى إلى فاة ا لى)

احتيا ات الملظفين.
دد الملظفين ال دن تم إيفادام في بعاات دماسية

3

6

2

دد الطلبة ال دن تم تدميب م امتطلب إل مام دماست م الجامعية

75

128

105

37

دالحظ من الجدوم ا الش مقم ( )13بأن الل اتمي تسعى إلى تعزيز واناء قدمات العاملين لدد ا من خالم تعزيز
لي ا في بطاقات اللصق

المعامف وتلسين الم امات لدد م لتم ين م من القيام بم ماام المنصلص

اللظيفي ،إضافة إلى تلظيق ا ش المعامف والهبرات في سياسات الملامد البشرية المتعلقة باإلحالم والتعاقب
اللظيفي،وا ا يساام في تلقيل ال دف ا ستراتيجي ال و دنص لىتعزيز القدمي المؤسسية للل اتمي وتج در
ثقافة التميز.

الرابع عشر :إنجازات مديرية الموارد المالية:
تعمررم المددريررة بررن ج تشرراماي وفررل مر عيررات أساسررية ،أبرتاررا :قررانلن و اتمي الشررؤون ا

تما يررة

والعم ررم مق ررم ( )14لس ررنة ( )1956وتعددالت رره ،النظ ررام الم ررالي مق ررم ( )3لس ررنة ( ،)1994وتعن ررى مددري ررة
الملامد المالية برإدامي األنشرطة المتعلقرة بالمسرايم الماليرة والتري تشرتمم لرى إ رداد مشرروا ملاتنرة الرل اتمي
بالتنسرريل م ر

مي ر المررددريات واللحرردات اإلداميررة ،وإ ررداد اللسررابات الش ر رية والهتاميررة لررى اخررتالف

أنلا ا ،وتلتي وصرف الملامد المالية المتاحة حسب خطة اإلنفاق المقرمي ،اما تساام المددرية بالعمم

ل ررى ت ررلفير التملي ررم ال ررالتم لتنفير ر خط ررة ال ررل اتمي اإلس ررتراتيجية م ررن المص ررادم المتاح ررة .ويتك ررلن اي ل ررا

التنظيمي من األقسرام التاليرة:قسم المحاسبة ،قسم التدقيق المالي ،قسمم الرواتمب ،قسمم الصمرف الممالي،

قسممم األمانممات.وتنفي ر اً ل ر ا الرردوم حققررت المددريررة خررالم األ رلام ( )2019،2018،2017اإلنجرراتات
المبينة في الجدوم مقم ( )14وفقاً لمؤشرات قياأ األداء.

الجدول رقم ( )14يوضح إنجازات مديرية الموارد المالية لآلعوام()2019،2018،2017
اإلنجــــــازات

مؤشرات قياس األداء
2017
% 95,50

نسبة المبمال التمي تمم إنفاقهما ممن إجممالي مخصصمات
المموزارة المرصممودة فممي موازنممة المموزارة مممن خممالل
الموقف المالي.
% 99,1
نسمممبة اإلنجممماز ممممن المشممماريع الرأسممممالية الممولمممة/
المرصودة ضمن الموازنة الرأسمالية.
إجمالي السقوف الممنوحمة ممن قيممة إجممالي الحموالت 30,420,000
الصادرة خالل العام.
إجمممالي قيمممة الشمميكات المصممروفة مممن إجمممالي قيمممة 30,321,422
الشيكات الصادرة.
1
إعداد الموازنة العامة للوزارة.

2018
%87,200

2019
%84,900

%69,800

%69,9

32,610,000

35,600,000

30,258,908

33,802,831

1

1

دبين الجدوم أ الش مقم ( )14دوم مددرية الملامد المالية في إدامي العمليات المالية وإدامي ملاتنت ا

السنلية للل اتمي من أ م مفداا بالمهصصات المالية لبرامج ا ومشاميع ا وا ا درتبط بال دف

ا ستراتيجي المتعلل بتعزيز القدمي المؤسسية للل اتمي وتج در ثقافة التميز.

