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 االجتماعيةكلمة معالي وزير التنمية 

 

 
 

ـــ  االجتماعيانطالقًا من دور وزارة التنمية         ــــ ـــط ال  مال لهم اننين ونالريئا من م ته    ا ـ ــــ ــــ ـــة يـ ـم اـ ــــ ـ
المجتمع، وإستجابــة ل ؤيــة سي ي صاحب الجاللة الئا مية المهك عر هللا الثانـ ابن الحسين "حفظة هللا ـعالى"، 

ية ورعاية الفئال واستنادًا لهتش يعال الناظمة لعمهئا، وخططئا. يإن ال زارة مناط بئا مئام وأدوار متمثهة يـ حما
نظيط العمو التط عـ وـفعيهة وماايحة الظ ا   الســـــهرية التـ ـوـــــ   نمية المجتمعال المحهية ـو المســـــتوـــــعفة ـو

 بالف د واألس ة والمجتمع بما يـ ذلك ظا  ة التس ل. 

 زارة لهعام وبمناســ ة م ور خمســة وســت ن عامًا عهى نشــرة ال زارة، يســع نـ أن اق م ل ط التم ي  الســن ي له       
 الذي اتومن مجم عة من االنجازال والمؤ  ال اإلحصا ية ال اصة بطريعة عمهئا. 2021

ويـ ال تام اـ جة بالشا  الجزيو والع يان ل اية العامهين يـ ال زارة و  كاؤ ا عهى جئ د ط المرذولة يـ        
جميعا يـ خ مة ونننا الحريب واألســـتم ار  ـم يط ال  مال لهفئال المســـتئ ية، ســـا اًل الم لى عز وجو أن ا يمنا

يـ ـحميق المزي  من االنجازال والتط ي  والتحســـــــين والنئ ى بمســـــــت د ال  مال المم مة يـ مجاالل الحماية 
 ة.  االجتماعيوال عاية والتنمية 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
 ةاالجتماعيوزير التنمية                                                                                    

 أيـــمن ريــــــــاض المفلــــح                                                                                   
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 حصائي السنوي:منهجية إعداد التقرير اإل
 

عهى النئج التشاركـ  2021ة لعام االجتماعياعتم ل منئجية صياغه التم ي  السن ي ل زارة التنمية        
 من خالل ـنفيذ اإلج اءال التالية:وذلك ، ال زارة م كزبإ  اك كاية ال ح ال اإلدارية يـ 

دخال الريانال من قرو ال ح ال اإلدارية عهى من خالل إ 2021رصـــــــ  منجزال ال ح ال اإلدارية لعام  -
نظام اإلنجازال اإلل ت ونـ بشـــــــاو  ـــــــئ ي، والمـ  طة بمؤ ـــــــ ال اياد األداء عهى مســـــــت د األ  ا  

 والر امج والمشاريع. االست اـيجية
ـ قيق الريانال الم خهة عهى نظام اإلنجازال اإلل ت ونـ وم اجعتئا واج اء التع االل عهيئا بالتنســــــــــــــيق  -

 .م كز ال زارةالتعاون مع ال ح ال اإلدارية يـ و 
الذي ا ـــــتمو عهى المحت يال التاليه: كهمة ال زي ،  2021 نجازال ال زارة لعامصـــــياغه مســـــ دة ـم ي  إ -

ط ر ا، إن ة، خ ماـئا، إحصــــــا يال الم ارد ال شــــــ ية، ســــــت اـيجـ، مئامئا ال  يســــــالار ا انشــــــرة ال زارة ـو
حســــب مجاالل عمو ، أب ز اإلنجازال مصــــنفه ومصــــادر ـم يهئا، الشــــ كاءم ازنة هياهئا التنظيمـ، ال

 والتطهعال المستمرهية. التح يال، وح اـئا اإلدارية،
ج اء التع االل لهحصـــ ل عهى التةذية ال اجعة وإ م كز ال زارةع ى التم ي  عهى ال ح ال اإلدارية يـ  -

ئي ًا لهحصــــــــــــــ ل عهى الم ايمة المر  ية والســــــــــــــي  الالزمة ويمًا لهتةذية ال اجعة من قرو  ذه ال ح ال، ـم
 بإج اءال اعتماده حسب المن ال ال سمية.

 ة.االجتماعيعتماد التم ي  من قرو معالـ وزي  التنمية إص ار ق ار رسمـ بإ -
اإلل ت ونـ  ل اية الم ظفين عر  الر ي ه ســــــــالإر شــــــــ  التم ي  عهى المســــــــت د ال اخهـ له زارة من خالل ن -

ل اية الجئال  هال ســـــــمـ، والمســـــــت د ال ارجـ من خالل نشـــــــ ة عر  الم قع اإلل ت ونـ له زارة وإرســـــــال
 الش ياة من مؤسسال حا مية وغي  حا مية.
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 ة وتطورهااالجتماعينشأة وزارة التنمية 
 
-1912يـ األردن ـط عيًا من خالل الجمعيال ال ي ية التـ ـشاهت يـ الفت ة ) االجتماعـب أ العمو  -

 (.االجتماعـ)الت ايو  جتماعـا( بم جب قان ن الجمعيال العثمانـ؛ ألس اب ظا   ا 1935
بع  ـرسيس ال ولة األردنية يـ ب اية العم  الثانـ من عش ينيال الم ن الماضـ، سجهت الع ا  من الجمعيال  -

 ل د ر اسة ال زراء. 1936بم جب قان ن الجمعيال األردنـ لعام  ال ي ية
ة يـ وزارة ال اخهية ـــــــــــــــــــــــــــاالجتماعية لهشؤون ــــــــــــــــــإدارة خاص، أنشئت 1946ه عام ـــــــــستمالل  نيو األردن إلــــــــــــبع -

 لظا  ة الئج ة ال اخهية، وآثار ا السهرية. لهتص ي 1948 ام ــــــــع
  ة ع يت ة  من وزارة ال اخهية إلى وزارة الصحة، وريعت إلى دااالجتماعينمهت إدارة الشؤون  1951عام  -

ة، وـمثو دور ا يـ: الح  من  ج ة الم اننين من ال يف إلى الم ن، رعاية االجتماعيآنذاك ب ا  ة الشؤون 
 األح اث الجانحين، وـم يط المساع ال لهفم اء.

ع االـه1956 لسنة  14ة والعمو رقط االجتماعيزارة الشؤون ص ر قان ن و  1956 عام - ونصت المادة  ،ـو
الشامل والكفاية  االجتماعي"توفير الضمان ة والعمو: االجتماعيوزارة الشؤون  الثالثة منه عهى غاية

 .ة لجميع المواطنين في جميع مراحل العمر، وتنظيم استثمارهم"االجتماعيوتنسيق الخدمات اإلنتاجية، 
دا  ة  ـطرق قان نئا من خالل دوا   ا التنظيمية التالية:و ة والعماالجتماعيكانت وزارة الشؤون  1956عام  -

نظيط النشاط ة لتنفيذ مئمة ـاالجتماعيال عاية  عاية األس ة، دا  ة ر األ هـ و  االجتماعـم يط المساع ال ـو
 لتنفيذ مئمة نئ ى المجتمعال المحهية.الح ال يفـ صدا  ة اإلاإلنشاء التعاونـ، دا  ة العمو، و 

ة والعمو ـوط األقسام التالية: االجتماعية يـ وزارة الشؤون االجتماعيأص حت دا  ة ال عاية  1963عام  -
 م اا ة السه ك ورعاية األح اث،  ؤون التر يو، النشاط األ هـ والتم يو، واإلغاثة.

عهى أث  ص ور نظامه رقط ة االجتماعيئ  ال  مة ة والعمو معاالجتماعيألحق وزارة الشؤون  1965عام  -
 .1965لسنة  138

عهيط ال  ار بم جب نظامئا االجتماعيوزارة الشؤون  أوكهت 1965عام  - ة والعمو مئمة حمهة مح  األمية ـو
 .1965لسنة  120رقط 

ـ عام33ة رقط )االجتماعيص ر قان ن الجمعيال والئيئال  1966عام  - ألح اث ( ص ر قان ن ا1968) (، وي
 ( .24رقط ) 

لهتةيي  بم جب  ة والعمواالجتماعيل زارة الشؤون  اإلنار المؤسســع ى  1997 – 1970خالل الفت ة عام  -
 (.1997لسنة  21، 1991لسنة  24، 1980لسنة  36، 1970لسنة  70النظط ذوال األرقام )

ـ عام  ة والعمو،االجتماعية والعمو إلى التنمية االجتماعيـةي  اسط ال زارة من الشؤون  1975عام  -  1979وي
 ة.االجتماعيحت ال زارة ـع   باسط التنمية ة عن العمو، وأص االجتماعيإنفصهت التنمية 

أسف ل عن  او ج ا  لرنيتئا  ة عهى إعادة هياهتئا؛االجتماعيوزارة التنمية  عمهت 16/4/2003بتاريخ  -
، م ا ية ـنمية المجتمع، م ا ية االجتماعـاألمن لتالية: م ا ية األس ة و المؤل  من ال ح ال اإلدارية ا
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الت طيط والتم يط، م ا ية اإلـصال والعالقال العامة، م ا ية الشؤون اإلدارية والمالية، وح ة ال قابة اإلدارية 
 والمالية والفنية، وح ة المشاريع السانية لهفم اء.

أسف ل عن إح د  إلى إعادة هياهتئا؛ ة م ة أخ د االجتماعيوزارة التنمية  قامت 6/11/2005بتاريخ  -
 ا ية الطف لة والم أة وم ا ية ال قابة، مو ( م ا ية م كزية  ـ: م ا ية ـنمية المجتمع، م ا ية األس ة 11عش )

ـصال والت عية المجتمعية، م ا ية التعاون ال ولـ، م ا ية ال راسال والت طيط، م ا ية األبنية وال  مال، اإل
 قين، م ا ية ال ا ان، م ا ية ـنمية الم ارد ال ش ية، وم ا ية ـنمية الم ارد المالية.م ا ية  ؤون المع  

ة مش وع ج ا  لئياهتئا، نفذـه بالتعاون مع االجتماعيأع ل وزارة التنمية  2006يـ النص  الثانـ من عام  -
ة، اترل  من ع ة عياالجتماوع، أص   ـنظيط وزارة التنمية وبم جب  ذا المش   وزارة إصالح المطاع العام

وح ال إدارية، أب ز ا الم ا يال الم كزية، التالية: ال ا ان، األس ة والحماية،  ؤون األ  اص المع قين، 
ة، التثقيف والت عية المجتمعية، االجتماعي، الجمعيال والئيئال االجتماعــعزيز اإلنتاجية، الفم  والت ايو 

إلدارية، الشؤون المالية، األبنية والمساكن، الت طيط والتط ي  المؤسسـ، ـنمية وإدارة الم ارد ال ش ية، الشؤون ا
 .وال راسال والمعه مال

ع االـه، والذي ـومن ـرسيس سجو وننـ  2008( لسنة 51إص ار قان ن الجمعيال رقط ) 2008عام  - ـو
 م ح  لتسجيو الجمعيال وإنشاء صن وق ل عط الجمعيال.

عهى م اجعة هياهئا التنظيمـ ومئام وح اـئا التنظيمية الذي ـ  ن من عمهت ال زارة  21/6/2010بتاريخ  -
ــ اخهيــة، وحــ ة العالقــال العــامــ ــاليــة: وحــ ة ال قــابــة ال ة وإالعالم، مــ ا يــة المــ ا يــال وال حــ ال اإلداريــة الت

، الجتماعـاح ة الشؤون المان نية، م ا ية األس ة والطف لة، م ا ية ال ياع ، و االست اـيجيةالسياسال واإلدارة 
نتاجية والح  من الفم ، م ا ية الجمعيال، م ا ية ـعزيز اإل، م ا ية ذوي اإلعاقةم ا ية  ــــؤون األ ــــ اص 

دارية، م ا ية م ا ية الشـــــؤون اإلو م ارد ال شـــــ ية، المؤســـــســــــ، م ا ية ال األبنية والمســـــاكن، م ا ية التط ي 
 .   رد الماليةالم ا

ستح ث ـ ابي  غي  السال ة لح ية الح ث، والذي ا 2014( لسنة 32رقط )إص ار قان ن األح اث  2014عام  -
 واستح ث محاكط م تصة لألح اث وكذلك إدارة لش نة األح اث.

الذي نصت  2015( لسنة 117ة رقط )االجتماعيتنظيط اإلداري ل زارة التنمية ص ر نظام ال 2015عام  -
من الم ا يال وال ح ال اإلدارية التالية: م ا ية سجو  ( فيه عهى ـ  ين الئياو التنظيمـ له زارة3المادة )

نتاجية والح  من الفم ، يال، م ا ية ـعزيز اإلالجمعيال، م ا ية صن وق دعط الجمعيال، م ا ية الجمع
م ا ية األس ة والحماية، م ا ية األح اث واألمن المجتمعـ، م ا ية  ؤون األ  اص ذوي اإلعاقة، م ا ية 

ة، م ا ية السياسال واإلست اـيجيال، م ا ية األبنية والمساكن، م ا ية التط ي  المؤسسـ، الشؤون المان ني
م ا ية الشؤون اإلدارية، م ا ية الم ارد ال ش ية، م ا ية الم ارد المالية، م ا ية اإلـصال، وح ة ال قابة 

 ة المي ان.ماعياالجتال اخهية، وح ة خ مة الجمئ ر، وح ة ماايحة التس ل، وم ا يال التنمية 
ستح اث ، والذي ـومن إ2017( لسنة 15رقط )إص ار قان ن الحماية من العن  األس ي  2017عام  -

 منظ مة ل ص  ومعالجة حاالل العن .
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 مية (، والذي أك  عهى أ 2017( لسنة )20إص ار قان ن حم ق األ  اص ذوي اإلعاقة رقط ) 2017عام  -
 الطريعية مع الت جه لهح  من ال  مال المؤسسية اإلا ا ية. دمج األ  اص ذوي اإلعاقة يـ مجتمعاـئط

ة، وـ ســــــــيط اإلج اءال وريع االجتماعييـ ـم يط ال  مال التح ل اإلل ت ونـ ـرنـ ال زارة لنئج  2018عام  -
 خ ماـئا.مست د الشفافية يـ ـم يط 

 ( خ مال ال ت ونية.8ل ت ونـ )إلضمن خطة التح ل ا ال زارةنهمت أ 2019عام  -
نفيذ خطة جا زية إســــــــــــــتم ارية أعمال ال زارة لهتعامو مع أ 2020عام  - زمة ك رونا والتـ ركزل ـط اع اد ـو

من الم ظفين وبما يومن ـم يط ال  مال ال  يسة وخاصة  ة عمو ال ح ال التنظمية بالح  األدنىدامعهى إ
يم ًا والمتوـــــ رة من جا حة  ـــــ  ية وال عاية وإيصـــــال المســـــاع ال لألســـــ  األخ مال الفئال المحتاجة لهحما

 ك رونا.
، وكذلك إع اد 2026-2022ة لهســــــــــن ال االجتماعيل زارة التنمية  االســــــــــت اـيجيةإع اد ال طة  2021عام  -

 مش وع إعادة هياهة ال زارة.
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 2021-2017 ةاالجتماعيستراتيجي لوزارة التنمية الااإلطار 
 

 الرؤيـــــة:
 

 ة.االجتماعيوزارة متميزة داعمة لمجتمع آمن ومستم  عمادة األس ة يحمق الع الة 
 

 الرسالــــة:
حسين ن عية حياة أي اد المجتمع، من خالل رسط السياسال  االجتماعـاإلـرماء بالعمو  ة االجتماعيالتنم ي، ـو

عزيز الش اكال االجتماعيواألن  التش يعية المت امهة ـو ظيف المعه مال والمع ية لت يي  ال  مال  ة المتميزة، ـو
المحهية وال ولية الما مة عهى بنية مؤسسية متط رة وك ادر بش ية مت صصة ومؤ هة ـعزز عمهية التنمية 

 المست امة.
 

 

 القيم المؤسسية:
 

 التميز واإلب اع. -1
 والمساءلة. الشفافية -2
 العمو ب وح الف يق. -3
 التشاركية. -4
 الع الة ـو ايؤ الف ص. -5

 
 سترتيجية والقطاعية والوطنية التي تساهم الوزارة في تحقيقها:الاألهداف ا

 

 األهداف الوطنية
ة والمطاع االجتماعيال اصـــــــــة بالمجتمع وال  مال  االســـــــــت اـيجيةاألول يال  2025ح دل رؤية األردن        

( أول يــة إســــــــــــــت اـيجيــة مـ  طــة بــرعمــال وزارة التنميــة 14الحا مـ بشــــــــــــــاــو عــام، حيــ) حــ دل وثيمــة ال ؤيــة )
شمو  ذه األول يال:االجتماعي  ة، وله زارة دور يـ ـحقيمئا مع الش كاء ـو

 ـط ي  ال  مال الحا مية. .1
 ـشجيع العمو التط عـ. .2
ط ي  أنظمة إستئ ا  م ح ة ـساع  يـ  .3  ـ فيض نسب الفم .بناء ـو
 ـعزيز اإلحت ام لهفئال المستوعفة والمئمشة. .4
 دعط األ  اص ذوي اإلعاقة ليشارك ا يـ جميع أنشطة المجتمع. .5
 ـ يي  الحماية المان نية لأل  اص ذوي اإلعاقة. .6
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 ة لأل  اص ذوي اإلعاقة.االجتماعيـ سيع اإلنتفاع والتماين والحماية  .7
 ج انب المجتمع.زيادة مشاركة الم أة يـ جميع  .8
 اإل تمام با ار السن. .9
 ـحسين دور األس  من خالل ـعزيز األب ة واألم مة. .10
 ة والمسؤولية المجتمعية.االجتماعيـعزي  الحماية  .11
 ـحسين وإـاحة الحص ل عهى السان الال ق لهفم اء. .12
 ـعزيز التنمية المحهية. .13
يوــــــمن إيجاد ي ص عمو  والتر يو بماـعظيط اإلســــــتفادة من م  جال ب امج ـعزيز اإلنتاجية والت ريب  .14

 ـت ايق مع إحتياجال الس ق لهفم اء والمع ضين لهفم .

