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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 كلمة معالي الوزير 

  

 

 

 

        

باألصالة عن نفسي وباإلنابة عن كافة كوادر وموظفي وزارة التنمية اإلجتماعية، يسعدني ويشرفني أ        

أتقدم لسااايدي صااااحب الجاللة الهاوااامية المل  عبدالل" الهاني هحفظ" الل" تعالةه بمناسااابة معاااي مائة عام علة 

 ت المتعلقة بالتنمية االجتماعية، لذا عملتتأسيس الدولة األردنية المليئة بالتطورات واإلنجازات، ومنها اإلنجازا

علة إدامة عملها وتقديم خدماتها للمواطنين في ظل وضاع إستهنائي تزامن مع جائحة  1212الوزارة خالل عام 

، 1212كورنا، وتكللت جهود الوزارة في العام الماضااااي كما هو مبين في تقريرها اإلحصااااائي الساااانوي للعام 

ه منها لالتزام بتطبيق الشاااافافية ونقل المعرفة ألصااااحاب المصاااالحة من متلقي الخدمات ومقدميها  و ل  حرصااااا

 والشركاء و وسائل اإلعالم والباحهين في مجال الدراسات االجتماعية. 

، 1222، 1222ويستعرض هذا التقرير مجموعة من الماورات المتعلقة بأعمال الوزارة خالل األعوام )      

(، للبناء عليها في عملية مراجعة األداء الماسسي وتحديد نقاط القوة ونقاط الععف وإعداد الخطة 1212، 1222

 لة بمجاالت العمل المتعلقة  بالعمل التطوعياالستراتيجية للمرحلة القادمة علة أساس تحديد األولويات  ات الص

وتعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر واألسرة والحماية وكبار السن واألحداث والمرأة واألوخا   وي اإلعاقة 

 والتشريعات االجتماعية.
 

جال ي ميرصاااد هذا التقرير الماوااارات اإلحصاااائية للوزارة، كاحد  الوجائق المرجعية التي توجق أعمالها ف     

التنمية اإلجتماعية وتوجيق صياغة رؤيتها ورسالتها وقيمها وأهدافها اإلستراتيجية وتحديد وركائها لخدمة فئاتها 

ه لألساااااارة األردنية تخطي جائحة كورونا والتللب عليها بالوعي  المسااااااتهدفة وتنمية المجتمعات المحلية، متمنيا

 ية المل  عبدالل" الهاني هحفظ" الل" تعالةه.والعمل الدؤوب تحت ظل سيدي صاحب الجاللة الهاوم
 

 

 

 

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
 
 

 وزير التنمية االجتماعية                                                                                           
 المفلحرياض ايمن                                                                                                    
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 حصائي السنوي:منهجية إعداد التقرير اإل
 

علة النهج التشاركي باوراك  1212اعتمدت منهجية صياغ" التقرير السنوي لوزارة التنمية االجتماعية لعام        

 من خالل تنفيذ اإلجراءات التالية:و ل  ، الوزارة مركزكافة الوحدات اإلدارية في 

دخال البيانات من قبل الوحدات اإلدارية علة من خالل إ 1212رصااااد منجزات الوحدات اإلدارية لعام  -

داء علة مساااتو  األهدا  نظام اإلنجازات اإللكتروني بشاااكل واااهري، والمرتبطة بماوااارات قياس األ

 اإلستراتيجية والبرامج والمشاريع.

تدقيق البيانات المدخلة علة نظام اإلنجازات اإللكتروني ومراجعتها واجراء التعديالت عليها بالتنساااايق  -

 .مركز الوزارةوالتعاو  مع الوحدات اإلدارية في 

المحتويات التالي": كلمة الوزير، الذي اوااتمل علة  1212 نجازات الوزارة لعامصااياغ" مسااودة تقرير إ -

ة، خدماتها، إحصائيات الموارد البشرية، ارها اإلساتراتيجي، مهامها الرئيسنشاأة الوزارة وتطورها، إط

حسب مجاالت عمل ، وأبرز اإلنجازات مصنف" موازنة ومصاادر تمويلها، الشاركاءهيكلها التنظيمي، ال

 وحداتها اإلدارية، والتطلعات المستقبلية.

جراء للحصااااااول علة التلااذيااة الراجعااة وإ مركز الوزارةالتقرير علة الوحاادات اإلداريااة في  عرض -

ه للتلذية الراجعة من قبل هذ  الوحدات، تمهيداه للحصااااااول علة الموافقة المبدئية  التعاديالت الالزمة وفقا

 والسير باجراءات اعتماد  حسب القنوات الرسمية.

 التخطيط والتنسيق والمتابعة في الوزارة.عتماد التقرير السنوي من قبل لجنة إ -

 عتماد التقرير من قبل معالي وزير التنمية االجتماعية.إصدار قرار رسمي با -

 قرا  مدمجة للايات النشر. نسخ التقرير علة أ -

لكافة الموظفين عبر البريد اإللكتروني " ساااالإرنشااار التقرير علة المساااتو  الداخلي للوزارة من خالل  -

سااتو  الخارجي من خالل نشاارة عبر الموقع اإللكتروني للوزارة وإرسااالة لكافة الجهات الرساامي، والم

 الشريكة من ماسسات حكومية وغير حكومية.
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 نشأة وزارة التنمية االجتماعية وتطورها

 

ها من موقفالتي انعكست علة  بظرو  المجتمع األردني وبعد  بل تأسيسها وفي أجنائ"الوزارة قتأجرت        

 تي:في اآل كما يتعح الذي يشكل ميدا  ممارستها العملية العمل االجتماعي

 ه بدأ العمل اإل -9191)الجمعيات الخيرية التي تشكلت في الفترة  من خالل جتماعي في األرد  تطوعيا

 جتماعي(.جتماعي)التكافل اإلإ هاربموجب قانو  الجمعيات العهماني؛ ألسباب ظاه (9191

 سجلت العديد منالماضيالعقد الهاني من عشرينيات القر   بدايةفي  األردنية الدولة بعد تأسيس ، 

 لد  رئاسة الوزراء. 9191الجمعيات الخيرية بموجب قانو  الجمعيات األردني لعام 

 جتماعية في وزارة الداخلية عام إدارة خاصة للشاو  اإل تئ، أنش9191ستقالل" عام بعد نيل األرد  إل 

 .السلبية لظاهرة الهجرة الداخلية، وآجارها تصديلل  9191

  ئرة من وزارة الداخلية إلة وزارة الصحة، ورفعت إلة دا جتماعية نقلت إدارة الشاو  اإل 9119عام

الحد من هجرة المواطنين من الريف إلة  :جتماعية، وتمهل دورها فيعرفت آنذاك بدائرة الشاو  اإل

 المد ، رعاية األحداث الجانحين، وتقديم المساعدات للفقراء.

 ونصت المادة الهالهة  ،9111لسنة  99جتماعية والعمل رقم صدر قانو  وزارة الشاو  اإل 9111 عام

 ة،مل والكفاية اإلنتاجيجتماعي الشاه توفير العما  اإل: جتماعية والعملوزارة الشاو  اإل من" علة غاية

 .جتماعية لجميع المواطنين في جميع مراحل العمر، وتنظيم استهمارهمهوتنسيق الخدمات اإل

  تطبق قانونها من خالل دوائرها التنظيمية التالية:ل جتماعية والعمكانت وزارة الشاو  اإل 9111عام 

، رةجتماعي األهلي ورعاية األسوتنظيم النشاط اإلقديم المساعدات تلتنفيذ مهمة  جتماعيةدائرة الرعاية اإل

 نهوض المجتمعات المحلية.لتنفيذ مهمة  الح الريفيصدائرة اإل، ودائرة العمل، دائرة اإلنشاء التعاوني

  جتماعية والعمل تعم األقسام جتماعية في وزارة الشاو  اإلأصبحت دائرة الرعاية اإل 9119عام

 األحداث، واو  التأهيل، النشاط األهلي والتمويل، واإلغاجة. التالية: مراقبة السلوك ورعاية

  جر صدور نظام" أعلة  االجتماعيةجتماعية والعمل معهد الخدمة ألحق وزارة الشاو  اإل 9111عام

 .9111لسنة  991رقم 

  حملة محو األمية وتعليم الكبار بموجب  مهمة جتماعية والعملوزارة الشاو  اإل أوكلت 9111عام

 .9111لسنة  911نظامها رقم 

  صدر قانو   (9111) ، وفي عام(99)جتماعية رقم صدر قانو  الجمعيات والهيئات اإل 9111عام

 . (19 ) األحداث رقم

  للتليير  جتماعية والعمللوزارة الشاو  اإل اإلطار الماسسيتعرض 9119 – 9191عام خالل الفترة

 (.9119لسنة  19، 9119لسنة  19، 9111لسنة  91، 9191لسنة  91جب النظم  وات األرقام )بمو
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  م وفي عا جتماعية والعمل،جتماعية والعمل إلة التنمية اإلتلير اسم الوزارة من الشاو  اإل 9191عام

 .جتماعيةحت الوزارة تعر  باسم التنمية اإلجتماعية عن العمل، وأصبنفصلت التنمية اإلإ 9191

  أسفرت عن وكل جديد لبنيتها  ؛تهاإعادة هيكلعلة  جتماعيةوزارة التنمية اإل عملت 91/9/1119بتاريخ

جتماعي، مديرية تنمية المجتمع، مديرية لتالية: مديرية األسرة واألمن اإلمالف من الوحدات اإلدارية اال

الشاو  اإلدارية والمالية، وحدة الرقابة مديرية  تصال والعالقات العامة،إلالتخطيط والتقويم، مديرية ا

 اإلدارية والمالية والفنية، وحدة المشاريع السكنية للفقراء.

  أسفرت عن إحد   ؛تهاجتماعية مرة أخر  إلة إعادة هيكلوزارة التنمية اإل قامت 1/99/1111بتاريخ

والمرأة ومديرية  الطفولةو( مديرية مركزية هي: مديرية تنمية المجتمع، مديرية األسرة 99عشر)

تصال والتوعية المجتمعية، مديرية التعاو  الدولي، مديرية الدراسات والتخطيط، ديرية اإلالرقابة، م

مديرية األبنية والخدمات، مديرية واو  المعوقين، مديرية الديوا ، مديرية تنمية الموارد البشرية، 

 ومديرية تنمية الموارد المالية.

 أعدت وزارة التنمية االجتماعية مشروع جديد لهيكلتها، نفذت" بالتعاو   1111 في النصف الهاني من عام

جتماعية، يتألف وع، أصبح تنظيم وزارة التنمية اإلوبموجب هذا المشر مع وزارة إصالح القطاع العام

: الديوا ، األسرة والحماية، واو  التاليةمن عدة وحدات إدارية، أبرزها المديريات المركزية، 

عية، جتمااالجتماعي، الجمعيات والهيئات اإلا  المعوقين، تعزيز اإلنتاجية، الفقر والتكافل األوخ

التهقيف والتوعية المجتمعية، تنمية وإدارة الموارد البشرية، الشاو  اإلدارية، الشاو  المالية، األبنية 

 .والمساكن، التخطيط والتطوير الماسسي، والدراسات والمعلومات

  وتعديالت"، والذي تعمن تأسيس سجل  1111( لسنة 19) رقم قانو  الجمعيات إصدار 1111عام

 وطني موحد لتسجيل الجمعيات وإنشاء صندوق لدعم الجمعيات.

  عملاات الوزارة علة مراجعاة هيكلهااا التنظيمي ومهااام وحااداتهااا التنظيميااة الااذي  19/1/1191بتااريخ

 ة وإالعالم،وحدة الرقابة الداخلية، وحدة العالقات العام تكو  من المديريات والوحدات اإلدارية التالية:

حدة الشاااو  القانونية، مديرية األساارة والطفولة، مديرية سااتراتيجية، ومديرية السااياسااات واإلدارة اإل

نتاجية والحد من الفقر، تعزيز اإل، مديرية  وي اإلعاقةجتماعي، مديرية واااااو  األوااااخا  الدفاع اإل

موارد البشاااارية، الماسااااسااااي، مديرية ال ديرية األبنية والمساااااكن، مديرية التطويرمديرية الجمعيات، م

 جتماعية الميدا  .   رد المالية، ومديريات التنمية اإلدارية، مديرية الموامديرية الشاو  اإل

  ستحدث تدابير غير السالبة لحرية والذي ا1224( لسنة 21رقم )قانو  األحداث  إصدار 1224عام

 واستحدث محاكم مختصة لألحداث وكذل  إدارة لشرطة األحداث.الحدث، 

  الذي نصنت  1222( لسنة 222جتماعية رقم )تنظيم اإلداري لوزارة التنمية اإلصدر نظام ال 1222عام

( في" علة تكوين الهيكل التنظيمي للوزارة من المديريات والوحدات اإلدارية التالية: مديرية 2المادة )

 نتاجية والحد منيات، مديرية تعزيز اإلديرية صندوق دعم الجمعيات، مديرية الجمعسجل الجمعيات، م
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الفقر، مديرية األسرة والحماية، مديرية األحداث واألمن المجتمعي، مديرية واو  األوخا   وي 

ية راإلعاقة، مديرية الشاو  القانونية، مديرية السياسات واإلستراتيجيات، مديرية األبنية والمساكن، مدي

التطوير الماسسي، مديرية الشاو  اإلدارية، مديرية الموارد البشرية، مديرية الموارد المالية، مديرية 

اإلتصال، وحدة الرقابة الداخلية، وحدة خدمة الجمهور، وحدة مكافحة التسول، ومديريات التنمية 

 االجتماعية الميدا .

  ستحداث ، والذي تعمن إ1222( لسنة 22) رقم قانو  الحماية من العنف األسري إصدار 1222عام

 منظومة لرصد ومعالجة حاالت العنف.

  همية (، والذي أكد علة أ1222( لسنة )12إصدار قانو  حقوق األوخا   وي اإلعاقة رقم ) 1222عام

 دمج األوخا   وي اإلعاقة في مجتمعاتهم الطبيعية مع التوج" للحد من الخدمات الماسسية اإليوائية.

  جتماعية، وتبسااااايط اإلجراءات في تقديم الخدمات اإلالتحول اإللكتروني تبني الوزارة لنهج  1222عام

 خدماتها.ورفع مستو  الشفافية في تقديم 

  ( خدمات الكترونية.2لكتروني )إلضمن خطة التحول ا الوزارةطلقت أ 1222عام 

  زمة كورونا والتي للتعامل مع أتم اعاداد وتنفيذ خطة جاهزية إسااااااتمرارية أعمال الوزارة  1212عاام

من الموظفين وبماا يعاااااامن تقاديم الخادماات  ة عمال الوحادات التنظمياة باالحاد األدنةداماعلة إركزت 

واااد فقراه ية والرعاية وإيصاااال المسااااعدات لألسااار األالرئيساااة وخاصاااة خدمات الفئات المحتاجة للحما

 والمتعررة من جائحة كورونا.
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 جتماعيةستراتيجي لوزارة التنمية االالا اإلطار
 

 

 الرؤيـــــة:
 

 .جتماعيةة األسرة يحقق العدالة اإلمن ومستقر عمادزارة متميزة داعمة لمجتمع آو
 

 

 الرسالــــة:
 

لمجتمع، من خالل رسم السياسات اإلجتماعية جتماعي التنموي، وتحسين نوعية حياة أفراد ااإلرتقاء بالعمل اإل

جتماعية المتميزة، وتعزيز ت اإلالتشريعية المتكاملة وتوظيف المعلومات والمعرفة لتوفير الخدماطر واأل

الشراكات المحلية والدولية القائمة علة بنية ماسسية متطورة وكوادر بشرية متخصصة وماهلة تعزز عملية 

 التنمية المستدامة.
 