38

الخامس عشر :إنجازات مديرية االتصال:
تعم ررم المددري ررة ب ررن ج تش رراماي وف ررل مر عي ررات أساس ررية ،أبرتا ررا :ق ررانلن و اتمي الش ررؤون ا

تما ي ررة

ونشر رراكات ا وتنظر رريم العالقر ررة مر ر وسر ررايم اإل ر ررالم وتكر ررلين مأو ر ررام مسر رراند لر ررل اتمي التنمير ررة ا

تما ير ررة

والعم ررم مق ررم ( )14لس ررنة ( )1956وتعددالت رره،وتعنى ار ر ش المددري ررة ب ررإبرات ص ررلمي إيجابي ررة ررن ال ررل اتمي
وقضايااا اإلنسانية .ويتكلن اي ل ا التنظيمي مرن األقسرام التاليرة :قسرم اإل رالم ،قسرم التل يرة والتاقيرق

المجتمعي ،قسرم العالقرات العامرة ،قسرم المسرؤولية المجتمعيرة .وتنفير اً ل ر ا الردوم حققرت المددريرة خرالم

األ لام ( )2019،2018،2017اإلنجاتات المبينة في الجدوم مقم ( )15وفقاً لمؤشرات قياأ األداء.
الجدول رقم ( )15يوضح إنجازات مديرية االتصال لألعوام ()2019،2018،2017
اإلنجــــــازات

مؤشرات قياس األداء
2017

2018

2019

دد حمالت التل ية والتاقيق التي تم تنفي اا (د م خام ي)

150

82

282

دد حمالت التل ية المجتمعية (الل اتمي)

410

1171

410

دد الماقفين ال دن تلقلا دومات تنشيطية

74

41

65

دد الماقفين المنف دن للمالت التل ية (د م خام ي)

74

41

65

دد الماقفين المنف دن للمالت التل ية المجتمعية (الل اتمي)

41

41

41

13241 4864

9572

دد المستفيددن من حمالت التل ية المجتمعية (الل اتمي)

1322

1115

1220

تما ات وومش العمم المتعلقة بأ مام الل اتمي التي

14

99

10

دد الفعاليات واألنشطة والبرامج المنباقة ن مددريات مراز الل اتمي والميدان التي تم نشراا

388

1415

1500

دد األفالم المصلمي الهاصة بالل اتمي وتصليراا وملنتا ا

4

3

2

دد التقامير الصلفية المنشلمي

92

528

350

دد الد لات المهتلفة للسايم اإل الم والصلفيين

192

256

300

دد الجل ت الميدانية لتغطية ل ت اللتير

42

97

100

دد المراسالت والمهاكبات اإل المية الصادمي

311

649

550

دد اإل النات المنشلمي في وسايم اإل الم

دد واا ت األنباء وملطات التلفزيلن واإلحا ة التي تغطي نشاكات الل اتمي بش لي دلمي

50

99

50

60

636

50

دد الملاق اإللكترونية التي تغطي أخبام الل اتمي

150

150

150

دد اللا ت اإلنسانية المرصلدي والمنشلمي في اإل الم التي دتم متابعت ا

70

49

90

دد مسايم التل ية المنشلمي إلكترونيا
دد الفعاليات والندوات والمؤتمرات وا

تم متابعة تنفي اا

من خالم صفلة الفيسبلك

39

دد حمالت التل ية المجتمعية(السياسات ا

تما ية لمنااضة العنق والتكفير)

دد الماقفين المنف دن للمالت التل ية المجتمعية(السياساتا

تما ية لمنااضة العنق

138

451

396

41

41

41

والتكفير)
دد المستفيددن من حمالت التل ية المجتمعية(السياسات ا

تما ية لمنااضة العنق

7143

10335 6708

والتكفير).
دد حمالت التل ية(الفرصة الس انية)