 األهداف القطاعية
ة كما وردل يـ الر نامج التنفيذي التنم ي االجتماعي مهت األ  ا  المطاعية ال اصة بالمجتمع والحماية       

 وعش ة أ  ا  ي عية: ، ثالثة أ  ا  ر يسية2021( والمح ث لةاية عام 2019 –2016)

 األهداف الرئيسية 
حماية األي اد وأس  ط من األخطار التـ ق  ـ اجئئط خالل دورة حياـئط وح وث التةيي ال الئياهية  .1

 يـ مجتمعاـئط المحهية.
 ة.االجتماعيالنئ ى بمست د التعاون والتنسيق ما بين الجئال المعنية بالحماية  .2
 ة.االجتماعياأل هـ وال اص والتط عـ عهى ـ لـ مسؤولياـئا ـحفيز المؤسسال والش كال والمطاع  .3

 األهداف الفرعية
 ويتف ع عن  ذه األ  ا  المطاعية األ  ا  الف عية التالية:     

 ة ومرسسة خ ماـئا عهى المست د ال ننـ.االجتماعيـ امو سياسال الحماية  .1
ماين األس ة لإلنالع بردوار ا. .2  ـعزيز ـو
 ة وبالج دة العالية.االجتماعيـ يي  خ مال الحماية  .3
 ـر يو ودمج األح اث. .4
 الح  من ظا  ة التس ل. .5
 ـ يي  ال  مال الن عية لأل  اص ذوي اإلعاقة. .6
 ـ يي  ال عاية اإلا ا ية ل  ار السن. .7
 ـ يي  خ مال ال عاية الر اهة. .8
 بااية مست ياـه. االجتماعـمئننة العمو  .9
 المجتمعية.مرسسة المسؤولية  .10
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ة االجتماعي( إلى ـ سيع نطاق الحماية 2020-2019وأ ارل وثيمة أول يال عمو الحا مة لهعامين )       
  .االجتماعـكنئج لتعزيز دولة الت ايو 

( أ  ا  قطاعية أخ د 2025 -2019ة )االجتماعيال ننية لهحماية  االست اـيجيةكما ـومنت ال طة       
  زارة، ـمثهت يـ األ  ا  المطاعية التالية:ذال صهة بطريعة عمو ال

ة االجتماعيـم م الحا مة خ مال أساسية  امهة وعالية الج دة بما يـ ذلك التعهيط والصحة وال عاية  .1
 لألي اد المحتاجين ضمن أس  ط ومجتمعاـئط.

 جتماعية كفؤة.اـنفيذ ب امج رعاية وحماية  .2
 يـ األردن. االجتماعـمئننة العمو  .3

لر ا و دور اإلا اء لهم اكز الحا مية وال اصة المت صصة لأل  اص ذوي  االست اـيجيةوح دل ال طة        
ح يو  اإلعاقة،     وننـ متمثو يـ: إيجاد بيئة أيوــــو ـتســــط بالشــــم ل وســــئ لة ال صــــ ل من خالل إنئاء ـو

واألنظمة التـ ـمانئط من  المنظ مة اإلا ا ية لأل ــــــــــــــ اص ذوي اإلعاقة يـ األردن وضــــــــــــــمان وج د ال  مال
وـمن  العيش ضــمن أســ  أو أماكن ذال نابع أســ ي أو ب ا و عيش مســتمهة ـحت م حم قئط وـهرـ احتياجاـئط ـو

عزز من مشاركتئط يـ  تى مناحـ الحياة إلى أقصى ح  ممان  .دمجئط يـ المجتمع ـو

 االستراتيجيةاألهداف 
ت جئــال وال ؤد ال ننيــة واأل ــ ا  المطــاعيــة قــامــت وزارة التنميــة بنــاًء عهى التزامــال األردن الــ وليــة وال       

الســـــتة  االســـــت اـيجيةة وبالتشـــــاور مع  ـــــ كا ئا بم اجعة جميع  ذه الت جئال وقامت بتح ا  األ  ا  االجتماعي
 (:2021 – 2017التالية ضمن إست اـيجيتئا لألع ام )

يشاو  ذا الئ   مح رًا  امًا يـ أعمال ال زارة ويصب  ة:االجتماعيتطوير السياسات والتشريعات  .1
نظيمية  م ا  ة يـ ـحميق رؤيتئا يـ ال ص ل لمجتمع آمن مستم  من خالل ـ يي  أن  ـش يعية ـو

ة بما يـ ذلك ـحميق المساواة والع الة االجتماعيوسياسال ح اثة ومت امهة ـسئط يـ ـحميق الع الة 
مــان ـ ي  األن  المــان نيــة التـ ـعمــو عهى ـماين الفئــال بين الجنســــــــــــــين، مع الت كيز عهى ضــــــــــــــ

 المستئ ية كالم أة والش اب وذوي اإلعاقة والحفاظ عهى حم قئط.
جاء  ذا الئ   لهمســـا مة يـ ـحميق الةاية  تعزيز القدرة المؤســســية للوزارة وتجثير ةقافة التميز: .2

  مال من خالل الســــــــعـ ال ا ط نح  ال ننية ال امية لتعزيز اإلدارة الحا مية وـحســــــــين مســــــــت د ال
حســـــــين خ ماـئا، ودمج الن ع  يـ  االجتماعـالتميز، والت كيز عهى التط ي  المؤســـــــســــــــ له زارة، ـو

األداء المؤســســـ له زارة، وريع ق رال العامالل والعامهين، واإلســتفادة المثهى من الشــ اكال، ضــمن 
 ـطريق مت امو و امو لنم ذج التميز.

يشـــاو  ذا الئ   أ مية كر د من حي)  ة واالرتقاء بنوعيتها وجودتها:الجتماعياتطوير الخدمات  .3
حسين الريئة الماانية المناس ة لتم يط  ضمان ـ يي  خ مال اجتماعية متميزة، واإلـرماء بمست ياـئا ـو
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، بحي) ـســـــــــــــــا ط خ مال ال زارة المتن عة بتعزيز االجتماعـة الم اعية لهن ع االجتماعيال  مال 
 ة.االجتماعيية الحما

والتط عـ والت عيــة بــر ميتــه  االجتمــاعـيشــــــــــــــاــو ـنظيط العمــو  تنظيم العمــل التطوعي وتفعيلــه: .4
وضــــ ورة ـ ســــيعه واإلـرماء فيه، وزيادة يئال وأع اد المتط عال والمتط عين يـ م ته  المجاالل 

تط عـ مســـتمراًل يـ وـجذا  ثماية التط ع يـ المجتمع   يًا من أ  ا  ال زارة بحي) يســـئط العمو ال
 ة ال ننية واست امتئا.االجتماعيدعط منظ مة الحماية 

جاء  ذا الئ   لهمســـــــــا مة يـ  المســــــاهمة في تمكين المجتمعات المحلية والفمات المســــــتهدفة: .5
ـماين المجتمعال المحهية وجعهئا أكث  أمنًا وإســـــتم ارًا وـعزيز ـماســـــائا وم ونتئا وـط ي  ا بشـــــاو 

ز عهى الم أة والشــــــ اب واأل ــــــ اص ذوي اإلعاقة وزيادة األمن الســــــانـ لهفم اء، مســــــت ام مع الت كي
 وحماية األس ة بشاو أساسـ يع    يًا  امًا ـحقيمه يسئط بشاو م ا   يـ ـحميق رؤية ال زارة.

جاء  :االجتماعيتطوير وبناء الشـــراكات ومأســـســـتها وتعزيز التعاون والتنســـيق في مجال العمل  .6
 ذا الئ   مت ايمًا مع الت جئال ال ننية نح  ـعزيز التشـــــــــاركية بما يـ ذلك الشـــــــــ اكال ال اصــــــــة 

ـو امو الجئ د يـ ســـريو ـحميق األ  ا  ال ننية والمطاعية يـ مجال ال  مال  االجتماعـبالن ع 
 ة.االجتماعيوالحماية 
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 ة:االجتماعيلوزارة التنمية  المهام الرئيسة
        

ع االـه (1956لســنة  14غاية ال زارة  كما وردل يـ المادة الثالثة من قان ن ـرســيســئا)رقط      ،  ـ: "ـ يي  ـو
نســــــــــيق ال  مال  االجتماعـالوــــــــــمان  ة لجميع الم اننين يـ جميع االجتماعيالشــــــــــامو، وال فاية اإلنتاجية، ـو

نظيط اســتثمار ط م رد إنتاج ال ولة و    حي) ـتمح ر المئام ال  يســة له زارة  يـ  الث وة اآلدمية".م احو العم  ـو
 المئام التالية:

 ـنمية المجتمعال المحهية واالستفادة من اإلماانال المتاحة يـ المجتمع. .1
التط عـ وـفعيــو دور المشــــــــــــــــاركــة األ هيــة لتهريــة الحتيــاجــال المجتمع من  االجتمــاعــنظيط العمــو  .2

 ة.االجتماعيال  مال 
عهى ـماســــك األســــ ة، وحمااتئا من التصــــ ع والتف ك ـو يي  ال  مال المؤســــســــية لهمحتاجين المحايظة  .3

 من أي اد ا.
 ة الناجمة عنئا.االجتماعيالمسا مة بالح  من أخطار الج يمة واالنح ا  ومعالجة المشاالل  .4
 ة الو ورية لهمحتاجين بئ   دمجئط يـ المجتمع. االجتماعيـ يي  ال  مال  .5
 ـم يو المشاريع التنم ية.المسا مة يـ  .6

 

 :، فإن لها دورين رئيسين، هماإليها أعالهوبناء على مهام الوزارة المشار        
المتمثو يـ ـم يط خ مال ال عاية لألي اد المســــــــتوــــــــعفين والفئال المئشــــــــمة، مثو:  الدور الرعائي: .1

 األاتام، األح اث،  ذوي اإلعاقة، ك ار السن، النساء المعنفال، وضحايا االـجار بال ش . 
المتمثو يـ المسا مة بتعزيز إنتاجية األي اد وأس  ط ومجتمعاـئط المحهية والح  من  الدور التنموي: .2

ماينئا وـم يط مشاريع الم وى اإلنتاجية وبناء وصيانة و  اء الفم   من خالل ـسجيو الجمعيال ـو
ط ي  ا. االجتماعيالمساكن وم اجعة التش يعال   ة ـو
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 ةاالجتماعيالتنمية لخدمات التي تقدمها وزارة ا

 مديرية شؤون األشخاص ذوي االعاقة 
  .متواهموالتعهيمال الصادرة ب  2017نظام الت خو الم ا  لعام  ق ار من  ـ خيص م اكز الت خو الم ا / بم جب .1
 .ص ار ق ار إلحاق بالم اكز اإلا ا ية الحا مية لأل  اص ذوي اإلعاقةإ .2
  .ص ار ق ار إلحاق بالم اكز النئارية الحا مية لأل  اص ذوي اإلعاقةإ .3
  .المطاع ال اص والتط عـإص ار ق ار إلحاق يـ الم اكز النئارية والم اكز اإلا ا ية يـ  .4
  .نهب الحص ل عهى ـ فيض أسعار ـذاك  السف  لأل  اص ذوي اإلعاقة .5
  .عاقةـرمين صحـ لأل  اص ذوي اإلنهب الحص ل عهى  .6
 .الحص ل عهى التعهيط والت ريب والتر يو المئنـ لأل  اص ذوي اإلعاقة .7
  .نهب الحص ل عهى إعفاء من رس م ـص ي  العمو .8

 االسرة والحمايةمديرية 
  .ـ خيص مؤسسال ال عاية اإلا ا ية .1
 ،ـ خيص دور الحوانال )مت ي ة إل ت ونيا( .2
  .نمو مه ية حوانة من   ص إلى آخ / دخ ل وانسحاب   يك يـ دار الحوانة .3
            .و ـ سعة مرنى حوانة قا مةنمو مرنى دار حوانة لمرنى ج ا  أ .4
 .رغ ة المؤسسينبناء عهى  غالق دار حوانةإ  .5
 .ـج ا  ــ خيـص دور الحـوانـة .6
 .ـ خيص دار ل عاية ك ار السن اا ا ية .7
  .ـ خيص نادي نئاري ل  ار السن .8
 .الحاق مسن ب ور ال عاية اإلا ا ية ل  ار السن .9
 .ـج ا  ـ خيص دار ل عاية ك ار السن/ اا ا ية .10
  .ـج ا  ـ خيص نادي نئاري لهمسنين .11
  .و ـ سعة او اغالق  نادي نئاري لهمسنينأنمو او نمو مه ية  .12
 ؟و اغالق  دار ل عاية المسنين اا ا ية أنمو او نمو مه ية او ـ سعة  .13
 .ـم يط نهب االحتوان .14
  .)التحوين( ق ار الم ايمة عهى ـم يط ال عاية األس ية الر اهة لألنفال .15
  .س ي/ ال عاية الر اهةألال مج ا .16
  .جار(خ مة ـ يي  مسان )  اء واستئ .17
  .ثاث(أخ مة مساع ة زواج )  اء  .18
 ـفاايال المر مه مع الش كاء(دراسة ودورال ـ ريب )من خالل اإلست مال خ مة دعط مالـ إل .19
 ستثنا ية له  يجين.م يط المساع ال المالية اإلخ مة ـ .20

 مديرية االحداث واالمن المجتمعي
 .النساء ) دار األمو(صالح والتر يو/  الحاق نفو ب ال ـه يـ م اكز اإل .1
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  .الحص ل عهى ـص ي  زيارة ح ث لذويه يـ م اكز اإلصالح والتر يو .2
  .س ةـ خيص دور حماية األ .3
 .ستشارال المان نيةاإلـ كيو محامين ـو يي   .4

 مديرية تعزيز االنتاجية والحد من الفقر
  .نهب الحص ل عهى ق ى مش وع أس  منتجة وريادة الش اب .1
  .نتاجـ ـنم ي )جمعية خي ية، م كز ـنمية مجتمع محهـ(إإص ار ق ار منحة مش وع  .2
  .إص ار ق ار منحة صن وق ا تمان ) جمعية خي ية ، م كز ـنمية مجتمع محهـ( .3
  .إص ار ق ار ـسهيط إدارة م كز ـنمية المجتمع المحهـ لجمعية خي ية .4
  .س  الفمي ةلصحـ لألة لةايال من  الترمين ااالجتماعيع اد ال راسة إ  .5
  .نهب الحص ل عهى المساع ال والماارم المه ية .6

  مديرية الجمعيات
 .اختياريا – حو الجمعية .1
 دانار 2000م اجعة الحسابال المالية لهجمعيال التـ ـمو ميزانيتئا عن  .2
والمشاريع المـ  طة بتحميق أ  ايئا ال عط النم ي لهجمعيال لتماينئا من ـنفيذ الر امج –اعانال الجمعيال ال ي ية  .3

  .وغاياـئا
 .ـماين الجمعيال من إنشاء ويت  م كز أو ماتب خ مال .4
 .أو أكث –ان ماج جمعيتين  .5
)مت ي ة  عفاء ض يرـ وجم كـل د الجئال ال سمية األخ د عهى إ ـسئيو حص ل الجمعيال والئيئال المسجهة  .6

 .إل ت ونيا لهجمعيال األجنرية(
سجيو( –( ركاب أو أكث  4حم لتئا ) -متالك الجمعيال م ك ةـسئيو إ .7   .)نمو مه ية ـو
 .( ركاب أو أكث  لهجمعيال4ـسئيو ـج ا  رخصة م ك ة حم لتئا ) .8
 .عفاء من رس م المسمفالـسئيو حص ل الجمعيال عهى إ  .9
 .ـماين الجمعيال والئيئال بالحص ل عهى الم ايمة لتنفيذ حمهة لجمع التر عال .10
 .متالك الجمعيال قطع األراضـ والعمارالـسئيو ـسجيو وإ .11
ص ار إ) ذن إقامة لهعامهين أو المتط عين األجانب  ـص ي  عمو وإــ ار أو ـج اــصال عهى إـــ ل الجمعيــحص .12

ج ا  ـص ي  عمو لهجمعيال األجنرية مت ي ة إل ت ونيا  .)ـو
 .(ل ت ونيا لهجمعيال األجنرية)مت ي ة إ -ـسئيو ـماين الجمعيال من يت  حساب بن ـ .13
 .ـسئيو ـماين الجمعيال من ـع او أسماء المف ضين بالت ايع عهى حسابئا الرن ـ .14
 .ـسئيو ـع او األنظمة األساسية لهجمعيال .15
 .م اجعة التماري  السن ية وال طة المستمرهية والم ازنة التم ا ية لهجمعيال .16
ع او المشاريع والر امج  .17  .والنشانال لهجمعيالدراسة وم اجعة ـو
 .ص ار ـ صية ح ل واقع عمو الجمعية المان نـ واإلداري والمالـإ .18
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  مديرية سجل الجمعيات
 .ـسجيو جمعية )مت ي ة إل ت ونيا( .1
 .ـسجيو جمعية/ ي ع أجنرية )مت ي ة إل ت ونيا( .2
  .ـسجيو اـحاد .3
  .انومام جمعية لعو ية اـحاد .4
  .ن ماج الجمعيالإ .5
  .جمعيةنمو ـ عية  .6
 .ختياري حو الجمعية/ اإل .7
  .ـع او النظام األساسـ .8
  .ص ار  ئادة ب ل ياق  / ـال  )مت ي ة إل ت ونيا(إ .9
  .الحص ل عهى الم ايمة عهى التم يو األجنرـ .10

