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اَجبصاد يذٚشٚخ االسشح ٔانذًبٚخ
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اَجبصاد يذٚشٚخ انشإٌٔ االداسٚخ
اَجبصاد يذٚشٚخ انًٕاسد انجششٚخ
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اَجبصاد يذٚشٚخ االرظبل
اَجبصاد ٔدذح انشلبثخ انذاخهٛخ
اَجبصاد ٔدذح خذيخ انجًٕٓس
اَجبصاد ٔدذح يكبفذخ انزسٕل
اثشصانزطهؼبد خالل انضالصخ سُٕاد انمبديخ
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بسم هللا انزحمه انزحٍم

كهمت معانً انىسٌز
يسعدني كثي اًر أن اضع بين إيديكم التقرير اإلحصائي السنوي لو ازرة التنمية االجتماعية لمعام

 ،8102والذي يأتي في مرحمة تتطمب مزيداً من التدخالت التنموية اليادفة إلى التصدي لممشكالت

االجتماعية والحد من تفاقميا والوقاية من حدوثيا من خالل إستثمار أقصى اإلمكانات المتاحة،

والسعي دوماً لتعزيز دور الو ازرة لممساىمة في جيود الحكومة لتحقيق األىداف الوطنية التي تصب

بشكل مباشر في تحقيق أىداف التنمية المستدامة بنيج تشاركي قائم عمى مبدأ صون كرامة اإلنسان،

كما يمثل ىذا التقرير رصداً وتوثيقاً دقيقاً لجوانب العمل واإلنجاز والفعاليات في مجال العمل
االجتماعي والجيود المبذولة والذي من شأنة ان يوفر المعارف

لالستفادة منيا في عممية رسم

السياسات واتخاذ الق اررات ونشر المعمومات ألصحاب المصمحة تطبيقاً لقانون ضمان إنفاذ حق

الحصول عمى المعمومات النافذ.

وأن الو ازرة ىي الجية الرئيسة المسؤولة عن إدارة شؤون العمل االجتماعي في األردن ،ومن ىذذا

المنطمق حققت جممة من اإلنجازات الكمية والنوعية خالل عام  8102وفقاً لمؤشرات قيذاس أدائيذا التذي
تق ذذيس مخرجاتي ذذا ف ذذي المج ذذاالت التالي ذذة ،العم ذذل التط ذذوعي ،تعزي ذذز اإلنتاجي ذذة والح ذذد م ذذن الفق ذذر ،األسذ ذرة

والحمايذ ذذة ،كبذ ذذار السذ ذذن ،األحذ ذذداث واألمذ ذذن المجتمعذ ذذي ،الم ذ ذرأة ،األشذ ذذخاص ذوي اإلعاقذ ذذة ،التش ذ ذريعات
والسياسات االجتماعية ،وأتمتة الخدمات.

وقذذد جذذاا ىذذذا التقريذذر ليوثذذق انجذذازات الذذو ازرة خذذالل عذذام  ،8102كإحذذدل الوثذذائق اليامذذة والمرجعيذذات
األساسية التي توثق مسيرة الو ازرة التنموية وتوثيق صياغة رؤيتيا ورسالتيا وقيميا وأىدافيا اإلستراتيجية
وتحديذذد ش ذذركائيا الحقيقي ذذين لخدمذذة فئاتي ذذا المس ذذتيدفة وتنميذذة المجتمع ذذات المحمي ذذة فذذي مختم ذذف من ذذاطق

المممكذذة ،متمني ذاٌ لكذذم مزيذذداٌ مذذن التقذذدم والنجذذاح واالزدىذذار واإلسذذتمرار فذذي بنذذاا األردن الحبيذذب وخدمذذة
الم ذواطن األردنذذي تحذذت ظذذل سذذيدي صذذاحب الجاللذذة الياشذذمية الممذذك عبذذدا الثذذاني عحفظذذو ا تعذذالى
ورعاهع.

والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،
وزٌر التنمٌة االجتماعٌة
بسمة موسى إسحاقـات
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منيجية إعداد التقرير االحصائي السنوي:
اعتمدت منيجية صياغو التقرير السنوي لو ازرة التنمية االجتماعية لعام  8102عمى النيج
التشاركي بإشراك كافة الوحدات اإلدارية في الو ازرة المركز ،من خالل تنفيذ اإلجرااات التالية،
منجزت الوحدات اإلدارية لعام  8102من خالل ادخال البيانات من قبل الوحدات
ا
 رصداإلدارية عمى نظام اإلنجازات اإللكتروني بشكل شيري ،والمرتبطة بمؤشرات قياس األداا عمى
مستول األىداف اإلستراتيجية والبرامج والمشاريع.
 تدقيق البيانات المدخمة عمى نظام اإلنجازات اإللكتروني ومراجعتيا واجراا التعديالت عمييابالتنسيق والتعاون مع الوحدات اإلدارية في الو ازرة المركز.
 صياغو مسودة تقرير انجازات الو ازرة لعام8102الذي اشتمل عمى المحتويات التاليو ،كممةالوزير ،نشأة الو ازرة وتطورىا ،إطارىا اإلستراتيجي ،مياميا الرئيسية ،خدماتيا ،إحصائيات
الموارد البشرية ،ىيكميا التنظيمي ،الموازنة ومصادر تمويميا ،الشركاا ،تطمعاتيا ،وأبرز
اإلنجازات مصنفو حسب مجاالت عمل وحداتيا اإلدارية.
 عرض التقرير عمى الوحدات اإلدارية في الو ازرة المركز لمحصول عمى التغذية الراجعة واجرااالتعديالت الالزمة وفقاً لمتغذية الراجعة من قبل ىذه الوحدات ،تمييداً لمحصول عمى الموافقة
المبدئية والسير بإجرااات اعتماده حسب القنوات الرسمية.
 اعتماد التقرير السنوي من قبل لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة في الو ازرة. إصدار قرار رسمي باعتماد التقرير من قبل معالي وزير التنمية االجتماعية. نسخ التقرير عمى اقراص مدمجة لغايات النشر. نشر التقرير عمى المستول الداخمي لمو ازرة من خالل ارسالة لكافة الموظفين عبر البريداإللكتروني الرسمي ،والمستول الخارجي من خالل نشرة عبر الموقع اإللكتروني لمو ازرة وارسالة
لكافة الجيات الشريكة من مؤسسات حكومية وغير حكومية.
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نشأة وزارة التنمية االجتماعية وتطورىا
رأصشد انٕصاسح لجم رأسٛسٓب ٔف ٙأصُبئّ ٔثؼذِ ثظشٔف انًجزًغ األسدَ ٙانز ٙاَؼكسذ ػهٗ
يٕلفٓب يٍ انؼًم االجزًبػ ٙانز٘ ٚشكم يٛذاٌ يًبسسزٓب انؼًهٛخ كًب ٚزؼخ ف ٙاألر:ٙ
 ثذأ انؼًم االجزًبػ ٙف ٙاألسدٌ رطٕػٛب يٍ خالل انجًؼٛبد انخٛشٚخ انز ٙرشكهذ ف ٙانفزشح
( )0124-0101ثًٕجت لبٌَٕ انجًؼٛبد انؼضًبَٙ؛ ألسجبة ظبْشْب اجزًبػ(ٙانزكبفم
االجزًبػ.)ٙ
 ثؼذ رأسٛس انذٔنخ األسدَٛخ ف ٙثذاٚخ انؼمذ انضبَ ٙيٍ ػششُٛٚبد انمشٌ انًبػ ،ٙسجهذ انؼذٚذ
يٍ انجًؼٛبد انخٛشٚخ ثًٕجت لبٌَٕ انجًؼٛبد األسدَ ٙنؼبو  0125نذٖ سئبسخ انٕصساء.
 ثؼذ َٛم األسدٌ السزمالنّ ػبو  ،0135أَشئذ ئداسح خبطخ نهشإٌٔ االجزًبػٛخ فٔ ٙصاسح
انذاخهٛخ ػبو 0132نهزظذ٘ نظبْشح انٓجشح انذاخهٛخٔ ،آصبسْب انسهجٛخ.
 ػبو َ 0140مهذ ئداسح انشإٌٔ االجزًبػٛخ يٍ ٔصاسح انذاخهٛخ ئنٗ ٔصاسح انظذخٔ ،سفؼذ
ئنٗ دائشح ػشفذ آَزان ثذائشح انشإٌٔ االجزًبػٛخٔ ،رًضم دٔسْب ف :ٙانذذ يٍ ْجشح
انًٕاؽُ ٍٛيٍ انشٚف ئنٗ انًذٌ ،سػبٚخ األدذاس انجبَذٔ ،ٍٛرمذٚى انًسبػذاد نهفمشاء.
 ػبو  0145طذس لبٌَٕ ٔصاسح انشإٌٔ االجزًبػٛخ ٔانؼًم سلى  03نسُخ َٔ ،0145ظذ
انًبدح انضبنضخ يُّ ػهٗ غبٚخٔصاسح انشإٌٔ االجزًبػٛخ ٔانؼًم " :رٕفٛش انؼًبٌ االجزًبػٙ
انشبيم ٔانكفبٚخ اإلَزبجٛخٔ ،رُسٛك انخذيبد االجزًبػٛخ نجًٛغ انًٕاؽُ ٍٛف ٙجًٛغ يشادم
انؼًشٔ ،رُظٛى اسزضًبسْى".
 ػبو  0145كبَذ ٔصاسح انشإٌٔ االجزًبػٛخ ٔانؼًهزطجك لبََٕٓب يٍ خالل دٔائشْب انزُظًٛٛخ
انزبنٛخ:دائشح انشػبٚخ االجزًبػٛخ نزُفٛز يًٓخ رمذٚى انًسبػذاد ٔرُظٛى انُشبؽ االجزًبػ ٙاألْهٙ
ٔسػبٚخ األسشح ،دائشح اإلَشبء انزؼبَٔ ،ٙدائشح انؼًمٔ ،دائشح االططالح انشٚف ٙنزُفٛز يًٓخ
َٕٓع انًجزًؼبد انًذهٛخ.
 ػبو  0152أطجذذ دائشح انشػبٚخ االجزًبػٛخ فٔ ٙصاسح انشإٌٔ االجزًبػٛخ ٔانؼًم رؼى
األلسبو انزبنٛخ :يشالجخ انسهٕن ٔسػبٚخ األدذاس ،شإٌٔ انزأْٛم ،انُشبؽ األْهٔ ٙانزًٕٚم،
ٔاإلغبصخ.
 ػبو  0154أنذك ٔصاسح انشإٌٔ االجزًبػٛخ ٔانؼًم يؼٓذ انخذيخ االجزًبػٛخػهٗ أصش طذٔس
َظبيّ سلى  022نسُخ .0154
 ػبو  0154أٔكهذ ٔصاسح انشإٌٔ االجزًبػٛخ ٔانؼًم يًٓخ دًهخ يذٕ األيٛخ ٔرؼهٛى انكجبس
ثًٕجت َظبيٓب سلى  011نسُخ .0154
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 ػبو  0155طذس لبٌَٕ انجًؼٛبد ٔانٓٛئبد االجزًبػٛخ سلى (ٔ ،)22ف ٙػبو( )0152طذس
لبٌَٕ األدذاس سلى ( . )13
 خالل انفزشح ػبو 0117 – 0171رؼشع اإلؽبس انًإسس ٙنٕصاسح انشإٌٔ االجزًبػٛخ
ٔانؼًم نهزغٛٛش ثًٕجت انُظى رٔاد األسلبو ( 71نسُخ  25 ،0171نسُخ  13 ،0121نسُخ
 10 ،0110نسُخ .)0117
 ػبو  0174رغٛش اسى انٕصاسح يٍ انشإٌٔ االجزًبػٛخ ٔانؼًم ئنٗ انزًُٛخ االجزًبػٛخ
ٔانؼًمٔ ،ف ٙػبو  0171اَفظهذ انزًُٛخ االجزًبػٛخ ػٍ انؼًمٔ ،أطجذذ انٕصاسح رؼشف
ثبسى انزًُٛخ االجزًبػٛخ.
 ثزبسٚخ  1112/3/05ػًهذ ٔصاسح انزًُٛخ االجزًبػٛخ ػهٗ ئػبدح ْٛكهزٓب؛ أسفشد ػٍ شكم
جذٚذ نجُٛزٓب انًإنف يٍ انٕدذاد اإلداسٚخ انزبنٛخ :يذٚشٚخ األسشح ٔاأليٍ االجزًبػ ،ٙيذٚشٚخ
رًُٛخ انًجزًغ ،يذٚشٚخ انزخطٛؾ ٔانزمٕٚى ،يذٚشٚخ اإلرظبل ٔانؼاللبد انؼبيخ ،يذٚشٚخ انشإٌٔ
اإلداسٚخ ٔانًبنٛخٔ ،دذح انشلبثخ اإلداسٚخ ٔانًبنٛخ ٔانفُٛخٔ ،دذح انًشبسٚغ انسكُٛخ نهفمشاء.
 ثزبسٚخ  1114/00/5لبيذ ٔصاسح انزًُٛخ االجزًبػٛخ يشح أخشٖ ئنٗ ئػبدح ْٛكهزٓب؛ أسفشد
ػٍ ئدذٖ ػشش( )00يذٚشٚخ يشكضٚخ ْ :ٙيذٚشٚخ رًُٛخ انًجزًغ ،يذٚشٚخ األسشح انطفٕنخ
ٔانًشأح ٔيذٚشٚخ انشلبثخ ،يذٚشٚخ االرظبل ٔانزٕػٛخ انًجزًؼٛخ ،يذٚشٚخ انزؼبٌٔ انذٔن ،ٙيذٚشٚخ
انذساسبد ٔانزخطٛؾ ،يذٚشٚخ األثُٛخ ٔانخذيبد ،يذٚشٚخ شإٌٔ انًؼٕل ،ٍٛيذٚشٚخ انذٕٚاٌ،
يذٚشٚخ رًُٛخ انًٕاسد انجششٚخٔ ،يذٚشٚخ رًُٛخ انًٕاسد انًبنٛخ.
 ف ٙانُظف انضبَ ٙيٍ ػبو  1115أػذد ٔصاسح انزًُٛخ االجزًبػٛخ يششٔع جذٚذ نٓٛكهزٓب،
َفزرّ ثبنزؼبٌٔ يغ ٔصاسح ئطالح انمطبع انؼبيٕثًٕجت ْزا انًششٔع ،أطجخ رُظٛى ٔصاسح
انزًُٛخ االجزًبػٛخٚ ،زأنف يٍ ػذح ٔدذاد ئداسٚخ ،أثشصْب انًذٚشٚبد انًشكضٚخ ،انزبنٛخ:
انذٕٚاٌ ،األسشح ٔانذًبٚخ ،شإٌٔ األشخبص انًؼٕل ،ٍٛرؼضٚض اإلَزبجٛخ ،انفمش ٔانزكبفم
االجزًبػ ،ٙانجًؼٛبد ٔانٓٛئبد االجزًبػٛخ ،انزضمٛف ٔانزٕػٛخ انًجزًؼٛخ ،رًُٛخ ٔئداسح انًٕاسد
انجششٚخ ،انشإٌٔ اإلداسٚخ ،انشإٌٔ انًبنٛخ ،األثُٛخ ٔانًسبكٍ ،انزخطٛؾ ٔانزطٕٚش انًإسس،ٙ
ٔانذساسبد ٔانًؼهٕيبد.
 ػبو  1112ئطذاس لبٌَٕ انجًؼٛبد سلى ( )10لسنة  8112وتعديالتو ،والذي تضمن تأسيس
سجل وطني موحد لتسجيل الجمعيات وانشاا صندوق لدعم الجمعيات.
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 بتذذاريخ  8101/6/80عممذذت الذذو ازرة عمذذى مراجعذذة ىيكميذذا التنظيمذذي وميذذام وحذذداتيا التنظيميذذة
الذذذي تكذذون مذذن المذذديريات والوحذذدات اإلداريذذة التاليذذة ،وحذذدة الرقابذذة الداخميذذة ،وحذذدة العالقذذات

العامة واالعالم ،مديرية السياسات واالدارة االستراتيجية ،وحدة الشؤون القانونية ،مديرية االسرة
والطفولذ ذذة ،مديريذ ذذة الذ ذذدفاع االجتمذ ذذاعي ،مديريذ ذذة شذ ذذؤون األشذ ذذخاص المعذ ذذوقين ،مديريذ ذذة تعزيذ ذذز

االنتاجي ذذة والح ذذد م ذذن الفق ذذر ،مديري ذذة الجمعي ذذات ،مديري ذذة األبني ذذة والمس ذذاكن ،مديري ذذة التط ذذوير
المؤسسي ،مديرية المذوارد البشذرية ،مديريذة الشذؤون االداريذة ،مديريذة المذوارد الماليذة ،ومذديريات

التنمية االجتماعية الميدان .