 القيم المؤسسية:
 

 .التميز واإلبداع -2

 .الشفافية والمساءلة -1

 .العمل بروح الفريق -2

 التشاركية. -4

 العدالة وتكافا الفر . -2
 

 

 

 سترتيجية والقطاعية والوطنية التي تساهم الوزارة في تحقيقها:هداف اإلاأل
 

 األهداف الوطنية

والقطاع  جتماعيةجية الخاصاااااة بالمجتمع والخدمات اإلساااااتراتيإلاألولويات ا 1212حددت رؤية األرد         

وزارة التنمية  مرتبطاة بأعمالسااااااتراتيجياة إ( أولوياة 24رؤياة )حاددت وجيقاة ال، حيا  الحكومي بشااااااكال عاام

 ولويات:األ هذ  وتشمل، وللوزارة دور في تحقيقها مع الشركاء جتماعيةاإل

 .تطوير الخدمات الحكومية .2

 .تشجيع العمل التطوعي .1

 .ستهدا  موحدة تساعد في تخفيض نسب الفقرإبناء وتطوير أنظمة  .2

 .حترام للفئات المستععفة والمهمشةتعزيز اإل .4

 .عاقة ليشاركوا في جميع أنشطة المجتمعوخا   وي اإلألدعم ا .2

 .عاقةإلوخا   وي األل توفير الحماية القانونية .6

 .عاقةوخا   وي اإلألجتماعية لنتفاع والتمكين والحماية اإلتوسيع اإل .2

 .زيادة مشاركة المرأة في جميع جوانب المجتمع .2

 .السن هتمام بكباراإل .2

 .مومةبوة واألسر من خالل تعزيز األألا تحسين دور .22

 .جتماعية والمساولية المجتمعيةلحماية اإلتعزير ا .22

 .تاحة الحصول علة السكن الالئق للفقراءإتحسين و .21

 .تعزيز التنمية المحلية .22

إيجاد فر  عمل  يعاااامن نتاجية والتدريب والتأهيل بماإلسااااتفادة من مخرجات برامج تعزيز اتعظيم اإل .24

 .حتياجات السوق للفقراء والمعرضين للفقرإتتوافق مع 

 األهداف القطاعية

كما وردت في البرنامج التنفيذي التنموي جتماعية الخاصة بالمجتمع والحماية اإل هدا  القطاعيةألاوملت       

 : رئيسية وعشرة أهدا  فرعية، جالجة أهدا  1212والمحدث للاية عام ( 1222 –1226)
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  الرئيسيةاألهداف 

 خطار التي قد تواجههم خالل دورة حياتهم وحدوث التلييرات الهيكلية في ألسرهم من اأفراد وألحماية ا

 .مجتمعاتهم المحلية

 جتماعيةبين الجهات المعنية بالحماية اإل النهوض بمستو  التعاو  والتنسيق ما. 

 يةجتماعوالتطوعي علة تولي مساولياتها اإلوالخا   هليألتحفيز الماسسات والشركات والقطاع ا. 

 

 األهداف الفرعية

 :هدا  الفرعية التالية ألاالقطاعية  هدا ويتفرع عن هذ  األ     

 جتماعية ومأسسة خدماتها علة المستو  الوطنيتكامل سياسات الحماية اإل. 

 .تعزيز وتمكين األسرة لاطالع بأدوارها 

 وبالجودة العالية.جتماعية توفير خدمات الحماية اإل 

 .تأهيل ودمج األحداث 

 .الحد من ظاهرة التسول 

 .توفير الخدمات النوعية لألوخا   وي اإلعاقة 

 .توفير الرعاية اإليوائية لكبار السن 

 .توفير خدمات الرعاية البديلة 

 جتماعي بكافة مستويات".مهننة العمل اإل 

 .مأسسة المساولية المجتمعية 

ج جتماعية كنه( إلة توسيع نطاق الحماية اإل1212-1222وأوارت وجيقة أولويات عمل الحكومة للعامين )       

  جتماعي.لتعزيز دولة التكافل اإل

( أهدا  قطاعية أخر   ات 1212 -1222كما تعمنت الخطة اإلستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية )      

 صلة بطبيعة عمل الوزارة، تمهلت في األهدا  القطاعية التالية:

ة جتماعيالصحة والرعاية اإلتقدم الحكومة خدمات أساسية واملة وعالية الجودة بما في  ل  التعليم و .2

 .المحتاجين ضمن أسرهم ومجتمعاتهملألفراد 

 .جتماعية كفاةإبرامج رعاية وحماية تنفيذ  .1

 جتماعي في األرد .مهننة العمل اإل .2

الخطة اإلستراتيجية لبدائل دور اإليواء للمراكز الحكومية والخاصة المتخصصة لألوخا   وي وحددت        

بالشااامول وساااهولة الوصاااول من خالل إنهاء وتحويل يجاد بيئة أفعااال تتسااام ، هد  وطني متمهل في: إاإلعاقة

المنظوماة اإليوائياة لألوااااااخا   وي اإلعاقة في األرد  وضااااااما  وجود الخدمات واألنظمة التي تمكنهم من 

العيش ضاامن أساار أو أماكن  ات طابع أسااري أو بدائل عيش مسااتقلة تحترم حقوقهم وتلبي احتياجاتهم وتعاامن 

 .اركتهم في وتة مناحي الحياة إلة أقصة حد ممكندمجهم في المجتمع وتعزز من مش

 األهداف اإلستراتيجية

التنمية  وزارة قامتالتزاماات األرد  الادولياة والتوجهاات والرؤ  الوطنية واألهدا  القطاعية  علة بنااءه        

 اإلسااتراتيجية السااتة األهدا  بتحديد وقامتجميع هذ  التوجهات  بمراجعة وااركائها مع وبالتشاااوراالجتماعية 

 :(1212 – 1222ضمن إستراتيجيتها لألعوام ) التالية
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  ه في أعمال ايشااكل هذا الهد   االجتماعية:تطوير السييياسييات والتشييري ات لوزارة ويصااب محوراه هاما

في الوصاااول لمجتمع آمن مساااتقر من خالل توفير أطر تشاااريعية وتنظيمية مباوااارة في تحقيق رؤيتها 

جتماعية بما في  ل  تحقيق المساواة والعدالة بين تكاملة تساهم في تحقيق العدالة اإلوموساياساات حديهة 

الجنسين، مع التركيز علة ضما  توفر األطر القانونية التي تعمل علة تمكين الفئات المستهدفة كالمرأة 

 والشباب و وي اإلعاقة والحفاظ علة حقوقهم.

  ة اللايللمسااااااهمة في تحقيق الهد   جاء هذا افة التميز:للوزارة وتجذير ثقت زيز القدرة المؤسيييييسيييييية

 السعي الدائم نحو التميز،من خالل تعزيز اإلدارة الحكومية وتحسين مستو  الخدمات الرامية لالوطنية 

جتماعي في األداء ودمج النوع اإل التركيز علة التطوير الماسااااااسااااااي للوزارة، وتحسااااااين خدماتها،و

سااتفادة المهلة من الشااراكات، ضاامن تطبيق العاملين، واإلالعامالت و تورفع قدرا الماسااسااي للوزارة،

 .متكامل ووامل لنمو ج التميز

 يشااااااكل هذا الهد  أهمية كبر  من حي   :وجودتها رتقاء بنوعيتهاالاالجتماعية وا تطوير الخيدميات

ة لتقديم المناسااابانية وتحساااين البيئة المك رتقاء بمساااتوياتهاجتماعية متميزة، واإلاضاااما  توفير خدمات 

زارة المتنوعة بتعزيز الحماية ، بحي  تساهم خدمات الوجتماعيالمراعية للنوع اإل جتماعيةالخدمات اإل

 جتماعية.اإل

 :ورة توعية بأهميت" وضاارجتماعي والتطوعي واليشااكل تنظيم العمل اإل تنظيم ال مل التطوعي وتف يله

في مختلف المجاالت وتجذير  طوعات والمتطوعينرتقااء فيا"، وزياادة فئات وأعداد المتتوساااااايعا" واإل

ه من أهادا  الوزارة بحيا  يسااااااهم العمال التطوعي مساااااا تقباله في دعم جقاافاة التطوع في المجتمع هادفاا

 جتماعية الوطنية واستدامتها.منظومة الحماية اإل

 :تمكين جاء هذا الهد  للمساااااهمة في  المسيييياهمة في تمايم المجتم ات المحلية والفاات المسييييتهدفة

ه وإالمجتم ستقراراه وتعزيز تماسكها ومرونتها وتطويرها بشكل مستدام مع عات المحلية وجعلها أكهر أمنا

وزيادة األمن السااكني للفقراء، وحماية األساارة عاقة األوااخا   وي اإلالتركيز علة المرأة والشااباب و

ه تحقيق" يسهم بشكل مباور في تحقيق رؤية بشكل أ ه هاما  الوزارة.ساسي يعد هدفا

 جاء هذا  :جتماعيت اون والتنسييييي في مجال ال مل اإلتطوير وبناء الشييراتات ومأسيييسيييتها وت زيز ال

ه مع  ي  ل  الشاااااراكات الخاصاااااة بالنوع التوجهات الوطنية نحو تعزيز التشااااااركية بما فالهد  متوافقا

الخدمات والحماية  عية في مجالجتمااعي وتكامل الجهود في ساااااابيل تحقيق األهدا  الوطنية والقطااإل

 جتماعية.اإل
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 المهام الرئيسية:

        

هتوفير العااما  : (، هي2226لساانة  24كما وردت في المادة الهالهة من قانو  تأساايسااها)رقم ارة  غاية الوز    

لعمر مراحل ااالجتماعي الشاااامل، والكفاية اإلنتاجية، وتنسااايق الخدمات االجتماعية لجميع المواطنين في جميع 

وتنظيم اسااااااتهمارهم مورد إنتاج الدولة وهو الهروة اآلدميةه.حي  تتمحور المهام الرئيسااااااة للوزارة  في المهام 

 التالية:

 تنمية المجتمعات المحلية واالستفادة من اإلمكانات المتاحة في المجتمع. -

حتياجات المجتمع من الخدمات تنظيم العمال االجتمااعي التطوعي وتفعيال دور المشاااااااركة األهلية لتلبية ال -

 االجتماعية.

المحافظة علة تماساا  األساارة، وحمايتها من التصاادع والتفك  وتوفير الخدمات الماسااسااية للمحتاجين من  -

 أفرادها.

 المساهمة بالحد من أخطار الجريمة واالنحرا  ومعالجة المشكالت االجتماعية الناجمة عنها. -

 للمحتاجين بهد  دمجهم في المجتمع.  توفير الخدمات االجتماعية العرورية -

 المساهمة في تمويل المشاريع التنموية. -
 

 :دوريم رئيسيم، همالها  فإنى مهام الوزارة المشار اليه اعالة، بناء علو

المتمهل في تقديم خدمات الرعاية لألفراد المساتعاعفين والفئات المهشمة، مهل: األيتام،  الدور الرعائي: •

 األحداث،   وي اإلعاقة، كبار السن، النساء المعنفات، وضحايا االتجار بالبشر. 

المتمهل في المساااااهمة بتعزيز إنتاجية األفراد وأساااارهم ومجتمعاتهم المحلية والحد من  الدور التنموي: •

الفقر من خالل تساااجيل الجمعيات وتمكينها وتقديم مشااااريع القروض اإلنتاجية وبناء وصااايانة وواااراء 

 المساكن ومراجعة التشريعات االجتماعية وتطويرها. 
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 لاترونية المتاحةإلوالخدمات المشترتة واالوزارة لخدمات الرئيسية التي تقدمها ا

 

 مديرية شؤون األشخاص ذوي االعاقة 

والتعليمات   1222قرار منح ترخيص مراكز التدخل المبكر/ بموجب نظام التدخل المبكر لعام  .2

 قتعا  مالصادرة ب

 صدار قرار إلحاق بالمراكز اإليوائية الحكومية لألوخا   وي اإلعاقةإ .1

  وي اإلعاقة  لألوخا  بالمراكز النهارية الحكوميةقرار إلحاق صدار إ .2

 إصدار قرار إلحاق في المراكز النهارية والمراكز اإليوائية في القطاع الخا  والتطوعي  .4

 تخفيض أسعار تذاكر السفر لألوخا   وي اإلعاقة طلب الحصول علة  .2

 عاقة تأمين صحي لألوخا   وي اإلطلب الحصول علة  .6

 ل علة التعليم والتدريب والتأهيل المهني لألوخا   وي اإلعاقة الحصو .2

  طلب الحصول علة إعفاء من رسوم تصريح العمل .2

  مديرية االسرة والحماية

 ماسسات الرعاية اإليوائية ترخيص  -2

 )متوفرة إلكترونيا( ترخيص دور الحعانات -1

 في دار الحعانة وري  انسحاب وخر/ دخول آنقل ملكية حعانة من وخص إلة  -2

 و توسعة مبنة حعانة قائمة           أنقل مبنة دار حعانة لمبنة جديد  -4

 بناء علة رغبة الماسسين غالق دار حعانةإ -2

 تجديد تـرخيـص دور الحـعانـة -6

  ترخيص دار لرعاية كبار السن ايوائية -2

  ترخيص نادي نهاري لكبار السن -2

 لكبار السنالحاق مسن بدور الرعاية اإليوائية  -2

 ايوائية/ تجديد ترخيص دار لرعاية كبار السن  -22

  تجديد ترخيص نادي نهاري للمسنين -22

  نقل او نقل ملكية او توسعة او اغالق  نادي نهاري للمسنين -21

  نقل او نقل ملكية او توسعة او اغالق  دار لرعاية المسنين ايوائية -22

 تقديم طلب االحتعا  -24

 قرار الموافقة علة تقديم الرعاية األسرية البديلة لألطفال)التحعين(  -22

  الدمج االسري / الرعاية البديلة -26

  .خدمة توفير مسكن )وراء واستئجار( -22

  .خدمة مساعدة زواج )وراء اجاث( -22

 تفاقيات المبرم" مع الشركاء (دراسة ودورات تدريب ) من خالل اإلستكمال خدمة دعم مالي إل -22

 .ستهنائية للخريجينقديم المساعدات المالية اإلت خدمة -12
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 مديرية االحداث واالمم المجتم ي

  (دار األملهيل /  النساء ) أصالح والتالحاق طفل بوالدت" في مراكز اإل .2

  الحصول علة تصريح زيارة حدث لذوي" في مراكز اإلصالح والتأهيل .1

  سرةترخيص دور حماية األ .2

 ستشارات القانونيةاإلتوكيل محامين وتوفير  .4

 مديرية ت زيز االنتاجية والحد مم الفقر

 وريادة الشباب  طلب الحصول علة قرض مشروع أسر منتجة .2

 مشروع انتاجي تنموي )جمعية خيرية، مركز تنمية مجتمع محلي( إصدار قرار منحة  .1

  تنمية مجتمع محلي(مركز إصدار قرار منحة صندوق ائتما  ) جمعية خيرية ،  .2

  إصدار قرار تسليم إدارة مركز تنمية المجتمع المحلي لجمعية خيرية .4

  سر الفقيرةعية للايات منح التأمين الصحي لألاعداد الدراسة االجتما .2

 طلب الحصول علة المساعدات والمكارم الملكية  .6

  مديرية الجم يات

 اختياريا - حل الجمعية .2

 دينار 1222ميزانيتها عن  مراجعة الحسابات المالية للجمعيات التي تقل .1

الدعم النقدي للجمعيات لتمكينها من تنفيذ البرامج والمشاريع المرتبطة –اعانات الجمعيات الخيرية  .2

 بتحقيق أهدافها وغاياتها 

 تمكين الجمعيات من إنشاء وفتح مركز أو مكتب خدمات .4

 أو أكهر–اندماج جمعيتين  .2

عفاء ضريبي لد  الجهات الرسمية األخر  علة إتسهيل حصول الجمعيات والهيئات المسجلة  .6

 )متوفرة إلكترونيا للجمعيات األجنبية( وجمركي

 )نقل ملكية وتسجيل(  –( ركاب أو أكهر 4حمولتها ) -متالك الجمعيات مركبةتسهيل إ .2

 ( ركاب أو أكهر للجمعيات4تسهيل تجديد رخصة مركبة حمولتها ) .2

 رسوم المسقفاتعفاء من تسهيل حصول الجمعيات علة إ .2

 تمكين الجمعيات والهيئات بالحصول علة الموافقة لتنفيذ حملة لجمع التبرعات .22

 متالك الجمعيات قطع األراضي والعقاراتتسهيل تسجيل وإ .22

   إقامة للعاملين أو المتطوعين د تصريح عمل وإــدار أو تجديــصات علة إـــول الجمعيــحص .21

 )للجمعيات األجنبية متوفرة إلكترونياصدار وتجديد تصريح عمل إ) األجانب

 ()متوفرة إلكترونيا للجمعيات األجنبية -تسهيل تمكين الجمعيات من فتح حساب بنكي .22
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 صائيات الموارد البشرية والهيال التنظيمي:حإ

م بموجب نظا وموظفة موظف (1624)حوالي  1212في الوزارة حتة نهاية عام  الموظفينبلغ مجموع          

 تي:ىالخدمة المدنية، موزعين حسب ال

في حين كا  عدد الموظفين من فئة الذكور  (،%22( ما نسبت" )2222)دد الموظفين من فئة اإلناث ـاـع -

حسااب النوع  1212(، والشااكل التالي يوضااح توزيع موظفي الوزارة لعام %42( ما نساابت" )2222 )

 جتماعي:اإل

 
 

( 262) ، ويمهل موظفي الفئة الهانيةالموظفينمن ( %42) ما نسبت" (2226) مهل موظفي الفئة األولةي  -

من المجموع الكلي  (% 38) ما نساااابت" (2221) في حين يمهل موظفي الفئة الهالهة (%12ما نساااابتة)

  للموظفين.