 مديرية صندوق دعم الجمعيات 
  .ال عط النم ي الجمعيال .1
  .دعط مشاريع الجمعيال .2

  مديرية االبنية والمساكن
 .عهى ق ا ط إنشاء وصيانة أو   اء مساكن لألس  الفمي  األس ة الم ايمة عهى إدراج نهب .1
  .ق ار الم ايمة عهى   اء مسان ألس ة يمي ة .2
 .ـمتهك قطعة أرى ق ار الم ايمة عهى إنشاء وصيانة مسان ألس ة يمي ة .3
  .نهب الم ايمة عهى ـ صيو ال ئ باء لألس  الفمي ة عن ن يق يهس ال يف .4

  وحدة خدمة الجمهور
  .الحص ل عهى إغاثة نار ة .1
  .ستثنا ية مالية/عينيةالحص ل عهى مساع ة إ .2
 .ثناء قت اح//إ ـم يط  ا د  .3
  .اإلر اد والت جيه .4
  .خ مة ضمان حق الحص ل عهى المعه مال .5

   مديرية الموارد البشرية
  .الجامعال نه ةـ ريب  .1
  .التط ع .2
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 البشرية والهيكل التنظيمي:صائيات الموارد حإ

بم جـــب  وم ظفـــة م ظ  (2574)ح الـ  2021بهغ مجم ع الم ظفين يـ ال زارة حتى نئـــايـــة عـــام          
 ــ:م ال  مة الم نية، م زعين حسب اآلنظا

ــــــــــــــع - ـــــــــــــــ (، يـ حين كان ع د الم ظفين من يئة %57( ما نسرته )1473) د الم ظفين من يئة اإلناث ـ
حســـــب  2021(، والشـــــاو التالـ ا ضـــــ  ـ زيع م ظفـ ال زارة لعام %43نســـــرته )( ما 1101الذك ر )

 :االجتماعـالن ع 
 

 
 

 
  ـ الفئة الثانيةـــو م ظفــمن الم ظفين، ويمث( %42.3( ما نسرته )1089) مثو م ظفـ الفئة األولىي  -

من  (%37)ما نســــــــــــــرته  (952) يـ حين يمثو م ظفـ الفئة الثالثة (% 20.4 ( ما نســــــــــــــرتة)526 )
  المجم ع ال هـ لهم ظفين.

 

ة ــوع د حمهة درجوم ظفة   ـم ظ (%1.4 )ـــه ما نسرت (36 راه )ــة ال كتـحمهة درجمن ع د الم ظفين  -
ـــــــــالماجستي ــــــــــ يـ حين بهغ ع د م ظفـ حمهة درجة ال به م  %(  5مانسرته ) وم ظفة ( م ظ 131  )ـ
ما وم ظفة  ( م ظ 904درجة ال اال ري د )وحمهة وم ظفة م ظ  %( 1ما نســـــــــــــرته )( 19العالـ )

 وم ظفة م ظ ( %21ما نســـرته )( 545)به م مئنـ دو وحمهة درجة ال به م المت ســـط  %(35) نســـرته
( 673ودون الت جيئـ )  %(10.3) نســــــــــــــرته ما وم ظفة ( م ظ 266 ويرهغ حمهة درجة الت جيئـ )

 .%( 26.1ما نسرته ) وم ظفة م ظ 
 

( من الم ظفين يعمه ن يـ م كز ال زارة %14) مــــا نســــــــــــــرتــــهوم ظفــــة أي ( م ظ  359) ـرين أن -
( يعمه ن يـ م ا يال المي ان وال ح ال اإلدارية  %86)ما نســــــــــــــرتة وم ظفة أي ( م ظ  2215)و

 دورو ة وم اكز ـنمية المجتمع المحهـ االجتماعية ومااـب ال  مة االجتماعيومااـب ـنمية  التابعة لئا
 الم اكز النئارية.و ال عاية اإلا ا ية 

 

57

43

حسب النوع اإلجتماعي2021التوزيع النسبي لموظفي وزارة التنمية اإلجتماعية لعام  

اإلناث

الذكور
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ت زع ال ح ال التنظيمية اإلدارية له زارة حســـــــــــــــب واقعئا الئياهـ حتى نئاية عام    -    عهى النح  2021ـو
( م ا ية ووح ة يـ م كز ال زارة بما يـ ذلك ماتب ال زي  وماتب األمين العام وماتب أمين عام 22)التالـ: 

ماتب ( 34جتماعية، )م ا ية ـنمية إ( 41) عهى النح  التالـ:إدارية مي انية م زعة ال سجو الجمعيال، ووح 
ــا )62 ة، )االجتماعيلهتنمية  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــو ال زارة بشاو م ا    (34( م كز لتنمية المجتمع المحهـ منئـ ـــ ـــ ــ ار من قرـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ

ــــــ ـــ ـــــال ال (28) وال اقـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ار من قرو الجمعيـ ـــ ـــ ـــ ـــ (  5 مع ال زارة، )ـفاايال ـعاون م قعه  ي ية بم جب إم كز اـ
( م كز له  مال النئارية )المنارال وم اكز الت بية 24ا ا ـ(، )كز ل عاية وـا يو األ ـ اص ذوي اإلعاقه )إم ا

ـــــــل عاا ينم كز ، حتياجال ال اصةلهتر يو المئنـ لذوي اإل م كزال اصة(،  ــــــــ ــــــــ ــــــــ  دور (4ة وـر يو المتس لين، )ـ
ح اث، داران لحماية الم أة المعنفة ي ق ( دور لت بية وـر يو األ6، )وال عايةالمحتاجين لهحماية ل عاية األنفال 

 (10) ة يـ إدارة حماية األســ ة،االجتماعيله  مة  ( ماتب19ـجار بال شــ ، )لحماية ضــحايا اإل دارســنة،  18
ة يـ م اكز االجتماعيمات ًا له  مة ( 18ة يـ نظارال األح اث يـ الم اكز األمنية، )االجتماعيمااـب له  مة 

يـ  ة /االجتماعي( مااـب له  مة 14يـ محاكط األح اث و ) لم اقرـ سه ك ( مات ًا 14اإلصالح والتر يو، و)
 .ح اث  نة األ دارة إ
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الوزير

 

ا مي  العام

اإل ار   والر ا   ال         

وح ة الر ابة ال ا  ية

الر ا   ال ن           ال      والر ا   ال ال  

م يرية ال  و  ال انونية

       ا    ال  ا ا

وال  ا    ال انون  

    ا   ا  ا  وال  و 

     ا    ارا  ال انون  

وال  ر  ا 

    ال  ا ا  ا    ا   

    ال  او  ال ول 

وال  و   ال  ار    ار      

م يرية سج  الجمعيا 

ال    واإل  ار وال  

ال را ا  وال  و ر

التنمية والرعاية ل  و  العام ا مي  مساع  مساع  ا مي  العام ل  و  اإل ارة والت وير

و         ال   ور
   ر         اإلن ا    وال  

   ال  ر

   ر   ا  ر  وال  ا  

   ر   ا   اث وا    

ال      

   ر     و  ا   ا  ذو  
و     كا    ال  و اإل ا  

        ال   ول  

ال  ا    وال      ال ن     

    ال راك  وال    ا 

      ا     ا ا ا   ار  ال  ر

ال  ا      ال ن  ا  ر     

     كا      ال  ا   ا 

     ور ال ر    ول     

     ور الر ا   وال  ا  

    ال  انا 

    ك ار ال  

    الر ا   ال    

ال          نا    ا    ا 

الجمعيا  سج  مي  عام 

 ن و      ال    ا 

   ر   ا  ن   وال  اك 

    ا  ن  

    ال  ان 

    ا را   وا      

    ال    ال ن  وال  كا    ر   ال  و ر ال     

      ار  و      ال   ا 

   ر   ال وار  ال  ر  

      ار  ال وار  ال  ر  

ال  ر   ال وار   ن       

ال  ر   ال وار           

   ر   ا   ا 

    اإل   

    ال   ا  ال ا  

   ر   ال    ا 

    ال    ا  ال     

    ال    ا  ا  ن   

    ال      ال ال  ل     ا 

   ر   ال  و  اإل ار  

    ال رك 

ال وا   واإل  ا     

    ال   ا  ال  ان  

    ال  وا 

   ر   ال وار  ال ال  

    ال      ال ال 

الروا      

    ال ر  ال ال 

    ا  انا 

    ال  ا   

 ار     ر       

          

(الوزير)مج   سج  الجمعيا  

    النو  ا    ا  

م يرية  ن و   عم الجمعيا 

ا   ا  و  ار  ال  ار  

  ا    ا ن    ا  ا   ا    ار   وا  ال ن و 

    ال   ول   ال       

    اإلر ا  وال و   

    اإل ا  

وح ة ب ا   اإليوا  ل   ا   و  اإلعا ة

ال ي   التنظيمي لوزارة التنمية ا جتماعية

    ال  و   ا  ن  

      و  اإلن ا 

    ال  ا    وال     

            ا  ال    ا 

      ر   و  و ر ال    ا 

المي ا / م يريا  التنمية ا جتماعية

. ك   الو  ر  و ر           ال  و  ال رل ان  

. ك   ا    

. ك         ا  ال   
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 موازنة ومصادر التمويل ال
 المبلغ بالدينار األردني مصدر التمويل المشروع

 30614000 الخزينة . 2021الموازنة العامة/ 
قدرة األنظمة الوطنية بروتوكول تعزيز وبناء 

 ةاالجتماعيللحماية 
مم المتحدة للطفولة منظمة األ

 )اليونيسف(
727500 

المفوضية السامية لشؤون  مشروع دعم الالجمين السوريين والعراقيين
 الالجمين

359815 

 

حسب  م زعة 2021ة لعام االجتماعيالتنمية  التالـ الم صصال المالية لر امج ومشاريع وزارةوي ض  الشاو              
 مصادر ـم يهئا.

 
 

 أصحاب العالقة وطبيعة العالقة مع كل منهم

 طبيعة العالقة الجهة
 شركاء في تقديم الخدمات الرئيسة والمساندة وتبادل البيانات.  المؤسسات الحكومية. 

هيمـــــات ومنظمـــــات المجتمع المـــــدني المحليـــــة 
 والدولة. 

ســـــــتراتيجية في تنفيث المهام الرئيســـــــة المتعلقة بطبيعة عمل إشـــــــراكة 
 الوزارة.

شـــراكة على مســـتود توريد الخدمات والســـلع ورفد الخبرات والتكنولوجيا  مؤسسات القطاع الخاص. 
 الحديثة.

 

 

30,614,000

727,500 359,815

الم   ا  المالية لبرامج وم اريع وزارة التنمية اإلجتماعية لعام 

موزعة حسب م ا ر تموي  ا2021

ال   ن 

(ال ون   ) ن    ا    ال      ل   ول  

ال  و    ال ا    ل  و  ال     
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 :ء/ المتعاملينكاقائمة الشر 
 التسلسل الجهة التسلسل الجهة

  .1 الديوان الملكي الهاشمي  .29 دائرة الجمارك
  .2 رئاسة الوزراء  .30 المجلس القضائي

  .3 مجلس النواب واألعيان  .31 وزارة التعليم العالي 
  .4 ديوان الرأي والتشريع  .32 ديوان الخدمة المدنية

  .5 ديوان المحاسبة  .33 معهد اإلدارة العامة
  .6 الفسادهيمة النزاهة ومكافحة   .34 مؤسسة نهر االردن

  .7 وزارة المالية   .35 صندوق األمان لمستقبل األيتام
  .8 وزارة التخطيط  والتعاون الدولي   .36 جمعية تكية أم علي

  .9 دائرة اإلحصاءات العامة   .37 مركز العدل للمساعدة القانونية 
  .10 وزارة العمل  .38 إتحاد المرأة األردني

  .11 صندوق المعونة الوطنية  .39 اإلتحاد العام للجمعيات الخيرية
  .12 وزارة الداخلية  .40 منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( 

  .13 مديرية األمن العام  .41 الهيمة الخيرية الهاشمية
  .14 وزارة العدل  .42 مؤسسة إنقاذ الطفل

  .15 وزارة التربية والتعليم  .43 مؤسسات المجتمع المدني
  .16 واإلسكانوزارة األشغال العامة   .USAID   44الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

  .17 وزارة الصحة  .EU 45االتحاد األوروبي 
  .18 وزارة اإلقتصاد الرقمي والريادة  .46 وسائل اإلعالم المحلية

  .19 المركز الوطني للمعلومات  .UNHCR 47المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجمين 
  .20 المجلس الوطني لشؤون األسرة  .UNWOMN 48منظمه األمم المتحدة للمرأة 

  .21 المركز الوطني لحقوق اإلنسان  .49 شركات القطاع الخاص 
  .22 المجلس األعلى للسكان  .50 وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  .23 المجلس األعلى لحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة  .51 وزارة المياه والري 
  .24 اللجنة الوطنية لشؤون المرأة  .52 وزارة اإلدارة المحلية
  .25 األراضي والمساحةدائرة   .53 أمانة عمان الكبرد 

  .26 وزارة الزراعة  .54 مؤسسة التدريب المهني 
  .27 وزارة الطاقة والثروة المعدنية  .55 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين 

  .28 مركزية( مجالس المحافظات ) الال  .56 جامعة الدول العربية
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 ة:االجتماعية في مجال الحماية االجتماعيعمال وزارة التنمية أنجازات إ برزأ
 
 عملت الوزارة على مايلي: ،واًل: مجال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وطالبيهاأ  

( ـش يعال  ناظمة لعمو ال زارة، كتش يعال داعمة لتم يط خ ماـئا بشاو ايوو، والمتمثهة  6ص ار ) إ -أ    
 بالتش يعال التالية:  

 .2021( لسنة 62ة الذ نية رقط )نظام ب ا و اإلا اء وال  مال المسان ة لأل  اص ذوي اإلعاق .1
 .2021( لسنة 97نظام رعاية المسنين رقط ) .2
 .2021ـعهيمال ـ خيص دور الحوانال المنزلية لسنة  .3
ـ  .4  .2021نة ( لس1من الجمعيال ال ي ية رقط )ـعهيمال أسس ومعااي  إ ةال م اكز ـنمية المجتمع المحه
 ـعهيمال أسس ـطريق نظام ال عاية الالحمة لألح اث. .5
ـعهيمال أسس اعتماد جئال ـنفيذ الت ابي  المهحمة بم ار ـس ية النزاع يـ قوايا العن  االس ي لسنه  .6

2021. 
 .ة وخ مة ـ خيص حوانة( خ مال ال ت ونية، وأب ز ا خ مة ـسجيو جمعي8ـفعيو ـم يط ) -ب   

 ا:ة للفمات المحتاجة لهاالجتماعيةانيًا: في مجال تقديم خدمات الحماية والرعاية 

 ( متس ل ومتس لة7981( متس ل ومتس لة منئط )13558مع ) 2021ـعامهت ال زارة خالل عام  .1
 متس ل ومتس لة من يئة ال الةين. (5577( وال اقـ ) 18) اقو من سن  .2
ة التابعة له زارة المنتش ة االجتماعيعن  من خالل مااـب ال  مة  ة( حال10982ـعامهت ال زارة مع ) .3

 ة بالتنسيق مع الجئال ذال االختصاصاالجتماعي( ماتب له  مة 19يـ كاية الممه ة وال الغ ع د ا )
 بما يـ ذلك م ا ية االمن العام.