 عام  8102إصدار قانون األحداث رقم ( )28لسنة 8102والذي أستحدث تدابير غير السالبة
لحرية الحدث ،واستحدث محاكم مختصة لألحداث وكذلك إدارة لشرطة األحداث.

 عام  8101صدر نظام التنظيم اإلداري لو ازرة التنمية االجتماعية رقم ( )001لسنة 8101

الذي نصنت المادة ( )2فيو عمى تكوين الييكل التنظيمي لمو ازرة من المديريات والوحدات
اإلدارية التالية ،مديرية سجل الجمعيات ،مديرية صندوق دعم الجمعيات ،مديرية الجمعيات،

مديرية تعزيز االنتاجية والحد من الفقر ،مديرية األسرة والحماية ،مديرية األحداث واألمن

المجتمعي ،مديرية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة ،مديرية الشؤون القانونية ،مديرية السياسات
واإلستراتيجيات ،مديرية األبنية والمساكن ،مديرية التطوير المؤسسي ،مديرية الشؤون اإلدارية،
مديرية الموارد البشرية ،مديرية الموارد المالية ،مديرية اإلتصال ،وحدة الرقابة الداخمية ،وحدة
خدمة الجميور ،وحدة مكافحة التسول ،ومديريات التنمية االجتماعية الميدان.

 عام  8101إصدار قانون الحماية من العنف األسري رقم ( )01لسنة  ،8101والذي تضمن
استحداث منظومة لرصد ومعالجة حاالت العنف.

 عام  8101إصدار قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم ( )81لسنة ( ،)8101والذي أكد

عمى اىمية دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في مجتمعاتيم الطبيعية مع التوجو لمحد من الخدمات

المؤسسية اإليوائية.

 عذذام  8102تبنذذي الذذو ازرة لذذنيج التحذذول اإللكترونذذي فذذي تقذذديم الخذذدمات االجتماعيذذة ،وتبسذذيط
اإلجرااات ورفع مستول الشفافية في تقديم ( )30خدمة.
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اإلطار اإلستراتيجي لوزارة التنمية االجتماعية
الرؤيـــــة:
و ازرة متميزة داعمة لمجتمع امن ومستقر عماده االسرة يحقق العدالة االجتماعية.
الرسالــــة:
االرتقاا بالعمل االجتماعي التنموي ،وتحسين نوعية حياة أفراد المجتمع ،من خالل رسم السياسات

االجتماعية واالطر التشريعية المتكاممة وتوظيف المعمومات والمعرفة لتوفير الخدمات االجتماعية

المتميزة ،وتعزيز الشراكات المحمية والدولية القائمة عمى بنية مؤسسية متطورة وكوادر بشرية متخصصة
ومؤىمة تعزز عممية التنمية المستدامة.
القيم المؤسسية:
 -0التميز واإلبداع.

 -8الشفافية والمساالة.
 -2العمل بروح الفريق.
 -2التشاركية والعدالة.

األىداف اإلسترتيجية والقطاعية والوطنية التي تساىم الوزارة في تحقيقيا:
أوالً :األىـــداف الوطنيـــة :حذذددت وثيقذذة رؤيذذة األردن  8181األولويذذات اإلسذذتراتيجية المرتبطذذة بأعمذذال
الو ازرة وشركائيا ،والمتمثمة في األولويات التالية،

 .0تطوير الخدمات الحكومية.
 .8تشجيع العمل التطوعي.

 .2بناا وتطوير أنظمة استيداف موحدة تساعد في الحد من وتخفيض نسب الفقر.
 .2تعزيز االحترام لمفئات المستضعفة والميشمة.

 .1دعم األشخاص ذوي اإلعاقة ليشاركوا في جميع أنشطة المجتمع.
 .6توفير الحماية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 .1توسيع االنتفاع والتمكين والحماية االجتماعية لالشخاص ذوي اإلعاقة.
 .2زيادة مشاركة المرأة في جميع جوانب المجتمع.
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.3

االىتمام بكبار السن.

 .01تحسين دور األسر من خالل تعزيز األبوة واألمومة
 .00تعزيز الحماية االجتماعية والمسؤولية المجتمعية.

 .08تحسين واتاحة الحصول عمى السكن الالئق لمفقراا.
 .02تعزيز التنمية المحمية.

 .02تعظيم االستفادة من مخرجات برامج تعزيز اإلنتاجية والتدريب والتأىيل بما يضمن إيجاد فرص
عمل تتوافق مع احتياجات السوق لمفقراا والمعرضين لمفقر.

 .01مهننة العمل االجتماعي
 .06اعداد استراتيجية و قانون عصري للعمل االجتماعي االردني
ثانياً :األىـداف القطاعيـة:ورد فذي البرنذامج التنفيذذي التنمذوي  8102 – 8106أىذداف قطاعيذة خاصذة
بالمجتمع والحماية االجتماعية وذات صمة بطبيعة عمل الو ازرة ،والمتمثمة في األىداف التالية،

 .0حماية االفراد وأسرىم مذن االخطذار التذي قذد تذواجييم خذالل دورة حيذاتيم وحذدوث التغييذرات
الييكمية في مجتمعاتيم المحمية.

 .8النيوض بمستول التعاون والتنسيق ما بين الجيات المعنية بالحماية االجتماعية.

 .2تحفيذذز المؤسسذذات والشذذركات والقطذذاع األىمذذي والخذذاص والتطذذوعي عمذذى تذذولي مسذذؤولياتيا
االجتماعية.

ويتفرع عن ىذه األىداف القطاعية األىداف الفرعية التالية:
 .0تكامل سياسات الحماية االجتماعية ومأسسة خدماتيا عمى المستول الوطني.
 .8تعزيز وتمكين األسرة لالضطالع بأدوارىا.

 .2توفير خدمات الحماية االجتماعية وبالجودة العالية.
 .2تأىيل ودمج األحداث.

 .1الحد من ظاىرة التسول.

 .6توفير الخدمات النوعية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 .1توفير الرعاية اإليوائية لكبار السن.
 .2توفير خدمات الرعاية البديمة.

 .3ميننة العمل االجتماعي بكافة مستوياتو.
 .01مأسسة المسؤولية المجتمعية.
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ذاا عمذ ذذى الت ازم ذذات األردن الدولي ذذة والتوجي ذذات وال ذذرؤل الوطنيذ ذذة
ثالثــــاً :األىــــداف اإلســــتراتيجية :بن ذ ً
واألىداف القطاعية قامت الذو ازرة وبالتشذاور مذع شذركائيا بمراجعذة جميذع ىذذه التوجيذات وقامذت
بتحديد األىداف اإلستراتيجية الستة التالية ضمن إستراتيجيتيا لألعوام (،)8180 – 8101

 .0تطوير السياسات والتشريعات االجتماعية.

 .8تعزيز القدرة المؤسسية لمو ازرة وتجذير ثقافة التميز.

 .2تطوير الخدمات االجتماعية واالرتقاا بنوعيتيا وجودتيا.
 .2تنظيم العمل التطوعي وتفعيمو.

 .1المساىمة في تمكين المجتمعات المحمية والفئات المستيدفة.
 .6تطوير وبناا الشراكات ومأسستيا وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال العمل االجتماعي.
الميام الرئيسية:
الوزرة كما وردت في المادة الثالثة من قانون تأسيسيا(رقم  02لسنة  ،)0316ىذي ،عتذوفير
غاية ا
الضذذمان االجتمذذاعي الشذذامل ،والكفايذذة اإلنتاجيذذة ،وتنسذذيق الخذذدمات االجتماعيذذة لجميذذع الم ذواطنين فذذي

جميذذع م ارحذذل العمذذر وتنظذذيم اسذذتثمارىم مذذورد إنتذذاج الدولذذة وىذذو الثذذروة اادميذذةع.حيث تتمحذذور الميذذام
الرئيسة لمو ازرة في الميام التالية،

 -تنمية المجتمعات المحمية واالستفادة من اإلمكانات المتاحة في المجتمع.

 تنظذذيم العمذذل االجتمذذاعي التطذذوعي وتفعيذذل دور المشذذاركة األىميذذة لتمبيذذة الحتياجذذات المجتمذذع مذذنالخدمات االجتماعية.

 المحافظذ ذذة عمذ ذذى تماسذ ذذك األس ذ ذرة ،وحمايتيذ ذذا مذ ذذن التصذ ذذدع والتفكذ ذذك وتذ ذذوفير الخذ ذذدمات المؤسسذ ذذيةلممحتاجين من أفرادىا.

 المساىمة بالحد من أخطار الجريمة واالنحراف ومعالجة المشكالت االجتماعية الناجمة عنيا. توفير الخدمات االجتماعية الضرورية لممحتاجين بيدف دمجيم في المجتمع. المساىمة في تمويل المشاريع التنموية.وبناء عمى ميام الوزارة المشار اليو اعالة ،فإن ليا دورين رئيسين ،ىما:

• الدور الرعائي :المتمثل في تقديم خدمات الرعاية لألفراد المستضذعفين والفئذات الميشذمة ،مثذل،
األيتام ،األحداث ،ذوي اإلعاقة ،كبار السن ،النساا المعنفات ،وضحايا االتجار بالبشر.

• الدور التنموي :المتمثل في المساىمة بتعزيز إنتاجية األفراد وأسرىم ومجتمعاتيم المحمية والحذد
م ذذن الفق ذذر م ذذن خ ذذالل تس ذذجيل الجمعي ذذات وتمكيني ذذا وتق ذذديم مش ذذاريع الق ذذروض اإلنتاجي ذذة وبن ذذاا
وصيانة وشراا المساكن ومراجعة التشريعات االجتماعية وتطويرىا.
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 الخدمات الرئيسية التي تقدميا الوزارة والخدمات المشتركة واإل لكترونية المتاحة:
المديرية
مديريةاألشخاص ذوي اإلعاقة

اسم الخدمة
اصدار رخصة مركز لرعاية وتأىيل األشخاص ذوي اإلعاقة
اصدار رخصة مراكز لمتدخل المبكر
اصدار قرار إلحاق بمراكز الرعاية والتأىيل لألشخاص ذوي اإلعاقة (حكومي ،خاص ،تطوعي)
طمب الحصول عمى خدمات التشخيص والتأىيل المجتمعي
الحصول عمى تخفيض أسعار تذاكر السفر لألشخاص ذوي اإلعاقة
طمب الحصول عمى التأمين الصحي لألشخاص ذوي اإلعاقة
طمب الحصول عمى إعفاا جمركي لألشخاص ذوي اإلعاقة
الحصول عمى التأىيل والتشغيل  /التعميم والتدريب لألشخاص ذوي اإلعاقة
طمب الحصول عمى إعفاا من رسوم تصريح العمل

مديرية االسرة والحماية

ترخيص مؤسسات الرعاية اإليوائية
ترخيص دور الحضانات
نقل ممكية حضانة من شخص إلى آخر /دخول وانسحاب شريك في دار الحضانة
نقل مبنى دار حضانة لمبنى جديد او توسعة مبنى حضانة قائمة
اغالق دار حضانةبناا عمى رغبة المؤسسين
تجديد تذرخيذص دور الحذضانذة
ترخيص دار لرعاية كبار السن ايوائية
ترخيص نادي نياري لكبار السن
الحاق مسن بدور الرعاية اإليوائية لكبار السن
تجديد ترخيص دار لرعاية كبار السن  /ايوائية
تجديد ترخيص نادي نياري لممسنين
نقل او نقل ممكية او توسعة او اغالق نادي نياري لممسنين
نقل او نقل ممكية او توسعة او اغالق دار لرعاية المسنين ايوائية
الموافقة عمى ادراج االسرة عمى قوائم االنتظار
قرار الموافقة عمى تقديم الرعاية األسرية البديمة لألطفال
قرار الموافقة عمى التحضين
الدمج االسري  /الرعاية البديمة
خدمة توفير مسكن (شراا واستئجار)
خدمة مساعدة زواج (شراا اثاث)
خدمة دعم مالي الستكمال دراسة ودورات تدريب (من خالل االتفاقيات المبرمو مع الشركاا )
خدمة تقديم المساعدات المالية االستثنائية لمخريجين
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مديرية االحداث واالمن
المجتمعي

الحاق طفل بوالدتو في مراكز االصالح والتأىيل  /النساا ( الحضانو )
الحصول عمى تصريح زيارة حدث لذويو في مراكز اإلصالح والتأىيل
ترخيص دور حماية االسرة
توكيل محامين وتوفير االستشارات القانونية

وحدة مكافحة التسول
مديرية تعزيز االنتاجية والحد
من الفقر

االفراج عن المتسولين بكفالة ( ذكور  ،اناث)
طمب الحصول عمى قرض مشروع أسر منتجة
إصدار قرار منحة صندوق ائتمان ( جمعية خيرية  ،مركز تنمية مجتمع محمي)
إصدار قرار تسميم إدارة مركز تنمية المجتمع المحمي لجمعية خيرية
الحصول عمى بطاقة تأمين صحي لألسر الفقيرة