ة ـاااـاااف وعدد حملة درجـاااموظ (%2)ـاااـاااـااا" ما نسبت (24ورا  )ـاااـاااة الدكتـاااعدد الموظفين حملة درج -

( 22حملة درجة الدبلوم العالي ) موظفي في حين بلغ عدد ( %4مانسبت" ) ( موظف212ر )ـاـاالماجستي

وحملة درجة  (%24) ما نساااابت" ( موظف214 موظف وحملة درجة البكالوريوس )( %2ما نساااابت" )

حملة الدبلوم المهني  من ( موظفين2موظف باإلضافة الة )( %11ما نسابت" )( 222الدبلوم المتوساط )

ما  ( موظف222ودو  التوجيهي ) (%22ماا نساااااابتا" ) ( موظف122 ويبلغ حملاة درجاة التوجيهي )

 حسب الماهل العلمي: 1212، والشكل التالي يوضح توزيع موظفي الوزارة لعام (%26نسبت" )
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( موظف ما 1221)( من الموظفين يعملو  في مركز الوزارة و% 21) ( موظف ما نساابت"221) تبين أ       

جتماعية ومكاتب ومكاتب تنمية اإل ( يعملو  في مديريات الميدا  والوحدات اإلدارية التابعة لها%22)نساااااابتة 

 المراكز النهارية.وماسسات الرعاية اإليوائية و الخدمة االجتماعية ومراكز تنمية المجتمع المحلي

حي  يعاااااام ، 1212حتة نهاية عام  وتتوزع الوحدات التنظيمية اإلدارية للوزارة حسااااااب واقعها الهيكلي      

مكتب واألمين العام  ومكتب مكتب الوزير بما في  ل  في مركز الوزارة مديرية ووحدة( 11)هيكلها التنظيمي 

ماديرياة تنمية ( 42) ( وحادة إدارياة ميادانياة موزعاة علة النحو التاالي:122)أمين عاام سااااااجال الجمعياات، و

من دار ـاـااـااــت (24)ا ـاـاـاـاـامركز لتنمية المجتمع المحلي منه( 61، )جتماعيةمكتب للتنمية اإل(  24، ) جتماعيةإ

تفاقيات خيرية بموجب إات الــــــــالجمعي من قبلدار ــــــيمركز  (12) يـــوالباقبشكل مباور ل الوزارة ـاـاـاـاقب

( مركز للخدمات 12يوائي(، )كز لرعاية وتاهيل األوااخا   وي اإلعاق" )إ( مرا2تعاو  موقع" مع الوزارة، )

 نمركـااـااــزيحتياجات الخاصة، للتأهيل المهني لذوي اإل مركزينالنهارية )المنارات ومراكز التربية الخاصة(، 

ماسسات لرعاية األطفال ( 2، )ة وتأهيل المتسولينــــلرعاي ينمركزرة، ـــــــات المبكـاـاـاـاـــــعاقلتشخيص اإل

 دار، سنة 22دارا  لحماية المرأة المعنفة فوق حداث، ( دور لتربية وتأهيل األ 2، )المحتاجين للحماية والرعاية

مكاتب للخدمة  (22) ،جتماعية في إدارة حماية األساارةللخدمة اإل بمكت( 22، )تجار بالبشاارلحماية ضااحايا اإل

ه للخادمة اإل (22، )جتمااعياة في نظاارات األحاداث في المراكز األمنياةاإل جتماعية في مراكز اإلصااااااالح مكتباا

ه  (24، و)والتاأهيال  دارة في إ ( مكااتاب للخادمة االجتماعية /22و ) في محااكم األحاداث لمراقبي ساااااالوك مكتباا

 .حداثورطة األ
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الوزير

 

ا مي  العام

اإلداري  والر اب  التد ي   سم

وح ة الر ابة ال ا لية

الر اب  ال ني   سم  سم التد ي  والر اب  المالي 

م يرية ال ؤو  ال انونية

  سم متابع  ال  ايا

والمسا د  ال انوني 

 سم ا ت ا يا  والع ود

  سم ا ست ارا  ال انوني 

والت ريعا 

 سم السياسا  ا جتما ي 

 سم التعاون الدولي

والتموي  الم اري  دار   سم 

م يرية سجل الجمعيا 

ال يد واإل هار وال  

الدراسا  والتطوير

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

و د   دم  الجمهور
مديري  تع ي  اإلنتاجي  وال د

من ال  ر

مديري  ا سر  وال ماي 

مديري  ا  داث وا من 

المجتمعي

مديري    ون ا   ا  ذو  
و د  مكا    التسو اإل ا  

 سم  بط المتسولين

المتابع  والت ييم ال ني  سم

 سم المراك  والم سسا 

 سم  ماي    ايا ا تجار بالب ر

ال ماي  من العن  ا سر   سم

 سم مكا     مال  ا ط ا 

 سم دور التربي  ولت  ي 

 سم دور الر اي  وال ماي 

 سم ال  انا 

 سم كبار السن

 سم الر اي  ال    

الم لي  سم  نادي  ا  تمان

الجمعيا  سجل مي  عام 

 ندو  د م الجمعيا 

مديري  ا بني  والمساكن

 سم ا بني 

 سم ال يان 

 سم ا را ي وا ستم  

مديري  التطوير الم سسي  سم الد م ال ني وال بكا 

 سم  دار  وت سين ال دما 

مديري  الموارد الب ري 

 سم  دار  الموارد الب ري 

الب ري  الموارد تنمي   سم

الب ري  الموارد ت طيط  سم

مديري  ا ت ا 

 سم اإل  م

 سم الع  ا  العام 

مديري  الجميعا 

 سم الجمعيا  الم لي 

 سم الجمعيا  ا جنبي 

 سم التد ي  المالي للجمعيا 

مديري  ال  ون اإلداري 

 سم ال رك 

اللوا م واإلمداد  سم

 سم ال دما  المساند 

 سم الديوان

مديري  الموارد المالي 

 سم التد ي  المالي

الروات   سم

 سم ال ر  المالي

 سم ا مانا 

 سم الم اسب 

تاري    ر تعدي  

          

(الوزير)مجل  سجل الجمعيا  

 سم النو  ا جتما ي

م يرية  ن و   عم الجمعيا 

ا ت ا  و دار  الم اري 

متابع  ا ن م  ا ساسي است مار  موا  ال ندو 

 سم المس ولي  المجتمعي 

 سم اإلر اد والتوجي 

 سم اإل ا  

وح ة ب ا ل اإليوا  ل   ا   و  اإلعا ة

ال ي ل التنظيمي لوزارة التنمية ا جتماعية

 سم التموي  ا جنبي

 سم   و  اإلنسان

 سم المتابع  والت ييم

 سم ت ييم  دا  الجمعيا 

 سم تدري  وتطوير الجمعيا 

المي ا / م يريا  التنمية ا جتماعية

.مكت  الو ير  ويرتبط ب   سم ال  ون البرلماني 

.مكت  ا مين

.مكت   مين  ام السج 
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 موازنة ومصادر التمويل 

 المبلغ بالدينار األردني مصدر التمويل المشروع

 00.046.222 الخزينة . 0202الموازنة ال امة/ 

ة الوطنيقدرة األنظمة بروتوتول ت زيز وبنياء 

 جتماعيةللحماية اإل

مم المتحدة للطفولة منظمة األ

 )اليونيسف(

 دينار لمدة ثالث سنوات 00..22.004

(0222-0202) 

المفوضية السامية لشؤون  الالجايم السورييم وال راقييم مشروع دعم

 الالجايم

 دينار 2..,000

 

  1212 جتماعية لعامالتنمية اإل ومشاااااريع وزارةويوضااااح الشااااكل التالي المخصااااصااااات المالية لبرامج             

 موزعة حسب مصادر تمويلها.

 

 

 أصحاب ال القة وطبي ة ال القة مع تل منهم

 طبي ة ال القة الجهة
 .  شرتاء في تقديم الخدمات الرئيسة والمساندة وتبادل البيانات المؤسسات الحاومية. 

سييييييتراتيجية في تنفيذ المهام الرئيسيييييية المت لقة بطبي ة عمل إشييييييراتة  منظمات المجتمع المدني المحلية والدولة. هياات و

 .الوزارة

شراتة على مستوى توريد الخدمات والسلع ورفد الخبرات والتانولوجيا  مؤسسات القطاع الخاص. 

 الحديثة.
 

 

 

 

 

 

 

23,264,000

10,726,572

272,550

الم   ا  المالية لبرامج وم اريع وزارة التنمية اإلجتماعية لعام 

موزعة حسب م ا ر تمويل ا2020

ال  ين 

(اليونيس )من م  ا مم المت د  للط ول  

الم و ي  السامي  ل  ون ال ج ين
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 أهم الشراتات المحلية والدولية: 

سات المجتمع قائمة المت امليم أدناة مع الوزارة على أساس الجهات المانحة والمؤسسات الحاومية ومؤستوضح       

 المدني والمؤسسات غير الحاومية:

 لتسلسلا الجهة لتسلسلا الجهة

  .2 هاوميالديوا  الملكي ال  .12 دائرة الجمارك

  .1 الوزراءرئاسة   .22 المجلس القعائي

  .2 عيا ألالنواب وا مجلس  .22 وزارة التعليم العالي 

  .4 ديوا  الرأي والتشريع  .21 ديوا  الخدمة المدنية

  .2 ديوا  المحاسبة  .22 معهد اإلدارة العامة

  .6 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد  .24 ماسسة نهر االرد 

  .2 وزارة المالية   .22 يتامألما  لمستقبل ااألصندوق 

  .2 والتعاو  الدولي   التخطيط ةوزار  .26 تكية أم عليجمعية 

  .2  ةحصاءات العامإلا ةدائر  .22 مركز العدل للمساعدة القانونية 

  .22 العمل ةوزار  .22 حاد المرأة األردنيإت

  .22 ةالوطني ةصندوق المعون  .22 تحاد العام للجمعيات الخيريةإلا

  .21 وزارة الداخلية  .42 األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(  منظمة

  .22 من العاماألمديرية   .42 الهيئة الخيرية الهاومية

  .24 وزارة العدل  .41 ماسسة إنقا  الطفل

  .22 والتعليم وزارة التربية  .42 ماسسات المجتمع المدني

  .26 سكا واإل ولال العامةوزارة األ  .USAID   44ة مريكية للتنمية الدوليالوكالة األ

  .22 وزارة الصحة  .EU 42وروبي تحاد األاال

  .22 اإلقتصاد الرقمي والريادةوزارة   .46 عالم المحليةإلوسائل ا

مم المتحدة لشاو  السامية لألالمفوضية 

 UNHCRالالجئين 

 المركز الوطني للمعلومات  .42
22.  

  .12 سرةاألالمجلس الوطني لشاو    .UNWOMN 42ة أمم المتحدة للمرألمنظم" ا

  .12 نسا إلالوطني لحقوق ا المركز  .42 وركات القطاع الخا  

  .11 علة للسكا ألالمجلس ا  .22 رهابموال وتمويل اإلألوحدة مكافحة غسل ا

 االوخا لحقوق  علةألالمجلس ا  .22 الميا  والريوزارة 

  وي اإلعاقة
12.  

  .14 اللجنة الوطنية لشاو  المرأة  .21 وزارة اإلدارة المحلية

  .12 دائرة األراضي والمساحة  .22 أمانة عما  الكبر 

  .16 وزارة الزراعة  .24 ماسسة التدريب المهني 

  .12 وزارة الطاقة والهروة المعدنية  .22 وزارة الخارجية وواو  الملتربين 

  .12 (ةمركزي اللمجالس المحافظات ) ا  .26 جامعة الدول العربية
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 جتماعية في مواجهة جائحة توروناأبرز جهود الوزارة وفريي الحماية اال

جاهزية كليرها من الوزارات والماسسات علة إعداد وتنفيذ خطة  جاهدةعملت وزارة التنمية االجتماعية        

أحدجت تداعيات  التي جائحة كورونا جارأ من أجل تخطي كوروناللتعامل مع أزمة  اساااااتمرارية أعمال الوزارة

تو  مساا رفعإلة  كل ساالبي علة الفرد واألساارة والمجتمع، وهدفت هذ  الخطة اجتماعية وآجار ساالبية أجرت بشاا

بكافة مناطق  اإليوائية الرعاية ودور الوزارة ووحداتها اإلدارية والماساااااساااااات التابعة لها جاهزيةو اساااااتعداد

ة المحتاج بما في  ل  الفئات األساااسااية الرئيسااة للفئات المسااتهدفة لعااما  اسااتمرارية تقديم الخدمات المملكة،

 الرئيسة التالية: هذ  الخطة من المحاور للحماية والرعاية، وانطلقت
 

، و ل  من خالل فريق مشاااااكل علة أعلة المساااااتويات اإلدارية في الوزارة والذي يعنة محور القيادة -2

مديرية  42بادارة األزمة بشكل مركزي واإلورا  علة الفرق الفرعية إلدارة األزمة والموزعة علة 

 .ميدانية منتشرة في مختلف مناطق المملكة

 .، و ل  لعما  إدامة عمل الوحدات اإلدارية في تقديم الخدماتالوحدات اإلدارية عمل محور -1

، و ل  من خالل تطبيق إجراءات العمل وفق نسااااب محددة وبما يعاااامن إدامة العمل محور الموظفين -2

 بالحد األدنة من الموظفين.

، و ل  من خالل تقديم للخدمات للمنتفعين في دور اإليواء، وتقديم الرئيسااةمحور الخدمات األساااسااية  -4

 وإيصال المساعدات للمتعررين من جائحة كورونا.

 ، و ل  من خالل تأمين اإلعاوات للمنتفعين في دور اإليواء.محور اإلمداد والتجهيز والدعم اللوجستي -2

شااركاء ومنظمات المجتمع المدني للمشاااركة ، و ل  من خالل التنساايق مع المحور التنساايق والمساااندة -6

 في مواجهة هذ  األزمة.

  

 ظل جائحة تورونا في األتي:وزارة التنمية االجتماعية في وتمثلت جهود     

 

تشكيل فريق للحماية االجتماعية مكو  من: وزارة التنمية االجتماعية، صندوق المعونة الوطنية، الماسسة  أوالً:

العامة للعما  االجتماعي، الهيئة الخيرية الهاومية، تكية أم علي، الهالل األحمر األردني، معالي السيدة نسرين 

وفااة أمين عااام وزارة التنميااة االجتماااعيااة بركاات ممهلاة عن القطاااع الخااا ، وتم إضااااااافااة للجنااة كاال من: عط

 وعطوفة المنسق العام الحكومي لحقوق االنسا  وسعادة اآلنسة زين أبو الراغب مدير مكتب رئيس الوزراء.