ـ ـم يط ال  مال لالنفال ا .4 نار ال عاية المؤسسية إلمحتاجين لهحماية وال عاية خارج ـنفيذاً لسياسة ال زارة ي
ية بالتنسيق ج اءال قان نإس  راعية ب اهة ضمن ( نفو أل68ـسهيط ) 2021خالل عام  االا اء، ـطل ور 

 مع المحاكط الم تصه.
  اص ذوي االعاقة الذان ـست عـ حاالـئط االدخال يـ دور يو لأللةايال ـ يي  خ مال ال عاية والتر  .5

( من يئة اال  اص 1013ال  مال االا ا ية لـ )االا اء لال  اص ذوي االعاقة عمهت ال زارة عهى ـرمين 
 .ذوي االعاقة من خالل   اء ال  مال لئط من المطاع ال اص والتط عـ

ح صًا من ال زارة عهى ـرمين ال  مال المت امهة ل  ار السن الذان ح ُم ا من ال عاية االس ية الطريعية  .6
( مسن ومسنة من 176ـ دور االا اء لـ )بترمين ال  مال المت امهة ي 2021قامت ال زارة خالل عام 

 ل لئط من المطاع ال اص والتط عـ.خالل   اء ال  ما
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 ( منتفعة1957لح الـ ) ج اءال احت ازية لحماية النساء والفتيال المع ضال له ط إاـ ذل ال زارة  .7
 .بالتسيق مع الش كاء حي) ق مت ال زارة ال  مال المت امهة يـ ال ور التابعة لئا

 ( كفالة.17589) ح الـ د كفاالل االاتام )الجمعيال( بهغ ع  .8
 .ا اء الحا مية والتط عية وال اصةالمتابعة وال قابة والتفتيش عهى كاية دور اال ةالثًا:

 :ةالمحلي اتنتاجية وتنمية المجتمعفي مجال تعزيز اإل  رابعًا:

 ( مسان الس  يمي ة وعفيفة.83صيانه وانشاء و  اء ) .1
( ال  اســ ة مم مة من ال ا ان المه ـ 60( لالســ  الفمي ة والمحتاجة منئا )523248ـم يط ال عط لـــــــــــــــــ ) .2

 س ة بشاو كاب نال   ا ية.أ( دانار ل و 100ب اقع )
( اســــ ة لةايال الت صــــية لهحصــــ ل عهى بطاقال التامين 57345ة لح الـ )االجتماعيع اد ال راســــال إ  .3

 الصحـ بالتسيق مع وزارة الصحة.
 ( اس ه لةايال اقامة مشاريع م ره له خو.181دعط ح الـ ) .4
قامة مشــاريع ـنم ية ومســاع ـئا يـ ـحميق ا  ايئا وخ مة ـنمية ( جمعية إل133يط ال عط  لح الـ ) ـم  .5

 المجتمعال المحهية.
 .2021س ة خالل عام أ( ال  27س  المنتجة ب اقع )االقساط الشئ ية المتـ  ة عهى األـرجيو  .6

 

 : تنظيم العمل التطوعي المؤسسي وتفعيلة من خالل:خامساً 

( جمعيــة خي يــة ـمع 3941( جمعيــة منئــا ) 6610بهغ العــ د الت اكمـ لهجمعيــال المســــــــــــــجهــة ح الـ ) .1
 2008( لســـــنة 51ة مســـــجهة بم جب قان ن الجمعيال رقط )االجتماعيضـــــمن اختصـــــاص وزارة التنمية 

ع االـه.  ـو
جنرـ حي) بهغ ع د الجمعيال الحاصهة عهى األال لهحص ل عهى م ايمة لهتم يو الجمعي ةـسئيو مئم .2

 ( جمعية. 196الم ايمال ح الـ ) 
جمعية لةايال ـص يب ( 41( جمعية ـو جيه عم بة االنذار لـ ) 294ـطريمًا لمان ن الجمعيال ـط حو ) .3

 وضاعئا ويمًا لهتش يعال النايذه.أ
 

( حوانة يستفي  من خ ماـئا 1180 أة يـ س ق العمو، ـش   ال زارة عهى )لهمسا مة يـ ان  اط الم سادسًا:
 ( نفو.15.185ما يمارب )
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 اإلنجازات مصنفة حسب مجاالت عمل الوحدات اإلدارية
  إنجازات مديرية سجل الجمعيات:

( 51قـــــــان ن الجمعيـــــــال رقـــــــط )الم ا يـــــــة بـــــــنئج ـشـــــــاركـ ويـــــــق م جعيـــــــال أساســـــــية، أب ز ـــــــا: ـعمـــــــو         
ع االـــــــــه،2008) لســــــــنة ( لســــــــنة 57والنظــــــــام المحــــــــ د ألحاــــــــام األنظمــــــــة األساســــــــية لهجمعيــــــــال رقــــــــط ) ( ـو

ميـــــيط أدا ئـــــا  الم ا يـــــة بتنظـــــيط العمـــــو التطـــــ عـ وـفعيهـــــه مـــــن خـــــالل (. وـعنـــــى2010) ـســـــجيو الجمعيـــــال ـو
وأنشــــــطتئا بالتعــــــاون والتنســــــيق مـــــــع الــــــ زارال الم تصــــــة بعمــــــو الجمعيـــــــال وإعــــــ اد التمــــــاري  الســــــن ية عـــــــن 

ــــــ امجاوضــــــاعئا  طــــــ ي  ال طــــــط والر ــــــق غاياـئــــــا الالزمــــــة لهنئــــــ ى بمســــــت د أدا ئــــــا ودعمئــــــ ـو ــــــى ـحمي ا عه
هياهئــــا التنظيمـــــ مــــن األقســــام التاليــــة: قســــط  وأ ــــ ايئا المنشــــ دة ويــــق التشــــ يعال الناظمــــة لعمهئــــا. ويت ــــ ن 
األنظمــــــــة األساســــــــية، وقســــــــط التم يــــــــو  ـعــــــــ اوالميـــــــ  واإل ــــــــئار والحــــــــو، قســــــــط ال راســــــــال والتطــــــــ ي ، قســـــــط 

ــــــ ور حممــــــت الم ا يــــــة خــــــالل األعــــــ ام  نفيــــــذا لئــــــذا ال اإلنجــــــازال المرينــــــة يـــــــ  (2021-2017)األجنرـــــــ. ـو
  ( ويمًا لمؤ  ال اياد األداء.1الج ول رقط )

 (2021-2017إنجازات مديرية سجل الجمعيات لألعوام ) ( يوضح1الجدول رقم )

 مؤشرات قياس األداء
 اإلنجازات

2017 2018 2019 2020 2021 
 6610 6707 6497 6161 5792 الع د الت اكمـ لهجمعيال المسجهة يـ الممه ة

 12 14 9 15 20 ع د ي وع الجمعيال االجنرية المسجهة بشاو سن ي 
 294 230 171 250 190 ع د الجمعيال التـ ـط حهئا

 10 10 10 4 11 ع د الشااود التـ ـط استق الئا وإحالتئا له زارة الم تصة
ع د  ــئادال التســجيو التـ ـط إصــ ار ا باإلضــاية إلى ب ل ياق  

 وب ل ـال 
180 195 132 115 105 

إنوــــــــــمامئا ع د الجمعيال ال ي ية التـ صــــــــــ رل الم ايمة عهى 
 لالـحادال

108 118 138 195 112 

 11 9 10 16 30 ع د الجمعيال التـ ـط نمو ـ عيتئا وإعادة ـح ا  ال زارة الم تصة
 484 350 540 586 514 ع د نه ال ـع او األنظمة األساسية لهجمعيال

 196 225 182 154 185 ع د نه ال التم يو األجنرـ التـ ـمت الم ايمه عهيئا
( بهةت ح الـ 2021) عام يـ الممه ة المسجهةال ـــــــــالع د الت اكمـ لهجمعيظ من الج ول أعاله أن ــاالح      

ة وـح ا ًا االجتماعيل زارة التنمية  االست اـيجيةابـ يسئط يـ ـحميق األ  ا  يججمعية، و ذا مؤ   إ (6610)
فعيهة:" ـنظيط العمو التط عـ المتعهقالئ   االست اـيجـ  نمية  " ـو بما ي  م الفئال المحتاجة لهحماية وال عاية ـو
 .المجتمعال المحهية
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  إنجازات مديرية صندوق دعم الجمعيات:

 2008 ( لســــنة51ـعمو الم ا ية بنئج ـشــــاركـ ويق م جعيال أســــاســــية، أب ز ا: قان ن الجمعيال رقط )       
عنى  ع االـه، أســـــــــــس دعط الجمعيال، واالـفاايال الم قعة مع الجمعيال لةايال الحصـــــــــــ ل عهى التم يو. ـو ـو

من دقة االـفاايال وإداـرئا ويمًا ل طة الم ا ية ب عط وـمييط المشــــــــــــاريع والم ايمة عهى ـم يو المشــــــــــــاريع والترك  
عمو كو مشــــــــــــــ وع وأ  ايه، متابعة إع اد الحســــــــــــــابال ال تامية وـ ايمئا، إدارة ال طط والر امج الالزمة لت ثيق 

ســــتثمار أم ال صــــن وق دعط الجمعيال عن ن يق ـمهك وق والجئال المانحة، والعمو عهى إالعالقة بين الصــــن 
ـصـــــال وإدارة ســـــتثمار ا. ويت  ن هياهئا التنظيمـ من األقســـــام التالية: قســـــط اإلنم لة وإم ال المنم لة وغي  الماأل

المشـــــاريع، قســـــط محاســـــ ة صـــــن وق دعط الجمعيال، قســـــط إســـــتثمار أم ال الصـــــن وق. وـنفيذًا لئذا ال ور حممت 
 اياد األداء. ( ويمًا لمؤ  ال2اإلنجازال المرينة يـ الج ول رقط ) (2021-2017) ع امالم ا ية خالل األ

 

 (2021-2017) لالعوام صندوق دعم الجمعياتح إنجازات مديرية يوض (2) رقمالجدول 
 

 مؤشرات قياس األداء
 اإلنجازات

2017 2018 2019 2020 2021 
الع د الســــــن ي لهجمعيال 
المســـــــجهة التـ حصـــــــهت 
عــهــى دعــط نــمـــــــ ي مــن 
صــــــن وق دعط الجمعيال 

 ودعط ال ا ان المه ـ

322 
بقيمة جمعية 

(603000 )
 دانار

327 
جمعية بقيمه 

(1027000 )
 دانار

232 
جمعية بقيمة 

(529200 )
 دانار

 
265 

 جمعية بقيمة
(500.000) 

 دانار

 
403 

 جمعية بقيمة
(948400 )

 دانار
عـــــــ د الجمعيـــــــال التـ 
حصــــــــــــــــهـــــــت عــهــى دعــط 
ــط ـــ اــيــع  مشـــــــــــــــــــــاريــع ـو

ـــال معئـــا ـــااي )م ازنـــة  إـف
 والم كزية(

 

28 
جمعية بقيمة 

(333000 )
 دانار

96 
جمعية بقيمة 

(300000 )
 دانار

61 
جمعية بقيمة 

(211.000 )
 دانار

 
م اجعة أسس 

 ال عط

36 
 جمعية بقيمة

(146500) 
 دانار

ا ض  الج ول أعاله دور صن وق دعط الجمعيال والش كاء يـ دعط الجمعال لتماينئا من ـحميق أ  ايئا بما    
نمية مجتمعاـئا المحهية الذي يسئط يـ ـحميـق األ ــ ا   ات ايق مع التش يعال الناظمة لئا  االست اـيجيةل  مة ـو

 ".المسا مة يـ ـماين المجتمعال المحهية والفئال المستئ يةرة والمتعهق بالئ   االست اـيجـ:"له زا
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  إنجازات مديرية الجمعيات:
ـــــال        ـــــال أساســـــية، أب ز ـــــا: قـــــان ن الجمعي ـــــنئج ـشـــــاركـ ويـــــق م جعي ـــــة ب ـــــة ـعمـــــو الم ا ي ع االـ ـــــط  ـو رق

( لســـــــــــنة 57(، والنظـــــــــــام المحـــــــــــ د ألحاـــــــــــام األنظمـــــــــــة األساســـــــــــية لهجمعيـــــــــــال رقـــــــــــط )2008) ( لســـــــــــنة51)
( 161، نظـــــــام اليانصـــــــيب ال يـــــــ ي االردنــــــــ رقـــــــط )(2010( لســـــــنة )67رقـــــــط ) االـحـــــــادال (، نظـــــــام2010)

ع االــــــه. وـعنـــــى م ا يـــــة 1957( لســـــنة)1، نظـــــام جمـــــع التر عـــــال له جـــــ ه ال ي يـــــة رقـــــط )(2019نة )لســـــ ( ـو
ـــــــالبت ـــــــة: قســـــــط  .يئـــــــاإل ـــــــ ا  عهوا شـــــــجيع ـرســـــــيس الجمعي ويت ـــــــ ن هياهئـــــــا التنظيمــــــــ مـــــــن األقســـــــام التالي

ـــــــــة، قســــــــط ـميــــــــيط أداء الجمعيــــــــال، قســــــــط التــــــــ  ـــــــــال األجنريـ ـــــــــال المحهيـــــــــة، قســــــــط الجمعيــ ــــــــــ الجمعيـــ قيق المالـ
لهجمعيـــــال، قســـــط التـــــ ريب والتطـــــ ي  لهجمعيـــــال. وقســـــط االـحـــــادال اال تاليـــــال. وـنفيـــــذًا لئـــــذا الـــــ ور حممـــــت 

 .(3جازال المرينة يـ الج ول رقط )( اإلن2021-2017) الم ا ية خالل األع ام
 (2021-2017) ( يوضح إنجازات مديرية الجمعيات لالعوام 3الجدول رقم )

سئيو  ال زارةارين الج ول أعاله دور  عزيز ق رال الجمعيال ال ي ية من خالل ـم يط ال عط لئا ـو يـ بناء ـو
ال اصة  االست اـيجيةو ذا يصب يـ ـحميق األ  ا    ل عهى م ايمال التم يو ال ارجـ،مئمتئا يـ الحص

فعيهة":بال زارة بالتح ا  الئ   االست اـيجـ  ."المتعهق بتنظيط العمو التط عـ ـو

 األداءمؤشرات قياس 
 اإلنجازات

2017 2018 2019 2020 2021 
 216 119 350 299 424 ضمن اختصاص ال زارةع د الجمعيال المسجهة خالل العام و 

 178 40 810 720 618 ع د نه ال ال عط المم مة من الجمعيال له زارة
 57 57 290 257 76 )لجان التحميق والت قيق(ع د الجمعيال التـ ـط ـمييط ومتابعة أدا ئا

ع د الجمعيال التـ صــــــــــــــ ر ق ار بإنذار ا لم الفتئا احاام المان ن 
 56 7 417 9 12 واالنظمة الصادرة بممتواه

 56 12 95 93 83 ع د الجمعيال التـ ـط ـشايو  يئة إدارية لئا خالل العام
 83 15 95 85 66 ع د الجمعيال األجنرية التـ ـط متابعتئا وـمييط أدا ئا

وصـ ر ق ار بتشـايو لجنة  الجمعيال التـ ـط حهئا خالل العامع د 
 132 166 170 169 133 )حسب اختصاص ال زارة( حو

ميزانيتئا عن ـط م اجعة حســــــــــــاباـئا والتـ ـمو  ع د الجمعيال التـ
 28 31 20 19 18 .دانار 2000

عــ د نه ــال المشـــــــــــــــاريع الممــ مــة له زارة عن ن يق وزارة الت طيط 
ـــذ مشـــــــــــــــــاريع الالجئين والتعـــاون  ـــة لتنفي ـــال األجنري ـــ ولـ لهجمعي ال

 الس ريين والع اقيين
268 528 535 165 411 



28 

 

 

 :إنجازات مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر

ة والعمو رقط االجتماعيـعمو الم ا ية بنئج ـشاركـ ويق م جعيال أساسية، أب ز ا: قان ن وزارة الشؤون         
ع االـه، نظام م اكز ـنمية المجتمع المحهـ رقط1956( لسنة )14) ، ـعهيمال ب نامج األس  2014لسنة  32( ـو

عهيمال ب نامج 2017المنتجة وريادة الش اب المع لة لسنة) عهيمال إدارة صناداق اال تمان المحهـ المع لة ـو (، ـو
عنى الم ا ية بتعزيز إنتاجية األس  الفمي ة من خالل )المن  الصةي ة( ـم يو الجمعيال ب مشاريع إنتاجية. ـو

المشاريع الصةي ة والمشاريع التنم ية اإلنتاجية التـ ـنفذ من خالل ال زارة والجمعيال ال ي ية وم اكز ـنمية 
م م الم ا ية باإل  ا  عهى  ذه المشاريع  المجتمع المحهـ بئ   المسا مة يـ الت فيف من ح ة الفم ، ـو

ومتابعتئا، والعمو عهى ـ ريب المعنيين بتنفيذ  ذه المشاريع، كما ـم م الم ا ية باإل  ا  عهى ـ ريب األس  
المستفي ة أو الم  حة لالستفادة من ب نامجـ األس  المنتجة وصناداق اال تمان المحهـ عهى إدارة المشاريع 

 الصةي ة. 