82

123

82

دد الماقفين المنف دن للمالت التل ية(الفرصة الس انية)

41

41

41

دد المستفيددن من حمالت التل ية المجتمعية(الفرصة الس انية)

2210

2383

1650

دد المستفيددن من حمالت التل ية اللالدية (د م خام ي)

3352

600

2210

دالحظ من الجدوم أ الش مقم ( )15الدوم اللقايي ال و تقلم به الل اتمي لللد من الظلاار السلبية وتعزيز

الظلاار اإليجابية وا ا يس م بش م مباشر في تلقيل األاداف ا ستراتيجية الهاصه بالل اتمي ،واالتلددد
ال دف ا ستراتيجي المتعلل برالمساامة في تم ين المجتمعات المللية والفاات المست دفة.
السادس عشر :إنجازات وحدة الرقابة الداخلية:
تررم إنشرراء وحرردي الرقابررة الداخليررة فرري و اتمي التنميررة ا

تما يررة اسررتنادا لرربالر دولررة ميرريج الررلتماء مقررم

( )31لسررنة  1992حيررث أصرربلت وحرردي الرقابررة أحررد أاررم األدوات الترري تسررا د مته ر الق ررام لررى
اتهاح الق ارمات السليمة وصل ً للملافظة لى المرام العرام .حيرث تقرلم اللحردي بالرقابرة لرى األ مرام
المهتلفة بالل اتمي المالية والفنية واإلدامية باإلضافة للمددريات والم ار ز الل لمية والهاصرة والتطل يرة

الت رري ت ررددراا أو تش رررف لي ررا ال ررل اتمي باإلض ررافة للت رردقيل ل ررى القر ر ارمات الص ررادمي لض ررمان ص ررلت ا

و دالت ا و دم التعسق باتهاحاا وانطباق ا م القلانين والتشريعات الناف ي :نظام الرقابة الداخليرة مقرم
( )3لسنة  2011وتعددالته ،التشريعات الهاصة بل اتمي التنمية ا

تما ية .وتتكلن ار ش اللحردي مرن

األقس ررام التالي ررة :قس ررم الرقاب ررة والت رردقيل الم ررالي ،قس ررم الرقاب ررة والت رردقيل اإلدامو ،وقس ررم الرقابةوالت رردقيل

الفني.وتنفير اً ل ر ا الرردوم حققررت المددريررة خررالم األ رلام ( )2019،2018،2017اإلنجرراتات المبينررة
في الجدوم مقم ( )16وفقاً لمؤشرات قياأ األداء.

ويالحظ من الجدوم أدناش مقم ( )16دوم الل اتمي في ضمان سالمة إ راءات الق ارمات اإلدامية

والمالية بما دتلافل م مبادئ الللامة الرشيدي وا ا يس م بش م مباشر في تلقيل األاداف

ا ستراتيجية الهاصه بالل اتمي ،واالتلددد ال دف ا ستراتيجي المتعلل برتعزيز القدمي المؤسسية للل اتمي
وتج در ثقافة التميز.

40

الجدول رقم ( )16يوضح إنجازات وحده الرقابة الداخلية لألعوام ()2019،2018،2017
اإلنجازات

مؤشرات قياس األداء
التدقيل لى مستندات النفقات واألمانات.
الرد

2017

2018

2019

12859

13858

13224

101

118

135

م استيضاحات ددلان الملاسبة والكتب الرقابية الصادمي من ددلان

الملاسبة وو اتمي المالية حيث بلغ

دد ا ستيضاحات والكتب التي

ملت

الل اتمي لى تصليب ا وان اء بعض ا.
الرد لى الش او من اافة الج ات الرقابية وان اي ا حسب األصلم.

50

65

75

تيامي للتدقيل المالي واإلدامو والفني لى اللحدات الل لمية والهاصة واألالية

220

238

154

المشاماة بترخيص مراز در ى المعاقين.