( دار التي اسااااااتفاد من 24اسااااااتمرت الوزارة في تقديم الخدمات في دور الرعاية اإليوائية البالغ عددها ) ثانياً:

 منتفع ومنتفعة من مختلف الفئات، كما هو موضح في الجدول اآلتي:( 2222خدماتها حوالي )

 

عدد الدور/  التب ية الدور/ المراتز

 المراتز

عدد 

 المنتف يم

 222 10 تطوعي، خا  دور كبار السن

 212 21 حكومي، تطوعي دور رعاية الطفولة اإليوائية

 221 6 حكومي دور تربية وتأهيل األحداث

 222 5 حكومي والنساء المعرضات للخطردور رعاية الفتيات 

 2612 21 حكومي، خا ، تطوعي مراكز رعاية األوخا   وي اإلعاقة

 0020 06 المجموع

 

 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7&contentId=1356191
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7&contentId=1356191
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كماا يتم االسااااااتمرار في المتاابعة والتفتيش والزيارات الدورية لكافة دور الرعاية اإليوائية البالغ عددها  ثيالثياً: 

 6دار لرعاية األطفال فاقدي السان األسري،  12دور لرعاية كبار السان،  22(( دار موزعة حساب اآلتي: 24)

مركز  21دور لرعاية وحماية الفتيات والنسااااااء المعرضاااااات للخطر، والباقي  2دور لتربية وتأهيل األحداث، 

لرعاية األوااااااخا   وي اإلعاقة(، و ل  من أجل التأكد من تقديم الخدمات بشااااااكل مناسااااااب والتأكد من توفير 

المخزو  الكافي من اإلعاواات ومواد التعقيم والتزامها بشاروط الصاحة والساالمة العامة وإجراءات وإروادات 

 التباعد االجتماعي المعلن عنها من قبل الجهات الرسمية المختصة. 

 ( زيارة ميدانية موزعة حسب االتي:..0حيث تم إجراء )      
 

 السن بواقع جالجة زيارات لكل دار. ( زيارة ميدانية لدور رعاية كبار12إجراء ) -

 ( زيارات لكل دار.2األسري بواقع ) السند( زيارة ميدانية لدور رعاية األطفال فاقدي 62إجراء ) -

( زيارة ميدانية لدور تربية وتأهيل األحداث والفتيات والنساااااااء المعرضااااااات للخطر بواقع 21إجراء ) -

 ( زيارة لكل دار.21)

 ( زيارات لكل مركز.2لمراكز رعاية األوخا   وي اإلعاقة بواقع ) ( زيارة ميدانية26إجراء ) -

 

ه، تم اتخا  راب اً:  وفي ضااوء نتائج المتابعة والتفتيش والزيارات الدورية لدور الرعاية اإليوائية المشااار اليها آنفا

 اإلجراءات التالية:

الوزارة بشاااااأ  التعامل مع أزمة إيقا  إحد  دور رعاية المسااااانين لمخالفتها التعليمات الصاااااادرة من  -

ه علة حياااتهم  فيروس كورونااا، وتم نقاال المساااااانين في هااذ  الاادار إلة دور المساااااانين األخر  حفاااظااا

 وأوضاعهم الصحية.

وخا   وي اإلعاقة التابعة للقطاع الخا  لمخالفتها التعليمات الصادرة من لالكز رعاية تم اغالق مر -

 كورونا.  الوزارة بشأ  التعامل مع أزمة فيروس

 

، ( اسارة22.222لحوالي )  تأجيل الدفعات المالية المترتبة علة المقترضاين من برنامج األسار المنتجة خامسياً:

تسااااااهيل مهمة الجمعيات في الحصااااااول علة موافقات ووتأجيل فترة ترخيص الدور والمراكز التابعة للوزارة، 

ه للتشريعات الناظمة.  التمويل األجنبي وفقا

 

 ً عليمات تمع ما يتوافق بتنفيذ خطة لعودة موظفي الوزارة للعمل، حي  نفذت الخطة علة جالجة مراحل  :سيييادسيييا

 التباعد االجتماعي والصحة والسالمة العامة المعتمدة من قبل المرجع المختص.
 

 ً ( 626تنفيذ إجراءات إلعادة تشااااليل دور الرعاية النهارية ودور الحعااااانات، حي  تم إعادة تشااااليل ) :سييياب ا

 إجراءات السالمة العامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا. بدليلحعانة التزمت 
 

 ً بموجب قانو  الجمعيات النافذ من خالل الدعم المقدم من الديوا   مسجلة( جمعية 162تقديم النقدي لحوالي ): ثامنا

 الملكي الهاومي وصندوق دعم الجمعيات، وبقيمة إجمالية بللت نصف مليو  دينار.

 

 ً تعليمات  معما يتوافق بتم تنفيذ خطة لعودة موظفي الوزارة للعمل، حي  نفذت الخطة علة جالجة مراحل  :تاس ا

 لصحة والسالمة العامة المعتمدة من قبل المرجع المختص.التباعد االجتماعي وا

( 426تم تنفيذ إجراءات إلعادة تشاليل دور الرعاية النهارية ودور الحعاانات، حي  تم إعادة تشليل ) :عاشيراً 

 إجراءات السالمة العامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا. بدليلحعانة التزمت 
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 ال ينية والنقديةالمساعدات 

 

، بمبلغ إجمالي فقيرة ومتعااااااررة من جائحة كورونا ( أساااااارة426.212تقاديم مساااااااعادات نقادية لـاااااااااااا ) .2

 ( دينار.46.624.622)

( طرد غذائي، بقيمة اجمالية 584.726)الفقيرة والمتعررة  بلغ إجمالي المعونات العينية المقدمة لألسر .0

 النحو التالي:ردني، وزعت علة أ( دينار 22.222.224بللت )

 (212.261طرد، استفاد منها ) (62) ( دينار4.416.222الف اسرة وبقيمة اجمالية بللت ) ، تم توزيعها

 المناطق كافة. في االجتماعية من خالل كوادر تكية أم علي باإلضافة الة مدراء مكاتب التنمية

 (222.622 طرد او كوبو  من العااااااماا  االجتمااعي بقيماة اجماالياة بللات )(دينار تم 4.222.262 )

 .توزيعها من خالل القوات المسلحة األردنية والهالل األحمر األردني

 (62) ( مليو  دينار، حي  تم 6الديوا  الملكي الهاوااامي بقيمة إجمالية بللت ) من ألف قسااايمة وااارائية

 إيصالها من خالل مديريات التنمية االجتماعية.

 (222.112) ( دينار،  من خالل كوادر الهيئة الخيرية 2.462.222لت )طرد غاذائي بقيماة اجماالياة بل

 .الهاومية باإلضافة الة مدراء مكاتب التنمية بالمحافظات والهالل األحمر األردني

 (221.161( طرد غذائي بقيمة اجمالية )دينار من صندوق الزكاة1.222.212 ) توزيعها من  والتي تم

 خالل لجا  الزكاة.

 ( 222مج األسر المنتجة خالل أزمة كورونا من خالل تقديم دعم نقدي لحوالي )دعم المتعررين من برنا

 من حساب الخير. 1212( ألف دينار لعام 42.412أسرة منتجة تعررت مشاريعها وبقيمة )

 ( ويشمل االصدار 44,222عدد الدراسات االجتماعية المعدة للحصول علة تأمين صحي أسر فقيرة ،)

ه(  ألول مرة والتجديد، وتم تمديد فترة تجديد بطاقات التأمين الصحي والتي تحتاج الة تجديد )مجددة تلقائيا

 . 22/6/1212وللاية  24/2/1212لمدة وهر من تاريخ 

  ( أسرة.22.424حوالي ) )نقدي،عيني( عدد األسر المستفيدة من مساعدات المنظماتبلغ 

 

 االقتصادي لألسر الفقيرة:التمايم     

 

ه مع أهدا  اإلقطاعية واالساااااتراتيجية في الوصاااااول إلة               تساااااعة وزارة التنمية االجتماعية وانساااااجاما

والسااااااكاا  المعرضااااااين لخطر نقص األمن اللاذائي من خالل تنفياذ برامج موجهة نحو للحد من الفقر  الفقراء 

والبطالة، حي  تلخص أهم إنجازات الوزارة بهذا الجانب من خالل تنمية وتمكين قدرات األفراد واألساااااار  ات 

  -( وفق اآلتي:1212-1222الدخل المحدود والجمعيات المحلية خالل األعوام )

( أساااااارة منتجة بمشاااااااريع تتعلق باللذاء والتلذية والزراعية وبكلفة إجمالية بللت           222وتمويال ) تمكين -2

 ( ألف دينار.622,222)

 ( فرصة عمل.42( جمعية خيرية بمشاريع إنتاجية ساهمت في توفير )12تأهيل ) -1

ق اإلقراضية )الصنادي ( أسرة فقيرة بقروض صليرة تعنة في اللذاء مدرة للدخل من المحافظ22تمويل ) -2

 االئتما ( المسلمة للجمعيات الخيرية.
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االنجازات على مسييتوى اإلطار المؤسييسييي والسييياسييات لالسييتراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية لألعوام    

0222-020.: 

ولة رئيس دتشااكيل لجنة تنساايقية لمتابعة تنفيذ االساااتراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية بموجب كتاب  -2

، والحقااا كتاااب دولااة رئيس الوزراء باااعااادة 22/22/1222تاااريخ  26/22/6/42226الوزراء رقم 

تاريخ  22/22/2/22222تشااااااكيل اللجنة بحي  تتعاااااامن لجا  فنية وفق محاور االسااااااتراتيجية رقم 

12/2/1212. 

داء مع وحدة تطوير األإعاداد واعتمااد خطط تنفياذياة لالسااااااتراتيجية بما في  ل  إطار المتابعة والتقييم  -1

 الماسسي والسياسات / رئاسة الوزراء.

 .1212تعمين االستراتيجية كأحد مدخالت إعداد الموازنات العامة كما ورد في بالغ الموازنة العامة  -2

انشااااااء وتجهيز وحدة/ مشاااااروع ضااااامن وزارة التنمية االجتماعية للتنسااااايق بين الجهات لمتابعة تنفيذ  -4

 للحماية االجتماعية، و يجري العمل حاليا علة تزويدها بفريق فني متكامل.االستراتيجية الوطنية 

انشاء السجل الوطني الموحد وتحدي  قاعدة بيانات إلكترونية لتحسين االستهدا  والوصول الة الفئات  -2

 األكهر واألود فقرا.

رير تقدم سااااير علة مسااااتو  األهدا  واإلجراءات  ات أولوية وفق محاور االسااااتراتيجية: تم اعداد تق -6

العماال علة االسااااااتراتيجيااة الوطنيااة للحمااايااة االجتماااعيااة بعااد مرور عااام علة اطالقهااا واالولويااات 

 والتوجهات المستقبلية  واستجابة قطاع الحماية االجتماعية الزمة كورونا.

 يرأسهاالتي و عقد االجتماع االول للجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية -2

من الوزارات والماسااسااات المعنية وممهلين  العامينمعالي وزير التنمية االجتماعية وععااوية االمناء 

 عن ماسسات المجتمع المدني.

اعداد الشااروط المرجعية لعمل الفرق الفنية لمحاور االسااتراتيجية للحماية االجتماعية باعتبارها كاطار  -2

 مرجعي لعمل الفرق.

رتباط من الوزارات والماسسات المعنية بأنشطة واجراءات االستراتيجية وفق محاورها تسمية ضباط ا -2

الهالجة للايات متابعة تنفيذ انشااطة االسااتراتيجية ، حي  تم عقد ساالساالة من االجتماعات لعااباط ارتباط 

 .واطالعهم علة خطط العمل التنفيذية وما تم إنجاز  من تقدم سير العمل علة االستراتيجية
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 اإلداريةمصنفة حسب مجاالت عمل الوحدات اإلنجازات 

 إنجازات مديرية سجل الجم يات:اوالً: 

 ( لسااانة22قاااانو  الجمعياااات رقااام )المديرياااة بااانهج تشااااركي وفاااق مرجعياااات أساساااية، أبرزهاااا: تعمااال         

(. 1222( لساااانة )22والنظااااام المحاااادد ألحكااااام األنظمااااة األساسااااية للجمعيااااات رقاااام ) ( وتعديالتاااا"،1222)

تساااجيل الجمعياااات وتقيااايم أدائهاااا وأنشاااطتها  المديرياااة بتنظااايم العمااال التطاااوعي وتفعيلااا" مااان خاااالل وتعناااة

بالتعااااو  والتنسااايق ماااع الاااوزارات المختصاااة بعمااال الجمعياااات وإعاااداد التقاااارير السااانوية عااان اوضااااعها 

لخطاااط والبااارامج الالزماااة للنهاااوض بمساااتو  أدائهاااا ومسااااعدتها علاااة تحقياااق غاياتهاااا وأهااادافها وتطاااوير ا

             المنشودة وفق التشريعات الناظمة لعملها. 

      

ويتكااااو  هيكلهاااااا التنظيماااااي ماااان األقساااااام التالياااااة: قساااام القياااااد واإلواااااهار والحاااال، قسااااام الدراساااااات        

األساساااية، وقسااام التمويااال األجنباااي. وتنفياااذا لهاااذا الااادور حققااات المديرياااة والتطاااوير، قسااام متابعاااة األنظماااة 

ه لماوااارات 2اإلنجاااازات المبيناااة فاااي الجااادول رقااام ) (1212،1222،1222،1222) خاااالل األعاااوام ( وفقاااا

 قياس األداء. 

 

 (0202،0222،0222،0220لألعوام ) الجم ياتسجل نجازات مديرية إ يوضح (2)رقم الجدول 
 

 األداءمؤشرات قياس 
 اإلنجازات

0220 0222 0222 2020 

 6707 6422 6262 2221 العدد التراكمي السنوي للجمعيات المسجلة في المملكة

 14 2 22 12 بشكل سنوي عدد فروع الجمعيات االجنبية المسجلة

 230 222 122 222 عدد الجمعيات التي تم حلها

للوزارة عادد الشااااااكااو  التي تم اسااااااتقباالهاا وإحالتها 

 المختصة

22 4 22 10 

عدد واهادات التساجيل التي تم إصادارها باإلضافة إلة 

 بدل فاقد وبدل تالف

222 222 221 115 

الخيريااة التي صاااااادرت الموافقااة علة عاادد الجمعيااات 

 نعمامها لالتحاداتإ

222 222 222 195 

عاادد الجمعيااات التي تم نقاال تبعيتهااا وإعااادة تحااديااد 

 الوزارة المختصة

22 26 22 9 

عاادد الجمعيااات التي قاااماات باااعااداد التقرير الساااااانوي 

 المالي واإلداري علة النمو ج المعتمد لذل 

1261 1211 2212 1407 

 350 242 226 224 عدد طلبات تعديل األنظمة األساسية للجمعيات

 225 221 224 222 عدد طلبات التمويل األجنبي التي تمت الموافق" عليها

 

( بللت حوالي 1212عام) في المملكة المسجلةالعدد التراكمي السنوي للجمعيات يالحظ من الجدول أعال  أ         

حديداه اعية وتجتمتيجية لوزارة التنمية اإلابي يسهم في تحقيق األهدا  االسترايججمعية، وهذا ماور إ (6222)

تنمية بما يخدم الفئات المحتاجة للحماية والرعاية و ه يلة:ه تنظيم العمل التطوعي وتفعالمتعلقالهد  االستراتيجي 

 .المجتمعات المحلية
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 صندوق دعم الجم يات:إنجازات مديرية  ثانياً:
 

 1222 ( لسااانة22قانو  الجمعيات رقم )تعمل المديرية بنهج تشااااركي وفق مرجعيات أسااااساااية، أبرزها:        

الموقعة مع الجمعيات للايات الحصااااااول علة التمويل. وتعنة سااااااس دعم الجمعيات، واالتفاقيات أ، وتعاديالتا"

ه لخطة  المديرية بدعم وتقييم المشاااااريع والموافقة علة تمويل المشاااااريع والتأكد من دقة االتفاقيات وإدارتها وفقا

 متابعة إعداد الحساااااابات الختامية وتدقيقها، إدارة الخطط والبرامج الالزمة لتوجيق عمل كل مشاااااروع وأهداف"،