سام التالية: قسط المشاريع الصةي ة واإلنتاجية، قسط صناداق اال تمان ويت  ن هياهئا التنظيمـ من األق      
قسط متابعة حاالل الفم ،  قسط دراسال المساكن والترمين الصحـ، المحهـ، المحهـ، قسط م اكز ـنمية المجتمع

 .الماارم والمساع الوقسط ـنسيق 

نفيذا لئذا ال ور حممت الم ا ية خالل االع ام        ( 4اإلنجازال المرينة يـ الج ول رقط ) (2021-2017) ـو
يتو  من  ذا الج ول دور ال زارة  بمجال ـعزيز اإلنتاجية والح  من الفم  من ويمًا لمؤ  ال اياد األداء. و 

الفمي ة وريع مست د دخهئا، باإلضاية إلى دعط الجمعيال ال ي ية  خالل ـنفيذ مشاريع متناهية الصة  لألس 
 االست اـيجيةالمجتمع المحهـ إلقامة مشاريع إنتاجية لصال  الفم اء، و ذا يسئط يـ ـحميـق األ ــ ا   وم كز ـنمية

ست اـيجـ الذي انص عهى: "المسا مة يـ ـماين المجتمعال المحهية والفئال وخاصة الئ   اإلله زارة 
عزيز دور الجمعيال ال ي ية المستئ ية"، مما يسئط يـ ـحسين مست د ال  مة المم مة يـ المجتمعال  الفمي ة ـو

 يـ ـم يط أيوو ال  مال ألبناء األس  الفمي ة.
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 (2021-2017) ( يوضح إنجازات مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر لالعوام4الجدول رقم )

 مؤشرات قياس األداء
 اإلنجازات

2017 2018 2019 2020 2021 
 203 103 479 276 292 مشاريع األس  المنتجةع د األس  المستفي ة من 

ع د المشـــــــــــــــاريع اإلنتاجية المم ل من حســـــــــــــــاب 
ب نامج المن  الصــــةي ة لهجمعيال ال ي ية وم اكز 

 ـنمية المجتمع

 
25 

31 17 
 
1 

19 

عــــ د صــــــــــــــنــــاداق اإل تمــــان المحهيــــة المنفــــذة يـ 
 11 1 7 10 10 الجمعيال وم اكز ـنمية المجتمع المحهـ

المســــــــتفي ة من مشــــــــاريع صــــــــناداق ع د األســــــــ  
 100 10 60 85 95 اإل تمان الممن حة لهجمعيال وم اكز التنمية

عــــــ د ي ص العمــــــو التـ ـ ي  ــــــا م اكز ـنميــــــة 
 140 128 270 290 296 المجتمع المحهـ

جـــ اـــ  ـــا مع  عـــ د االـفـــاايـــال التـ ـط إب امئـــا ـو
شــــــــــــــةيو م اكز ـنمية  الجمعيال ال ي ية إلدارة ـو

 محهـالمجتمع ال

 
- 

 
36 15 

 
23 
 

19 

ع د الفعاليال الت ريرية والت ع ية التـ ـط ـنفيذ ا 
 من قرو م اكز ـنمية المجتمع المحهـ

5446 5500 4999 2067 3691 

ع د المســــتفي ان من الفعاليال الت ريرية والت ع ية 
التـ ـط ـنفيـــذ ـــا من قرـــو م اكز ـنميـــة المجتمع 

 المحهـ
43,984 45000 38,577 22447 38622 

ة المع ة لهحصـــ ل عهى االجتماعيع د ال راســـال 
 ـرمين صحـ أس  يمي ة

19,000 47182 53,914 44137 57345 

ع د األســـــــــ  المســـــــــتفي ة من مســـــــــاع ال الماارم 
 )نم ي،عينـ(كاية  المه ية والمنظمال

75,000 110,000 84,566 88.454 87.786 
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  إنجازات مديرية األسرة والحماية:

، أب ز ـــــــــــا: قـــــــــــان ن وزارة الشـــــــــــؤون ـعمـــــــــــو الم ا يـــــــــــة بـــــــــــنئج ـشـــــــــــاركـ ويـــــــــــق م جعيـــــــــــال أساســـــــــــية        
ع االــــــــه1956( لســــــــنة )14ة والعمــــــــو رقـــــــط )االجتماعيـــــــ ، 2014( لســــــــنة 32قــــــــان ن األحـــــــ اث رقــــــــط )، ( ـو

ـــــــ خيص دور رعايـــــــة المســـــــنين 2017( لســـــــنة )15قـــــــان ن الحمايـــــــة مـــــــن العنـــــــ  األســـــــ ي رقـــــــط ) (، نظـــــــام ـ
ــــــط  ــــــط 2012لســــــنة  81واألن يــــــة ال اصــــــة بئــــــط رق ــــــة رق ــــــال اإلا ا ي ــــــة األنف ــــــ خيص وإدارة دور رعاي ، نظــــــام ـ

ــــــــــ الدة حتــــــــــى ســــــــــ2009( لســــــــــنة )49) ــــــــــة مــــــــــن ال ( 34ن الثامنــــــــــة عشــــــــــ ة رقــــــــــط )(، نظــــــــــام رعايــــــــــة الطف ل
ـعهيمــــــــال مع لــــــــة لهحوــــــــانال  ،2018( لســــــــنة 77ـــــــــ خيص دور الحوــــــــانه رقــــــــط ) نظــــــــام(، 1972لســــــــنة)
، ـعهيمــــــال ـــــــ خيص الحوــــــانال المؤسســــــية يـــــــ 2021، ـعهيمــــــال الحوــــــانال المنزليــــــة لعــــــام 2019لعــــــام 

( لســــــــنة 97، نظــــــــام رعايــــــــة المســــــــنين رقــــــــط )2013( لســــــــنة 1المطــــــــاع العــــــــام وال ــــــــاص والتطــــــــ عـ رقــــــــط )
دور ال عايـــــــــة  ، ـعهيمـــــــــال ــــــــــ خيص2014ـعهيمـــــــــال ــــــــــ خيص األن يـــــــــة النئاريـــــــــة لهمســـــــــنين لســـــــــنة  2021

ال عايـــــــــة ـعهيمـــــــــال انتفـــــــــاع مجئـــــــــ لـ ال الـــــــــ ان ال ـــــــــارجين مـــــــــن دور  ،2013اإلا ا يـــــــــة لهمســـــــــنين لســـــــــنة 
، ـعهيمــــــال أســـــس صــــــ   الرـــــ ل المــــــالـ يـــــــ 1997ة اإلا ا يــــــة مـــــن م صصــــــال الـــــزواج لســــــنة االجتماعيـــــ

ــــــــال لســــــــنة  ــــــــة لألنف ــــــــة الر اه ــــــــامج ال عاي ــــــــى م 2013حتوــــــــان لســــــــنة ـعهيمــــــــال اإل، 2013ب ن ــــــــة . وـعن ا ي
ــــــة ورعايــــــة ا ــــــال ضــــــحايا المشــــــاكو األســــــ ة والحمايــــــة بحماي ــــــألســــــ ة واألنف ــــــرمين االجتماعي ــــــى ـ عمــــــو عه ة، ـو

عمـــــو الم ا يـــــة عهـــــى ـهريـــــة إحتياجـــــاـئط اإلنما يـــــة والت  ال ـــــق اهرــــــ إ مســـــت د حيـــــاة حتياجـــــال األســـــ  ب يـــــة. ـو
ـــــى اإلنجـــــاب وذلـــــك بمســـــاع ـئط عهـــــى  ـــــى رعايـــــإغيـــــ  المـــــادرة عه ـــــنفس حتوـــــان أنفـــــال بحاجـــــة إل هرــــــ ب ة، ـو

ال قـــــت حاجـــــة األنفـــــال المحتـــــاجين له عايـــــة األســـــ ية وحمئـــــط بـــــالعيش يــــــ بيئـــــة آمنـــــة، كمـــــا ـعنـــــى الم ا يـــــة 
ة اإلا ا يـــــــــة، االجتماعيـــــــــمـــــــــن األ ـــــــــ اص المحتـــــــــاجين له ـــــــــ مال بالمحايظـــــــــة عهـــــــــى ك امـــــــــة ك ـــــــــار الســـــــــن 

 واإل  ا  عهى جميع دور الحوانال لومان ـم يط ال  مال المناس ة لألنفال.
 

قســـــــط دور ال عااـــــــــة والحمايـــــــة، قســـــــط الحوـــــــانال،  ويت ـــــــ ن هياهئـــــــا التنظيمــــــــ مـــــــن األقســـــــام التاليـــــــة:      
ــــ مج األســــ ي،  ــــة خــــالل قســــط ك ــــار الســــن، قســــط ال عايــــة الالحمــــة، قســــط ال ــــ ور حممــــت الم ا ي ــــذا لئــــذا ال نفي ـو

األداء التــــــــ  ( ويمـــــــًا لمؤ ـــــــ ال ايـــــــاد5نجـــــــازال المرينـــــــة يــــــــ الجـــــــ ول رقـــــــط )( اإل2021-2017ألعـــــــ ام )ا
جتماعيـــــــة لصــــــال  يئـــــــة األنفـــــــال مـــــــن خـــــــالل ــــــــ يي  خـــــــ مال ق سياســـــــال إـعاــــــس دور الـــــــ زارة يــــــــ ـطريـــــــ

ال عايــــــة النئاريــــــة لئــــــط يـــــــ دور الحوــــــانة الم خصــــــة، إضــــــايه إلــــــى ـطريــــــق سياســــــة المســــــا مة يـــــــ ـماــــــين 
ـــــ  المــــ أة اقتصــــاديًا مــــن خــــالل إن  انئــــا يـــــ ســــ ق العمــــو وـــــ يي  ســــرو ال احــــة لئــــا عرــــ  إاــــ اع أنفــــالئن ي

 دور الحوانه أثناء يت ة العمو.
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 (2021-2017) ( يوضح إنجازات مديرية األسرة والحماية لالعوام5الجدول رقم )

 اإلنجازات   مؤشرات قياس األداء  
2017 2018 2019 2020 2021 

 1180 1437 1414 1330 1106 ع د دور الحوانة الت اكمـ المسجهة

 51185 50295 49490 46550 22120 المستفي ان من خ مال دور الحوانةع د األنفال 

 367 372 357 363 364 ع د المسنين المنتفعين يـ دور ك ار السن

ع د المســــــــــــــتفي ان من ك ار الســــــــــــــن من خ مال دور 
 ةاالجتماعيال عاية اإلا ا ية عهى نفمة وزارة التنمية 

156 165 170 176 176 

 308 306 252 231 91 دمجئط يـ أس  طع د األنفال المعاد 
ع د األنفال المســــــــــــــتفي ان من خ مال دور ال عاية 

 اإلا ا ية
857 876 752 643 911 

ة التــابعــة له زارة االجتمــاعيــعــ د خ يجـ دور ال عــايــة 
ــــامج  ــــ ان من ب ن ــــ مجين يـ المجتمع والمســــــــــــــتفي المن

 ال عاية الالحمة.
40 105 115 100 109 

 المســــــــــــتفي ان من األنشــــــــــــطة الالمنئجيةع د األنفال 
 والمنئجية.

857 876 876 635 
911 

ع د األ ــــــــ اص الذان ـط ـم يط مســــــــاع ال مالية لئط 
 )رعاية الحمة(.

100 200 250 11 71 

 7 8 23 19 14 ع د األنفال المحتونين.
ع د األنفال الذان ـط دمجئط يـ أســــــــ  ب اهة )ب نامج 

 األس يه الر اهة(.اإلحتوان، ب نامج ال عاية 
32 37 80 69 61 

 

ـ ـنتئجئا اعهى  أعالهويشي  الج ول         نفال المحتاجين لهحماية ل زارة بمجال ال عاية الر اهة لألالسياسال الت
نفال بال عاية األس ية الطريعية لومان عيش الطفو يـ بيئة الل إستر ال ال عاية المؤسسية لألوال عاية من خ

ـ عمهية ال مج األعية، مما نري ـ ـحميق يسئط ي ـ لئؤالء األنفال، و ذه السياسال ـسئط ي األ  ا  س ي والمجتمع
ـرماء ة واإلاالجتماعيـط ي  ال  مال "المتعهق  :ست اـيجـ اصة بال زارة بالتح ا  الئ   اإلال االست اـيجية

 بن عيتئا وج دـئا.
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 :األحداث واألمن المجتمعيإنجازات مديرية 

ة والعمو رقط االجتماعي، أب ز ا: قان ن وزارة الشــؤون ـعمو الم ا ية بنئج ـشــاركـ ويق م جعيال أســاســية      
، قان ن الحماية من العن  األس ي رقط 2014( لسنة 32( وـع االـه، قان ن األح اث رقط )1956( لسنة )14)
( 67نظام ال عاية الالحمة رقط )(، 1959( لســــنة )48(، نظام المســــاع ال لألح اث رقط )2017( لســــنة )15)

نـ عهيئط والمتوــ رين (، نظام دور إا اء المج2004) ( لســنة48(، نظام دور حماية األســ ة رقط)2016لســنة )
عنى 2016(، نظام دور إا اء المع ضـال له ط  لسـنة)2012) ( لسـنة30ـجار بال شـ  رقط )من ج ا ط اإل (، ـو

ة التـ أدل إلى االجتماعيلمان ن من المشـــــــــــــاالل والســـــــــــــهريال نزاع مع االم ا ية بحماية األح اث ال اقعين يـ 
م الفتئط لهمان ن، وـ يي  بيئة ســـــــهيمة وـم م ال  مال المت امهة إلعادة ـر يهئط وإدماجئط يـ المجتمع، مســـــــان ة 

ل غياب األس  ضحايا العن  المنزلـ وأس  السجناء لحمااتئط من اآلثار السهرية لهعن  ومسان ة األس  يـ حا
عا و األس ة، كما ـعمو الم ا ية عهى حماية الم أة ضحية العن  بإيجاد المرود اآلمن وال  مال المت امهة لئا، 

 وإع اد ب امج ال عاية الالحمة والحياة المستمهة لهنساء والفتيال المعنفال. 
 

ـجار حماية ضـــــــــحايا اإلويت  ن هياهئا التنظيمـ من األقســـــــــام التالية: قســـــــــط دور الت بية والتر يو، قســـــــــط 
ة، قسط ماايحة عمو األنفال، وقسط م اا ة االجتماعيل بال ش ، قســــــــــط الحماية من العن  األس ي، قسط ال  ما

نفيذا لئذا ال ور حممت الم ا ية خالل الســــــــــــه ك وال عاية الالحمة. اإلنجازال المرينة  (2021-2017ع ام )األـو
 ( ويمًا لمؤ  ال اياد األداء.6يـ الج ول رقط )

 

( 32دور ال زارة بت يي  الريئة السهيمة ل عاية األح اث الم الفين لمان ن األح اث رقط ) دناها ض  الج ول أ      
ر يو األح اث لتم يط ( ح ث ـط إدخالئط 1923( ح الـ )2021) الذان بهغ ع د ط عام 2014لسنة  دور ـ بية ـو

ـ إعادة دمجئـــــط  ـ من  رنئا أن ـسا ط ي الر امج المت امهة لئط )النفسية،الت ب ية،التعهيمية،االجتماعية،والتر يهية( الت
م يط خ مــــــال الحماية وال عاية لـ )  وـم يط ( ام أة  ـط إدخالئن ل ور ال ياق األس ي، 595يـ أســـــ  ط والمجتمع، ـو
( من أجو إعادة ـ ييق أوضاعئا األس ية  10982ال عط االجتماعـ لوحايا العن  األس ي ال الغ ع د ا ) 

واالجتماعية وـرمين سرو األمن لئا، إضاية إلى عم  اـفاايال التعاون والش اكة مع الجئال المعنية بتم يط خ مال 
السياسال ـسئط يـ ـحميق األ  ا  االست اـيجية ال اصة  الحماية وال عاية االجتماعية لهفئال المستئ ية، و ذه

ماء بن عيتئا وج دـئا".  بال زارة بالتح ا  الئ   االست اـيجـ المتعهق: "ـط ي  ال  مال االجتماعية واإلـر
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 (2021-2017) ( يوضح إنجازات مديرية األحداث واألمن المجتمعي لألعوام6الجدول رقم )

 اإلنجازات   مؤشرات قياس األداء
2017 2018 2019 2020 2021 

ر يو األح اث.  1834 1901 2722 2588 2347 ع د األح اث ال اخهين يـ دور ـ بية ـو
ر يو األح اث  303 454 476 629 542 ع د األح اث الما رين ال اخهين يـ دوـر بية ـو

ــر يــو األحــ اث الــذان ـط  عــ د األحــ اث المنتفعين من دور ـ بيــة ـو
 916 593 636 523 655 ـ ريرئط مئنيا لس ق العمو.

 1560 1633 2422 2180 2101 ع د األح اث الم ق يين يـ دور ـ بية األح اث.
ر يو األح اث.  274 268 300 408 246 ع د األح اث المحا مين يـ دور ـ بية ـو

 1815 1950 2741 2531 2309 ع د األح اث ال ارجين من دور األح اث ويعيش ن مع أس  ط
ط إنتئـــاء قوــــــــــــــــايـــا ط  عـــ د األحـــ اث الـــذان لط اتط حجز ح يتئط ـو

 1923 2146 4425 3223 1245 ة/   نة األح اث.االجتماعيبالتس ية يـ مااـب ال  مة 

 4431 4000 4292 5511 3496 ع د قوايا األح اث المح لين إلى المحاكط.
بم جب ق ار ع د األح اث الم ضــ عين ـحت إ ــ ا  م اقب الســه ك 

 200 198 87 96 قوا ـ.
94 
 

ة يـ االجتمــاعيــعــ د الحــاالل التـ ـعــامهــت معئــا ماــاـــب ال ــ مــة 
 5707 6099 6335 5139 4142   نة األح اث.

 3391 4337 5363 5640 4936 ع د األح اث الم دعين يـ نظارال األح اث.
ة المم مة لحاالل العن  األســــ ي من االجتماعيع د دراســــال الحالة 

 10982 10375 10720 6708 5617 ة يـ إدارة حماية األس ة وأقسامه.االجتماعيمااـب ال  مال 

 595 373 344 542 345 ع د النساء المعنفال اله اــ ـط إا اعئن يـ دور ال ياق األس ي.
ع د النســــــــــــاء المعنفال المن مجال يـ أســــــــــــ  ط وال ارجال من دار 

 411 411 299 440 295 ال ياق األس ي.

ع د السي ال والفتيال المع ضال له ط  المعاد دمجئط يـ المجتمع 
 130 180 138 131 110 بنجاح.

ع د النزالء يـ م اكز االصــــــالح والتر يو الحاصــــــهين عهى ال  مال 
 5218 5191 7656 5474 6551 ة.االجتماعي

يـ دار ك امة لوـــــــحايا اإلـجار ع د الحاالل التـ اتط التعامو معئا 
 68 16 30 165 99 بال ش .