مديرية الجمعيات

حل الجمعية /االختياري
التمويل االجنبي  /لالردنيين
اعداد موازنات الجمعيات التي تقل عن  8111دينار
الحصول عمى دعم لمجمعيات
إنشاا فروع لمجمعيات
إنشاا مراكز خدمات لمجمعيات
إنشاا مراكز خدمات لمجمعيات االجنبية
تشكيل ائتالف بين جمعيتين أو أكثر
تسييل اندماج جمعيتين أو أكثر
تسييل تشكيل اتحاد الجمعيات الخيرية
تسييل حصول الجمعيات الخيرية عمى إعفاا جمركي
تسييل حصول الجمعيات الخيرية عمى إعفاا ضريبي
تسييل حصول الجمعيات الخيرية عمى تسجيل وترخيص مركبة
تسييل حصول الجمعيات الخيرية عمى إعفاا من رسوم المسقفات
تسييل حصول الجمعيات الخيرية عمى الموافقة عمى حممة جمع التبرعات
تسييل الجمعيات الخيرية من تسجيل وامتالك األراضي والعقارات
تسييل حصول الجمعيات الخيرية عمى تصريح عمل لممتطوعين
تسييل حصول الجمعيات الخيرية عمى إذن إقامة لممتطوعين
تمكين الجمعية من فتح حساب بنكي
تسييل تعديل المشاريع والبرامج والنشاطات لمجمعيات األجنبية
تسييل تعديل األنظمة األساسية لمجمعيات المحمية
تسييل حصول الجمعيات األجنبية عمى تسجيل وترخيص مركبة
تسييل الجمعيات األجنبية من تسجيل وامتالك أراضي وعقارات
(إصدار تقرير سالمة الوضع المالي واإلداري)
التمويل األجنبي/لالجئين السوريين
تسييل انتساب الجمعيات التحاد الجمعيات الخيرية
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تسييل حصول الجمعيات األجنبية/اذن إقامة لمموظفين
تسييل حصول الجمعيات األجنبية  /تصريح عمل لمموظفين
انشاا مكتب خدمات لمجمعيات األجنبية
تسييل حصول الجمعيات االجنبية عمى إعفاا جمركي وضريبي
تسجيل جمعية
تسجيل جمعية /فرع أجنبية
تسجيل اتحاد
انضمام جمعية لعضوية اتحاد
مديرية سجل الجمعيات

اندماج الجمعيات
نقل تبعية جمعية
حل الجمعية /االختياري
تعديل النظام األساسي
اصدار شيادة بدل فاقد  /تالف
الحصول عمى الموافقة عمى التمويل األجنبي

مديرية صندوق دعم الجمعيات

الدعم النقدي الجمعيات
دعم مشاريع الجمعيات

مديرية االبنية والمساكن

طمب الموافقة عمى إدراجو عمى قوائم شراا مسكن ألسرة فقيرة
قرار الموافقة عمى شراا مسكن ألسرة فقيرة
طمب الموافقة عمى إدراجو عمى قوائم إنشاا وصيانة مسكن ألسرة فقيرةتمتمك قطعة أرض
قرار الموافقة عمى إنشاا وصيانة مسكن ألسرة فقيرةتمتمك قطعة أرض
طمب الموافقة عمى توصيل الكيرباا لألسر الفقيرة عن طريق فمس الريف

وحدة خدمة الجميور

الحصول عمى إغاثة طارئة
الحصول عمى مساعدة استثنائية مالية/عينية
تقديم شكول
اإلرشاد والتوجيو
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ادظبئٛبد انًٕاسد انجششٚخ ٔانٓٛكم انزُظ:ًٙٛ
بمذذم مجمذذوع المذذوظفين فذذي الذذو ازرة حتذذى نيايذذة عذذام  8102ح ذوالي  8126موظذذف بموجذذب نظذذام
الخدمة المدنية ،موزعين حسب األتي،
 عذذدد المذذوظفين مذذن فئذذة اإلنذذاث ( )0122مذذا نسذذبتو ( ،)%16.8فذذي حذذين كذذان عذذدد المذذوظفينمذذن فئذذة الذذذكور ( )0812مذذا نسذذبتو ( ،)%22.2والشذذكل التذذالي يوضذذح توزيذذع مذذوظفي الذذو ازرة

لعام 8102حسب النوع االجتماعي،
التوزٌع النسبً لموظفً وزارة التنمٌة االحتماعٌة لعام  8102حسب النوع االجتماعً

43.8
اإلناث

56.2

الذكور

 يمثل موظفي الفئة األولى ما نسبتو  %22من الموظفين ،ويمثل موظفي الفئة الثانية  ،%82في حينيمثل موظفي الفئة الثالثة  %23من المجموع الكمي لمموظفين.

 -عذدد المذذوظفين حممذذة درجذذة الذذدكتوراه ( )88موظذذف وعذذدد حممذذة درجذذة الماجسذذتير ( )001موظذذف فذذي

حين بمم عدد موظفي حممة درجة الدبموم العالي ( )03موظف وحممة درجة البكالوريوس ( )232موظف
وحممذذة درجذذة الذذدبموم المتوسذذط ( )622موظذذف باإلضذذافة الذذى ( )2مذذوظفين حممذذة الذذدبموم المينذذي ويبمذذم

حممذذة درجذذة التذذوجييي ( )211موظذذف ودون التذذوجييي ( )110موظذذف ،والشذذكل التذذالي يوض ذح توزيذذع

موظفي الو ازرة لعام  8102حسب المؤىل العممي،
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التوزٌع النسبً لموظفً وزارة التنمٌة االجتماعٌة لعام  8102حسب المؤهل العلمً
%1
%0
%1

%7

الدكتوراة
%38

الماجستير
الدبلوم العالي
البكالوريوس
الدبلوم المتوسط
الدبلوم المهني

%53

 -يصنف العاممين في الو ازرة حسب مكان العمل (مركز و ازرة ،ميدان ،دور ومؤسسات رعاية إيوائية).

 -تبذذين أن ( )%02مذذن المذذوظفين يعممذذون فذذي مركذذز الذذو ازرة و( )%22يعممذذون فذذي مذذديريات الميذذدان

والوحذذدات اإلداريذذة التابعذذة ليذذا ومكاتذذب تنميذذة االجتماعيذذة ومكاتذذب الخدمذذة االجتماعيذذة وم اركذذز تنميذذة
المجتم ذذع المحم ذذي و( )%86يعمم ذذون ف ذذي مؤسس ذذات الرعاي ذذة اإليوائي ذذة و( )%02يعمم ذذون ف ذذي الم ارك ذذز
النيارية.

وتتذذوزع الوحذذدات التنظيميذذة اإلداريذذة لمذذو ازرة حسذذب واقعيذذا الييكمذذي حتذذى نيايذذة عذذام  ،8102حيذذث
يضم ىيكميا التنظيمذي ( )80مديريذة ووحذدة فذي مركذز الذو ازرة بمذا فذي ذلذك مكتذب الوزيرومكتذب األمذين
العذذام ومكتذذب أمذذين عذذام سذذجل الجمعيذذات ،و( )813وحذذدة إداريذذة ميدانيذذة موزعذذة عمذذى النحذذو التذذالي،
( )20مديرية تنمية اجتماعية ) 26 ( ،مكتب لمتنمية االجتماعية )66( ،مركز لتنمية المجتمع المحمذي
منيذ ذ ذا ( 22تذ ذ ذدار من قب ذ ذل الو ازرة بشكل مباشر والباقذ ذي()28مركز يذ ذ ذ ذدار مذن قبذل الجمعيذ ذ ذ ذ ذات الخيريذة
بموجذ ذذب اتفاقيذ ذذات تعذ ذذاون موقعذ ذذو مذ ذذع الذ ذذو ازرة) )1( ،م اركذ ذذز لرعايذ ذذة وتاىيذ ذذل األشذ ذذخاص ذوي االعاقذ ذذو
(ايوائي) )03( ،مركز لمخدمات النيارية (المنارات ومراكز التربية الخاصة) )0( ،مركز لمتاىيل الميني
لذوي االحتياجات الخاصة )8( ،مركز لتشخيص االعاقات المبكرة ،مركزين لرعايذة وتأىيذل المتسذولين،
( )2مؤسسات لرعاية األطفال الفاقدين لمسند األسري ) 2( ،دور لتربية وتاىيل االحداث ،داران لحمايذة
07

المرأة المعنفة فوق  02سنة )0( ،دار لحماية ضحايا االتجار بالبشر )03( ،مكتب لمخدمة االجتماعية
فذذي إدارة حمايذذة األس ذرة )01(،مكاتذذب لمخدمذذة االجتماعيذذة فذذي نظذذارات األحذذداث فذذي الم اركذذز األمنيذذة،
( )01مكتب ذاً لمخدمذذة االجتماعيذذة فذذي م اركذذز اإلصذذالح والتأىيذذل ،و( )06مكتب ذاً لمذذدفاع االجتمذذاعي فذذي
محذذاكم األحذذداث و ( )01مكاتذذب لمخدمذذة االجتماعيذذة  /شذذرطة االحذذداث ،وفذذي الشذذكل التذذالي يوضذذح
توزيع أعداد الوحدات اإلدارية لو ازرة التنمية االجتماعية لعام  8102حسب ىيكميا التنظيمي،
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41
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36

19
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66

2
1

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 الدفاع االجتماعي في محاكم االحداث

02

2
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موازنة ومصادر التمويل :
مصدر التمويل

المبمغ بالدينار األردني

المشروع

الخزينة

26،113،111

منظمة االمم المتحدة لمطفولة (اليونيسف)

2،621،131

المفوضية السامية لشؤون الالجئين

063،281

جامعة الدول العربية

011،811

الموازنة العامة8102 /
بروتوكول تعزيز وبناا قدرة األنظمة الوطنية لمحماية االجتماعية
مشروع دعم الالجئين السوريين والعراقيين
مشروع الدمج األسري

ويوضح الشكل التالي المخصصات المالية لبرامج ومشاريع و ازرةالتنمية االجتماعية لعذام  8102موزعذة

حسب مصادر تمويميا.

المخصصات المالٌة لبرامج ومشارٌع وزارة التنمٌة االجتماعٌة لعام  8102موزعة
حسب مصادر تموٌلها
177,250

169,320

3,635,095

الخزينة
منظمة االمم المتحدة للطفولة
(اليونيسف)
المفوضية السامية لشؤون الالجئين
36,709,000

جامعة الدول العربية

أصحاب العالقة وطبيعة العالقة مع كل منيم
طبيعة العالقة

الجية
المؤسسات الحكومية.

شركاا في تقديم الخدمات الرئيسية والمساندة وتبادل البيانات.

ىيئات ومنظمات المجتمع المدني المحمية والدولة.

شراكة إستراتيجية في تنفيذ الميام الرئيسية المتعمقة بطبيعة عمل الو ازرة.

مؤسسات القطاع الخاص.

شراكة عمى مستول توريد الخدمات والسمع ورفد الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.
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أىم الشراكات المحمية والدولية :توضح قائمة المتعاممين أدناة مع الو ازرة عمى أساس الجيات المانحة والمؤسسات
الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية،
االسم

الرقم

االسم

الرقم

.0

الديوان الممكي العامر

.81

مجالس المحافظات (الالمركزية)

.8

رئاسة الوزراا

.86

دائرة الجمارك

.2

مجمسي النواب واألعيان

.81

ديوان الرأي والتشريع

.2

المجمس القضائي

.82

ديوان المحاسبة

.1

ىيئة النزاىة ومكافحة الفساد

.83

و ازرة التعميم العالي

.6

و ازرة المالية المجمس القضائي

.21

ديوان الخدمة المدنية

.1

و ازره التخطيط والتعاون الدولي

.20

المعيد الوطني لمتدريب

.2

دائرة اإلحصااات العامة

.28

مؤسسة نير األردن

.3

و ازره العمل

.22

صندوق األمان لمستقبل األيتام

.01

صندوق المعونة الوطنية

.22

تكية أم عمي

.00

و ازرة الداخمية

.21

مركز العدل لممساعدة القانونية

.08

األمن العام

.26

إتحاد المرأة األردني

.02

و ازرة العدل

.21

اإلتحاد العام لمجمعيات الخيرية

.02

و ازرة التربية والتعميم

.22

منظمة اليونيسيف

.01

و ازرة االشغال العامة واإلسكان

.23

الييئة الخيرية الياشمية

.06

و ازرة الصحة

.21

مؤسسة إنقاذ الطفل

.01

و ازرة تطوير القطاع العام

.20

مؤسسات المجتمع المدني

.02

و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

.28

الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية USAID

.03

المركز الوطني لممعمومات

.22

.81

المجمس الوطني لشؤون األسرة

.22

وسائل اإلعالم المحمية

.80

المركز الوطني لحقوق اإلنسان

.21

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين UNHCR

.88

المجمس األعمى لمسكان

.26

منظمة األمم المتحدة لممرأة

.82

المجمس االعمى لشؤون األشخاص المعوقين

.21

شركات القطاع الخاص

.82

المجنة الوطنية لشؤون المرأة

.22

وحدة مكافحة غسل االموال وتمويل االرىاب

10

االتحاد األوروبي EU

اإلنجازات مصنفة حسب مجاالت عمل الوحدات اإلدارية
أوالً :إنجازات مديرية سجل الجمعيات:

تعمل المديرية بنيج تشاركي وفق مرجعيات أساسية ،أبرزىا ،قانون الجمعيات رقم ()10

لسنة()8112وتعديالتو ،والنظام المحدد ألحكام األنظمة األساسية لمجمعيات رقم ( )11لسنة (.)8101
وتعنى المديرية بتنظيم العمل التطوعي وتفعيمو من خالل تسجيل الجمعيات وتقييم أداؤىا وأنشطتيا

بالتعاون والتنسيق مع الو ازرات المختصة بعمل الجمعيات واعداد التقارير السنوية عن اوضاعيا
وتطوير الخطط والبرامج الالزمة لمنيوض بمستول أداؤىا ومساعدتيا عمى تحقيق غاياتيا واىدافيا

المنشودة وفق التشريعات الناظمة لعمميا .ويتكون ىيكميا التنظيمي من األقسام التالية ،قسم القيد
واإلشيار والحل ،قسم الدراسات والتطوير ،قسم متابعة األنظمة األساسية ،وقسم التمويل االجنبي.

وتنفيذا ليذا الدور حققت المديرية خالل عامي ( )8102 ،8101اإلنجازات المبينة في الجدول رقم

( )0وفقاً لمؤشرات قياس األداا.