موال صاااندوق دعم الجمعيات عن طريق تمل  أساااتهمار وق والجهات المانحة، والعمل علة إالعالقة بين الصاااند

 ستهمارها. موال المنقولة وغير المنقولة وإاأل

 

تصااال وإدارة المشاااريع، قساام محاساابة صااندوق دعم قسااام التالية: قساام اإلويتكو  هيكلها التنظيمي من األ       

 عواماألالجمعياااات، قساااااام إسااااااتهماااار أموال الصاااااانااادوق. وتنفياااذاه لهاااذا الااادور حققااات الماااديرياااة خالل 

ه لماورات قياس األداء.1اإلنجازات المبينة في الجدول رقم ) (1212،1222،1222،1222)  ( وفقا

 

 (0202،0222،0222،0220لالعوام) الجم يات صندوق دعمنجازات مديرية يوضح إ (0)رقم الجدول
 

 مؤشرات قياس األداء
 اإلنجازات

0220 0222 0222 0202 

العاادد الساااااانوي للجمعيااات 

المساجلة التي حصلت علة 

دعم نقدي من صندوق دعم 

الجمعياااات ودعم الاااديوا  

 الملكي

211 

جمعية بقيمة 

(622222 )

 دينار

212 

جمعية بقيم" 

(2212222 )

 دينار

121 

جمعية بقيمة 

(212122 )

 دينار

 

265 

 جمعية بقيمة 

(500.000) 

 دينار

عااادد الااجاامااعااياااات الااتااي 

علة دعم مشاااريع حصاالت 

 تفاقيات معهاوتم توقيع إ

 

12 

جمعية بقيمة 

(222222 )

 دينار

26 

جمعية بقيمة 

(222222 )

 دينار

62 

جمعية بقيمة 

(122.222 )

 دينار

 

 صفر

 

دعم الجمعيات والشركاء في دعم الجمعات لتمكينها من تحقيق أهدافها  يوضح الجدول أعال  دور صندوق      

لخدمة وتنمية مجتمعاتها المحلية الذي يسهم في تحقيـق األهــدا   بما يتوافق مع التشريعات الناظمة لها

 المساهمة في تمكين المجتمعات المحلية والفئاترة والمتعلق بالهد  االستراتيجي:هاالستراتيجيــة للوزا

 .ه المستهدفة
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 الجم يات:إنجازات مديرية ثالثاً: 
 

 ( لسااانة22قاااانو  الجمعياااات رقااام )تعمااال المديرياااة بااانهج تشااااركي وفاااق مرجعياااات أساساااية، أبرزهاااا:        

(، 1222( لساااانة )22، والنظااااام المحاااادد ألحكااااام األنظمااااة األساسااااية للجمعيااااات رقاااام )وتعديالتاااا" (1222)

  الجمعياااات رقااام ( مااان قاااانو12( نظاااام االتحاااادات صاااادر بمقتعاااة الماااادة )1222)( لسااانة 62نظاااام رقااام )

 ، نظااااام"( وتعديالتاااا2221( لساااانة )22، نظااااام اليانصاااايب الخيااااري االردنااااي رقاااام )(1222( لساااانة )22)

وتقيااايم  ة، والتعليماااات التنظيمياااة لمتابعااا"( وتعديالتااا2222( لسااانة)2رقااام ) الخيرياااةجماااع التبرعاااات للوجاااو  

داري لااااااوزارة التنميااااااة ( ماااااان نظااااااام التنظاااااايم اإل2الجمعيااااااات الخيريااااااة صااااااادر بموجااااااب المااااااادة )داء أ

تعنااااة مديريااااة الجمعيااااات باااادعم جهااااود العماااال التطااااوعي، وتعماااال علااااة تشااااجيع تأساااايس االجتماعيااااة. و

الجمعياااات، كماااا تقاااوم باإلوااارا  علاااة الجمعياااات والهيئاااات التطوعياااة التاااي تقاااع ضااامن اختصاااا  وزارة 

علاااة تنسااايق جهودهاااا وتحساااين أدائهاااا لرفاااع مساااتو  مسااااهمتها فاااي عملياااة  تماعياااة، وتسااااعدهااالجالتنمياااة 

 . التنمية المجتمعية

قساااام الجمعيــااااـات ، قساااام الجمعيـــااااـات المحليااااـةقسااااام التاليااااة: ويتكااااو  هيكلهااااا التنظيمااااي ماااان األ            

قسااااام التااااادريب والتطاااااوير ، معيااااااتقسااااام التااااادقيق المالـاااااـي للجتقيااااايم أداء الجمعياااااات، قسااااام ، األجنبيـاااااـة

وتنفيااااااااذاه لهااااااااذا الاااااااادور حققاااااااات المديريااااااااة خااااااااالل . االئتالفااااااااات االتحااااااااادات وقساااااااامللجمعيااااااااات. 

ه لماواااارات قياااااس 2اإلنجااااازات المبينااااة فااااي الجاااادول رقاااام ) (1212،1222،1222،1222)األعااااوام ( وفقااااا

 األداء.

 (0202،0222،0222،0220)الجم يات لالعوام نجازات مديرية يوضح إ (0)رقم الجدول 

 

 

 

    

 

 مؤشرات قياس األداء
 اإلنجازات

0220 0222 0222 0202 

 1 112 122 122 عدد الجمعيات الخيرية التي حصلت علة دعم نقدي من الوزارة

 222 222 122 414 عدد الجمعيات المسجلة خالل العام وتخص الوزارة

 42 222 212 622 عدد طلبات الدعم المقدمة من الجمعيات للوزارة

 22 122 122 26 ومتابعة أدائهاعدد الجمعيات التي تم تقييم 

 266 222 262 222 عدد الجمعيات التي تم حلها خالل العام

 21 22 22 22 عدد الجمعيات التي تم تشكيل هيئة إدارية لها خالل العام

 عاادد الجمعيااات التي عماال لهااا ميزانيااة أل  ميزانيتهااا تقاال عن

 دينار 1222
22 22 12 22 

 22 22 22 66 عدد الجمعيات األجنبية التي تم متابعتها وتقييم أدائها

عاادد طلبااات المشاااااااااريع المقاادمااة للوزارة عن طريق وزارة 

التخطيط والتعاااو  الاادولي للجمعيااات األجنبيااة لتنفيااذ مشاااااااريع 

 الالجئين السوريين والعراقيين

162 212 222 262 



12 

 

 

 

 

 األداءمؤشرات قياس 
 اإلنجازات

0220 0222 0222 0202 

عااادد الاجاماعاياااات الاتاي تام ماراجاعاااة وتاحالايااال تااقااااريرهاااا 

 المالية/ميزانيتها.
- - - 2222 

عدد الجمعيات التي خعااعت لعملية تقييم مخاطر غساال االموال 

 وتمويل اإلرهاب.
- - - 2224 

      

يبين الجادول أعال  دور وزارة التنمياة االجتمااعياة في بنااء وتعزيز قدرات الجمعيات الخيرية من خالل          

تقديم الدعم النقدي لها وتسهيل مهمتها في الحصول علة موافقات التمويل الخارجي، وكذل  متابعة وتقييم أدائها 

األطر التشريعية الناظمة لها، مما يسهم في تنمية  لتمكينها من ممارساة أعمالها وأنشطتها وأهدافها بما يتالئم مع

المجتمعات المحلية وتقديم الخدمات ألفرادها، وهذا يصاااب في تحقيق األهدا  األساااتراتيجية الخاصاااة بالوزارة 

 .هالمتعلق بتنظيم العمل التطوعي وتفعيلةه:بالتحديد الهد  االستراتيجي
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 :الفقر والحد ممنتاجية مديرية ت زيز اإل إنجازات راب اً:

 

تعمل المديرية بنهج تشاركي وفق مرجعيات أساسية، أبرزها: قانو  وزارة الشاو  االجتماعية والعمل         

، تعليمات برنامج 1224لسنة  21( وتعديالت"، نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي رقم2226( لسنة )24رقم )

(، وتعليمات إدارة صناديق االئتما  المحلي المعدلة وتعليمات 1222سر المنتجة وريادة الشباب المعدلة لسنة)األ

ن تعنة المديرية بتعزيز إنتاجية األسر الفقيرة منتاجية. وإبرنامج )المنح الصليرة( تمويل الجمعيات بمشاريع 

راكز الجمعيات الخيرية ومو ي تنفذ من خالل الوزارةخالل المشاريع الصليرة والمشاريع التنموية اإلنتاجية الت

تنمية المجتمع المحلي بهد  المساهمة في التخفيف من حدة الفقر، وتقوم المديرية باإلورا  علة هذ  المشاريع 

ومتابعتها، والعمل علة تدريب المعنيين بتنفيذ هذ  المشاريع، كما تقوم المديرية باإلورا  علة تدريب األسر 

ع علة إدارة المشاري لييدة أو المروحة لالستفادة من برنامجي األسر المنتجة وصناديق االئتما  المحالمستف

  الصليرة.
 

تما  قسم صناديق االئ، نتاجيةقسم المشاريع الصليرة واإلقسام التالية: ويتكو  هيكلها التنظيمي من األ      

 قسم متابعة حاالت الفقر، المساكن والتأمين الصحي، قسم دراسات ،المحلي قسم مراكز تنمية المجتمع، المحلي

 االعواموتنفيذا لهذا الدور حققت المديرية خالل  ،المكارم والمساعداتتنسيق  وقسم

ه لماورات قياس األداء. 4اإلنجازات المبينة في الجدول رقم ) (1212،1222،1222،1222)  يتعح منو( وفقا

 سرنتاجية والحد من الفقر من خالل تنفيذ مشاريع متناهية الصلر لألاإلدور الوزارة  بمجال تعزيز الجدول  هذا

الفقيرة ورفع مستو  دخلها، باإلضافة إلة دعم الجمعيات الخيرية ومركز تنمية المجتمع المحلي إلقامة مشاريع 

تيجي ستراإلوخاصة الهد  اإنتاجية لصالح الفقراء، وهذا يسهم في تحقيـق األهــدا  اإلستراتيجيــة للوزارة 

ستو  م يسهم في تحسينهالمساهمة في تمكين المجتمعات المحلية والفئات المستهدفةه، مما  :الذي ينص علة

سر األ بناءفعل الخدمات ألأالخدمة المقدمة في المجتمعات الفقيرة وتعزيز دور الجمعيات الخيرية في تقديم 

 الفقيرة.

 

 لالعوام الفقر اإلنتاجية والحد ممنجازات مديرية ت زيز يوضح إ (6)رقم الجدول 

(0202،0222،0222،0220) 

 مؤشرات قياس األداء
 اإلنجازات

0220 0222 0222 0202 

 103 422 126 121 عدد األسر المستفيدة من مشاريع األسر المنتجة

عدد المشااااااريع اإلنتاجية الممول من حسااااااب برنامج 

 المنح الصااااااليرة للجمعياااات الخيرياااة ومراكز تنمياااة

 المجتمع

 

25 22 22 

 

1 

 3 22 22 - عدد فر  العمل التي وفرتها المشاريع االنتاجية

عادد صاااااانااديق اإلئتما  المحلية المنفذة في الجمعيات 

 ومراكز تنمية المجتمع المحلي

22 
22 2 

1 

 ئتما ر المساااتفيدة من مشااااريع صاااناديق اإلعدد األسااا

 الممنوحة للجمعيات ومراكز التنمية

 

95 
22 62 

 

10 

عاادد فر  العماال التي توفرهااا مراكز تنميااة المجتمع 

 المحلي
296 122 122 128 

إبرامها وتجديدها مع الجمعيات  عدد االتفاقيات التي تم

 ليالمح المجتمعالخيرية إلدارة وتشليل مراكز تنمية 

 

- 

 

26 22 

 

23 
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 مؤشرات قياس األداء
 اإلنجازات

0220 0222 0222 0202 

التدريبية والتوعوية التي تم تنفيذها من  عادد الفعاالياات

 قبل مراكز تنمية المجتمع المحلي

 

5446 2222 4222 

 

2067 

 

عدد المستفيدين من الفعاليات التدريبية والتوعوية التي 

 تم تنفيذها من قبل مراكز تنمية المجتمع المحلي
42,224 42222 22,222 

22447 

 

للحصول علة تأمين جتماعية المعدة اساات اإلعدد الدر

 صحي أسر فقيرة
22,222 42221 22,224 44137 

عدد األساااار المسااااتفيدة من مساااااعدات المكارم الملكية 

 نقدي،عيني()والمنظمات
22,222 222,222 24,266 88454 

عدد األسااااار الفقيرة المساااااتفيدة من أنظمة الساااااخانات 

 الشمسية )الطاقة المتجددة(

- 
612 1422 

- 

   

ل تنفيذ مشااااااريع من الجدول أعال  دور الوزارة  بمجال تعزيز االنتاجية والحد من الفقر من خال يتعاااااح        

سر الفقيرة ورفع مستو  دخلها، باإلضافة إلة دعم الجمعيات الخيرية ومركز تنمية المجتمع متناهية الصالر لأل

خاصة والمحلي إلقامة مشاريع إنتاجية لصالح الفقراء، وهذا يسهم في تحقيـاق األهــدا  اإلستراتيجيــة للوزارة 

م لفئات المساتهدفةه، مما يساااههالمساااهمة في تمكين المجتمعات المحلية وا:الهد  االساتراتيجي الذي ينص علة

في  ةفي تجديد بيئة العمل وتحساين مستو  الخدمة المقدمة في المجتمعات الفقيرة وتعزيز دور الجمعيات الخيري

 سر الفقيرة.تقديم أفعل الخدمات الأناء األ
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 والحماية:إنجازات مديرية األسرة خامساً: 
 

، أبرزهااااااا: قااااااانو  وزارة الشاااااااو  تعمااااال المديريااااااة باااااانهج تشااااااركي وفااااااق مرجعيااااااات أساساااااية        

، 1224( لسااااانة 21حاااااداث رقااااام )قاااااانو  األ ،( وتعديالتااااا"2226( لسااااانة )24جتماعياااااة والعمااااال رقااااام )اإل

نظااااام تاااارخيص دور رعايااااة المساااانين  (،1222( لساااانة )22سااااري رقاااام )قااااانو  الحمايااااة ماااان العنااااف األ

، نظاااام تااارخيص وإدارة دور رعاياااة األطفاااال اإليوائياااة رقااام 1221لسااانة  22بهااام رقااام واألندياااة الخاصاااة 

( 24(، نظااااااام رعايااااااة الطفولااااااة ماااااان الااااااوالدة حتااااااة ساااااان الهامنااااااة عشاااااارة رقاااااام )1222( لساااااانة )42)

ندياااااة ، تعليماااااات تااااارخيص األ1222( لسااااانة 2(، تعليماااااات تااااارخيص دور الحعاااااان" رقااااام )2221لسااااانة)

، 1224يوائياااااة للمسااااانين لسااااانة تعليماااااات تااااارخيص دور الرعاياااااة اإل، 1224النهارياااااة للمسااااانين لسااااانة 

، 1222( لسااانة 2تعليماااات تااارخيص الحعاااانات الماسساااية فاااي القطااااع العاااام والخاااا  والتطاااوعي رقااام )

يوائيااااة ماااان مخصصااااات جتماعيااااة اإلالرعايااااة اإل تعليمااااات انتفاااااع مجهااااولي الوالاااادين الخااااارجين ماااان دور

طفاااال لسااانة   البااادل الماااالي فاااي برناااامج الرعاياااة البديلاااة لألساااس صااارأ، تعليماااات 1222الااازواج لسااانة 

، وتعليمااااات تاااارخيص دور الحعااااان" المدرسااااية الحكوميااااة رقاااام 1222حتعااااا  لساااانة تعليمااااات اإل ،1222

ألسااارة واألطفاااال ضاااحايا المشااااكل بحماياااة ورعاياااة ا الحماياااةتعناااة مديرياااة األسااارة و. و1222( لسااانة 1)

بويااااة. وتعماااال حتياجاااااتهم اإلنمائيااااة والترإالئااااق يلبااااي  ةو  حياااااجتماعيااااة، وتعماااال علااااة تااااأمين مسااااتاإل