عـــ د األحـــ اث المح لين لر نـــامجـ ـنفيـــذ خـــ مـــة مجتمعيـــة لهمنفعـــة 
 159 102 89 - - العامة وحو ر ب نامج ـر يو نفسـ اجتماعـ بم جب ق ار الماضـ.
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  :وبدائل اإليواء ذوي اإلعاقةإنجازات مديرية شؤون األشخاص 

ـــــال أساســـــية        ـــــنئج ـشـــــاركـ ويـــــق م جعي ـــــة ب ـــــ، أب ز ـــــا: قـــــان ن وزارة الشـــــؤون ـعمـــــو الم ا ي ة االجتماعي
ــــــه، قــــــان ن حمــــــ ق األ ــــــ اص ذوي اإلعاقــــــة رقــــــط )1956( لســــــنة )14والعمــــــو رقــــــط ) ( لســــــنة 20( وـع االـ

ـــــــط )2017) ـــــــال 2014) ( لســـــــنة40(، نظـــــــام م اكـــــــز األ ـــــــ اص ذوي اإلعاقـــــــة رق ـــــــاءال م ك  (، نظـــــــام إعف
، نظــــــــــام م اكــــــــــز التــــــــــ خو الم اــــــــــ  لألنفــــــــــال ذوي )2019(لســــــــــنة  )27( ــــــــــ اص ذوي االعاقــــــــــة رقــــــــــط األ

عهيمـــــــال التســـــــجيو والمرـــــــ ل و 2017( لســـــــنة)10اإلعاقـــــــة)  ا يـــــــة ااإلنتفـــــــاع لأل ـــــــ اص ذوي اإلعاقـــــــة اإل(، ـو
ــــــــة  ــــــــ زارة التنمي ــــــــة 2016ة لســــــــنة )االجتماعيــــــــالتابعــــــــة ل ــــــــى م ا يــــــــة  ــــــــؤون األ ــــــــ اص ذوي اإلعاق (. وـعن

ـــــة ألســـــ  ط ومؤسســـــال ب ع ـــــ يط خـــــ مال اإلر ـــــاد والت عي ـــــو األ ـــــ اص ذوي اإلعاقـــــة، وـم ـــــ ريب وـر ي ـــــة وـ اي
نميــــة المـــــ رال واإلعتمــــاد عهـــــى الــــذال. كمـــــا ـشــــ   الم ا يـــــة  المجتمــــع المــــ نـ بئـــــ   دمجئــــط بـــــالمجتمع. ـو
عهـــــــى م اكـــــــز ومؤسســـــــال األ ـــــــ اص المعـــــــ قين يــــــــ المطـــــــاعين الحاـــــــ مـ والتطـــــــ عـ وال ـــــــاص ومتابعـــــــة 

 اءال ـ خيصئا وـمييط أدا ئا واـ اذ اإلج اءال الالزمة بحق الم الفين. إج  
 

لم اكز والمؤسسال، قسط من األقسام التالية: قسط ا لم ا ية األ  اص ذوي اإلعاقة التنظيمـالئياو ويت  ن      
الت بــ ي لأل ــ اص ذوي دمــاج األ ــ اص ذوي اإلعاقــة، قســط المتابعــة والتميــيط الفنـــ، وقســط اإل ــ ا  التــ ريب وإ

نفيـذا لئـذا الـ ور حممـت الم ا يـة خـالل األعـ ام ( اإلنجـازال المرينـة يــ الجـ ول رقــط 2021-2017) اإلعاقـة، ـو
 ( ويمًا لمؤ  ال اياد األداء.7)
 

أن الـــــــــ زارة عمهـــــــــت عهـــــــــى ـمـــــــــ يط الرـــــــــ امج و ال ـــــــــ مال التعهيميـــــــــة والت ريريـــــــــة  أدنـــــــــاه ارـــــــــين الجـــــــــ ول      
ــــــــالغ عــــــــ د ط )والتر يهيــــــــة لألنفــــــــ ــــــــة العمهيــــــــة ال  ــــــــة 898ال ذوي اإلعاق (  ــــــــ ص، و ــــــــ اء ال ــــــــ مال النئاري

(  ــــــ ص مــــــن ذوي اإلعاقــــــة عهــــــى نفمــــــة الــــــ زارة، كمــــــا ـتطهــــــع الــــــ زارة خــــــالل 1013واإلا ا يــــــة الشــــــامهة لـــــــ )
الفتــــــ ة المادمــــــة إلــــــى ـطــــــ ي  سياســــــتئا يـــــــ مجــــــال األ ــــــ اص ذوي اإلعاقــــــة عرــــــ  ـفعيــــــو ب نــــــامج التر يــــــو 

 ــــــ اص ذوي اإلعاقــــــة وإيجــــــاد بــــــ ا و م حهيــــــة ودا مــــــة لهم اكــــــز اإلا ا يــــــة وـط ي  ــــــا لتصــــــ   المجتمعـــــــ لأل
ـــــــق م اكـــــــز نئاريـــــــة دامجـــــــة، و ـــــــذه اإلنجـــــــازال ـســـــــئط يــــــــ  األ ـــــــ ا  االســـــــت اـيجية ال اصـــــــة بـــــــال زارة ـحمي

ماء بن عيتئا وج دـئا".  بالتح ا  الئ   اإلست اـيجـ المتعهق: "ـط ي  ال  مال االجتماعية واإلـر
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 (2021-2017عوام )لأل( يوضح إنجازات مديرية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة 7الجدول رقم )

 اإلنجازات مؤشرات قياس األداء
2017 2018 2019 2020 2021 

ع د األ ــ اص من ذوي اإلعاقة المســتفي ان من م اكز 
 ـش يص اإلعاقال

6725 11724 1554 - - 

المســتفي ان من م اكز ع د األ ــ اص من ذوي اإلعاقة 
 التر يو المئنـ/ ال زارة

117 35 36 33 38 

ع د األ ــــــــــــــ اص من ذوي اإلعاقة المســــــــــــــتفي ان من 
 557 565 551 565 560 ال  مال اإلا ا ية التابعة له زارة

ع د األ  اص من ذوي اإلعاقة الذان ـط ـر يهئط مئنيا 
 8 33 11 18 49 يـ م اكز التر يو المئنـ )ال  يجين( ال زارة

ع د األ ــ اص من ذوي اإلعاقة المســتفي ان من م اكز 
 890 830 710 710 745 المنار التابعة له زارة

ع د األ ــ اص ذوي اإلعاقة الذان ـط  ــ اء ال  مة لئط 
 1013 1050 1298 1380 1328 من م اكز المطاع ال اص والتط عـ عهى نفمة ال زارة

ع د األ ــــ اص من ذوي اإلعاقة الم ج دان يـ م اكز  
 1122 1063 4910 4900 5090 ـش   عهيئا ل زارة التـالمطاع ال اص والتط عـ 

التـ ـط اســــــــــتح اثئا  ع د وح ال)ب امج( الت خو الم ا 
 16 9 3 - - يـ م اكز اال  اص ذوي االعاقة.

عــ د االنفــال ذوي اإلعــاقــة المســــــــــــــتفيــ ان من خــ مــال 
 298 131 87 - - الت خو الم ا 

 298 127 85 - - ع د األس  المستفي ة من خ مال الت خو الم ا .
 

ا اء لأل  اص ذوي اإلعاقة عهى المشاركة يـ إع اد األنظمة والتعهيمال ال اعمة كما عمهت وح ة ب ا و اإل     
عزيز معار  النئارية ال امجة، إضاية إلتم يط خ مال ب ا و اإلا اء لأل  اص ذوي اإلعاقة وال  مال  لى بناء ـو

مييط مجم عة من المنتفعين لةايال  م لئط  ومئارال الم ظفين يـ مجال ب ا و اإلا اء لأل  اص ذوي اإلعاقة ـو
 .يـ ب امج ب ا و اإلا اء
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  إنجازات مديرية الشؤون القانونية:

ـــــال أساســـــية        ـــــنئج ـشـــــاركـ ويـــــق م جعي ـــــة ب ـــــ، أب ز ـــــا: قـــــان ن وزارة الشـــــؤون ـعمـــــو الم ا ي ة االجتماعي
ـــــه،1956( لســـــنة )14والعمـــــو رقـــــط ) ع االـ ـــــة التشـــــ يعال الناظ ( ـو ـــــ زارة، وكاي ـــــى و مـــــة لعمـــــو ال ـــــة ـعن الم ا ي

مـــــ م بت يــــــ  مـــــ يط المشـــــ رة المان نيـــــةبإعـــــ اد مشـــــاريع المـــــ انين واألنظمـــــة والتعهيمـــــال الالزمـــــة لعمـــــو الـــــ زارة، ـو
ـــــــة، واإل ـــــــ ارال اإلداري ـــــــامجـــــــال الم ـــــــ د واإلـفااي ـــــــة، والعم ـــــــة وال ولي ـــــــال ال اصـــــــة بعمـــــــو الـــــــ زارة، ل الع بي ـفااي

وإعـــــ اد لـــــ ا   الـــــ عاود أمـــــام المحـــــاكط الحم ايـــــة والشـــــااود أمـــــام المحـــــاكط الجزا يـــــة والنيابـــــة العامـــــة، والـــــ دود 
نظيط كاية ال ثا ق الالزمة لئا.عهى اإلست عاءال المم مة أمام محامة ا  لع ل العهيا، ـو

   

ـــــــة، قســـــــط ويت ـــــــ ن هياهئـــــــا التنظيمــــــــ مـــــــن األقســـــــام التالية:قســـــــط متابعـــــــة الموـــــــ      ايا والمســـــــاع ة المان ني
ــــــ ور ستشــــــارال المان نيــــــة والتشــــــ يعال، وقســــــط حمــــــ ق اإلنســــــان.ل والعمــــــ د، قســــــط اإلـفاايــــــااإل وـنفيذًا لئــــــذا ال

ـــــــــت الم ا يـــــــــة خـــــــــالل  ـــــــــة يــــــــــ الجـــــــــ ول رقـــــــــط ) (2021-2017) األعـــــــــ امحمم ( ويمـــــــــًا 8اإلنجـــــــــازال المرين
 لمؤ  ال اياد األداء.

 (2021-2017( يوضح إنجازات مديرية الشؤون القانونية لألعوام )8الجدول رقم )
  

 اإلنجازات مؤشرات قياس األداء
2017 2018 2019 2020 2021 

 266 150 131 247 266 ع د اإلـفاايال المع ة والم قمة والمعتم ة
ع د مســـــــ دال مشـــــــاريع الم انين واألنظمة والتعهيمال 

 24 15 7 13 4 التـ ـط ريعئا لهجئال ذال العالقة برم  ا

ع د مشـــــــــــــــاريع الم انين واألنظمة والتعهيمال التـ ـط 
ط  ريعئــــا من ال زارة لهجئــــال ذال العالقــــة بــــرم  ــــا ـو

 إق ار ا بالج ي ة ال سمية
2 2 4 1 6 

 1891 1700 1879 1974 3246 المش رال المان نية المم مة ع د
عــ د ال دود التـ ـمــت عهى اإلســــــــــــــتــ عــاءال واله ا   

 269 145 150 185 210 ال اردة من المحاكط )ـرهيةال(

ة بتط ي  والمتعهم االست اـيجيةـرين اإلنجازال ال ارده يـ الج ول أعاله سعـ ال زارة الى ـحميق أ  ايئا        
ح اثئا ويق سهسهة اإلج اءال التش ياالجتماعيالسياسال والتش يعال  عية ة، وذلك من خالل م اجعة التش يعال ـو

جاالل ـفاايال التـ ـسئط يـ عمهية ـم يط ال  مال لهفئال المستئ ية يـ مالمعتم ة إضاية الى صياغة اإل
 .الحماية وال عاية والتنمية
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 واالستراتيجيات: إنجازات مديرية السياسات

ـــــال أساســـــية، أب ز ـــــا: قـــــان ن وزارة الشـــــؤون         ـــــنئج ـشـــــاركـ ويـــــق م جعي ـــــة ب ــــــعمـــــو الم ا ي ة االجتماعي
ـــــة ب ســـــط السياســـــال 1956( لســـــنة )14والعمـــــو رقـــــط ) ـــــى  ـــــذه الم ا ي ـــــه، وـعن ع االـ ـــــ( ـو ة وإعـــــ اد االجتماعي

حهيـــــــو الريانـــــــال اإلحصـــــــا ية والظـــــــ ا    مـــــــ م الم ا يـــــــة االجتماعيـــــــال راســـــــال ـو جهـــــــب ة إليجـــــــاد الحهـــــــ ل. ـو
ــــ ع  التم يــــو ــــ زارة. كمــــا ـعنــــى الم ا يــــة ب ســــط سياســــال دمــــج مفئــــ م الن الرــــ امج والمشــــاريع ال اصــــة بعمــــو ال

عمــــــو الم ا يــــــة عهــــــى متابعــــــة العالقــــــال ال ارجيــــــة  االجتمــــــاعـ ووضــــــع اســــــت اـيجياـه، ومتابعــــــة متةي اـــــــه. ـو
طريــــــق اال مــــــ م مــــــع الجئــــــال ال اعمــــــة والمم لــــــة ـو ـفاايــــــال وااللتزامــــــال المتـ  ــــــة عهيئــــــا حســــــب األصــــــ ل، ـو

 الم ا ية بمتابعة ب امج ومشاريع وق ارال جامعة ال ول الع بية. 

ـــــويت ـــــ ن هياهئـــــا التنظيمــــــ مـــــن األقســـــام التالية:قســـــط السياســـــال        ة، قســـــط التعـــــاون الـــــ ولـ، االجتماعي
، وقســــــــــط إدارة األزمــــــــــال ورصــــــــــ  الظــــــــــ ا   ـاالجتمــــــــــاعوقســــــــــط إدارة المشــــــــــاريع والتم يــــــــــو، قســــــــــط النــــــــــ ع 

ـــــ ـــــت الم ا يـــــة ة، االجتماعي ـــــة يــــــ الجـــــ ول  (2021-2020)عـــــام وـنفيـــــذًا لئـــــذا الـــــ ور حمم اإلنجـــــازال المرين
 ( ويمًا لمؤ  ال اياد األداء.9) رقط

 (2021-2020الجدول ادناه يوضح إنجازات مديرية السياسات واالستراتيجيات لعام ) 

 اإلنجازات مؤشرات قياس األداء
2020 2021 

 2 3 ع د الممت حال والم ادرال التـ ـط ـم يمئا لهجامعة الع بية بشاو سن ي 
 %40 %30 نس ة االنجاز يـ ـحميق مؤ  ال االـفاايال والمن  ال ولية

 30 33 ع د ال احثين واالكاديميين الذان ـط ـسئيو مئامئط إلج اء ال راسال
 3 2 االجتماعـع د التماري  التـ ـط اع ادا ا بردماج الن ع 

 1 1 االجتماعـع د األدلة التـ ـط اع ادا ا بادماج الن ع 
 

برن ال زارة ـسعى دوماً الى ايجاد ال عط من خارج الم صصال المالية الم ص دة اعاله اتو  من الج ول        
( وذلك من خالل استمطاب التم يو ل عط ب امجئا وـم يط خ ماـئا لهفئال المستئ ية يـ 2021يـ م ازنتئا لعام )

ال اصة بال زارة وخاصة الئ    االست اـيجيةمجاالل الحماية وال عاية والتنمية، و ذا يسئط يـ ـحميق األ  ا  
 .االجتماعـيـ مجال العمو االست اـيجـ المتعهق بتط ي  وبناء الش اكال ومرسستئا وـعزيز التعاون والتنسيق 
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 :إنجازات مديرية األبنية والمساكن
ـــــال أساســـــية، أب ز ـــــا: قـــــان ن وزارة الشـــــؤون         ـــــنئج ـشـــــاركـ ويـــــق م جعي ـــــة ب ــــــعمـــــو الم ا ي ة االجتماعي

ع االــــــــــه،1956( لســـــــــنة )14والعمـــــــــو رقـــــــــط ) ( 1986( لســـــــــنة )71نظـــــــــام األ ـــــــــةال الحا ميـــــــــة رقـــــــــط ) ( ـو
، نظـــــام  ـــــ اء 1973( لســـــنة 70نظـــــام اســـــتئجار العمـــــارال لمصـــــال  الحا مـــــة رقـــــط )واألنظمـــــة المع لـــــة لـــــه، 

، ـعهيمـــــــال االســـــــتفادة مـــــــن مســـــــاكن األســـــــ  الفميـــــــ ة، 2014( لســـــــنة 68العمـــــــارال لصـــــــال  الحا مـــــــة رقـــــــط )
عهيمــــــال االنفـــــــاق عهــــــى مســـــــاكن األســــــ  العفيفـــــــة. وـعنــــــى الم ا يـــــــة بتــــــرمين ســـــــان كــــــ يط لألســـــــ  الفميـــــــ ة  ـو

ـــــة وصـــــيانة المســـــاكن ال طـــــ ي  األبني ـــــ زارة وـر يـــــو ـو ـــــ ة لمؤسســـــال وم اكـــــز ال ما مـــــة لئـــــط، وإنشـــــاء أبنيـــــة ج ا
واســـــــــتئجار األبنيـــــــــة الالزمـــــــــة لهـــــــــ زارة، والمشـــــــــاركة يــــــــــ ــــــــــ خيص أبنيـــــــــة المؤسســـــــــال  الم يمـــــــــة وصـــــــــيانتئا،

ويت ـــــ ن هياهئـــــا التنظيمــــــ مـــــن األقســـــام التاليـــــة: قســـــط األبنيـــــة، قســـــط  ،صة العا ـــــ ة لهمطـــــاع ال ـــــااالجتماعيـــــ
-2017) الصـــــــيانة، قســـــــط األراضــــــــ واالســـــــتمالك، وـنفيـــــــذًا لئـــــــذا الـــــــ ور حممـــــــت الم ا يـــــــة خـــــــالل اآلعـــــــ ام

 ( ويمًا لمؤ  ال اياد األداء.10( اإلنجازال المرينة يـ الج ول رقط )2021

 ةل التابعماكن ـم يط ال  ماألايام ال زارة بتنفيذ اج اءال لتط ي  الرنية التحتيه  أدناهاتو  من الج ول           
، ـو يي  المرود والمسان المال ط لألس ة اال   يم ًا لتماينئا من القيام ب ظا فئا االساسية. و ذه االج اءال لئا

والر امج ـصب يـ ـحيق اال  ا  االست اـيجية ال اصة ال زارة والمتعهمة يـ: ـعزيز الم رة المؤسسية له زارة 
جذا  ثماية التميز، والمسا مة يـ ـماي  ن المجتمعال المحهية والفئال المستئ ية.ـو

 (2021-2017) ( يوضح إنجازات مديرية األبنية والمساكن لآلعوام10الجدول رقم )

 مؤشرات قياس األداء
 اإلنجازات

2017 2018 2019 2020 2021 
ع د مساكن األس  الفمي ة الت اكمـ التـ ـط إنشاؤ ا أو   اؤ ا أو 

 2003عام صيانتئا منذ ب ء الر نامج 
1766 1832 1931 1932 2015 

التـ ـط إنشاؤ ا  الفمي ة المستفي ان من مساكن األس  ع د
 و  اؤ ا أو صيانتئا

438 432 495 5 457 

ة المع ة لإلستفادة من خ مة يهس االجتماعيع د ال راسال 
 ال يف.