انجذول رقم (ٌ )1ىضح اوجاساث مذٌزٌت سجم انجمعٍاث نعامً ()7112 ،7112
االوجاساث

مؤشزاث قٍاص االداء
العدد التراكمً السنوي للجمعٌات المسجلة فً المملكة
عدد فروع الجمعٌات االجنبٌة المسجلة
عدد الجمعٌات التً تم حلها
عدد الشكاوى التً تم استقبالها واحالتها للوزارة المختصة
عدد اجتماعات الهٌئات العامة للجمعٌات
عدد االنظمة االساسٌة المصدقة التً تم اصدارها
عدد شهادات التسجٌل التً تم اصدارها باالضافة الى بدل فاقد وبدل تالف
عدد الجمعٌات الخٌرٌة التً صدرت الموافقة على انضمامها لالتحادات
عدد الجمعٌات التً تم نقل تبعٌتها واعادة تحدٌد الوزارة المختصة
عدد الجمعٌات التً قامت بإعداد التقرٌر السنوي المالً واالداري على النموذج المعتمد لذلك
عدد طلبات تعدٌل االنظمة االساسٌة للجمعٌات
عدد طلبات التموٌل االجنبً التً تمت الموافقه علٌها

7112
2978
81
071
00
8811
081
021
012
01
8218
204
022

7112
1010
02
821
4
0219
812
072
002
01
8288
221
024

يالحظ من الجدول أعاله رقم ( )0أن عدد الجمعيات المسجمة عام( )8102بمغت حوالي
()263جمعية ،وىذا مؤشر ايجابي يسيم في تحقيق االىداف االسترتيجية لو ازرة التنمية االجتماعية
وتحديداً اليدف االستراتيجي الذي يتضمن،ع تنظيم العمل التطوعي وتفعيمة بما يخدم الفئات المحتاجة
لمحماية والرعاية وتنمية المجتمعات المحميةع.
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ثانياً :إنجازات مديرية صندوق دعم الجمعيات:
تعمل المديرية بنيج تشاركي وفق مرجعيات أساسية ،أبرزىا ،قانون الجمعيات رقم ()10
لسنة  8112وتعديالتو ،اسس دعم الجمعيات ،واالتفاقيات الموقعة مع الجمعيات لغايات الحصول
عمى التمويل .وتعنى المديرية بدعم وتقييم المشاريع والموافقة عمى تمويل المشاريع والتأكد من دقة

االتفاقيات وادارتيا وفقاً لخطة عمل كل مشروع وأىدافو،متابعة إعداد الحسابات الختامية وتدقيقيا ،إدارة
الخطط والبرامج الالزمة لتوثيق العالقة بين الصندوق والجيات المانحة ،والعمل عمى استثمار اموال

صندوق دعم الجمعيات عن طريق تممك االموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارىا .ويتكون ىيكميا
التنظيمي من االقسام التالية ،قسم اإلتصال وادارة المشاريع ،قسم محاسبة صندوق دعم الجمعيات ،قسم

إستثمار أموال الصندوق .وتنفيذاً ليذا الدور حققت المديرية خالل عامي ()8102 ،8101اإلنجازات
المبينة في الجدول رقم ( )8وفقاً لمؤشرات قياس األداا.

انجذول رقم (ٌ )7ىضح إوجاساث مذٌزٌت صىذوق دعم انجمعٍاث نعامً ()7112 ،7112
االوجاساث

مؤشزاث قٍاص االداء

7112

العدد السنوي للجمعٌات المسجلة التً حصلت على دعم نقدي من صندوق دعم الجمعٌات
ودعم الدٌوان الملكً
عدد دراسات طلبات الجمعٌات الخٌرٌة التً تقدمت للحصول على دعم نقدي او دعم مشارٌع
من صندوق دعم الجمعٌات
عدد الجمعٌات التً حصلت على دعم مشارٌع وتم توقٌع اتفاقٌات معها

7112

 272جمعٍت
 277جمعٍت
بقٍمً
بقٍمت
()612111دٌىار ()1172111دٌىار
752

212

 27جمعٍت
بقٍمت
()222111
دٌىار

 66جمعٍت
بقٍمت ()211111
دٌىار

يوضح الجدول أعاله رقم ( )8دور صندوق دعم الجمعيات والشركاا في دعم الجمعات لتمكينيا
من تحقيق أىدافيا بما يتوافق مع التشريعات الناظمة ليالخدمة وتنمية مجتمعاتيا المحمية الذي يسيم
في تحقيذق األىذذداف االستراتيجيذذة لمو ازرة والمتعمق باليدف االستراتيجي ،المساىمة في تمكين

المجتمعات المحمية والفئات المستيدفة.
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ثالثاً :إنجازات مديرية الجمعيات:
تعمل المديرية بنيج تشاركي وفق مرجعيات أساسية ،أبرزىا ،قانون الجمعيات رقم ()10
لسنة()8112وتعديالتو ،والنظام المحدد ألحكام األنظمة األساسية لمجمعيات رقم ( )11لسنة (،)8101
نظام رقم ( )61لسنة ( )8101نظام االتحادات صادر بمقتضى المادة ( )82من قانون الجمعيات رقم

( )10لسنة ( ، )8112نظام اليانصيب الخيري االردني رقم ( )21لسنة ( )0318وتعديالتة ،نظامجمع
التبرعات لموجوه الخيرية رقم ( )0لسنة( )0311وتعديالتة ،والتعميمات التنظيمية لمتابعو وتقييم آداا

الجمعيات الخيرية صادر بموجب المادة ( )1من نظام التنظيم االداري لو ازرة التنمية االجتماعية .وتعنى
مديرية الجمعيات بدعم جيود العمل التطوعي ،وتعمل عمى تشجيع تأسيس الجمعيات ،كما تقوم
باإلشراف عمى الجمعيات والييئات التطوعية التي تقع ضمن اختصاص و ازرة التنمية االجتماعية،

وتساعدىا عمى تنسيق جيودىا وتحسين أدائيا لرفع مستول مساىمتيا في عممية التنمية المجتمعية.

ويتكون ىيكميا التنظيمي من االقسام التالية ،قسم الجمعيذ ذذات المحميذة ،قسم الجمعي ذذات األجنبيذذة ،قسم

تقييم أداا الجمعيات ،قسم التدقيق المالذذي لمجمعيات ،وقسم االتحادات واالئتالفات.وتنفيذاً ليذا الدور

حققت المديرية خالل عامي ()8102 ،8101اإلنجازات المبينة في الجدول رقم ( )2وفقاً لمؤشرات

قياس األداا.

انجذول رقم (ٌ )2ىضح إوجاساث مذٌزٌت انجمعٍاث نعامً ()7112 ،7112
مؤشزاتقٍاساالداء
عدد الجمعٌات الخٌرٌة التً حصلت على دعم نقدي من الوزارة
عدد الجمعٌات المسجلة خالل العام وتخص الوزارة
عدد طلبات الدعم المقدمة من الجمعٌات للوزارة
عدد الجمعٌات التً حصلت على تموٌل اجنبً
عدد الجمعٌات التً تم تقٌٌم ادائها من خالل مسح مٌدانً
عدد الجمعٌات التً تم حلهاخالل العام
عدد الجمعٌات التً تم تشكٌل هٌئة ادارٌة لها خالل العام
عدد الجمعٌات التً عمل لها مٌزانٌة الن مٌزانٌتها تقل عن  8111دٌنار
عدد الجمعٌات االجنبٌة التً تم متابعتها وتقٌٌم ادائها
عدد طلبات المشارٌع المقدمة للوزارة عن طرٌق وزارة التخطٌط والتعاون
الدولً للجمعٌات االجنبٌة لتنفٌذ مشارٌع الالجئٌن السورٌٌن والعراقٌٌن

االوجاساث
7112
7112
711
711
766
474
271
612
121
175
752
26
166
122
62
22
16
12
25
66
572
762

يبين الجدول أعاله رقم ( )2دور و ازرة التنمية االجتماعية في بناا وتعزيز قدرات الجمعيات

الخيرية من خالل تقديم الدعم النقدي ليا وتسييل ميمتيا في الحصول عمى موافقات التمويل الخارجي،

وكذلك متابعة وتقييم أدائيا لتمكينيا من ممارسة أعماليا وأنشطتيا وأىدافيا بما يتالئم مع األطر

التشريعية الناظمة ليا ،مما يسيم في تنمية المجتمعات المحمية وتقديم الخدمات ألفرادىا ،وىذا يصب
في تحقيق األىداف األستراتيجية الخاصة بالو ازرة بالتحديد اليدف االستراتيجي المتعمق بتنظيم العمل

التطوعي وتفعيمة.
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رابعاً :إنجازات مديرية تعزيز االنتاجية والحد من الفقر:
تعمل المديرية بنيج تشاركي وفق مرجعيات أساسية ،أبرزىا ،قانون و ازرة الشؤون االجتماعية
والعمل رقم ( )02لسنة ( )0316وتعديالتو ،نظام مراكز تنمية المجتمع المحمي رقم 28لسنة ،8102
تعميمات برنامج االسر المنتجة وريادة الشباب المعدلة لسنة( ، )8101وتعميمات إدارة صناديق االئتمان

المحمي المعدلة وتعميمات برنامج (المنح الصغيرة) تمويل الجمعيات بمشاريع انتاجية .وتعنى المديرية
بتعزيز إنتاجية األسر الفقيرة من خالل المشاريع الصغيرة والمشاريع التنموية اإلنتاجية التي تنفذ من

خالل الو ازرة والجمعيات الخيرية ومراكز تنمية المجتمع المحمي بيدف المساىمة في التخفيف من حدة
الفقر ،وتقوم المديرية باإلشراف عمى ىذه المشاريع ومتابعتيا ،والعمل عمى تدريب المعنيين بتنفيذ ىذه

المشاريع ،كما تقوم المديرية باإلشراف عمى تدريب األسر المستفيدة أو المرشحة لالستفادة من برنامجي
األسر المنتجة وصناديق االئتمان المحمي عمى إدارة المشاريع الصغيرة.ويتكون ىيكميا التنظيمي من

االقسام التالية ،قسم المشاريع الصغيرة واالنتاجية ،قسم صناديق االئتمان المحمي ،قسم مراكز تنمية

المجتمع المحمي،قسم دراسات المساكن والتأمين الصحي،قسم متابعة حاالت الفقر،وقسم المكارم
الممكية،وتنفيذا ليذا الدور حققت المديرية خالل عامي ( )8102 ،8101اإلنجازات المبينة في الجدول
رقم ( )2وفقاً لمؤشرات قياس األداا.

انجذول رقم (ٌ )4ىضح إوجاساث مذٌزٌت تعشٌش االوتاجٍت وانحذ مه انفقز نعامً ()7112 ،7112
مؤشزاتقٍاساألداء
عدد االسر المستفٌدة من مشارٌع االسر المنتجة
عدد المشارٌع االنتاجٌة الممول من حساب برنامج المنح الصغٌرة للجمعٌات الخٌرٌة ومراكز تنمٌة المجتمع
عدد فرص العمل التً وفرتها المشارٌع االنتاجٌة
عدد صنادٌق االئتمان المحلٌة المنفذة فً الجمعٌات ومراكز تنمٌة المجتمع المحلً
عدد االسر المستفٌدة من مشارٌع صنادٌق االئتمان الممنوحة للجمعٌات ومراكز التنمٌة
عدد فرص العمل التً توفرها مراكز تنمٌة المجتمع المحلً
عدد االتفاقٌات التً تم ابرامها وتجدٌدها مع الجمعٌات الخٌرٌة الدارة وتشغٌل مراكز تنمٌة المجتمع المحلً
عدد الفعالٌات التدرٌبٌة والتوعوٌة التً تم تنفٌذها من قبل مراكز تنمٌة المجتمع المحلً
عدد المستفٌدٌن من الفعالٌات التدرٌبٌة والتوعوٌة التً تم تنفٌذها من قبل مراكز تنمٌة المجتمع المحلً
عدد الدراسات االجتماعٌة المعدة للحصول على تأمٌن صحً اسر فقٌرة
عدد االسر المستفٌدة من مساعدات المكارم الملكٌة والمنظمات ( نقدي،عٌنً)
عدد االسر الفقٌرة المستفٌدة من انظمة السخانات الشمسٌة (الطاقة المتجددة)

اإلوجاساث
7112
7112
726
767
21
75
12
517
11
11
25
65
761
766
26
26
5511
5446
45111
42624
42127
16111
111.111 111.111
672
-

يتضذذح مذذن الجذذدول أعذذاله رقذذم ( )2دور الذذو ازرة بمجذذال تعزيذذز االنتاجيذذة والحذذد مذذن الفقذذر مذذن خذذالل

تنفيذذذ مشذذاريع متناىيذذة الصذذغر لالسذذر الفقيذرة ورفذذع مسذذتول دخميذذا ،باإلضذذافة إلذى دعذذم الجمعيذذات الخيريذذة
ومركذذز تنميذذة المجتمذذع المحمذذي إلقامذذة مشذذاريع إنتاجيذذة لصذذالح الفق ذراا ،وىذذذا يسذذيم فذذي تحقي ذذق األىذ ذذداف

اإلستراتيجيذ ذذة لمذذو ازرة وخاصذذة اليذذدف االسذذتراتيجي الذذذي يذذنص عمذذى :عالمسذذاىمة فذذي تمكذذين المجتمعذذات

المحمي ذذة والفئ ذذات المس ذذتيدفةع ،مم ذذا يس ذذاىم ف ذذي تجدي ذذد بيئ ذذة العم ذذل وتحس ذذين مس ذذتول الخدم ذذة المقدم ذذة ف ذذي
المجتمعات الفقيرة وتعزيز دور الجمعيات الخيرية في تقديم افضل الخدمات البناا االسر الفقيرة.
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خامساً :إنجازات مديرية األسرة والحماية:
تعمل المديرية بنيج تشاركي وفق مرجعيات أساسية ،أبرزىا ،قانون و ازرة الشؤون االجتماعية
والعمل رقم ( )02لسنة ( )0316وتعديالتو،قانون االحداث رقم ( )28لسنة  ،8102قانون الحماية من

العنف االسري رقم ( )01لسنة (،)8101نظام ترخيص دور رعاية المسنين واألندية الخاصة بيم رقم
 20لسنة  ،8108نظام ترخيص وادارة دور رعاية األطفال اإليوائية رقم ( )23لسنة ( ،)8113نظام
رعاية الطفولة من الوالدة حتى سن الثامنة عشرة رقم ( )22لسنة( ،)0318تعميمات ترخيص دور

الحضانو رقم ( )0لسنة  ،8112تعميمات ترخيص االندية النيارية لممسنين لسنة  ،8102تعميمات
ترخيص دور الرعاية االيوائية لممسنين لسنة  ،8102تعميمات ترخيص الحضانات المؤسسية في

القطاع العام والخاص والتطوعي رقم ( )0لسنة  ،8102تعميمات انتفاع مجيولي الوالدين الخارجين من
دور الرعاية االجتماعية االيوائية من مخصصات الزواج لسنة  ،8102تعميمات اسس صرف البدل

المالي في برنامج الرعاية البديمة لالطفال لسنة ،8102تعميمات االحتضان لسنة  ،8102وتعميمات
ترخيص دور الحضانو المدرسية الحكومية رقم ( )8لسنة  .8112وتعنى مديرية األسرة والحماية

بحماية ورعاية األسرة واألطفال ضحايا المشاكل االجتماعية ،وتعمل عمى تأمين مستول حياة الئق
يمبي احتياجاتيم اإلنمائية والتربوية .وتعمل المديرية عمى تمبية احتياجات األسر غير القادرة عمى

اإلنجاب وذلك بمساعدتيم عمى أحتضان أطفال بحاجة إلى رعاية ،وتمبي بنفس الوقت حاجة األطفال

المحتاجين لمرعاية األسرية وحقيم بالعيش في بيئة آمنة ،كما تعنى المديرية بالمحافظة عمى كرامة كبار

السن من األشخاص المحتاجين لمخدمات االجتماعية اإليوائية ،واالشراف عمى جميع دور الحضانات
لضمان تقديم الخدمات المناسبة لالطفال.ويتكون ىيكميا التنظيمي من األقسام التالية،قسم دور الرعايذذة

والحماية ،قسم الحضانات ،قسم كبار السن ،قسم االحتضان والرعاية االسرية البديمة،قسم الرعاية
الالحقة ،قسم الدمج االسري ،وتنفيذا ليذا الدور حققت المديرية خالل عامي ()8102 ،8101
اإلنجازات المبينة في الجدول رقم ( )1وفقاً لمؤشرات قياس األداا التي تعكس دور الو ازرة يالحظ في
تطبق سياسات اجتماعية لصالح فئة األطفال من خالل توفير خدمات الرعاية النيارية ليم في دور

الحضانة المرخصة ،إضافو الى تطبيق سياسة المساىمة في تمكين المرأة اقتصادياً من خالل إنخراطيا

في سوق العمل وتوفير سبل الراحة ليا عبر إيداع اطفالين في دور الحضانو اثناا فترة العمل.