حتعااااا  إحتياجااااات األساااار غياااار القااااادرة علااااة اإلنجاااااب و لاااا  بمساااااعدتهم علااااة إالمديريااااة علااااة تلبيااااة 

لااااة رعايااااة، وتلبااااي باااانفس الوقاااات حاجااااة األطفااااال المحتاااااجين للرعايااااة األساااارية وحقهاااام إأطفااااال بحاجااااة 

ماان األوااخا  المحتاااجين لمديريااة بالمحافظااة علااة كرامااة كبااار الساان بااالعيش فااي بيئااة آمنااة، كمااا تعنااة ا

لعاااااما  تقاااااديم الخااااادمات وااااارا  علاااااة جمياااااع دور الحعاااااانات ، واإلجتماعياااااة اإليوائياااااةللخااااادمات اإل

 طفال.المناسبة لأل
 

قسااام ، قسااام الحعااااناتدور الرعايـاااـة والحماياااة،  قسااام ويتكاااو  هيكلهاااا التنظيماااي مااان األقساااام التالياااة:      

وتنفياااذا لهاااذا الاااادور حققااات المديرياااة خااااالل ساااري، الاااادمج األ ، قسااامقسااام الرعايااااة الالحقاااة، كباااار السااان

ه لماوااارات قيااااس 2المبيناااة فاااي الجااادول رقااام ) نجاااازات( اإل1212،1222،1222،1222ألعاااوام )ا ( وفقاااا

تاااوفير جتماعياااة لصاااالح فئاااة األطفاااال مااان خاااالل ق سياساااات إيااااألداء التاااي تعكاااس دور الاااوزارة فاااي تطب

لاااة تطبياااق سياساااة المسااااهمة فاااي إ خااادمات الرعاياااة النهارياااة لهااام فاااي دور الحعاااانة المرخصاااة، إضااااف"

ه مااان خاااالل إنخراطهاااا فاااي ساااوق العمااال وتاااوفير سااابل الراحاااة لهاااا عبااار إياااداع  تمكاااين المااارأة اقتصااااديا

 جناء فترة العمل.أ طفالهن في دور الحعان"أ

 
 

 (0202،0222،0222،0220) والحماية لالعوامسرة نجازات مديرية األيوضح إ (.)رقم الجدول 

 

 اإلنجازات   مؤشرات قياس األداء  

0220 0222 0222 0202 

الرعاية  عدد المسااتفيدين من كبار الساان من خدمات دور

 جتماعيةالتنمية اإل اإليوائية علة نفقة وزارة
226 262 222 226 

 226 121 122 22 عدد األطفال المعاد دمجهم في أسرهم

 الرعااايااة عاادد األطفااال المسااااااتفياادين من خاادمااات دور

 يوائيةاإل
222 226 221 642 

جتماااعيااة التااابعااة للوزارة عاادد خريجي دور الرعااايااة اإل

والمساااتفيدين من برنامج الرعاية  المندمجين في المجتمع

 الالحقة.

42 222 222 222 



22 

 

 اإلنجازات   مؤشرات قياس األداء  

0220 0222 0222 0202 

 2422 2424 2222 2226 عدد دور الحعانة التراكمي المسجلة

 22122 42422 46222 11212 عدد األطفال المستفيدين من خدمات دور الحعانة

 221 222 262 264 عدد المسنين المنتفعين في دور كبار السن

 622 226 226 222 .عدد األطفال المستفيدين من األنشطة الالمنهجية

 تم تقاديم مساااااااعدات مالية لهم الاذينعادد األوااااااخاا  

 .عاية الحقة(ر)
222 122 122 22 

 2 12 22 24 األطفال المحتعنين. عدد

برنامج ) عادد األطفاال الاذين تم دمجهم في أساااااار باديلاة

 .حتعا ، برنامج الرعاية األسري" البديلة(اإل
21 22 22 62 

 2 2222 2222 2222 .عدد األطفال المستفيدين من نشاطات متحف االطفال

 

دار  ( 2422( حوالي )1212العدد التراكمي لدور الحعان" المسجلة للاية عام )ا   أعال ويشير الجدول        

جال لوزارة بمحعانة موزعة في مختلف مناطق المملكة، كما يتعح من نفس الجدول السياسات التي تنتهجها ا

عاية طفال بالرالل إستبدال الرعاية الماسسية لألوالرعاية من خطفال المحتاجين للحماية الرعاية البديلة لأل

هاالء سري والمجتمعي لعية، مما يسهم في عملية الدمج األاألسرية الطبيعية لعما  عيش الطفل في بيئة طبي

 :تراتيجيسخاصة بالوزارة بالتحديد الهد  اإلستراتيجية الاألهدا  اإلاألطفال، وهذ  السياسات تسهم في تحقيق 

 رتقاء بنوعيتها وجودتها.تطوير الخدمات اإلجتماعية واإلهالمتعلق 
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 األحداث واألمم المجتم يمديرية  إنجازاتسادساً: 

 

جتماعية والعمل رقم ، أبرزها: قانو  وزارة الشاااو  اإلتعمل المديرية بنهج تشاااركي وفق مرجعيات أساااسااية  

( 22، قانو  الحماية من العنف األسري رقم )1224( لسنة 21قانو  األحداث رقم )( وتعديالت"، 2226( لسنة )24)

(، 1226( لسنة )62(، نظام الرعاية الالحقة رقم )2222( لسنة )42(، نظام المساعدات لألحداث رقم )1222لسنة )

تجار ن جرائم اإلني عليهم والمتعااااررين م(، نظام دور إيواء المج1224( لساااانة)42نظام دور حماية األساااارة رقم)

مديرية بحماية األحداث التعنة (، و1226(، نظام دور إيواء المعرضات للخطر لسنة)1221( لسانة)22بالبشار رقم )

ر بيئة سليمة ، وتوفيللقانو  جتماعية التي أدت إلة مخالفتهملقانو  من المشكالت والسلبيات اإلالواقعين في نزاع مع ا

األسار ضاحايا العنف المنزلي وأساار السجناء  مسااندةتقدم الخدمات المتكاملة إلعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، و

كما تعمل المديرية علة حماية المرأة ، لحمايتهم من اآلجار السالبية للعنف ومسااندة األسر في حال غياب عائل األسرة

، وإعداد برامج الرعاية الالحقة والحياة المساااتقلة للنسااااء كاملة لهاوالخدمات المتضاااحية العنف بايجاد المأو  اآلمن 

 . المعنفاتوالفتيات 

 

قســم البشر، تجار بحماية ضحايا اإلقسم دور التربية والتأهيل، قسم ويتكو  هيكلها التنظيمي من األقسام التالية: 

مراقبة الساالوك والرعاية  طفال، وقسااماألجتماعية، قساام مكافحة عمل ت اإلالحماية من العنف األسااري، قساام الخدما

اإلنجااازات المبينااة في ( 1212،1222،1222،1222)األعوام وتنفيااذا لهااذا الاادور حققاات المااديريااة خالل الالحقااة.

ه لماورات قياس األداء.6الجدول رقم )  ( وفقا

 

 (0202،0222،0222،0220) األحداث واألمم المجتم ي لألعوامنجازات مديرية يوضح إ (4)رقم الجدول 

 

 اإلنجازات   مؤشرات قياس األداء

0220 0222 0222 0202 

 2222 1211 1222 1242 .عدد األحداث الداخلين في دور تربية وتأهيل األحداث

 424 426 612 241 عدد األحداث المكررين الداخلين في دورتربية وتأهيل األحداث

وتاأهيل األحداث الذين  األحاداث المنتفعين من دور تربياة عادد

 .تم تدريبهم مهنيا لسوق العمل
622 212 626 222 

 2622 1411 1222 1222 .األحداث تربية عدد األحداث الموقوفين في دور

 162 222 422 146 .عدد األحداث المحكومين في دور تربية وتأهيل األحداث

 2222 1242 1222 1222 عدد األحداث الخارجين من دور األحداث ويعيشو  مع أسرهم

عادد األحاداث الذين لم يتم حجز حريتهم وتم إنتهاء قعاااااااياهم 

 .ورطة األحداث/ بالتسوية في مكاتب الخدمة االجتماعية
1245 2112 4412 1246 

 4222 4121 2222 2426 .إلة المحاكم عدد قعايا األحداث المحولين

الموضااااااوعين تحت إواااااارا  مراقب الساااااالوك  عدد األحداث

 .بموجب قرار قعائي
26 22 222 122 

جتماعية في لتي تعااملت معها مكاتب الخدمة اإلعادد الحااالت ا

 .ورطة األحداث
4142 2222 6222 6222 

 4222 2262 2642 4226 .المودعين في نظارات األحداث عدد األحداث

لعنف األسري جتماعية المقدمة لحاالت اعدد دراسات الحالة اإل

جتماااعيااة في إدارة حمااايااة األساااااارة الخاادمااات اإلمن مكاااتااب 

 .وأقسام"

2622 6222 22212 22222 

في دور الوفاااق  عاادد النسااااااااء المعنفااات اللواتي تم إيااداعهن

 .األسري
242 241 244 222 
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 اإلنجازات   مؤشرات قياس األداء

0220 0222 0222 0202 

 أساااارهم والخارجات من عدد النساااااء المعنفات المندمجات في

 دار الوفاق األسري.
295 440 122 422 

عدد السااااايدات والفتيات المعرضاااااات للخطر المعاد دمجهم في 

 .بنجاح المجتمع
110 131 138 222 

عادد النزالء في مراكز االصااااااالح والتأهيل الحاصاااااالين علة 

 .الخدمات االجتماعية
6551 5474 7656 2222 

كراماة لعااااااحايا امال معهاا في دار عادد الحااالت التي يتم التعا

 تجار بالبشر.اإل
99 262 22 26 

نفيذ خدمة مجتمعية للمنفعة تي حاداث المحولين لبرنامجعادد األ

بموجب قرار العامة وحعااااور برنامج تأهيل نفسااااي اجتماعي 

 القاضي.

- - 22 221 

 

 يوضح الجدول أعال  دور الوزارة بتوفير البيئة السليمة لرعاية األحداث المخالفين لقانو  األحداث رقم       

حدث تم إدخالهم دور تربية وتأهيل األحداث ( 2222) ( حوالي1212) الذين بلغ عددهم عام 1224 لسنة( 21)

ساهم في إعادة التي من وأنها أ  ت( جتماعية،والتأهيليةية،التعليمية،اإلالنفسية،التربو) لتقديم البرامج المتكاملة لهم

وفاق امرأة  تم إدخالهن لدور ال( 222) ات الحماية والرعاية لـــــــرهم والمجتمع، وتقديم خدمـــــم في أســـــدمجه

 أسرة سجين في مراكز اإلصالح والتأهيل، وتقديم الدعم( 2222) جتماعية لـاألسري، وتقديم المساعدة اإل

من أجل إعادة توفيق أوضاعها األسرية واالجتماعية ( 22222) االجتماعي لعحايا العنف األسري البالغ عددها

وتأمين سبل األمن لها، إضافة إلة عقد اتفاقيات التعاو  والشراكة مع الجهات المعنية بتقديم خدمات الحماية 

ة في تحقيق األهدا  اإلستراتيجية الخاصة بالوزار ، وهذ  السياسات تسهماية االجتماعية للفئات المستهدفةوالرع

 .هرتقاء بنوعيتها وجودتهاتطوير الخدمات اإلجتماعية واإله :المتعلق بالتحديد الهد  االستراتيجي
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 ذوي اإلعاقة مديرية شؤون األشخاص إنجازاتساب اً: 

 

أبرزهااااااا: قااااااانو  وزارة الشاااااااو  ، تعماااااال المديريااااااة باااااانهج تشاااااااركي وفااااااق مرجعيااااااات أساسااااااية       

( وتعديالتاااا"، قااااانو  حقااااوق األوااااخا   وي اإلعاقااااة رقاااام 2226( لساااانة )24جتماعيااااة والعماااال رقاااام )اإل

(، نظااااام إعفاااااءات 1224) ( لسااانة42(، نظااااام مراكاااز األوااااخا   وي اإلعاقاااة رقاااام )1222( لسااانة )12)

مراكااااز التاااادخل المبكاااار لألطفااااال  م، نظااااا)1222(لساااانة  )12(وااااخا   وي االعاقااااة رقاااام مركبااااات األ

اإلنتفااااااع لألواااااخا   وي اإلعاقاااااة (، وتعليماااااات التساااااجيل والقباااااول و1222( لسااااانة)22 وي اإلعاقاااااة)

 وي  عنااااة مديريااااة واااااو  األوااااخا (. وت1226جتماعيااااة لساااانة )وائيااااة التابعااااة لااااوزارة التنميااااة اإلياإل

 اإلروااااد والتوعياااة ألسااارهمخااادمات ، وتقاااديم  وي اإلعاقاااة برعاياااة وتااادريب وتأهيااال األواااخا اإلعاقاااة 

. كمااااا لااااذاتعتماااااد علااااة اإلواوتنميااااة القاااادرات بهااااد  دمجهاااام بااااالمجتمع.  وماسسااااات المجتمااااع الماااادني

تشاااار  المديريااااة علااااة مراكااااز وماسسااااات األوااااخا  المعااااوقين فااااي القطاااااعين الحكااااومي والتطااااوعي 

  الزمة بحق المخالفين.والخا  ومتابعة إجراءات ترخيصها وتقييم أدائها واتخا  اإلجراءات ال

 

دماااااج لمراكااااز والماسسااااات، قساااام التاااادريب وإا مويتكااااو  هيكلهااااا التنظيمااااي ماااان األقسااااام التاليااااة: قساااا     

األواااااخا   وي اإلعاقاااااة، قسااااام المتابعاااااة والتقيااااايم الفناااااي، وقسااااام اإلوااااارا  الترباااااوي لألواااااخا   وي 

( اإلنجااااازات 1212،1222،1222،1222)األعااااواماإلعاقااااة، وتنفيااااذا لهااااذا الاااادور حققاااات المديريااااة خااااالل 

ه لماورات قياس األداء.2المبينة في الجدول رقم )  ( وفقا

 

ذوي اإلعاقة لالعوام  نجازات مديرية شؤون األشخاصيوضح إ (0)رقم الجدول 

(0202،0222،0222،0220) 
 

 اإلنجازات مؤشرات قياس األداء

0220 0222 0222 0202 

المستفيدين من مراكز عدد األواخا  من  وي اإلعاقة 

 تشخيص اإلعاقات

6212 22214 22224 - 

عدد األواخا  من  وي اإلعاقة المستفيدين من مراكز 

 الوزارة/ التأهيل المهني

222 22 26 33 

عاادد األساااااار التي تم تاادريبهااا وتااأهيلهااا للتعاااماال مع 

 األوخا   وي اإلعاقة في مراكز الوزارة

212 222 222 475 

 وي اإلعاااقااة المسااااااتفياادين من عاادد األوااااااخااا  من 

 الخدمات اإليوائية التابعة للوزارة

262 262 222 565 

عدد األواااخا  من  وي اإلعاقة الذين تم تأهيلهم مهنيا 

 الوزارة( الخريجين) في مراكز التأهيل المهني

42 22 22 22 

عدد األواخا  من  وي اإلعاقة المستفيدين من مراكز 

 المنار التابعة للوزارة

242 222 222 222 

عدد األواخا   وي اإلعاقة الذين تم وراء الخدمة لهم 

 من مراكز القطاع الخا  والتطوعي علة نفقة الوزارة

2212 2222 2122 1050 
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 اإلنجازات مؤشرات قياس األداء

0220 0222 0222 0202 

مراكز عدد األوااخا  من  وي اإلعاقة الموجودين في 

 القطاع الخا  والتطوعي الذين تشر  عليها لوزارة

2222 4222 4222 22 

التي تم اساااااتحداجها  عدد وحدات)برامج( التدخل المبكر

 في مراكز االوخا   وي االعاقة.