30

45

18

المشاماة باللجنة للتدقيل والتلقيل.

110

148

144

21050

28585

26922

والتطل ية بمافي ا المددريات والم اتب والم ار زالتابعة ل ا ملت ة.

دد الكتب الصادميالتي تم تدقيق ا.

زيارات 2018
140
124
120
100
80

71

61
60
40

27

20
0
عدد الزيارات االسرة والحماية
االشخاص ذوي االعاقة
الدفاع االجتماعي

الوحدات االدارية (مديريات،مكاتب،مراكز تنمية مجتمع محلي.مكاتب خدمة جمهور )
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زيارات 2019
58

58

60
50

40
27

30
20

11
10
0
عدد الزيارات االسرة والحماية
االشخاص ذوي االعاقة
األحداث واألمن المجتمعي

الوحدات االدارية (مديريات،مكاتب،مراكز تنمية مجتمع محلي.مكاتب خدمة جمهور )

السابع عشر :إنجازات وحدة خدمة الجمهور:
تعمم المددرية بن ج تشاماي وفل مر عيات أساسية ،أبرتاا :قانلن و اتمي الشؤون ا

تما ية

والعمم مقم ( )14لسنة ( )1956وتعددالته ،وتعتبر وحدي خدمة الجم لم بلابة ووا ة و اتمي التنمية
ا

تما ية ،وتعنى باستقبام متلقي الهدمة وتقديم الهدمة ل م بالتنسيل م المددريات المعنية في

الل اتمي ،ومتابعة الطلبات اللامدي إلى الل اتمي من الددلان الملكي ومياسة اللتماء ومجلج النلاب ،والقيام

بإ راء دماسات اللالة ا

تما ية واإلستد اءات التي دتم تلليل ا من وإلى الدواير والمؤسسات

المعنية.ويتكلن اي ل ا التنظيمي من األقسام التالية :قسم اإلرشاد والتوجيه ،قسم اإلغاثة.وتنفي اً ل ا

الدوم حققت المددرية خالم األ لام( )2019،2018،2017اإلنجاتات المبينة في الجدوم مقم ()17

وفقاً لمؤشرات قياأ األداء.
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الجدول رقم ( )17يوضح نجازات وحدة خدمة الجمهور لألعوام ()2019،2018،2017
اإلنجازات

مؤشرات قياس األداء
2017

2018

دد متلقي الهدمة ال دن تم استقبال م

29133

23315 23199

دد متلقي الهدمة ال دن تم استقبال م وقدمت الهدمة ل م من خالم وحدي خدمة

12847

5366

4355

دد متلقي الهدمة ال دن تم استقبال م وقدمت الهدمة ل م بالتنسيل م المددريات

16286

12397 11676

الجم لم مباشري

المعنية في الل اتمي

2019

دد الطلبات اللامدي من الددلان الملكي ال اشمي العامرحلم كلبات الملاكنين

19

25

8

دد الطلبات اللامدي من مياسة اللتماء حلم كلبات الملاكنين

303

313

325

14

51

67

تما ية واإلستد اءات التي تم التعامم مع ا

3123

2211

2220

دد المستفيددن من حساب اإلغاثة لللا ت الطامية في الل اتمي

2420

2413

1137

دد الم ار عين ال دن تم استقبال م لطلب المسا دي في قسم اإلغاثة

6057

6157

5563

دد المستفددن من خالم مبادمات واتفاقيات خام يه مبرمة م الل اتمي

536

545

717

دد الش اوو وا قتراحات التي تم استقبال ا

335

347

610

دد الش اوو وا قتراحات التي تم معالجت ا

270

288

593

0

37

103

دد الطلبات اللامدي من
دد الدماسات ا

ات ح لمية أخر

دد كلبات اللصلم لى المعللمات المقدمة
دلض

الجدوم أ الش مقم ( )17دوم الل اتمي في تطبيل أدوات تلسين الهدمات المقدمة

للملاكنين والمتعلقة بالدليم اإلمشادو لم اتب خدمة الجم لم ومن جية الش اوو وا قتراحات الل لمية،
إضافة إلى دوم الل اتمي بتطبيل اإل راءات المتعلقة بضمان حل اللصلم لى المعللمات ،وا ا يس م
بش م مباش ررر في تلقيل األا ر ررداف ا ستراتيجية الهاصه بالل اتمي ،واالتلدد ررد ال ر ر ر رردف ا ستراتيجي