المنشأة في عام( )8102حوالي ()882
ويشير الجدول ادناه رقم ( )1ان عدد دور الحضانة ُ
دار حضانة موزعة في مختمف مناطق المممكة ،كما يتضح من نفس الجدول السياسات التي تنتيجيا
الو ازرة بمجال الرعاية البديمة لالطفال المحتاجين لمحماية والرعاية من خالل إستبدال الرعاية المؤسسية
لالطفال بالرعاية األسرية الطبيعية لضمان عيش الطفل في بيئة طبيعية ،مما يسيم في عممية الدمج
االسري والمجتمعي ليؤالا األطفال ،وىذه السياسات تسيم في تحقيق األىداف األستراتيجية الخاصة
بالو ازرة بالتحديد اليدف االستراتيجي المتعمق بتطوير الخدمات االجتماعية واالرتقاا بنوعيتيا وجودتيا.
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انجذول رقم (ٌ )5ىضح إوجاساث مذٌزٌت األسزة وانحماٌت نعامً ()7112 ،7112
مؤشزاتقٍاساألداء
عدد المستفٌدٌن من كبار السن من خدمات دورالرعاٌة االٌوائٌة على نفقة وزارةالتنمٌة االجتماعٌة.
عدد االطفال المعاد دمجهم فً أسرهم من اجمالً اطفال التفكك االسري
عدد االطفال المحتضنٌن من اجمالً عدد االطفال المتاح فً دور الرعاٌة االجتماعٌة.
عدد االطفال المستفٌدٌن من خدمات دورالرعاٌة االٌوائٌة.
عدد خرٌجً دور الرعاٌة االجتماعٌة التابعة للوزارة المستفٌدٌن من برنامج الرعاٌة الالحقة
عدد خرٌجً دور الرعاٌة االجتماعٌة التابعة للوزارة المندمجٌن فً المجتمع من اجمالً خرٌجً
دورالرعاٌة االجتماعٌة
عدد الحضانات التراكمً المسجلة
عدد االطفال المستفٌدٌن من الحضانات
عدد االطفال المنتفعٌن الكلً من خدمات مؤسسات الطفولة
عدد المسنٌن االجمالً من مؤسسات كبار السن.
عدد النشاطات الالمنهجٌة التً تم تنفٌذها لالطفال
عدد االطفال المستفٌدٌن من االنشطة الالمنهجٌة
عدد األشخاص الذي تم تقدٌم مساعدات مالٌة لهم (رعاٌة الحقة)
عدد االطفال الذٌن تم دمجهم فً اسر بدٌلة (برنامج االحتضان،برنامج الرعاٌة االسرٌه البدٌلة)
عدد االطفال المستفٌدٌن من نشاطات متحف االطفال
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اإلوجاساث
7112
7112
165
156
721
61
16
14
226
252
115
22
115
41
1116
77171
252
264
461
252
111
66
1111

1221
46551
226
262
641
226
711
22
11111

سادساً :إنجازات مديرية األحداث واألمن المجتمعي:
تعمذذل المديريذذة بذذنيج تشذذاركي وفذذق مرجعيذذات أساسذذية ،أبرزىذذا ،قذذانون و ازرة الشذذؤون االجتماعيذذة
والعمذذل رقذذم ( )02لسذذنة ( )0316وتعديالتذذو ،قذذانون األحذذداث رقذذم ( )28لسذذنة  ،8102قذذانون الحمايذذة

مذذن العنذذف األسذذري رقذذم ( )01لسذذنة ( ،)8101نظذذام المسذذاعدات لألحذذداث رقذذم ( )22لسذذنة (،)0313
نظام الرعاية الالحقة رقم ( )61لسنة ( ،)8106نظام دور حماية األسرة رقم( )22لسنة( ،)8112نظذام

دور إيذواا المجنذذي عمذذييم والمتضذذررين مذذن جذرائم االتجذذار بالبشذذر رقذذم ( )21لسذذنة( ،)8108نظذذام دور
إيواا المعرضات لمخطر لسنة( ،)8106وتعنى المديرية بحمايذة األحذداث الذواقعين فذي نذزاع مذع القذانون
م ذذن المش ذذكالت والس ذذمبيات االجتماعي ذذة الت ذذي أدت إل ذذى مخ ذذالفتيم لمق ذذانون ،وت ذذوفير بيئ ذذة س ذذميمة وتق ذذدم

الخدمات المتكاممة إلعادة تأىيميم وادمذاجيم فذي المجتمذع ،مسذاندة األسذر ضذحايا العنذف المنزلذي وأسذر
السذذجناا لحمذذايتيم مذذن ااثذذار السذذمبية لمعنذذف ومسذذاندة األسذذر فذذي حذذال غيذذاب عائذذل األسذرة ،كمذذا تعمذذل

المديرية عمذى حمايذة المذرأة ضذحية العنذف بإيجذاد المذأول اامذن والخذدمات المتكاممذة ليذا ،واعذداد بذرامج

الرعاية الالحقة والحياة المستقمة لمنساا والفتيات المعنفات .ويتكون ىيكميا التنظيمي من األقسام التالية،
قسذذم دور التربيذذة والتأىيذذل ،قسذذم حمايذذة ضذذحايا االتجذذار بالبشر،قسذ ذذم الحمايذذة مذذن العنذذف األسري،قسذذم
الخدمات االجتماعية ،قسذم مكافحذة عمذل االطفذال ،وقسذم مراقبذة السذموك والرعايذة الالحقذة ،وتنفيذذا ليذذا

ال ذذدور حقق ذذت المديري ذذة خ ذذالل ع ذذامي ( )8102 ،8101اإلنج ذذازات المبين ذذة ف ذذي الج ذذدول رق ذذم ( )6وفقذ ذاً
لمؤشرات قياس األداا.

انجذول رقم (ٌ )6ىضح إوجاساث مذٌزٌت األحذاث واألمه انمجتمعً نعامً ()7112 ،7112
مؤشزاتقٍاساألداء
عدد االحداث الداخلٌن فً دور تربٌة وتأهٌل االحداث.
عدد االحداث المكررٌن من اجمالً االحداث الداخلٌن والموقوفٌن والخارجٌن من دورتربٌة وتأهٌل االحداث.
عدد االحداث المنتفعٌن من دورتربٌة وتأهٌل االحداث الذٌن تم تدرٌبهم مهنٌا لسوق العمل.
عدد االحداث الذٌن لم ٌتم حجز حرٌتهم وتم انتهاء قضاٌاهم بالتسوٌة فً مكاتب الخدمة االجتماعٌة /شرطة االحداث.
عدد دراسات الحالة االجتماعٌة المقدمة لحاالت العنف االسري من مكاتب الخدمات االجتماعٌة فً ادارة حماٌة
االسرة واقسامه.
عدد النزالء فً مراكز االصالح والتأهٌل الحاصلٌن على الخدمات االجتماعٌة.
عدد قضاٌا االحداث المحولٌن الى المحاكم.
عدد االحداث الموضوعٌن تحت اشراف مراقب السلوك بموجب قرار قضائً.
عدد االحداث الموقوفٌن فً دورتربٌة االحداث.
عدد الحاالت التً تعاملت معها مكاتب الخدمة االجتماعٌة فً شرطة االحداث.
عدد الحاالت التً تم التعامل معها من المتضررٌن وضحاٌا االتجار بالبشر فً دار كرامة.
عدد االحداث المحكومٌن فً دور تربٌة وتاهٌل االحداث.
عدد االحداث الخارجٌن من دوراالحداث وٌعٌشون مع اسرهم.
عدد االحداث المودعٌن فً نظارات االحداث.
عدد النساء المعنفات اللواتً تم اٌداعهن دور الوفاق االسري.
عدد النساء المعنفات المندمجات فً اسرهم والخارجات من دار الوفاق االسري.
عدد السٌدات المعاد دمجهم فً بٌئاتهم واسرهم ومجتمعاتهم بنجاح.
12

اإلوجاساث
7112 7112
7522 7242
676
547
572
655
2772 1422
6212 5612
6512
2466
66
7111
7664
111
746
7216
4626
245
765
262

5424
5517
22
7121
5126
165
412
7521
5641
547
421
454

يوضح الجدول أعاله رقم ( )6دور الو ازرة بتوفير البيئة السميمة لرعاية األحداث المخالفين لقانون
األحداث رقم ( )28لسنة  8102الذينبمغعددىم عام( )8102حوالي ( )8122حدث تم إدخاليم دور

تربية وتأىيل األحداث لتقديم البرامج المتكاممة ليم (النفسية،التربوية،التعميمية،االجتماعية،والتأىيمية)

التي من شأنيا أن تساىم في إعادة دمجيم في أسرىم والمجتمع ،وتقديم خدمات الحماية والرعاية لذ
( )122امرأة تم إدخالين لدور الوفاق األسري ،وتقديم المساعدة االجتماعية لذ ( )1212أسرة سجين

في مراكز اإلصالح والتأىيل ،وتقديم الدعم االجتماعي لضحايا العنف األسري البالم عددىا ()6112
من أجل إعادة توفيق أوضاعيا األسرية واالجتماعية وتأمين سبل األمن ليا ،إضافة إلى عقد اتفاقيات

التعاون والشراكة معالجيات المعنية بتقديم خدمات الحماية والرعاية االجتماعية لمفئات المستيدفة وكان
آخرىا التعاون مع جميع الشركاا الفتتاح دار عآمنةع إليواا النساا المعرضات لمخطر التي تزيدأعمارىن
عن ( )02سنة بيدف التخمي عن فكرة التوقيف اإلداري لمنساا المعرضات لمخطر وحمايتين وتأىيمين
ودمجين في المجتمع بدالً من نيج االحتجاز الوقائي لمنساا في مراكز اإلصالح والتأىيل ،وىذه

السياسات تسيم في تحقيق األىداف اإلستراتيجية الخاصة بالو ازرة بالتحديد اليدف االستراتيجي المتعمق
بتطوير الخدمات االجتماعية واالرتقاا بنوعيتيا وجودتيا.

11

سابعاً :إنجازات مديرية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة:
تعمل المديرية بنيج تشاركي وفق مرجعيات أساسية ،أبرزىا ،قانون و ازرة الشؤون االجتماعية
والعمل رقم ( )02لسنة ( )0316وتعديالتو ،قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم ( )81لسنة

( ،)8101نظام مراكز األشخاص ذوي اإلعاقة رقم ( )21لسنة ( ،)8102نظام إعفااات األشخاص
المعوقين رقم ( )02لسنة(،)8102نظام مراكز التدخل المبكر لألطفال ذوي اإلعاقة()01

لسنة( ،)8101وتعميمات التسجيل والقبول واإلنتفاع لألشخاص ذوي اإلعاقة االيوائية التابعة لو ازرة

التنمية االجتماعية لسنة ( .)8106وتعنى مديرية شؤون األشخاصذوي اإلعاقة برعاية وتدريب وتأىيل

األشخاص ذوي اإلعاقة ،وتقديم خدمات اإلرشاد والتوعية ألسرىم ومؤسسات المجتمع المدني بيدف
دمجيم بالمجتمع .وتنمية القدرات واإلعتماد عمى الذات .كما تشرف المديرية عمى مراكز ومؤسسات

األشخاص المعوقين في القطاعين الحكومي والتطوعي والخاص ومتابعة إجرااات ترخيصيا وتقييم
أدائيا واتخاذ اإلجرااات الالزمة بحق المخالفين.ويتكون ىيكميا التنظيمي من األقسام التالية،قسم

المراكز والمؤسسات ،قسم التدريب وادماج األشخاص ذوي اإلعاقة ،قسم المتابعة والتقييم الفني ،وقسم
اإلشراف التربوي لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وتنفيذا ليذا الدور حققت المديرية خالل عامي (،8101
 )8102اإلنجازات المبينة في الجدول رقم ( )1وفقاً لمؤشرات قياس األداا.

انجذول رقم (ٌ )2ىضح إوجاساث مذٌزٌت شؤون األشخاصذوي اإلعاقتنعامً ()7112 ،7112
مؤشزاتقٍاساألداء
عدد األشخاص من ذوي اإلعاقة المستفٌدٌن من مراكز تشخٌص االعاقات
عدد األشخاص من ذوي اإلعاقة المستفٌدٌن من مراكز التأهٌل المهنً /الوزارة
عدد االسر التً تم تدرٌبها وتأهٌلها للتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة فً مراكز الوزارة
عدد األشخاص من ذوي اإلعاقة المستفٌدٌن من الخدمات االٌوائٌة التابعة للوزارة
عدد األشخاص من ذوي اإلعاقة الذٌن تم تأهٌلهم مهنٌا فً مراكز التأهٌل المهنً (الخرٌجٌن) الوزارة
عدد األشخاص من ذوي اإلعاقة المستفٌدٌن من مراكز المنار التابعة للوزارة
عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذٌن تم شراء الخدمة لهم من مراكز القطاع الخاص والتطوعً على نفقة الوزارة
عدد األشخاص من ذوي اإلعاقة الموجودٌن فً مراكز القطاع الخاص والتطوعً الذٌن تشرف علٌهما لوزارة

اإلوجاساث
7112
7112
11274
6275
25
112
611
171
565
561
12
46
211
245
1221
1272
4611
5161

يبين الجدول اعاله رقم ( )1أن الو ازرة عممت عمى تقديم البرامج و الخدمات التعميمية والتدريبية
والتأىيمية لألطفال ذوي اإلعاقة العقمية البالم عددىم ( )101شخص،وتقدي مخدمات التشخيص

والتدخل المبكر لذ ( )00182شخص ،وشراا الخدمات النيارية واإليوائية الشاممة لذ ( )0221شخص
من ذوي اإلعاقة عمى نفقة الو ازرة ،كما تتطمع الو ازرة خالل الفترة القادمة إلى تطوير سياستيا في مجال

األشخاص ذوي اإلعاقة عبر تفعيل برنامج التأىيل المجتمع لألشخاص ذوي اإلعاقة وايجاد بدائل

مرحمية ودائمة لممراكز اإليوائية وتطويرىا لتصبح مراكز نيارية دامجة ،وىذه اإلنجازات تسيم في
تحقيق األىداف اإلستراتيجية الخاصة بالو ازرة بالتحديد اليدف اإلستراتيجي المتعمق بتطوير الخدمات

اإلجتماعية واإلرتقاا بنوعيتيا وجودتيا.