- - 3 9 

عاادد االطفااال  وي اإلعاااقااة المسااااااتفياادين من خاادمااات 

 التدخل المبكر

- - 87 131 

 127 85 - - خدمات التدخل المبكر.عدد األسر المستفيدة من 
 

 

 

 

 

 

يبين الجدول أ  الوزارة عملت علة تقديم البرامج و الخدمات التعليمية والتدريبية والتأهيلية لألطفال  وي                        

وخص من ( 2222) وخص، ووراء الخدمات النهارية واإليوائية الشاملة لـ( 222)اإلعاقة العقلية البالغ عددهم 

 وي اإلعاقة علة نفقة الوزارة، كما تتطلع الوزارة خالل الفترة القادمة إلة تطوير سياستها في مجال األوخا  

لألوخا   وي اإلعاقة وإيجاد بدائل مرحلية ودائمة للمراكز  ي وي اإلعاقة عبر تفعيل برنامج التأهيل المجتمع

صة األهدا  اإلستراتيجية الخاتحقيق هذ  اإلنجازات تسهم في اإليوائية وتطويرها لتصبح مراكز نهارية دامجة، و

 .هطوير الخدمات اإلجتماعية واإلرتقاء بنوعيتها وجودتهاهت :بالوزارة بالتحديد الهد  اإلستراتيجي المتعلق
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 :الشؤون القانونيةمديرية  إنجازاتثامناً: 
 

 

، أبرزهااااااا: قااااااانو  وزارة الشاااااااو  تعماااااال المديريااااااة باااااانهج تشاااااااركي وفااااااق مرجعيااااااات أساسااااااية       

مااااة لعماااال الااااوزارة، ظوكافااااة التشااااريعات النا ( وتعديالتاااا"،2226( لساااانة )24جتماعيااااة والعماااال رقاااام )اإل

باعاااداد مشااااريع القاااوانين واألنظماااة والتعليماااات الالزماااة لعمااال الاااوزارة، وتقاااوم بتقاااديم  المديرياااةعناااة تو

تفاقيااااات ت العربيااااة والدوليااااة، والعقااااود واإلتفاقيااااافااااي مجااااال القاااارارات اإلداريااااة، واإل المشااااورة القانونيااااة

اكم الخاصااااة بعماااال الااااوزارة، وإعااااداد لااااوائح الاااادعاو  أمااااام المحاااااكم الحقوقيااااة والشااااكاو  أمااااام المحاااا

ماااام محكماااة العااادل العلياااا، وتنظااايم كافاااة أساااتدعاءات المقدماااة الجزائياااة والنياباااة العاماااة، والاااردود علاااة اإل

 الوجائق الالزمة لها.

   

ايا والمسااااااعدة القانونياااااة، قسااااام ويتكاااااو  هيكلهاااااا التنظيماااااي مااااان األقساااااام التالية:قسااااام متابعاااااة القعااااا     

وتنفيذاه لهاااذا الااادور نساااا .ياااة والتشاااريعات، وقسااام حقاااوق اإلستشاااارات القانونت والعقاااود، قسااام اإلتفاقياااااإل

( 2اإلنجاااازات المبيناااة فاااي الجااادول رقااام )( 1212،1222،1222،1222)األعاااوامحققااات المديرياااة خاااالل 

ه لماورات قياس األداء.  وفقا

 

  (0202،0222،0222،0220لألعوام ) نجازات مديرية الشؤون القانونيةيوضح إ (2)رقم الجدول       

  

 اإلنجازات مؤشرات قياس األداء

0220 0222 0222 0202 

 150 222 142 166 تفاقيات المعدة والمدققة والمعتمدةعدد اإل

عدد مساااودات مشااااريع القوانين واألنظمة والتعليمات 

 التي تم رفعها للجهات  ات العالقة بأمرها

4 22 2 15 

عادد مشاااااااريع القوانين واألنظماة والتعليمات التي تم 

رفعهااا من الوزارة للجهااات  ات العالقااة بااأمرهااا وتم 

 إقرارها بالجريدة الرسمية

1 1 4 1 

 1700 2222 2224 2146 عدد المشورات القانونية المقدمة

سااااااتاادعااءات واللوائح عادد الردود التي تمات علة اإل

 الواردة من المحاكم )تبليلات(

122 222 222 145 

 

 

بتطوير  ةستراتيجية والمتعلقتبين اإلنجازات الوارد  في الجدول أعال  سعي الوزارة الة تحقيق أهدافها اإل       

جتماعية، و ل  من خالل مراجعة التشريعات وتحديهها وفق سلسلة اإلجراءات السياسات والتشريعات اإل

ة في مجاالت ية تقديم الخدمات للفئات المستهدفتفاقيات التي تسهم في عملعية المعتمدة إضافة الة صياغة اإلالتشري

 الحماية والرعاية والتنمية.
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 ستراتيجيات:الواالسياسات مديرية  إنجازاتتاس اً:
 

تعماااااال المديريااااااة باااااانهج تشاااااااركي وفااااااق مرجعيااااااات أساسااااااية، أبرزهااااااا: قااااااانو  وزارة الشاااااااو         

تعناااااة هاااااذ  المديرياااااة برسااااام السياساااااات ( وتعديالتااااا"، و2226( لسااااانة )24االجتماعياااااة والعمااااال رقااااام )

ة إليجاااااد الحلاااااول. االجتماعيااااة وإعااااداد الدراساااااات وتحلياااال البياناااااات اإلحصااااائية والظااااواهر االجتماعيااااا

البااارامج والمشااااريع الخاصاااة بعمااال الاااوزارة. كماااا تعناااة المديرياااة برسااام  جلاااب التمويااال المديرياااة وتقاااوم

ساااتراتيجيات"، ومتابعاااة متليراتااا". وتعمااال المديرياااة علاااة اسياساااات دماااج مفهاااوم الناااوع االجتمااااعي ووضاااع 

المترتبااااة متابعااااة العالقااااات الخارجيااااة مااااع الجهااااات الداعمااااة والممولااااة وتطبيااااق االتفاقيااااات وااللتزامااااات 

  بمتابعة برامج ومشاريع وقرارات جامعة الدول العربية.وتقوم المديرية ، عليها حسب األصول
 

التعاااااو  الاااادولي، قساااام السياسااااات االجتماعيااااة، قساااام ويتكااااو  هيكلهااااا التنظيمااااي ماااان األقسااااام التالية:      

ت ورصاااااد الظاااااواهر زماااااادارة األإقسااااام ، وقسااااام الناااااوع االجتمااااااعيإدارة المشااااااريع والتمويااااال، وقسااااام 

( 2اإلنجاااازات المبيناااة فاااي الجااادول رقااام ) 1212عاااام وتنفياااذاه لهاااذا الااادور حققااات المديرياااة االجتماعياااة، 

ه لماورات قياس األداء.  وفقا
 

 ( 0202ل ام ) واالستراتيجيات نجازات مديرية السياسات يوضح إ ادناهالجدول 
 

 اإلنجازات مؤشرات قياس األداء

0202 

 2 والمبادرات التي تم تقديمها للجامعة العربية بشكل سنوي عدد المقترحات

 %22 نسبة االنجاز في تحقيق ماورات االتفاقيات والمنح الدولية

 22 عدد الباحهين واالكاديميين الذين تم تسهيل مهامهم إلجراء الدراسات

 1 عدد التقارير التي تم اعداداها بأدماج النوع االجتماعي

 2 تم اعداداها بادماج النوع االجتماعي عدد األدلة التي

 

ه الة ايجاد الدعم من خارج المخصصات المالية المرصودة اعال  يتعح من الجدول         بأ  الوزارة تسعة دوما

( و ل  من خالل استقطاب التمويل لدعم برامجها وتقديم خدماتها للفئات المستهدفة في 1212في موازنتها لعام )

والرعاية والتنمية، وهذا يسهم في تحقيق األهدا  األستراتيجية الخاصة بالوزارة وخاصة الهد   مجاالت الحماية

 االستراتيجي المتعلق بتطوير وبناء الشراكات ومأسستها وتعزيز التعاو  والتنسيق في مجال العمل االجتماعي.
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 مديرية األبنية والمساتم إنجازاتعاشراً: 
 

تعماااااال المديريااااااة باااااانهج تشاااااااركي وفااااااق مرجعيااااااات أساسااااااية، أبرزهااااااا: قااااااانو  وزارة الشاااااااو         

( لساااانة 22حكوميااااة رقاااام )واااالال النظااااام األ ( وتعديالتاااا"،2226( لساااانة )24االجتماعيااااة والعماااال رقاااام )

، 2222( لساااانة 22نظمااااة المعدلااااة لاااا"، نظااااام اسااااتئجار العقااااارات لمصااااالح الحكومااااة رقاااام )( واأل2226)

سااار ، تعليماااات االساااتفادة مااان مسااااكن األ1224( لسااانة 62واااراء العقاااارات لصاااالح الحكوماااة رقااام )نظاااام 

مديريااااة بتااااأمين سااااكن كااااريم لألساااار التعنااااة و، وتعليمااااات االنفاااااق علااااة مساااااكن األساااار العفيفااااة. الفقياااارة

طاااوير إنشااااء أبنياااة جديااادة لماسساااات ومراكاااز الاااوزارة وتأهيااال وتوالفقيااارة وصااايانة المسااااكن القائماااة لهااام، 

اسااااتئجار األبنيااااة الالزمااااة للااااوزارة، والمشاااااركة فااااي تاااارخيص أبنيااااة و ،األبنيااااة القديمااااة وصاااايانتها

   .االجتماعية العائدة للقطاع الخاالماسسات 

 

قسااااام األراضاااااي ، قسااااام الصااااايانةبنياااااة، األقسااااام ويتكاااااو  هيكلهاااااا التنظيماااااي مااااان األقساااااام التالياااااة:       

( 1212،1222،1222،1222)اآلعااااااوام، وتنفيااااااذاه لهااااااذا الاااااادور حققاااااات المديريااااااة خااااااالل واالسااااااتمالك

ه لماورات قياس األداء.22اإلنجازات المبينة في الجدول رقم )  ( وفقا
 

 

 (0202،0222،0222،0220) لآلعوام نجازات مديرية األبنية والمساتميوضح إ (22)رقم الجدول        
 

 مؤشرات قياس األداء
 اإلنجازات

0220 0222 0222 0202 

عدد مساكن األسر الفقيرة التراكمي التي تم إنشاؤها أو 

 1222ها أو صيانتها منذ بدء البرنامج عام ؤورا

2266 2221 2222 2 

ها أو ؤعدد مساكن األسر الفقيرة التي تم إنشاؤها وورا

 .صيانتها

22 21 222 2 

إنشاؤها التي تم  الفقيرة المستفيدين من مساكن األسر عدد

 ووراؤها أو صيانتها

422 421 422 2 

 2 22 44 22 .الفقيرة التي تم انشاؤها عدد مساكن األسر

 2 12 12 22 الفقيرة لألسر( إضافة وصيانة) عدد الوحدات السكنية

 2 22 2 22 المساكن التي تم وراؤها عدد

 ن بناء وصيانة ووراء مساكن األسرعدد المستفيدين م

 . وي اإلعاقة الفقيرة من فئة

11 12 224 4 

 عدد المستفيدين من بناء وصيانة ووراء مساكن األسر

 .الفقيرة من فئة اإلناث

12 22 44 2 

التي تم تأهيلها فعليا لالستفادة من مساكن األسر  عدد األسر

 .الفقيرة

22 21 222 2 

عدد الدراسات االجتماعية المعدة لاستفادة من خدمة فلس 

 .الريف

 222 222 222 

 222 222 22 22 عدد المساكن التي تم إيصال الخدمات لها

 عدد المستفيدين من أبناء الماسسات من مساكن األسر

 الفقيرة

2 1 1 2 
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 مؤشرات قياس األداء
 اإلنجازات

0220 2018 2019 2020 

 2 2 2 2 إنشاؤها للوزارة لتقديم الخدمات عدد المباني التي تم

 2 2 1 1 التي تم استئجارها للوزارة لتقديم الخدماتعدد األبنية 

 22 22 21 42 عدد األبنية التي تمت صيانتها المملوكة والمستأجرة

 

يتعح من الجدول المشار الي" اعال  الة قيام الوزارة بتنفيذ اجراءات لتطوير البنية التحتي" الماكن تقديم           

عملية تحسين الخدمات المقدمة، وتوفير المأو  والمسكن المالئم لألسرة االود الخدمات التابع" لها مما يسهم في 

فقراه لتمكينها من القيام بوظائفها االساسية. وهذ  االجراءات والبرامج تصب في تحيق االهدا  االستراتيجية 

مكين مساهمة في تالخاصة الوزارة والمتعلقة في: تعزيز القدرة الماسسية للوزارة وتجذير جقافة التميز، وال

 المجتمعات المحلية والفئات المستهدفة.
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 التطوير المؤسسي:ديرية م إنجازاتالحادي عشر: 

 

تعمل المديرية بنهج تشاركي وفق مرجعيات أساسية، أبرزها: قانو  وزارة الشاو  االجتماعية والعمل رقم        

، نظام تحسين 1222( وتعديالت"، نظام التنظيم اإلداري لوزارة التنمية االجتماعية لعام 2226( لسنة )24)

االورا  علة إعداد الخطة  ل المديرية علة تعمالخدمات، ومنهجيات عمل تطوير االداء الماسسي المعتمدة. و

اإلستراتيجية للوزارة وتأهيل الوزارة للمشاركة في جوائز المل  عبدالل" الهاني لتميز األداء الحكومي 

تطبيق مشاريع ية عمللحوسبة العمليات واألنظمة في الوزارة، صيانة الشبكات، تسهيل  الفني تقديم الدعموالشفافية،

كما تشر  المديرية علة إدارة المعرفة وتطوير المخزو  المعرفي، وتساهم ، ونية في الوزارةكترإللالحكومة ا

 .في تطوير وسائل وقنوات االتصال الداخلي والخارجي

ويتكو  هيكلها التنظيمي من األقسام التالية: قسم تطوير االداء الماسسي، قسم الدعم الفني والشبكات، قسم     

كترونية، قسم إدارة وتحسين الخدمات، وقسم المتابعة والتقييم.وتنفيذاه لهذا الدور حققت البرمجة والحكومة اإلل

ه لماورات 22اإلنجازات المبينة في الجدول رقم ) (1212،1222،1222،1222)المديرية خالل عامي  ( وفقا

 قياس األداء.

 (0202،0222،0222،0220)التطوير المؤسسي ل امي نجازات مديرية يوضح إ (22)رقم الجدول 

 

 اإلنجازات ماورات قياس األداء

1222 1222 2019 1212 

 885 860 222 242 .عدد مستخدمي البريد اإللكتروني في الوزارة

التطبيقات المحوسبة والخدمات االلكترونية التي تم  عدد

 استحداجها.

4 6 2 21 

 67 67 64 61 .الوزارةعدد الوحدات اإلدارية المربوطة علة الشبكة مع 

عدد الخطط اإلستراتيجية التي تم إعدادها من لجنة التخطيط 

 .بماوراتها

2 2 1 2 

 2 1 2 1 .عدد التقارير السنوية التي تم إعدادها واعتمادها

عدد خطط عمل المديريات في المركز التي تم إعدادها 

 .بماوراتها

22 22 18 18 

الميدا  التي تم إعدادها عدد خطط عمل المديريات في 

 .بماوراتها

42 42 41 42 

تها واءممعدد المستويات اإلدارية في المركز والميدا  التي تم 

 .مع الخطة االستراتيجية

22 22 59 22 

 2 8 2 1 عدد الخدمات االلكترونية المستحدجة

 

خطة التحول اإللكتروني لتسهيل وصول الخدمات  تنفيذعملت الوزارة علة وللايات تطوير الخدمات        

،كما ونيبشكل إلكتر االجتماعية لطالبيها، حي  وفرت عملية الربط اإللكتروني مع وركائها في تقديم الخدمات

عملت الوزارة علة تطوير وتحدي  موقعها اإللكتروني الذي اوتمل علة نما ج إلكترونية لطلبات حق الحصول 

( وحدة إدارية 62وعملت الوزارة علة ربط ) قبال الشكاو  والتواصل مع المواطنين.علة المعلومات واست

ة المحوسبة ـــل األنظمـــدمة تشليـــوتم رفع سرعة وكفاءة خطوط الربط اإللكتروني لخلها ميدانية تابعة 

. وفي مجال تطوير األداء ( ميلا22( ميلا إلة)1( وحدة إدارية من )62بين الوزارة  و)وكاميرات المراقبة 

ه لنتائج تقييم مركز جائزة المل  عبدالل" الهاني %2الماسسي والتميز حققت الوزارة نسبة تحسن بللت ) ( وفقا
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، اضافة الة مشاركة المديرية في اعداد العديد (%21إضافة إلة تحقيق نسبة رضا متلقي الخدمة بللت ) ،للتميز

 رزها:من الدراسات واالستراتيجيات ، واب

  واعتمادها حسب 1212-1222مراجعة الخطة االستراتيجية المعدلة لوزارة التنمية االجتماعية ،

 االصول.