- 350 385 150 180 

 70 100 100 85 80 ع د المساكن التـ ـط إيصال ال  مال لئا

 43 17 19 52 40 ع د األبنية التـ ـمت صيانتئا الممه كة والمسترج ة
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 إنجازات مديرية التطوير المؤسسي:

ة والعمو رقط االجتماعيـعمو الم ا ية بنئج ـشاركـ ويق م جعيال أساسية، أب ز ا: قان ن وزارة الشؤون        
، نظام ـحسين 2015ة لعام االجتماعي( وـع االـه، نظام التنظيط اإلداري ل زارة التنمية 1956( لسنة )14)

عمو الم ا ية عهى  اال  ا  عهى إع اد ال طة  ال  مال، ومنئجيال عمو ـط ي  االداء المؤسسـ المعتم ة. ـو
 ا ز المهك عر هللا الثانـ لتميز األداء الحا مـ والشفافية،ـم يط له زارة وـر يو ال زارة لهمشاركة يـ ج االست اـيجية

ال عط الفنـ لح س ة العمهيال واألنظمة يـ ال زارة، صيانة الش اال، ـسئيو عمهية ـطريق مشاريع الحا مة 
 ي  اإلل ت ونية يـ ال زارة، كما ـش   الم ا ية عهى إدارة المع ية وـط ي  الم زون المع يـ، وـسا ط يـ ـط

 وسا و وقن ال االـصال ال اخهـ وال ارجـ.

ويت  ن هياهئا التنظيمـ من األقسام التالية: قسط ـط ي  االداء المؤسسـ، قسط ال عط الفنـ والش اال، قسط     
نفيذًا لئذا ال ور حممت  الر مجة والحا مة اإلل ت ونية، قسط إدارة وـحسين ال  مال، وقسط المتابعة والتمييط.ـو

 ( ويمًا لمؤ  ال اياد األداء.11اإلنجازال المرينة يـ الج ول رقط ) (2021-2017)ية خالل عامـ الم ا  

 (2021-2017)( يوضح إنجازات مديرية التطوير المؤسسي لعامي 11الجدول رقم )

 اإلنجازال مؤ  ال اياد األداء
2017 2018 2019 2020 2021 

 889 885 860 870  841 ال زارة.ع د مست  مـ الر ي  اإلل ت ونـ يـ 
التطريمال المح س ة وال  مال االل ت ونية التـ ـط  ع د

 استح اثئا.
4 6 8 12 12 

 67 67 67 64 62 ع د ال ح ال اإلدارية الم ب نة عهى الش اة مع ال زارة.
ـ ـط إع اد ا من لجنة الت طيط  االست اـيجيةع د ال طط  الت

 بمؤ  اـئا.
1 1 1 1 1 

خطط عمو الم ا يال يـ الم كز التـ ـط إع اد ا  ع د
 بمؤ  اـئا.

18 18 18 18 19 

ع د خطط عمو الم ا يال يـ المي ان التـ ـط إع اد ا 
 بمؤ  اـئا.

41 41 41 41 41 

ع د المست يال اإلدارية يـ الم كز والمي ان التـ ـط 
 .االست اـيجية اءمتئا مع ال طة م

59 59 59 59 60 

 - - 8 5 2 ال  مال االل ت ونية المستح ثةع د 
 1 1 1 1 1 ع د التماري  السن ية التـ ـط إع اد ا واعتماد ا.
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ولةايال ـط ي  ال  مال عمهت ال زارة عهى ـنفيذ خطة التح ل اإلل ت ونـ لتسئيو وص ل ال  مال       
  كا ئا يـ ـم يط ال  مال بشاو إل ت ونـ،كما االجتماعية لطالريئا، حي) وي ل عمهية ال بط اإلل ت ونـ مع 

ح ا) م قعئا اإلل ت ونـ الذي ا تمو عهى نماذج إل ت ونية لطه ال حق الحص ل  عمهت ال زارة عهى ـط ي  ـو
وح ة إدارية مي انية  (67وعمهت ال زارة عهى ربط ) عهى المعه مال واستق ال الشااود والت اصو مع الم اننين.

المشاركة يـ  الى مشاركة الم ا ية يـ اع اد الع ا  من ال راسال واالست اـيجيال ، واب ز ا: ـابعة لئا، اضاية
 المشاركة يـ اع اد هياهة ال زارة.، و 2026-2022له زارة لألع ام  اع اد ال طة االست اـيجية

ـ ـحميق األ  ا         ال اصة بال زارة، وبالتح ا   االست اـيجيةو ذه اإلج اءال واإلنجازال ـسئط بشاو م ا   ي
جذا  ثماية التميز.  الئ   اإلست اـيجـ المتعهق بتعزيز الم رة المؤسسية له زارة ـو
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 :إنجازات مديرية الشؤون اإلدارية

ـعمــــــــــو الم ا يــــــــــة بــــــــــنئج ـشــــــــــاركـ ويــــــــــق م جعيــــــــــال أساســــــــــية، أب ز ــــــــــا: قــــــــــان ن وزارة الشــــــــــؤون        
ع االــــــــه، 1956( لســـــــنة )14ة والعمـــــــو رقـــــــط )االجتماعيـــــــ لســـــــنه  28نظـــــــام المشـــــــت يال الحا ميـــــــة رقـــــــط ( ـو

وـع االــــــه والتعهيمـــــال الصـــــادرة بم ج ـــــه، وـعنـــــى م ا يـــــة الشـــــؤون اإلداريـــــة بتـــــرمين كايـــــة احتياجـــــال  2019
الــــــ زارة مــــــن المــــــ اد والهــــــ ازم، ومتابعــــــة عمهيــــــال  ــــــ ا ئا واســــــتالمئا وصــــــ يئا ـو زينئــــــا وإدارة المســــــت دعال 

ـــــرمين ال ـــــ مال الالزمـــــة كاإل ـــــال وم اا ـــــة عمهيـــــال الجـــــ د الـــــ وري، وـعمـــــو الم ا يـــــة عهـــــى ـ ـصـــــاالل وعمهي
الصــــــيانة والنظايـــــــة ل ايــــــة م ايـــــــق الـــــــ زارة، وـمــــــ م بتنظـــــــيط ـناقــــــو الم اســـــــالل الصـــــــادرة والــــــ اردة مـــــــن وإلـــــــى 

نمالـئا  .ال زارة؛ وـم م بترمين احتياجال ال زارة من وسا و النمو ومتابعة صيانتئا وإدارة ح كتئا ـو

هـــــ ازم واإلمـــــ اد، قســـــط الـــــ ا ان، قســـــط ال ـــــ مال ويت ـــــ ن هياهئـــــا التنظيمــــــ مـــــن األقســـــام التاليـــــة: قســـــط ال     
المســــان ة، قســـــط الح كـــــة، قســـــط المشـــــت يال والعطـــــاءال، وـنفيـــــذًا لئـــــذا الـــــ ور حممـــــت الم ا يـــــة خـــــالل األعـــــ ام 

 ( ويمًا لمؤ  ال اياد األداء.12( اإلنجازال المرينة يـ الج ول رقط )2017-2021)
 

 ( 2021-2017 ) لألعوام إلدارية( يوضح إنجازات مديرية الشؤون ا12الجدول رقم )

 اإلنجازات مؤشرات قياس األداء
2017 2018 2019 2020 2021 

 270 245 243 243 243 الع د الت اكمـ ل سا ط النمو
 %100 %100 %98 %95 %70 نس ة األجئزة يـ ال زارة إلى ع د الم ظفين

ال زارة من م اد إغاثة  إم ادع د العطاءال التـ ـط ن حئا لةايال 
 وق ناسية وأجئزة وأثاث

75 111 120 52 68 

 2000 1377 1535 1101 1250 ع د دياـ  سجالل ال حالل التـ ـط ص يئا لمسط الح كة/ ال زارة
 2 4 3 2 2 ع د العطاءال التـ ـط ن حئا لةايال ال  مال المسان ة لسنة كامهة

 56421 41961 66282 62511 55.07 إل ت ونياع د ال ثا ق التـ ـط أر فتئا 
من المساع ال العينية التـ ـم مئا ال زارة  االس  المستفي ة ع د

 بالتنسيق مع المعنيين من حساب الم ازنة والتر عال
9120 12915 20702 31601 64850 

دور م ا ية الشؤون اإلدارية يـ عمهية ـم يط ال  مال المسان ة له ح ال االدارية من  ارين الج ول أعاله       
جذا  ثماية اجو ـم يط خ ماـئا بافاءة و ذا اـ  ط بالئ   االست اـيجـ المتعهق  "ـعزيز الم رة المؤسسية له زارة ـو

ـئا يـ ـرمين بعض احتياجاـئا من كذلك المسا مة يـ الت فيف من معاناة ع د من االس  الفمي ة بمساع  التميز"
 الم اد الةذا ية وبعض م اد االغاثة يـ الحاالل الطار ة.
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  إنجازات مديرية الموارد البشرية:

ة والعمو رقط االجتماعيـعمو الم ا ية بنئج ـشاركـ ويق م جعيال أساسية، أب ز ا: قان ن وزارة الشؤون        
ع االـه، نظام 1956( لســــــــــــــنة )14) عنى2013( لســــــــــــــنه )82دا ان ال  مة الم نية رقط )( ـو  الم ا ية (، ـو

ط ي  االست اـيجيال واألنظمة والر امج المتومنة جميع عمهيال  بالمشاركة يـ وضع سياسال الم ارد ال ش ية ـو
طريمئا بافاءة وبما يوــمن ـ يي  الم ارد ال شــ ية المؤ هة والمادرة عهى العمو حســب متط ه ال الم ارد ال شــ ية ـو

؛ وإدارة  ـــــــؤونئا ومتابعة كاية اإلج اءال المتعهمة بئا من ـاريخ االســـــــتمطاب ولةاية له زارة االســـــــت اـيجيةال طة 
ماء بمســــــــــــــت د  االنف اك عن العمو؛ وـط ي  ق راـئا وريع كفاءـئا بت ريرئا وـر يهئا باســــــــــــــتم ار من أجو االـر

ا التنظيمـ من: قسط ـ طيط الم ارد ال ش ية، قسط بيانال ال  مال التـ ـم مئا ال زارة وـحسينئا. ويت  ن هياهئ
وســــــجالل الم ارد ال شــــــ ية، قســــــط إدارة الم ارد ال شــــــ ية، قســــــط ـنمية الم ارد ال شــــــ ية. وـنفيذًا لئذا ال ور حممت 

 ( ويمًا لمؤ  ال اياد األداء.13اإلنجازال المرينة يـ الج ول رقط ) (2021-2017) الم ا ية خالل األع ام

 (2021-2017) ( يوضح إنجازات مديرية الموارد البشرية لألعوام13الجدول رقم )         

 اإلنجازات مؤشرات قياس األداء
2017 2018 2019 2020 2021 

ع د الم ظفين الذان ـط ـعينئط ب ظا   ايادية بم جب خطة 
 اإلحالل والتعاقب

4 8 9 6 8 

 270 171 223 120 321 إع اد ا وم اجعتئاع د بطاقال ال ص  ال ظيفـ التـ ـط 
 44 54 82 57 81 ع د الم ظفين الذان ـط ـعيينئط خالل العام

 71 45 45 32 47 ع د الم ظفين الذان ـط ـع او اوضاعئط ال ظيفية .
 94 78 188 397 291 ع د الر امج الت ريرية التـ ـط ـنفيذ ا

م ازنة ال زارة  ع د الر امج الممت ح ـنفيذ ا يـ ال طة ضمن
 ومنومن احتياجال الم ظفين

23 15 26 24 31 

 1 - 2 6 3 ع د الم ظفين الذان ـط إيفاد ط يـ بعثال دراسية
 72 51 105 128 75 ع د الطه ة الذان ـط ـ ريرئط كمتطهب إلكمال دراستئط الجامعية

خالل ـعزيز المعار    ا منـالعامهين ل ائظ من الج ول اعاله برن ال زارة ـسعى إلى ـعزيز وبناء ق رال ــالحا
حسين المئارال ل ائط لتماينئط من القيام بمئما ط المنص ص عهيئا يـ بطاقال ال ص  ال ظيفـ، اضاية الى  ـو

 و ذا يسا ط يـ ة باالحالل والتعاقب ال ظيفـ،ــة المتعهمـــار  وال ر ال يـ سياسال الم ارد ال ش يـــ ظيف  ذه المع
جذا  ثماية التميز". ز الم رة ـــعزي  المؤسسية له زارة ـو
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 إنجازات مديرية الموارد المالية:

ـــــال أساســـــية، أب ز ـــــا: قـــــان ن وزارة الشـــــؤون         ـــــنئج ـشـــــاركـ ويـــــق م جعي ـــــة ب ــــــعمـــــو الم ا ي ة االجتماعي
ــــــط ) ع االـــــــه، النظــــــام المــــــالـ رقــــــط )1956( لســــــنة )14والعمــــــو رق ــــــى م ا يــــــة 1994( لســــــنة )3( ـو (، وـعن

المــــــ ارد الماليــــــة بــــــإدارة األنشــــــطة المتعهمــــــة بالمســــــا و الماليــــــة والتـــــــ ـشــــــتمو عهــــــى إعــــــ اد مشــــــ وع م ازنــــــة 
ية وال تاميــــــة عهــــــى الــــــ زارة بالتنســــــيق مــــــع جميــــــع المــــــ ا يال وال حــــــ ال اإلداريــــــة، وإعــــــ اد الحســــــابال الشــــــئ  

اخــــــتال  أن اعئــــــا، ـو زيــــــع وصــــــ   المــــــ ارد الماليــــــة المتاحــــــة حســــــب خطــــــة اإلنفــــــاق الممــــــ رة، كمــــــا ـســــــا ط 
 مــــــن المصــــــادر المتاحــــــة. االســــــت اـيجيةالم ا يـــــة بالعمــــــو عهــــــى ـــــــ يي  التم يــــــو الــــــالزم لتنفيـــــذ خطــــــة الــــــ زارة 
التـــــ قيق المـــــالـ، قســـــط ال واــــــب، قســـــط  ويت ـــــ ن هياهئـــــا التنظيمــــــ مـــــن األقســـــام التالية:قســـــط المحاســـــ ة، قســـــط

 (2021-2017)الصــــــ   المــــــالـ، قســــــط األمانــــــال. وـنفيــــــذًا لئــــــذا الــــــ ور حممــــــت الم ا يــــــة خــــــالل األعــــــ ام 
 ( ويمًا لمؤ  ال اياد األداء.14اإلنجازال المرينة يـ الج ول رقط )

 (2021-2017) لآلعوام( يوضح إنجازات مديرية الموارد المالية 14الجدول رقم )              

 اإلنجــــــازات مؤشرات قياس األداء
2017 2018 2019 2020 2021 

نســــــــــــــ ة الم الغ التـ ـط إنفاقئا من 
إجمــــالـ م صــــــــــــــصــــــــــــــــــال ال زارة 
الم صــــــــــــــ دة يـ م ازنــة ال زارة من 

 خالل الم ق  المالـ.

95,50 % 87,200% 84,900% 96.6 % 96.9% 

نســــــــــــــ ـــة اإلنجـــاز من المشـــــــــــــــــاريع 
ال أســـــــــــــمالية المم لة/ الم صـــــــــــــ دة 

 ضمن الم ازنة ال أسمالية.

99,1 % 69,800% 69,9% 86.5 % 93% 

إجمالـ السم   الممن حة من ايمة 
إجمــالـ الح الل الصـــــــــــــــادرة خالل 

 العام.