21

ثامناً :إنجازات مديرية الشؤون القانونية:
تعمل المديرية بنيج تشاركي وفق مرجعيات أساسية ،أبرزىا ،قانون و ازرة الشؤون االجتماعية

والعمل رقم ( )02لسنة ( )0316وتعديالتو،وكافة التشريعات الناطمة لعمل الو ازرة،وتعنى المديرية

بإعداد مشاريع القوانين واألنظمة والتعميمات الالزمة لعمل الو ازرة ،وتقوم بتقديم المشورة القانونية في

مجال الق اررات اإلدارية ،واالتفاقيات العربية والدولية ،والعقود واالتفاقيات الخاصة بعمل الو ازرة ،واعداد

لوائح الدعاول أمام المحاكم الحقوقية والشكاول أمام المحاكم الجزائية والنيابة العامة ،والردود عمى
االستدعااات المقدمة امام محكمة العدل العميا ،وتنظيم كافة الوثائق الالزمة ليا.ويتكون ىيكميا

التنظيمي من األقسام التالية،قسم متابعة القضايا والمساعدة القانونية ،قسم االتفاقيات والعقود ،قسم
االستشارات القانونية والتشريعات ،وقسم حقوق االنسان ،وتنفيذاً ليذا الدور حققت المديرية خالل عامي

( )8102 ،8101اإلنجازات المبينة في الجدول رقم ( )2وفقاً لمؤشرات قياس األداا.

انجذول رقم (ٌ )2ىضح إوجاساث مذٌزٌت انشؤون انقاوىوٍت نعامً ()7112 ،7112
مؤشزاتقٍاساألداء
عدد االتفاقٌات المعدة والمدققة والمعتمدة
عدد مسودات مشارٌع القوانٌن واالنظمة والتعلٌمات التً تم رفعها للجهات ذات العالقة
بأمرها
عدد مشارٌع القوانٌن واالنظمة والتعلٌمات التً تم رفعها من الوزارة للجهات ذات العالقة
بأمرها وتم اقرارها بالجرٌدة الرسمٌة
عدد المشورات القانونٌة المقدمة
عدد الردود التً تمت على االستدعاءات واللوائح الواردة من المحاكم (تبلٌغات)

اإلوجاساث
7112
7112
742
766
12
4
7

7

2746
711

1624
125

تبين االنجازات الوارده في الجدول اعاله رقم ( )2سعي الو ازرة الى تحقيق اىدافيا االستراتيجية
والمتعمق بتطوير السياسات والتشريعات االجتماعية ،وذلك من خالل مراجعة التشريعات وتحديثيا وفق
سمسمة اإلجرااات التشريعية المعتمدة إضافة الى صياغة االتفاقيات التي تسيم في عممية تقديم

الخدمات لمفئات المستيدفة في مجاالت الحماية والرعاية والتنمية.

20

تاسعاً :إنجازات مديرية السياسات واالستراتيجيات:
تعمل المديرية بنيج تشاركي وفق مرجعيات أساسية ،أبرزىا ،قانون و ازرة الشؤون االجتماعية

والعمل رقم ( )02لسنة ( )0316وتعديالتو ،وتعنى ىذه المديرية برسم السياسات االجتماعية واعداد
الدراسات وتحميل البيانات اإلحصائية والظواىر االجتماعية إليجاد الحمول .وتقوم المديرية بمتابعة
البرامج والمشاريع الخاصة بعمل الو ازرة .كما تعنى المديرية برسم سياسات دمج مفيوم النوع االجتماعي

ووضع استراتيجياتو ،ومتابعة متغيراتو .وتعمل المديرية عمى متابعة العالقات الخارجية مع الجيات
الداعمة والممولة وتطبيق االتفاقيات وااللتزامات المترتبة عمييا حسب األصول .وتقوم المديرية بمتابعة
برامج ومشاريع وق اررات جامعة الدول العربية.ويتكون ىيكميا التنظيمي من األقسام التالية ،قسم

السياسات االجتماعية ،قسم التعاون الدولي ،وقسم إدارة المشاريع والتمويل ،قسم النوع االجتماعي،
وقسم ادارة االزمات ورصد الظواىر االجتماعية ،وتنفيذاً ليذا الدور حققت المديرية خالل عامي

( )8102 ،8101اإلنجازات المبينة في الجدول رقم ( )3وفقاً لمؤشرات قياس األداا.

انجذول رقم (ٌ )6ىضح إوجاساث مذٌزٌت انسٍاساث واالستزاتٍجٍاث نعامً ()7112 ،7112
مؤشزاتقٍاساألداء

ػذد االرفبلٛبد ٔانجشٔرٕكٕالد ٔيزكشاد انزفبْى انز ٙرًذ يزبثؼزٓب أ يشاجؼزٓب
أ رذذٚضٓب.
ػذد صٚبساد انٕفٕد يٍ انذٔل انؼشثٛخ ٔانظذٚمخ انز ٙرى انزُسٛك نٓب ٔرُفٛزْب.
ػذد يهفبد جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ انز ٙرى اػذاد رمبسٚش دٕنٓب.

اإلوجاساث
7112
7112
17
11
2
151

2
151

يتضح من الجدول اعاله رقم ( )3بأن الو ازرة تسعى دوماً الى ايجاد الدعم من خارج

المخصصات المالية المرصودة في موازنتيا لعام ( )8102وذلك من خالل استقطاب التمويل لدعم
برامجيا وتقديم خدماتيا لمفئات المستيدفة في مجاالت الحماية والرعاية والتنمية ،وىذا يسيم في تحقيق

األىداف األستراتيجية الخاصة بالو ازرة وخاصة اليدف االستراتيجي المتعمق بتطوير وبناا الشراكات
ومأسستيا وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال العمل االجتماعي.

21

عاش ارً :إنجازات مديرية األبنية والمساكن:
تعمل المديرية بنيج تشاركي وفق مرجعيات أساسية ،أبرزىا ،قانون و ازرة الشؤون االجتماعية
والعمل رقم ( )02لسنة ( )0316وتعديالتو،نظام االشغال الحكومية رقم ( )10لسنة ( )0326واالنظمة
المعدلة لو ،نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم ( )11لسنة  ،0312نظام شراا العقارات

لصالح الحكومة رقم ( )62لسنة  ،8102تعميمات االستفادة من مساكن االسر الفقيرة ،وتعميمات
االنفاق عمى مساكن االسر العفيفة ،وتعنى المديرية بتأمين سكن كريم لألسر الفقيرة وصيانة المساكن

القائمة ليم ،وانشاا أبنية جديدة لمؤسسات ومراكز الو ازرة وتأىيل وتطوير األبنية القديمة
وصيانتيا،واستئجار األبنية الالزمة لمو ازرة ،والمشاركة في ترخيص أبنية المؤسسات االجتماعية العائدة

لمقطاع الخاص.ويتكون ىيكميا التنظيمي من األقسام التالية ،قسم االبنية ،قسم الصيانة ،قسم األراضي
واالستمالك ،وتنفيذاً ليذا الدور حققت المديرية خالل عامي ( )8102 ،8101اإلنجازات المبينة في

الجدول رقم ( )01وفقاً لمؤشرات قياس األداا.

انجذول رقم (ٌ )11ىضح إوجاساث مذٌزٌت األبىٍت وانمساكه نعامً ()7112 ،7112
مؤشزاتقٍاساألداء

ػذد يسبكٍ األسش انفمٛشح انزشاكً ٙانز ٙرى ئَشبؤْب أٔ ششاْب أٔ طٛبَزٓب يُز ثذء انجشَبيج ػبو 1111
ػذد يسبكٍ األسش انفمٛشح انز ٙرى ئَشبؤْب ٔششائٓب أٔ طٛبَزٓب
ػذدانًسزفٛذ ٍٚيٍ يسبكٍ األسشانفمٛشحانز ٙرى ئَشبؤْب ٔششائٓب أٔ طٛبَزٓب
ػذد يسبكٍ االسشانفمٛشح انز ٙرى اَشبؤْب
ػذد انٕدذاد انسكُٛخ (اػبفخ ٔطٛبَخ) نالسشانفمٛشح
ػذدانًسبكٍ انز ٙرى ششاؤْب
ػذد انًسزفٛذ ٍٚيٍ ثُبء ٔطٛبَخ ٔششاء يسبكٍ االسش انفمٛشح يٍ فئخ رٔ٘ اإلػبلخ
ػذد انًسزفٛذ ٍٚيٍ ثُبء ٔ طٛبَخ ٔششاء يسبكٍ االسشانفمٛشح يٍ فئخ االَبس
ػذد االسشانز ٙرى ربْٛهٓب فؼه ٙانالسزفبدح يٍ يسبكٍ االسش انفمٛشح
ػذد انذساسبد االجزًبػٛخ انًؼذح نإلسزفبدح يٍ خذيخ فهس انشٚف
ػذد انًسبكٍ انز ٙرى اٚظبل انخذيبد نٓب
ػذد انًسزفٛذ ٍٚيٍ اثُبء انًإسسبد يٍ يسبكٍ االسشانفمٛشح
ػذد انًجبَ ٙانز ٙرى اَشبؤْب نهٕصاسح نزمذٚى انخذيبد
ػذد االثُٛخ انز ٙرى اسزئجبسْب نهٕصاسح نزمذٚى انخذيبد
ػذد االثُٛخ انز ٙرًذ طٛبَزٓب انًًهٕكخ ٔانًسزأجشح

اإلوجاساث
7112
7112
1227
1266
27
22
427
422
44
55
72
12
5
11
72
77
12
75
27
22
251
121
25
21
7
2
1
1
7
7
57
41

يتضح من الجدول المشار اليو اعاله رقم ( )01الى قيام الو ازرة بتنفيذ اجرااات لتطوير البنية

التحتيو الماكن تقديم الخدمات التابعو ليا مما يسيم في عممية تحسين الخدمات المقدمة ،وتوفير

المأول والمسكن المالئم لألسرة االشد فق اًر لتمكينيا من القيام بوظائفيا االساسية .وىذه االجرااات

والبرامج تصب في تحيق االىداف االستراتيجية الخاصة الو ازرة والمتعمقة في ،تعزيز القدرة المؤسسية

لمو ازرة وتجذير ثقافة التميز ،والمساىمة في تمكين المجتمعات المحمية والفئات المستيدفة.
22

الحادي عشر :إنجازات مديرية التطوير المؤسسي:
تعمل المديرية بنيج تشاركي وفق مرجعيات أساسية ،أبرزىا ،قانون و ازرة الشؤون االجتماعية

والعمل رقم ( )02لسنة ( )0316وتعديالتو ،نظام التنظيم اإلداري لو ازرة التنمية االجتماعية لعام

 ،8101نظام تحسين الخدمات ،ومنيجيات عمل تطوير االداا المؤسسي المعتمدة .وتعمل المديرية
عمى االشراف عمى إعداد الخطة اإلستراتيجية لمو ازرة وتأىيل الو ازرة لممشاركة في جوائز الممك عبدا

الثاني لتميز األداا الحكومي والشفافية،تقديم الدعم الفني لحوسبة العمميات واألنظمة في الو ازرة ،صيانة
الشبكات ،تسييل عممية تطبيق مشاريع الحكومة اإللكترونية في الو ازرة ،كما تشرف المديرية عمى إدارة
المعرفة وتطوير المخزون المعرفي ،وتساىم في تطوير وسائل وقنوات االتصال الداخمي

والخارجي.ويتكون ىيكميا التنظيمي من األقسام التالية ،قسم تطوير االداا المؤسسي ،قسم الدعم الفني
والشبكات ،قسم البرمجة والحكومة اإللكترونية ،قسم إدارة وتحسين الخدمات ،وقسم المتابعة

والتقييم.وتنفيذاً ليذا الدور حققت المديرية خالل عامي ( )8102 ،8101اإلنجازات المبينة في الجدول

رقم ( )00وفقاً لمؤشرات قياس األداا.

انجذول رقم (ٌ )11ىضح إوجاساث مذٌزٌت انتطىٌز انمؤسسً نعامً ()7112 ،7112
مؤشزاتقٍاساألداء

ػذد يسزخذي ٙانجشٚذ اإلنكزشَٔ ٙف ٙانٕصاسح
ػذد األَظًخ انًسزذذصخ دست دبجخ انؼًم خالل انؼبو.
ػذد انٕدذاد اإلداسٚخ انًشثٕؽخ ػهٗ انشجكخ يغ انٕصاسح.
ػذد انخطؾ اإلسزشارٛجٛخ انز ٙرى ئػذادْب يٍ نجُخ انزخطٛؾ ثًإششارٓب
ػذد انزمبسٚش انسُٕٚخ انز ٙرى ئػذادْب ٔاػزًبدْب
ػذد خطؾ ػًم انًذٚشٚبد ف ٙانًشكض انز ٙرى ئػذادْب ثًإششارٓب
ػذد خطؾ ػًم انًذٚشٚبد ف ٙانًٛذاٌ انز ٙرى ئػذادْب ثًإششارٓب
ػذد انًسزٕٚبد اإلداسٚخ ف ٙانًشكض ٔانًٛذاٌ انز ٙرى رًٕاءيزٓب يغ انخطخ االسزشارٛجٛخ
ػذد اَظًخ انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى انز ٙانؼًم ثٓب
ػذد االَظًخ انًسزذذصخ
ػذد انخذيبد االنكزشَٔٛخ انًسزذذصخ

اإلوجاساث
7112
7112
221
241
5
7
64
67
1
1
1
2
12
12
41
41
65
56
1
1
1
7
5
-

ولغايات تطوير الخدمات عممت الو ازرة عمى إعداد خطة التحول اإللكتروني لتسييل وصول

الخدمات االجتماعية لطالبييا ،حيث وفرت عممية الربط اإللكتروني مع شركائيا في تقديم الخدمات

بشكل إلكتروني،كما عممت الو ازرة عمى تطوير وتحديث موقعيا اإللكتروني الذي اشتمل عمى نماذج
إلكترونية لطمبات حق الحصول عمى المعمومات واستقبال الشكاول والتواصل مع المواطنين .وعممت

الو ازرة عمى ربط ( )62وحدة إدارية ميدانية تابعة ليا وتم رفع سرعة وكفااة خطوط الربط اإللكتروني
23

لخذ ذدمة تشغيذ ذل األنظمذ ذة المحوسبة وكاميرات المراقبة بين الو ازرة و( )62وحده ادارية من ( )8ميغا الى

(  )01ميغا .وفي مجال تطوير األداا المؤسسي والتميز حققت الو ازرة نسبة تحسن بمغت ( )%3وفقاً
لنتائج تقييم مركز جائزة الممك عبدا الثاني لمتميز ،إضافة إلى تحقيق نسبة رضا متمقي الخدمة بمغت

(.)%18وىذه اإلجرااات واالنجازات تسيم بشكل مباشر في تحقيق األىداف األستراتيجية الخاصو
بالو ازرة ،وبالتحديد اليدف االستراتيجي المتعمق بتعزيز القدرة المؤسسية لمو ازرة وتجذير ثقافة التميز.