المتعلل بتعزيز القدمي المؤسسية للل اتمي وتج در ثقافة التميز.
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الثامن عشر :إنجازات وحدة مكافحة التسول:
تعمم المددرية بن ج تشاماي وفل مر عيات أساسية ،أبرتاا :قانلن و اتمي الشؤون ا

تما ية

والعمم مقم ( )14لسنة ( )1956وتعددالته .وتعنى وحدي م افلة التسلم باللد من ظااري التسلم
تطبيقا للنصلص القانلنية مقم ( )389من قانلن العقلاات ،قانلن ا حداث ،قانلن مراقبة سللك

ا حداث وقانلن و اتمي الشؤون ا

تما ية والعمم برضبط المتسللين وم اية وتأايم المل لمين من م

بمل ب أح ام قضايية.ويتكلن اي ل ا التنظيمي من األقسام التالية :قسم ضبط المتسللين ،قسم م ار ز

م اية وتأايم المتسللين .وتنفي اً ل ا الدوم حققت المددرية خالم األ لام ()2019،2018،2017
اإلنجاتات المبينة في الجدوم مقم ( )18وفقاً لمؤشرات قياأ األداء.

الجدول رقم ( )18يوضح إنجازات وحدة مكافحة التسول لألعوام ()2019،2018،2017
اإلنجازات

مؤشرات قياس األداء
2017

2018

2019

دد المتسللين ال دن تم ضبط م لي م من فاتي البالغين واألحداث.

4290

4350

4135

دد المتسللين البالغين ال دن تم ضبط م.

3093

3593

2496

دد المتسللين األحداث ال دن تم ضبط م.

1197

1200

1639

دد المتسللين الم رمين من إ مالي المتسللين ال دن تم ضبط ملالملد ين

273

226

403

في م ار ز التسلم.
دد حمالت التسلم التي تم تنفي اا.

4220

5210

4800

دتض من الجدوم أ الش مقم ( )18دوم الل اتمي في ملية إ ادي تأايم فاة المتسللين لضمان تلفير
اللماية والر اية ل م ،وا ا يس م بش م مباشر في تلقيل األاداف ا ستراتيجية الهاصه بالل اتمي،

واالتلددد ال دف ا ستراتيجي المتعلل بتطلير الهدمات ا

تما ية وا متقاء بنل يت ا و لدت ا.
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أبرز تطلعات وزارة التنمية االجتماعية خالل عام 2020
 .1البر رردء بتنفي ر ر الهطر ررة اإلسر ررتراتيجية لبر رردايم دوم اإلد ر رلاء للم ار ر ررز الل لمير ررة والهاصر ررة المتهصصر ررة
لألشهاص حوو اإل اقة.ودمج األشهاص حوو اإل اقة في أسر كبيعية أو أسر بددلة.
 .2استلداث وحدات للتدخم المب ر.
 .3المباشري في تنفي برنامج م ننة العاملين في القطاا ا

تما ي.

 .4اإلستمرام في تقديم الد م للجمعيات لتنفي مشامي لتنمية مجتمعات ا المللية.
 .5تطلير قا دي بيانات للجمعيات.

 .6اإلستم ارمية في الر اية األسرية البددلة بد ً من الر اية المؤسسية لألكفام فاقدو السند األسرو.
 .7م ار عة وتطلير بعض التشريعات ا

تما ية الناظمة لعمم و اتمي التنمية ا

تما ية.
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