30,420,000 32,610,000 35,600,000 29,525,000 
 

31700000 

إجمالـ ايمة الشــــــياال المصــــــ وية 
 اال الصادرة.من إجمالـ ايمة الشي

30,321,422 30,258,908 33,802,831 28,160,356 30399424 

      

ارين الج ول أعاله دور م ا ية الم ارد المالية يـ إدارة العمهيال المالية وإدارة م ازنتئا السن ية له زارة من        
"ـعزيز الم رة اجو ري  ا بالم صصال المالية لر امجئا ومشاريعئا و ذا اـ  ط بالئ   االست اـيجـ المتعهق 

جذا  ثماية التميز"  المؤسسية له زارة ـو
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  ة االتصال:إنجازات مديري

ة االجتماعيـــــــعمــــــو الم ا يــــــة بــــــنئج ـشــــــاركـ ويــــــق م جعيــــــال أساســــــية، أب ز ــــــا: قــــــان ن وزارة الشــــــؤون      
ع االـــــــه، وـعنــــــى  ــــــذه الم ا يــــــة بــــــإب از صــــــ رة إيجابيــــــة عــــــن الــــــ زارة 1956( لســــــنة )14والعمــــــو رقــــــط ) ( ـو

نظـــــــيط العالقـــــــة مـــــــع وســـــــا و اإلعـــــــالم ـو ـــــــ ين رأي عـــــــام مســـــــان  لـــــــ زارة التنميـــــــة  ة االجتماعيـــــــونشـــــــاناـئا ـو
 .وقوايا ا اإلنسانية

ـــــة: قســـــط اإل       عـــــالم، قســـــط الت عيـــــة والتثقيـــــف المجتمعــــــ، ويت ـــــ ن هياهئـــــا التنظيمــــــ مـــــن األقســـــام التالي
ـــــذًا لئـــــذا الـــــ ور حممـــــت الم ا يـــــة خـــــالل األعـــــ ام  قســـــط العالقـــــال العامـــــة، قســـــط المســـــؤولية المجتمعيـــــة. وـنفي

 ( ويمًا لمؤ  ال اياد األداء.15اإلنجازال المرينة يـ الج ول رقط ) (2017-2021)

 (2021-2017)لألعوام  ( يوضح إنجازات مديرية االتصال15الجدول رقم )

 اإلنجــــــازات مؤشرات قياس األداء
2017 2018 2019 2020 2021 

 31 13 282 82 150 ع د حمالل الت عية والتثقيف التـ ـط ـنفيذ ا )دعط خارجـ(
 574 41 410 1171 410 ع د حمالل الت عية المجتمعية )ال زارة(
 23 8 65 41 74 ع د المثمفين الذان ـهم ا دورال ـنشيطية

 23 8 65 41 74 ع د المثمفين المنفذان لحمالل الت عية )دعط خارجـ(
 41 41 41 41 41 ع د المثمفين المنفذان لحمالل الت عية المجتمعية )ال زارة(

 5817 615 9572 13241 4864 ع د المستفي ان من حمالل الت عية المجتمعية )ال زارة(
 245 2400 1220 1115 1322 إل ت ونياع د رسا و الت عية المنش رة 

م ال واالجتماعال وورش العمو  ع د الفعاليال والن وال والمـؤ
 المتعهمة برعمال ال زارة التـ ـط متابعة ـنفيذ ا

14 99 10 5 5 

ع د الفعاليال واألنشطة والر امج المنرثمة عن م ا يال م كز 
 الفيسر كال زارة والمي ان التـ ـط نش  ا من خالل صفحة 

388 1415 1500 1100 1150 

ص ي  ا وم نتاجئا  12 1 2 3 4 ع د األيالم المص رة ال اصة بال زارة ـو
 340 400 350 528 92 ع د التماري  الصحفية المنش رة

 150 100 300 256 192 ع د ال ع ال الم تهفة ل سا و اإلعالم والصحفيين
 55 50 100 97 42 ال زي ع د الج الل المي انية لتةطية ج الل 

 111 1100 550 649 311 ع د الم اسالل والم ان ال اإلعالمية الصادرة
 75 71 50 99 50 ع د اإلعالنال المنش رة يـ وسا و اإلعالم
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 اإلنجــــــازات مؤشرات قياس األداء
2017 2018 2019 2020 2021 

التـ ـةطـ ع د وكاالل األن اء ومحطال التهفزي ن واإلذاعة 
 نشانال ال زارة بشاهـ ا مـ

60 636 50 50 55 

 150 150 150 150 150 ع د الم اقع اإلل ت ونية التـ ـةطـ أخ ار ال زارة
ع د الحاالل اإلنسانية الم ص دة والمنش رة يـ اإلعالم التـ اتط 

 متابعتئا
70 49 90 100 120 

االجتماعية لمنا وة ع د حمالل الت عية المجتمعية)السياسال 
 العن  والت في (.

138 451 396 - 470 

 لع د المثمفين المنفذان لحمالل الت عية المجتمعية)السياسا
 االجتماعية لمنا وة العن  والت في (.

41 41 41 - 41 

ع د المستفي ان من حمالل الت عية المجتمعية )السياسال 
 االجتماعية لمنا وة العن  والت في (.

6708 10335 7143 - 650 

 366 279 2210 600 3352 ع د المستفي ان من حمالل الت عية ال ال ية ) دعط خارجـ(
 

عزيز الظ ا    ال ور ال قا ـ التـ ـم م بئا ال زارة لهح  من الظ ا   السهرية أعالهاالحظ من الج ول        ـو
االست اـيجية ال اصه بال زارة وبالتح ا  الئ   االست اـيجـ يسئط بشاو م ا   يـ ـحميق اال  ا  االيجابية و ذا 

 المتعهق بـ "المسا مة يـ ـماين المجتمعال المحهية والفئال المستئ ية".
 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 



46 

 

 

  إنجازات وحدة الرقابة الداخلية:

( 31دولة ر يس ال زراء رقط )ة استنادا لرالغ االجتماعيـط إنشاء وح ة ال قابة ال اخهية يـ وزارة التنمية      
حي) أصــــــــ حت وح ة ال قابة أح  أ ط األدوال التـ ـســــــــاع  مت ذ الم ار عهى اـ اذ الم ارال  1992لســــــــنة 

حي) ـم م ال ح ة بال قابة عهى األعمال الم تهفة بال زارة المالية . السهيمة وص اًل لهمحايظة عهى المال العام
والفنية واإلدارية باإلضـــــاية لهم ا يال والم اكز الحا مية وال اصـــــة والتط عية التـ ـ ا  ا أو ـشـــــ   عهيئا 

قئا ال زارة باإلضــاية لهت قيق عهى الم ارال الصــادرة لوــمان صــحتئا وع التئا وع م التعســ  باـ اذ ا وانط ا
ع االـه، التشــ يعال ال اصــة  2011( لســنة 3نظام ال قابة ال اخهية رقط )مع الم انين والتشــ يعال النايذة:  ـو

  .ةاالجتماعيب زارة التنمية 

وـت  ن  ذه ال ح ة من األقســــــام التالية: قســــــط ال قابة والت قيق المالـ، قســــــط ال قابة والت قيق اإلداري،       
اإلنجازال  ( 2021-2017)وـنفيذًا لئذا ال ور حممت الم ا ية خالل األع ام الفنـ.  وقســـــط ال قابة والت قيق

 ( ويمًا لمؤ  ال اياد األداء.16المرينة يـ الج ول رقط )
 

 (2021-2017) ( يوضح إنجازات وحده الرقابة الداخلية لألعوام16الجدول رقم ) 

 اإلنجازات مؤشرات قياس األداء
2017 2018 2019 2020 2021 

 20024 15142 13224 13858 12859 الت قيق عهى مستن ال النفمال واألمانال.
ال د عهى الشــــــــــــــااود من كاية الجئال ال قابية وانئا ئا حســـــــــــــــب 

 األص ل
50 65 75 56 44 

زيــــارة لهتــــ قيق المــــالـ واإلداري والفنـ عهى ال حــــ ال الحا ميــــة 
المـــ ا يـــال والماـــاــــب وال ـــاصـــــــــــــــــة واأل هيـــة والتط عيـــة بمـــاييئـــا 

 والم اكزالتابعة لئا م زعة
220 238 154 385 317 

 18519 14669 26922 28585 21050 ع د ال تب الصادرة التـ ـط ـ ايمئا
 19571 5325 - - - 2020ع د الزيارال ـنفيذَا الوام  ال ياع لهعام 

 853 501 - - - ع د الم اننين والمنشرل والم ظفين الم الفين الوام  ال ياع
 147 - - - - ع د لجان التحميق والت قيق المشاهة يـ ال زارة 

 149 - - - - ع د الم الفال الناجمة عن ـطريق الح كمة
 

االحظ من الج ول اعاله دور ال زارة يـ ضمان سالمة إج اءال الم ارال االدارية والمالية بما ات ايق        
ـ ـحميق اال  ا   ال اصه بال زارة، وبالتح ا   االست اـيجيةمع م ادئ الح كمة ال  ي ة و ذا يسئط بشاو م ا   ي

جذا  ثماية التميز". الئ   االست اـيجـ المتعهق بـ "ـعزيز الم رة المؤسسية له زارة  ـو
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  إنجازات وحدة خدمة الجمهور:
ـــــال أساســـــية، أب ز ـــــا: قـــــان ن وزارة الشـــــؤون         ـــــنئج ـشـــــاركـ ويـــــق م جعي ـــــة ب ــــــعمـــــو الم ا ي ة االجتماعي

مــــــــ يط ال  مــــــــة لئــــــــط 1956( لســــــــنة )14والعمـــــــو رقــــــــط ) ع االــــــــه، وـعنــــــــى باســــــــتق ال متهمـــــــــ ال  مـــــــة ـو ( ـو
ـــــة  ـــــإج اء دراســـــال الحال ـــــام ب ـــــ زارة، والقي ـــــى ال ـــــ اردة إل ـــــال ال ـــــة، ومتابعـــــة الطه  بالتنســـــيق مـــــع المـــــ ا يال المعني

هياهئـــــا التنظيمــــــ مـــــن  ويت ـــــ ن  ة واإلســـــت عاءال التــــــ اـــــتط ـح يهئـــــا مـــــن وإلـــــى الـــــ وا   المعنيـــــة.االجتماعيـــــ
ــــة ــــه، قســــط اإلغاث ــــة: قســــط اإلر ــــاد والت جي ــــ ور حممــــت الم ا يــــة خــــالل األعــــ ام. األقســــام التالي  وـنفيــــذًا لئــــذا ال

 ( ويمًا لمؤ  ال اياد األداء.17اإلنجازال المرينة يـ الج ول رقط ) (2017-2021)
 (2021-2017) لألعوام خدمة الجمهور( يوضح إنجازات وحده 17الجدول رقم )

لهم اننين والمتعهمة بال ليو  دور ال زارة يـ ـطريق ادوال ـحســـين ال  مال المم مةأعاله  ا ضـــ  الج ول       
ر ــــــــادي لمااـب خ مة الجمئ ر ومنئجية الشــــــــااوي واالقت احال الحا مية، اضــــــــاية الى دور ال زارة بتطريق إلا

جذا  ثماية التميز"ـعزيز الم رة المؤسمن أجو  لومان حق الحص ل عهى المعه مالاالج اءال   .سية له زارة ـو

 اإلنجازات مؤشرات قياس األداء
2017 2018 2019 2020 2021 

 18903 19324 23315 23199 29133 ع د الم اجعين الذان اـط استق الئط
ع د متهمـ ال  مة الذان ـط استق الئط وق مت ال  مة لئط من خالل 

 4477 5875 4355 5366 12847 وح ة خ مة الجمئ ر م ا  ة

ال  مة الذان ـط استق الئط وق مت ال  مة لئط بالتنسيق  ع د متهمـ
 مع الم ا يال المعنية يـ ال زارة

16286 11676 12397 9240 9739 

 938 1860 610 347 158 ع د الشااوي ال ارجية وال اخهية التـ ـط استق الئا
 938 1860 610 348 158 ع د الشااوي التـ ـط ال د عهيئا داخهيا وخارجيا

 9 25 67 51 14 االقت احال ال ارجية وال اخهية التـ ـط استق الئا ع د
ع د الطه ال ال هـ المم مة لهحص ل عهى المعه مال وليست 

 اختصاص
- - - 168 219 

ط ال د عهيه  26 12 - - - ع د الطه ال ال هـ المم مة لهحص ل عهى المعه مال ـو
 6874 4209 5563 6157 6057 االغاثةع د الم اجعين الذان ـط استق الئط يـ قسط 

ة والطه ال ال اخهية وال ارجية التـ ـط االجتماعيع د ال راسال 
 استق الئا لالستفادة من حساب االغاثة لهحاالل الطار ة

1786 2600 2620 1098 2248 

ط مساع ـئا من حساب المساع ال الطار ة  320 727 544 914 866 ع د االس  المستفي ة ـو
المستفي ان من خالل م ادرال واـفاايال خارجية مر مة يـ قسط ع د 

 1638 512 131 2044 1418 االغاثة
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  إنجازات وحدة مكافحة التسول:

ـــــال أساســـــية، أب ز ـــــا: قـــــان ن وزارة الشـــــؤون         ـــــنئج ـشـــــاركـ ويـــــق م جعي ـــــة ب ــــــعمـــــو الم ا ي ة االجتماعي
وـعنــــــى  2020لهعــــــام  9( وـع االـــــــه، قــــــان ن منــــــع االـجــــــار بال شــــــ  رقــــــط 1956( لســــــنة )14رقــــــط ) والعمــــــو

قــــــان ن ( مــــــن 389وحــــــ ة ماايحــــــة التســــــ ل بالحــــــ  مــــــن ظــــــا  ة التســــــ ل ـطريمــــــا لهنصــــــ ص المان نيــــــة رقــــــط )
ة والعمـــــــو االجتماعيــــــالعم بــــــال، قــــــان ن االحـــــــ اث، قــــــان ن م اا ـــــــة ســــــه ك االحـــــــ اث وقــــــان ن وزارة الشـــــــؤون 

ويت ـــــ ن هياهئـــــا التنظيمــــــ . بــــــو ط المتســـــ لين ورعايـــــة وـر يـــــو المحاـــــ مين مـــــنئط بم جـــــب أحاـــــام قوـــــا ية
وـنفيـــــذًا لئـــــذا الـــــ ور مـــــن األقســـــام التاليـــــة: قســـــط ضـــــ ط المتســـــ لين، قســـــط م اكـــــز رعايـــــة وـر يـــــو المتســـــ لين. 

( ويمـــــــــًا 18اإلنجـــــــــازال المرينـــــــــة يــــــــــ الجـــــــــ ول رقـــــــــط )( 2021-2017) حممـــــــــت الم ا يـــــــــة خـــــــــالل األعـــــــــ ام
 لمؤ  ال اياد األداء.

 

 (2021-2017)( يوضح إنجازات وحدة مكافحة التسول لألعوام 18الجدول رقم )
 اإلنجازات مؤشرات قياس األداء

2017 2018 2019 2020 2021 
المتس لين الذان ـط ض طئط عهيئط من يئتـ ع د 

 ال الةين واألح اث
4290 4350 4135 5406 13558 

 5577 2993 2496 3593 3093 ع د المتس لين ال الةين الذان ـط ض طئط
 7981 2413 1639 1200 1197 ع د المتس لين األح اث الذان ـط ض طئط

 4436 6192 4800 5210 4220 ع د حمالل التس ل التـ ـط ـنفيذ ا
ع د المنتفعين المستفي ان من ال  مال االا ا ية يـ 

 الم اكز التابعة ل ح ة التس ل 
- - - - 1788 

من الج ول اعاله دور ال زارة يـ عمهية إعادة ـر يو يئة المتس لين لومان ـ يي  الحماية وال عاية  اتو       
ال اصه بال زارة، وبالتح ا  الئ   االست اـيجـ  االست اـيجيةلئط، و ذا يسئط بشاو م ا   يـ ـحميق اال  ا  

 ة واالـرماء بن عيتئا وج دـئا ".االجتماعيالمتعهق بـ " ـط ي  ال  مال 
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 ة االجتماعيوزارة التنمية  التي تواجه عمل حدياتالت ابرز

 ة.االجتماعيق م بعض التش يعال  .1
 ة.االجتماعينمص ال  ادر ال ش ية المت صصة يـ ـم يط خ مال الحماية  .2
 ة المم مة.االجتماعيعهى خ مال  الطهب زيادة .3
 نمص الم ارد المالية ال اصة باالنفاق عهى خ مال الحماية. .4
ضـــــــــع  اســـــــــتجابة ال زارة لهتح ل ال قمـ اإلل ت ونـ الناـج عن الت اليف الالزمة لتط ي  الرنية التحتية  .5

ط ي  ق اع  الريانال بة ى إدارة  الحاســــــــــــــ بية وال بط اإلل ت ونـ وأنظمة الم اا ة لحماية المنتفعين ـو
 حالة  المنتفعين إل ت ونيا.

 

 

 2022خالل عام ة االجتماعيوزارة التنمية ل التطلعات المستقبليةابرز 

االنتئاء من االج اءال ال ســـمية ة بع  االجتماعيج اءال عاس اعادة هياهة وزارة التنمية إ اســـت مال .1
 حسب االص ل بما يـ ذلك ص ور النظام االداري له زارة يـ الج ي ة ال سمية.

ب ز محاور ا ـحســــــــين الرنية أ التـ ـوــــــــمنت 2026-2022انالق ال طة االســــــــت ااتيجة لالع ام  .2
ال  مال المم مة لهفئال المحتاجة لهحماية وال عاية، ـحســين  االجتماعـالمؤســســية له زارة، االدماج 

 لهفئال المستئ ية يـ المجتمعال المحهية.
ط ي  التشــــ يعال الناظمة لعمو ال زارة بما يـ ذلك التشــــ يعال المتعهمة بر ا و  .3 اســــت مال م اجعة ـو

 يـ االردن. االجتماعـاالا اء لال  اص ذوي االعاقة وكذلك استح اث قان ن عص ي لهعمو 
 ل ت ونـ لهم اننين ونالريئا.إاست مال اـمتة خ مال ال زارة وـم يمئا بشاو  .4