24

الثاني عشر :إنجازات مديرية الشؤون اإلدارية:
تعمل المديرية بنيج تشاركي وفق مرجعيات أساسية ،أبرزىا ،قانون و ازرة الشؤون االجتماعية

والعمل رقم ( )02لسنة ( )0316وتعديالتو ،نظام الموازم العامة رقم ( )28لسنة( )0332وتعديالتو
والتعميمات الصادرة بموجبو ،وتعنى مديرية الشؤون اإلدارية بتأمين كافة احتياجات الو ازرة من المواد

والموازم ،ومتابعة عمميات شرائيا واستالميا وصرفيا وتخزينيا وادارة المستودعات ومراقبة عمميات الجرد
الدوري ،وتعمل المديرية عمى تأمين الخدمات الالزمة كاإلتصاالت وعمميات الصيانة والنظافة لكافة
مرافق الو ازرة ،وتقوم بتنظيم تناقل المراسالت الصادرة والواردة من والى الو ازرة؛ وتقوم بتأمين احتياجات

الو ازرة من وسائل النقل ومتابعة صيانتيا وادارة حركتيا وتنقالتيا ،ويتكون ىيكميا التنظيمي من األقسام
التالية ،قسم الموازم واالمداد ،قسم الديوان ،قسم الخدمات المساندة ،قسم الحركة ،قسم المشتريات
والعطااات ،وتنفيذاً ليذا الدور حققت المديرية خالل عامي ( )8102 ،8101اإلنجازات المبينة في

الجدول رقم ( )08وفقاً لمؤشرات قياس األداا.

انجذول رقم (ٌ )17ىضح إوجاساث مذٌزٌت انشؤون اإلدارٌت نعامً ()7112 ،7112
مؤشزاتقٍاساألداء

انؼذد انزشاكً ٙنٕسبئؾ انُمم.
َسجخ األجٓضح ف ٙانٕصاسح انٗ ػذد انًٕظف.ٍٛ
ػذد انؼطبءاد انز ٙرى ؽشدٓب نغبٚبد رًذٚذ انٕصاسح يٍ يٕاد ئغبصخ ٔلشؽبسٛخ ٔأجٓضح
ٔأصبس.
ػذد دفبرشسجالد انشدالد انز ٙرى طشفٓب نمسى انذشكخ /انٕصاسح.
ػذد انؼطبءاد انز ٙرى ؽشدٓب نغبٚبد انخذيبد انًسبَذح نسُخ كبيهخ.
ػذد انٕصبئك انز ٙرى أسشفزٓب انكزشَٔٛب.
ػذد انًسزفٛذ ٍٚيٍ انًسبػذاد انؼُٛٛخ انز ٙرمذيٓب انٕصاسح ثبنزُسٛك يغ انًؼُ ٍٛٛيٍ
دسبة انًٕاصَخ ٔانزجشػبد.

اإلوجاساث
7112
7112
742
742
%65
%21
111
25
1751
7
55212
6171

1111
7
67511
17615

يبين الجدول أعاله رقم ( )08دور مديرية الشؤون اإلدارية في عممية تقديم الخدمات المساندة

لموحدات االدارية من اجل تقديم خدماتيا بكفااة وىذا يرتبط باليدف االستراتيجي المتعمق عتعزيز القدرة

المؤسسية لمو ازرة وتجذير ثقافة التميزع

25

الثالث عشر :إنجازات مديرية الموارد البشرية:
تعمذذل المديريذذة بذذنيج تشذذاركي وفذذق مرجعيذذات أساسذذية ،أبرزىذذا ،قذذانون و ازرة الشذذؤون االجتماعيذذة

والعمذذل رقذذم ( )02لسذذنة ( )0316وتعديالتذذو ،نظذذام دي ذوان الخدمذذة المدنيذذة رقذذم ( )28لسذذنو (،)8102

وتعنذ ذ ذ ذذى مديريذ ذ ذ ذذة الم ذ ذ ذ ذوارد البش ذ ذ ذ ذرية بالمشذ ذ ذ ذذاركة فذ ذ ذ ذذي وضذ ذ ذ ذذع سياسذ ذ ذ ذذات الم ذ ذ ذ ذوارد البش ذ ذ ذ ذرية وتطذ ذ ذ ذذوير
االسذذتراتيجياتواألنظمة والبذرامج المتضذذمنة جميذذع عمميذذات المذوارد البشذرية وتطبيقيذذا بكفذذااة وبمذذا يضذذمن

تذذوفير الم ذوارد البش ذرية المؤىمذذة والقذذادرة عمذذى العمذذل حسذذب متطمبذذات الخطذذة اإلسذذتراتيجية لذذو ازرة التنميذذة
االجتماعية؛ وادارة شؤونيا ومتابعة كافة اإلجرااات المتعمقذة بيذا مذن تذاريخ االسذتقطاب ولغايذة االنفكذاك
عن العمل؛ وتطوير قدراتيا ورفع كفااتيا بتدريبيا وتأىيميا باستمرار من أجل االرتقاا بمستول الخدمات

التي تقدميا الو ازرة وتحسينيا.ويتكون ىيكميا التنظيمي من األقسام التالية ،قسم تخطيط الموارد البشذرية،
قسذذم بيانذذات وسذذجالت الم ذوارد البش ذرية ،قسذذم ادارة الم ذوارد البش ذرية ،قسذذم تنميذذة الم ذوارد البش ذرية ،وتنفيذذذاً
ليذا الدور حققت المديرية خالل عامي ( )8102 ،8101اإلنجازات المبينة في الجدول رقم ( )02وفقاً

لمؤشرات قياس األداا.

انجذول رقم (ٌ )12ىضح إوجاساث مذٌزٌت انمىارد انبشزٌت نعامً ()7112 ،7112
مؤشزاتقٍاساألداء

ػذد انًٕظف ٍٛانزٚ ٍٚزى رذسٚجٓى يٍ خالل انذبلٓى ف ٙفؼبنٛبد خبسجٛخ ٔداخهٛخ
ػذد انًٕظف ٍٛانز ٍٚرى رذسٚجٓى ثًٕجت خطخ االدالل ٔانزؼبلت انٕظٛفٙ
ػذد انًٕظف ٍٛانز ٍٚرى رؼُٓٛى ثٕظبئف لٛبدٚخ ثًٕجت خطخ االدالل ٔ انزؼبلت
ػذد ثطبلبد انٕطف انٕظٛف ٙانز ٙرى اػذادْب ٔيشاجؼزٓب
ػذد انًٕظف ٍٛانز ٍٚرى رؼُٓٛٛى خالل انؼبو
ػذد انًٕظف ٍٛانز ٍٚرى رؼذٚم أػبػٓى انٕظٛفٛخ يٍ خالل (صٚبدح يإْم،رشفٛغ يٍ فئخ
أنٗ انٗ فئخ اػهٗ)
ػذد انجشايج انزذسٚجٛخ انز ٙرى رُفٛزْب
ػذد انجشايج انًمزشح رُفٛزْب ف ٙانخطخ ػًٍ يٕاصَخ انٕصاسح ٔيُؼًٍ ادزٛبجبد
انًٕظف.ٍٛ
ػذد انًٕظف ٍٛانز ٍٚرى اٚفبدْى ف ٙثؼضبد دساسٛخ
ػذد انطهجخ انز ٍٚرى رذسٚجٓى كًزطهت الكًبل دساسزٓى انجبيؼٛخ

اإلوجاساث
7112
7112
7451
7471
52
24
2
4
171
271
52
21
27
42
761
72

262
15

2
25

6
172

يالحظ من الجدول اعاله رقم ( )02بأن الو ازرة تسعى إلى تعزيز وبناا قدرات العاممين لدييا من خالل
تعزيز المعارف وتحسين الميارات لدييم لتمكينيم من القيام بميماىم المنصوص عمييا في بطاقات الوصف

الوظيفي ،اضافة الى توظيف ىذه المعارف والخبرات في سياسات الموارد البشرية المتعمقة باالحالل والتعاقب

الوظيفي،وىذا يساىم في تحقيق اليدف االستراتيجي الذي ينص عمى ع تعزيز القدرة المؤسسية لمو ازرة وتجذير
ثقافة التميزع.
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الرابع عشر :إنجازات مديرية الموارد المالية:
تعمذذل المديريذذة بذذنيج تشذذاركي وفذذق مرجعيذذات أساسذذية ،أبرزىذذا ،قذذانون و ازرة الشذذؤون االجتماعيذذة

والعمذذل رقذذم ( )02لسذذنة ( )0316وتعديالتذذو ،النظذذام المذذالي رقذذم ( )2لسذذنة ( ،)0332وتعنذذى مديريذذة
الموارد المالية بإدارة األنشطة المتعمقذة بالمسذائل الماليذة والتذي تشذتمل عمذى إعذداد مشذروع موازنذة الذو ازرة

بالتنسذذيق مذذع جميذذع المذذديريات والوحذذدات اإلداريذذة ،واعذذداد الحسذذابات الشذذيرية والختاميذذة عمذذى اخذذتالف
أنواعيذذا ،وتوزيذذع وص ذذرف الم ذوارد المالي ذذة المتاحذذة حس ذذب خطذذة اإلنف ذذاق المقذذررة ،كم ذذا تسذذاىم المديري ذذة
بالعمل عمى توفير التمويل الالزم لتنفيذ خطة الو ازرة اإلستراتيجية من المصادر المتاحة ،ويتكون ىيكميا

التنظيمي من األقسام التالية،لسى انًذبسبجخ ،لسبى انزبذلٛك انًببن ،ٙلسبى انشٔاربت ،لسبى انظبشف انًببن،ٙ
لسى االيبَبد ،وتنفيذاً ليذا الدور حققت المديريذة خذالل عذامي ( )8102 ،8101اإلنجذازات المبينذة فذي

الجدول رقم ( )02وفقاً لمؤشرات قياس األداا.

انجذول رقم (ٌ )14ىضح إوجاساث مذٌزٌت انمىارد انمانٍت نعامً ()7112 ،7112
اإلوجاساث

مؤشزاتقٍاساألداء
7112
%62.51

َسجخ انًجبنغ انز ٙرى اَفبلٓب يٍ اجًبن ٙيخظظبد انٕصاسح انًشطٕدح فٙ
يٕاصَخ انٕصاسح يٍ خالل انًٕلف انًبن.ٙ
%66.1
َسجخ االَجبص يٍ انًشبسٚغ انشأسًبنٛخ انًًٕنخ /انًشطٕدح ػًٍ انًٕاصَخ
انشأسًبنٛخ.
اجًبن ٙانسمٕف انًًُٕدخ يٍ لًٛخ اجًبن ٙانذٕالد انظبدسح خالل انؼبو 21,471,111
21,271,477
اجًبن ٙلًٛخ انشٛكبد انًظشٔفخ يٍ اجًبن ٙلًٛخ انشٛكبد انظبدسح.
1
اػذاد انًٕاصَخ انؼبيخ نهٕصاسح

7112
%22.711
%66.211
27,611,111
21,752,612
1

يبين الجدول أعاله رقم ( )02دور مديرية الموارد المالية في إدارة العمميات المالية وادارة موازنتيا
السنوية لمو ازرة من اجل رفدىا بالمخصصات المالية لبرامجيا ومشاريعيا وىذا يرتبط باليدف
االستراتيجي المتعمق عتعزيز القدرة المؤسسية لمو ازرة وتجذير ثقافة التميزع
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الخامس عشر :إنجازات مديرية االتصال:
تعمذذل المديريذذة ب ذذنيج تشذذاركي وف ذذق مرجعيذذات أساس ذذية ،أبرزىذذا ،ق ذذانون و ازرة الشذذؤون االجتماعي ذذة

والعم ذذل رق ذذم ( )02لس ذذنة ( )0316وتعديالت ذذو،وتعنى ى ذذذه المديري ذذة ب ذذإبراز ص ذذورة ايجابي ذذة ع ذذن ال ذذو ازرة
ونش ذذاطاتيا وتنظ ذذيم العالق ذذة م ذذع وس ذذائل االع ذذالم وتك ذذوين رأي ع ذذام مس ذذاند ل ذذو ازرة التنميذ ذة االجتماعي ذذة

وقضاياىا االنسانية .ويتكون ىيكميا التنظيمي من األقسذام التاليذة ،قسذم االعذالم ،قسذم التوعيذة والتثقيذف
المجتمعي ،قسذم العالقذات العامذة ،قسذم المسذؤولية المجتمعيذة ،وتنفيذذاً ليذذا الذدور حققذت المديريذة خذالل

عامي ( )8102 ،8101اإلنجازات المبينة في الجدول رقم ( )01وفقاً لمؤشرات قياس األداا.
انجذول رقم (ٌ )15ىضح إوجاساث مذٌزٌت االتصال نعامً ()7112 ،7112
مؤشزاتقٍاساألداء

ػذد دًالد انزٕػٛخ ٔانزضمٛف انز ٙرى رُفٛزْب (دػى خبسج)ٙ
ػذد دًالد انزٕػٛخ انًجزًؼٛخ (انٕصاسح)
ػذد انًضمف ٍٛانز ٍٚرهمٕا دٔساد رُشٛطٛخ
ػذد انًضمف ٍٛانًُفز ٍٚنذًالد انزٕػٛخ (دػى خبسج)ٙ
ػذد انًضمف ٍٛانًُفز ٍٚنذًالد انزٕػٛخ انًجزًؼٛخ (انٕصاسح)
ػذد انًسزفٛذ ٍٚيٍ دًالد انزٕػٛخ انًجزًؼٛخ (انٕصاسح)
ػذد سسبئم انزٕػٛخ انًُشٕسح انكزشَٔٛب
ػذد انفؼبنٛبد ٔانُذٔاد ٔانًإرًشاد ٔاالجزًبػبد ٔ ٔسش انؼًم انًزؼهمخ ثأػًبل انٕصاسح انز ٙرى
يزبثؼخ رُفٛزْب
ػذد انفؼبنٛبد ٔاألَشطخ ٔانجشايج انًُجضمخ ػٍ يذٚشٚبد يشكض انٕصاسح ٔانًٛذاٌ انز ٙرى َششْب يٍ
خالل طفذخ انفٛسجٕن
ػذد األفالو انًظٕسح انخبطخ ثبنٕصاسح ٔرظٕٚشْب ٔيَٕزبجٓب
ػذد انزمبسٚش انظذفٛخ انًُشٕسح
ػذد انذػٕاد انًخزهفخ نٕسبئم اإلػالو ٔانظذفٍٛٛ
ػذد انجٕالد انًٛذاَٛخ نزغطٛخ جٕالد انٕصٚشح
ػذد انًشاسالد ٔانًخبؽجبد اإلػاليٛخ انظبدسح
ػذد اإلػالَبد انًُشٕسح فٔ ٙسبئم اإلػالو
ػذد ٔكبالد األَجبء ٔيذطبد انزهفضٔ ٌٕٚاالراػخ انز ٙرغطَ ٙشبؽبد انٕصاسح ثشكهٔ ٙيٙ
ػذد انًٕالغ اإلنكزشَٔٛخ انز ٙرغط ٙأخجبس انٕصاسح
ػذد انذبالد اإلَسبَٛخ انًشطٕدح ٔانًُشٕسح ف ٙاإلػالو انزٚ ٙزى يزبثؼزٓب
ػذد دًالد انزٕػٛخ انًجزًؼٛخ ( انسٛبسبد االجزًبػٛخ نًُبْؼخ انؼُف ٔانزكفٛش)
ػذد انًضمف ٍٛانًُفز ٍٚنذًالد انزٕػٛخ انًجزًؼٛخ ( انسٛبسبد االجزًبػٛخ نًُبْؼخ انؼُف ٔانزكفٛش)
ػذد انًسزفٛذ ٍٚيٍ دًالد انزٕػٛخ انًجزًؼٛخ ( انسٛبسبد االجزًبػٛخ نًُبْؼخ انؼُف ٔانزكفٛش).
ػذد دًالد انزٕػٛخ ( انفشطخ انسكبَٛخ)
ػذد انًضمف ٍٛانًُفز ٍٚنذًالد انزٕػٛخ ( انفشطخ انسكبَٛخ)
ػذد انًسزفٛذ ٍٚيٍ دًالد انزٕػٛخ انًجزًؼٛخ ( انفشطخ انسكبَٛخ)
ػذد انًسزفٛذ ٍٚيٍ دًالد انزٕػٛخ انٕانذٚخ (دػى خبسج)ٙ
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اإلوجاساث
7112
7112
27
151
1121
411
41
24
41
24
41
41
12741
4.264
1115
1277
66
14
222

1415

4
67
167
47
211
51
61
151
21
122
41
6212
27
41
7.711
2.257

2
572
756
62
646
66
626
151
46
451
41
11225
172
41
7222
611

يالحظ من الجدول اعاله رقم ( )01الدور الوقائي التي تقوم بيا الو ازرة لمحد من الظواىر

السمبية وتعزيز الظواىر االيجابية وىذا يسيم بشكل مباشر في تحقيق االىداف االستراتيجية الخاصو
بالو ازرة ،وبالتحديد اليدف االستراتيجي المتعمق بذ عالمساىمة في تمكين المجتمعات المحمية والفئات

المستيدفةع.
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السادس عشر :إنجازات وحدة الرقابة الداخمية:
تعمل المديرية بنيج تشاركي وفق مرجعيات أساسية ،أبرزىا ،قانون و ازرة الشؤون االجتماعية
والعمل رقم ( )02لسنة ( )0316وتعديالتو،تعميمات معايير الرقابة المالية لسنة  ،8100التعميمات

التنظيمية لوحدات الرقابة الداخمية الصادر بموجب المادة ( )08من نظام الرقابة الداخمية رقم ()2

لسنة( ،)8100وتعمل وحدة الرقابة الداخمية عمى حوكمة الق اررات اإلدارية والمالية والفنية وفق

التشريعات التي تحكم عمل الو ازرة ،وترتبط الوحدة مباشرة مع وزير التنمية اإلجتماعية ،ويتكون ىيكميا
التنظيمي من األقسام التالية ،قسم التدقيق والرقابة المالية ،قسم التدقيق والرقابة االدارية ،قسم الرقابة

الفنية،وتنفيذاً ليذا الدور حققت المديرية خالل عامي ( )8102 ،8101اإلنجازات المبينة في الجدول

رقم ( )06وفقاً لمؤشرات قياس األداا.

انجذول رقم (ٌ )16ىضح إوجاساث وحذي انزقابت انذاخهٍت نعامً ()7112 ،7112
مؤشزاتقٍاساألداء

انزذلٛك ػهٗ يسزُذاد انُفمبد ٔااليبَبد.
انشد ػم اسزٛؼبدبد دٕٚاٌ انًذبسجخ ٔانكزت انشلبثٛخ انظبدسح يٍ دٕٚاٌ
انًذبسجخ ٔٔصاسح انًبنٛخ دٛش ثهغ ػذد االسزٛؼبدبد ٔانكزت انز ٙػًهذ انٕصاسح
ػهٗ رظٕٚجٓب ٔآَبء ثؼؼٓب.
انشد ػهٗ انشكبٖٔ يٍ كبفخ انجٓبد انشلبثٛخ ٔآَبؤْب دست االطٕل.
صٚبسح نهزذلٛك انًبنٔ ٙاالداس٘ ٔانفُ ٙػهٗ انٕدذاد انذكٕيٛخ ٔانخبطخ ٔاالْهٛخ
ٔانزطٕػٛخ ثًبفٓٛب انًذٚشٚبد ٔانًكبرت ٔانًشاكضانزبثؼخ نٓب يٕصػخ.
انًشبسكخ ثزشخٛض يشكض ٚشػٗ انًؼبل.ٍٛ
انًشبسكخ ثبنجُخ نهزذلٛك ٔانزذمٛك.
ػذد انكزت انظبدسحا نز ٙرى رذلٛمٓب.

اإلوجاساث
7112
7112
12252
62151
112
56

24
717

65
722

22
26
5111

45
142
72525

يالحظ من الجدول اعاله رقم ( )06دور الو ازرة في ضمان سالمة إجرااات الق اررات االدارية

والمالية بما يتوافق مع مبادئ الحوكمة الرشيدة وىذا يسيم بشكل مباشر في تحقيق االىداف
االستراتيجية الخاصو بالو ازرة ،وبالتحديد اليدف االستراتيجي المتعمق بذ عتعزيز القدرة المؤسسية لمو ازرة

وتجذير ثقافة التميزع.
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السابع عشر :إنجازات وحدة خدمة الجميور:
تعمل المديرية بنيج تشاركي وفق مرجعيات أساسية ،أبرزىا ،قانون و ازرة الشؤون االجتماعية

والعمل رقم ( )02لسنة ( )0316وتعديالتو ،وتعتبر وحدة خدمة الجميور بوابة وواجية و ازرة التنمية

االجتماعية ،وتعنى باستقبال متمقي الخدمة وتقديم الخدمة ليم بالتنسيق مع المديريات المعنية في
الو ازرة ،وبمتابعة الطمبات الواردة إلى الو ازرة من الديوان الممكي ورئاسة الوزراا ومجمس النواب ،والقيام

بإجراا دراسات الحالة االجتماعية واالستدعااات التي يتم تحويميا من والى الدوائر والمؤسسات

المعنية.ويتكون ىيكميا التنظيمي من األقسام التالية ،لسى االسشبد ٔانزٕج ،ّٛلسى االغبصخ ،وتنفيذاً ليذا

الدور حققت المديرية خالل عامي ( )8102 ،8101اإلنجازات المبينة في الجدول رقم ( )01وفقاً

لمؤشرات قياس األداا.

انجذول رقم (ٌ )12ىضح وجاساث وحذة خذمت انجمهىر نعامً ()7112 ،7112
مؤشزاتقٍاساألداء

ػذد يزهم ٙانخذيخ انز ٍٚرى اسزمجبنٓى
ػذد يزهم ٙانخذيخ انز ٍٚرى اسزمجبنٓى ٔلذيذ انخذيخ نٓى يٍ خالل ٔدذح خذيخ انجًٕٓس
يجبششح
ػذد يزهم ٙانخذيخ انز ٍٚرى اسزمجبنٓى ٔلذيذ انخذيخ نٓى ثبنزُسٛك يغ انًذٚشٚبد انًؼُٛخ فٙ
انٕصاسح
ػذد انطهجبد انٕاسدح يٍ انذٕٚاٌ انًهك ٙانٓبشً ٙانؼبيشدٕل ؽهجبد انًٕاؽٍُٛ
ػذد انطهجبد انٕاسدح يٍ سئبسخ انٕصساء دٕل ؽهجبد انًٕاؽٍُٛ
ػذد انطهجبد انٕاسدح يٍ جٓبد دكٕيٛخ اخشٖ
ػذد انذساسبد االجزًبػٛخ ٔاالسزذػبءاد انز ٙرى انزؼبيم يؼٓب
ػذد انًسزفٛذ ٍٚيٍ دسبة االغبصخ نهذبالد انطبسئخ ف ٙانٕصاسح
ػذد انًشاجؼ ٍٛانز ٍٚرى اسزمجبنٓى نطهت انًسبػذح ف ٙلسى االغبصخ
ػذد انًسزفذ ٍٚيٍ خالل يجبدساد ٔارفبلٛبد خبسج ّٛيجشيخ يغ انٕصاسح
ػذد انشكبٔ٘ ٔااللزشادبد انز ٙرى اسزمجبنٓب
ػذد انشكبٔ٘ ٔااللزشادبد انز ٙرى يؼبنجزٓب
ػذد ؽهجبد انذظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد انًمذيخ

اإلوجاساث
7112
7112
72166
76122
5266
17242
16726

11626

16
212
14
1451
266
2215
1412
152
122
-

75
212
51
7711
7412
6152
545
242
722
22

يوضح الجدول اعاله رقم ( )01دور الو ازرة في تطبيق ادوات تحسين الخدمات المقدمة
لممواطنين والمتعمقة بالدليل االرشادي لمكاتب خدمة الجميور ومنيجية الشكاوي واالقتراحات الحكومية،

اضافة الى دور الو ازرة بتطبيق االجرااات لضمان حق الحصول عمى المعمومات ،وىذا يسيم بشكل

مباشذ ذر في تحقيق االىذ ذ ذداف االستراتيجية الخاصو بالو ازرة ،وبالتحديذ ذد اليذ ذ ذ ذ ذدف االستراتيجي المتعم ذ ذ ذ ذ ذ ذق
بذ عتعزيز القدرة المؤسسية لمو ازرة وتجذير ثقافة التميزع.
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الثامن عشر :إنجازات وحدة مكافحة التسول:
تعمل المديرية بنيج تشاركي وفق مرجعيات أساسية ،أبرزىا ،قانون و ازرة الشؤون االجتماعية

والعمل رقم ( )02لسنة ( )0316وتعديالتو ،وتعنى وحدة مكافحة التسول بالحد من ظاىرة التسول
تطبيقا لمنصوص القانونية رقم ( )223من قانون العقوبات ،قانون االحداث ،قانون مراقبة سموك

االحداث وقانون و ازرة الشؤون االجتماعية والعمل بذضبط المتسولين ورعاية وتأىيل المحكومين منيم
بموجب احكام قضائية.ويتكون ىيكميا التنظيمي من األقسام التالية ،قسم ضبط المتسولين ،قسم مراكز

رعاية وتأىيل المتسولين ،وتنفيذاً ليذا الدور حققت المديرية خالل عامي ( )8102 ،8101اإلنجازات

المبينة في الجدول رقم ( )02وفقاً لمؤشرات قياس األداا.

انجذول رقم (ٌ )12ىضح إوجاساث وحذة مكافحت انتسىل نعامً ()7112 ،7112
مؤشزاتقٍاساألداء

ػذد انًزسٕن ٍٛانًمجٕع ػهٓٛى يٍ فئز ٙانجبنغٔ ٍٛاالدذاس.
ػذد انًزسٕن ٍٛانجبنغ ٍٛانًمجٕع ػهٓٛى.
ػذد انًزسٕن ٍٛاالدذاس انًمجٕع ػهٓٛى
ػذد انًزسٕن ٍٛانًكشس ٍٚيٍ اجًبن ٙانًزسٕن ٍٛانًهمٗ انمجغ ػهٓٛى
ٔانًٕدػ ٍٛف ٙيشاكض انزسٕل
ػذد دًالد انزسٕل انز ٙرى رُفٛزْب

اإلوجاساث
7112
4761
2162
1162
722

7112
4251
2562
1711
776

4771

5711

يتبين من الجدول اعاله رقم ( )02دور الو ازرة في عممية إعادة تأىيل فئة المتسولين لضمان
توفير الحماية والرعاية ليم ،وىذا يسيم بشكل مباشر في تحقيق االىداف االستراتيجية الخاصو بالو ازرة،
وبالتحديد اليدف االستراتيجي المتعمق بذ ع تطوير الخدمات االجتماعية واالرتقاا بنوعيتيا وجودتيا ع.
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ابرز تطمعات وزارة التنمية االجتماعية خالل الثالثة سنوات القادمة
 .0التحذذول اإللكترونذذي فذذي تقذذديم الخذذدمات االجتماعيذذة ،وتبسذذيط اإلجذرااات ورفذذع مسذذتول الشذذفافية فذذي
تقديم ( )30خدمة.

 .8مكافحذة الفقذر والحذذد مذن آثذاره عمذذى األسذر الفقيذرة مذن أولويذات عمذذل الذو ازرة ،وذلذك مذذن خذالل تنفيذذذ
تذذدخالت وخطذذط واج ذرااات مبنيذذة عمذذى الذذنيج التشذذاركي وبمذذا يتوافذذق مذذع مذذا ورد فذذي االسذذتراتيجية

الوطني ذذة لمحماي ذذة االجتماعي ذذة لالعذ ذوام ( ،)8181-8103ورؤي ذذة االردن  8181والبذ ذرامج التنفيذيذ ذة
التنموية المنبثقة عنيا ،وذلك إليمان الو ازرة المطمق بأن مكافحة الفقر يتم بتظافر الجيود وتكاتفيا.

 .2تطوير مؤسسات الرعاية االجتماعية عمى اختالف اختصاصاتيا والفئات التي تخذدميا،وفق معذايير
اعتماد ضبط الجودة لذ ( )82مؤسسة إبوائية تتبع لمو ازرة.

 .2مراجعذذة وتطذذوير التشذريعات االجتماعيذذة والبذذالم عذذددىا ( )1قذوانين .و( )82نظذذام و( )26تعميمذذات
بما يضمن تبسيط اإلجرااات وتفويض الصالحيات بما ينعكس إيجابياً عمى متمقي الخدمة.

 .1ميننذذة العمذذل االجتمذذاعي األردنذذي مذذن خذذالل تنظذذيم عمميذذة مزاولذذة مينذذة العمذذل االجتمذذاعي بموجذذب
رخص مزاولة.

 .6مراجعة الخطة اإلستراتيجية لمو ازرة لألعوام( ،)8180-8101وتقيذيم المنجذز منيذا وتحذديثيا ليصذار
بعذ ذذد ذلذ ذذك إلذ ذذى تحذ ذذديث الييكذ ذذل التنظيمذ ذذي لمذ ذذو ازرة ومياميذ ذذا بمذ ذذا ينسذ ذذجم مذ ذذع برامجيذ ذذا ومشذ ذذاريعيا

اإلستراتيجية ،واإلستراتيجيات الوطنية.

33