  ( "42متابع)  مديرية ميدانية تابع" لوزارة التنمية االجتماعية لعما  تقديم الخدمات وفق متطلبات

 منهجية المتسوق الخفي المعتمدة.

  المبني علة النتائج والمستجيب للنوع االجتماعي.اعداد مسودة دليل المتابعة ولتقييم 

 .اعداد مسودة الدليل االستروادي لرق العمل التطوعي" فيوزارة التنمية االجتماعية 

  1212المشاركة في اعداد التقارير الفنية ابرزهاالرد علة تقرير حالة البالد محور التنمية االجتمعية. 

 عمال الوزارة بالتعامل مع  جائحة كورونا.المشاركة في اعداد وتنفيذ خطة جاهزية ا 

 

وهذ  اإلجراءات واإلنجازات تسهم بشكل مباور في تحقيق األهدا  اإلستراتيجية الخاصة بالوزارة، وبالتحديد     

 الهد  اإلستراتيجي المتعلق بتعزيز القدرة الماسسية للوزارة وتجذير جقافة التميز.
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 :ديرية الشؤون اإلداريةم إنجازاتالثاني عشر: 
 

 

تعمااااال المديرياااااة بااااانهج تشااااااركي وفاااااق مرجعياااااات أساساااااية، أبرزهاااااا: قاااااانو  وزارة الشااااااو         

( 2222( لسااانة)21( وتعديالتااا"، نظاااام اللاااوازم العاماااة رقااام )2226( لسااانة )24االجتماعياااة والعمااال رقااام )

نااااة مديريااااة الشاااااو  اإلداريااااة بتااااأمين كافااااة احتياجااااات تعوتعديالتاااا" والتعليمااااات الصااااادرة بموجباااا"، و

الاااااوزارة مااااان الماااااواد واللاااااوازم، ومتابعاااااة عملياااااات وااااارائها واساااااتالمها وصااااارفها وتخزينهاااااا وإدارة 

المساااااتودعات ومراقباااااة عملياااااات الجااااارد الااااادوري، وتعمااااال المديرياااااة علاااااة تاااااأمين الخااااادمات الالزماااااة 

فااااق الااااوزارة، وتقااااوم بتنظاااايم تناقاااال المراسااااالت تصاااااالت وعمليااااات الصاااايانة والنظافااااة لكافااااة مراإلكا

الصااااادرة والااااواردة ماااان وإلااااة الااااوزارة؛ وتقااااوم بتااااأمين احتياجااااات الااااوزارة ماااان وسااااائل النقاااال ومتابعااااة 

 .صيانتها وإدارة حركتها وتنقالتها

    

الخااادمات قسااام ، قسااام الاااديوا ماااداد، واإل قسااام اللاااوازمويتكاااو  هيكلهاااا التنظيماااي مااان األقساااام التالياااة:      

األعاااوام ، قسااام المشاااتريات والعطااااءات، وتنفياااذاه لهاااذا الااادور حققااات المديرياااة خاااالل قسااام الحركاااة، المسااااندة

ه لماواااااارات قياااااااس 21اإلنجااااااازات المبينااااااة فااااااي الجاااااادول رقاااااام ) (1212،1222،1222،1222) ( وفقااااااا

 األداء.

 

 (0202،0222،0222،0220لألعوام ) الشؤون اإلدارية نجازات مديريةيوضح إ (20)رقم الجدول      

 

 اإلنجازات مؤشرات قياس األداء

0220 0222 0222 0202 

 245 142 142 142 العدد التراكمي لوسائط النقل

 %222 %22 %22 %22 نسبة األجهزة في الوزارة إلة عدد الموظفين

عدد العطاءات التي تم طرحها للايات تمديد الوزارة 

 وقرطاسية وأجهزة وأجاثمن مواد إغاجة 

22 222 212 21 

سجالت الرحالت التي تم صرفها لقسم  عدد دفاتر

 الوزارة/ الحركة

2122 2222 2222 2222 

عدد العطاءات التي تم طرحها للايات الخدمات 

 المساندة لسنة كاملة

1 1 2 4 

 42262 66121 61222 22.22 عدد الوجائق التي تم أروفتها إلكترونيا

المستفيدين من المساعدات العينية التي تقدمها عدد 

الوزارة بالتنسيق مع المعنيين من حساب الموازنة 

 والتبرعات

2212 21222 12221 22622 

 

دور مديرية الشاو  اإلدارية في عملية تقديم الخدمات المساندة للوحدات االدارية من اجل  يبين الجدول أعال        

ة هتعزيز القدرة الماسسية للوزارة وتجذير جقافتقديم خدماتها بكفاءة وهذا يرتبط بالهد  االستراتيجي المتعلق 

 التميزه
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  :ديرية الموارد البشريةم إنجازاتالثالث عشر: 

 

تعمل المديرية بنهج تشاااركي وفق مرجعيات أساااسااية، أبرزها: قانو  وزارة الشاااو  االجتماعية والعمل        

تعنة مديرية (، و1222( لساااااان" )21( وتعاديالتا"، نظاام ديوا  الخدمة المدنية رقم )2226( لسااااااناة )24رقم )

امج واألنظمة والبر سااتراتيجياتاال ع سااياسااات الموارد البشاارية وتطويرالموارد البشاارية بالمشاااركة في وضاا

المتعامنة جميع عمليات الموارد البشارية وتطبيقها بكفاءة وبما يعامن توفير الموارد البشرية الماهلة والقادرة 

سااااااتراتيجية لوزارة التنمية االجتماعية؛ وإدارة واااااااونها ومتابعة كافة العلة العمل حسااااااب متطلبات الخطة ا

يخ االسااااااتقطااب وللاايااة االنفكاااك عن العماال؛ وتطوير قادراتهااا ورفع كفاااءتهااا اإلجراءات المتعلقاة بهاا من تاار

  بتدريبها وتأهيلها باستمرار من أجل االرتقاء بمستو  الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحسينها.
 

 اردبيانات وساااجالت الموقسااام تخطيط الموارد البشااارية، قسااام ويتكو  هيكلها التنظيمي من األقساااام التالية:     

وتنفيذاه لهذا الدور حققت المديرية خالل  ، قساااام تنمية الموارد البشاااارية.الموارد البشاااارية دارةإقساااام  البشاااارية،

ه لماورات قياس األداء.22( اإلنجازات المبينة في الجدول رقم )1212،1222،1222،1222)األعوام  ( وفقا
 

 (0202،0222،0222،0220لألعوام ) الموارد البشرية نجازات مديريةيوضح إ (20)رقم الجدول      

 

 اإلنجازات مؤشرات قياس األداء

0220 0222 0222 0202 

عدد الموظفين الذين يتم تدريبهم من خالل إلحاقهم في فعاليات 

 خارجية وداخلية

2622 1422 2226 262 

عدد الموظفين الذين تم تدريبهم بموجب خطة اإلحالل والتعاقب 

 الوظيفي

24 22 12 2 

عدد الموظفين الذين تم تعينهم بوظائف قيادية بموجب خطة 

 اإلحالل والتعاقب

4 2 2 6 

 222 112 212 212 عدد بطاقات الوصف الوظيفي التي تم إعدادها ومراجعتها

 24 21 22 22 عدد الموظفين الذين تم تعيينهم خالل العام

 422 42 21 42 .عدد الموظفين الذين تم تعديل اوضاعهم الوظيفية 

 22 222 222 122 عدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها

عدد البرامج المقترح تنفيذها في الخطة ضمن موازنة الوزارة 

 ومنعمن احتياجات الموظفين

12 22 16 14 

 - 1 6 2 إيفادهم في بعهات دراسية عدد الموظفين الذين تم

 22 222 212 22 ةدراستهم الجامعيعدد الطلبة الذين تم تدريبهم كمتطلب إلكمال 

         

خالل تعزيز   ا منـظ من الجدول اعال  بأ  الوزارة تسعة إلة تعزيز وبناء قدرات العاملين لديهــالحي          

المعار  وتحسين المهارات لديهم لتمكينهم من القيام بمهماهم المنصو  عليها في بطاقات الوصف الوظيفي، 

ة باالحالل والتعاقب ــة المتعلقـــار  والخبرات في سياسات الموارد البشريــاضافة الة توظيف هذ  المع

ة وتجذير الماسسية للوزار ز القدرة ــينص علة ه تعزيوهذا يساهم في تحقيق الهد  االستراتيجي الذي الوظيفي،

 .جقافة التميزه
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 :ديرية الموارد الماليةم إنجازاتالرابع عشر: 
 

تعماااااال المديريااااااة باااااانهج تشاااااااركي وفااااااق مرجعيااااااات أساسااااااية، أبرزهااااااا: قااااااانو  وزارة الشاااااااو         

(، 2224( لسااااانة )2( وتعديالتااااا"، النظاااااام الماااااالي رقااااام )2226( لسااااانة )24االجتماعياااااة والعمااااال رقااااام )

 تعنااااة مديريااااة المااااوارد الماليااااة بااااادارة األنشااااطة المتعلقااااة بالمسااااائل الماليااااة والتااااي تشااااتمل علااااة إعاااادادو

مشاااااروع موازناااااة الاااااوزارة بالتنسااااايق ماااااع جمياااااع الماااااديريات والوحااااادات اإلدارياااااة، وإعاااااداد الحساااااابات 

الشااااهرية والختاميااااة علااااة اخااااتال  أنواعهااااا، وتوزيااااع وصاااار  المااااوارد الماليااااة المتاحااااة حسااااب خطااااة 

اإلنفاااااق المقااااررة، كمااااا تساااااهم المديريااااة بالعماااال علااااة تااااوفير التموياااال الااااالزم لتنفيااااذ خطااااة الااااوزارة 

 .ستراتيجية من المصادر المتاحةاإل
 

، قسااام الرواتاااب، قسااام التااادقيق الماااالي، قسااام المحاسااابةويتكاااو  هيكلهاااا التنظيماااي مااان األقساااام التالياااة:      

 األعااااااواموتنفيااااااذاه لهااااااذا الاااااادور حققاااااات المديريااااااة خااااااالل ، قساااااام األمانااااااات. قساااااام الصاااااار  المااااااالي

ه لماواااااارات قياااااااس 24رقاااااام )( اإلنجااااااازات المبينااااااة فااااااي الجاااااادول 1222،1222،1222،1212) ( وفقااااااا

 األداء.

 

 (0222،0222،0220،0202) لآلعوام الموارد المالية نجازات مديريةيوضح إ (26)رقم الجدول     

  اإلنجــــــازات مؤشرات قياس األداء

0220 0222 0222 0202 

نفاااقهااا من إنساااااابااة المبااالغ التي تم 

جماااالي مخصااااااصاااااااااات الوزارة إ

الوزارة من المرصااااااودة في موازنة 

 .خالل الموقف المالي

22,22 % 22,122% 24,222% 96.6 % 

نسااااااباااة اإلنجااااز من المشااااااااااريع 

المرصااااااودة / الرأسااااااماالية الممولة

 .ضمن الموازنة الرأسمالية

22,2 % 62,222% 62,2% 86.5 % 

إجمالي الساااااقو  الممنوحة من قيمة 

إجمااالي الحوالت الصااااااااادرة خالل 

 .العام

22,412,222 21,622,222 22,622,222 12,212,222 

 

إجمالي قيمة الشيكات المصروفة من 

 .إجمالي قيمة الشيكات الصادرة

22,212,411 22,122,222 22,221,222 12,262,226 

 1 2 2 2 إعداد الموازنة العامة للوزارة

 

يبين الجدول أعال  دور مديرية الموارد المالية في إدارة العمليات المالية وإدارة موازنتها السنوية للوزارة        

زيز هتعمن اجل رفدها بالمخصصات المالية لبرامجها ومشاريعها وهذا يرتبط بالهد  االستراتيجي المتعلق 

 القدرة الماسسية للوزارة وتجذير جقافة التميزه
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 :ديرية االتصالم إنجازاتالخامس عشر: 

 
 

تعمااال المديرياااة بااانهج تشااااركي وفاااق مرجعياااات أساساااية، أبرزهاااا: قاااانو  وزارة الشااااو  االجتماعياااة      

يجابياااة عااان الاااوزارة إوتعناااة هاااذ  المديرياااة باااابراز صاااورة  ( وتعديالتااا"،2226( لسااانة )24والعمااال رقااام )

عااااالم وتكااااوين رأي عااااام مساااااند لااااوزارة التنميااااة االجتماعيااااة ونشاااااطاتها وتنظاااايم العالقااااة مااااع وسااااائل اإل

 نسانية. وقعاياها اإل
 

عاااالم، قسااام التوعياااة والتهقياااف المجتمعاااي، قسااام ويتكاااو  هيكلهاااا التنظيماااي مااان األقساااام التالياااة: قسااام اإل     

 اماألعااااووتنفيااااذاه لهااااذا الاااادور حققاااات المديريااااة خااااالل لعامااااة، قساااام المساااااولية المجتمعيااااة. العالقااااات ا

ه لماواااااارات قياااااااس 22( اإلنجااااااازات المبينااااااة فااااااي الجاااااادول رقاااااام )1212،1222،1222،1222) ( وفقااااااا

 األداء.

 

 (0202،0222،0222،0226لألعوام ) ديرية االتصالم نجازاتيوضح إ (.2)رقم الجدول 

 

 اإلنجــــــازات مؤشرات قياس األداء

0220 0222 0222 0202 

 13 121 21 222 تم تنفيذها )دعم خارجي(عدد حمالت التوعية والتهقيف التي 

 41 422 2222 422 (الوزارة) عدد حمالت التوعية المجتمعية

 8 62 42 24 عدد المهقفين الذين تلقوا دورات تنشيطية

 8 62 42 24 (دعم خارجي) عدد المهقفين المنفذين لحمالت التوعية

 41 42 42 42 (ةالوزار) عدد المهقفين المنفذين لحمالت التوعية المجتمعية

 615 2221 22142 4264 (الوزارة) عدد المستفيدين من حمالت التوعية المجتمعية

 2400 2112 2222 2211 عدد رسائل التوعية المنشورة إلكترونيا

عدد الفعاليات والندوات والماتمرات واالجتماعات وورش 

 العمل المتعلقة بأعمال الوزارة التي تم متابعة تنفيذها

24 22 22 5 

عدد الفعاليات واألنشطة والبرامج المنبهقة عن مديريات مركز 

 الوزارة والميدا  التي تم نشرها من خالل صفحة الفيسبوك

222 2422 2222 1100 

 1 1 2 4 عدد األفالم المصورة الخاصة بالوزارة وتصويرها ومونتاجها

 400 222 212 21 عدد التقارير الصحفية المنشورة

 100 222 126 221 الدعوات المختلفة لوسائل اإلعالم والصحفيين عدد

 50 222 22 41 ت الميدانية لتلطية جوالت الوزيرعدد الجوال

 1100 222 642 222 عدد المراسالت والمخاطبات اإلعالمية الصادرة

 71 22 22 22 عدد اإلعالنات المنشورة في وسائل اإلعالم

التلفزيو  واإل اعة التي تلطي عدد وكاالت األنباء ومحطات 

 نشاطات الوزارة بشكلي يومي

62 626 22 50 

 150 222 222 222 عدد المواقع اإللكترونية التي تلطي أخبار الوزارة
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 اإلنجــــــازات مؤشرات قياس األداء

0220 2018 2019 2020 

اإلعالم التي عدد الحاالت اإلنسانية المرصودة والمنشورة في 

 يتم متابعتها

22 42 22 100 

عدد حمالت التوعية المجتمعية)السياسات االجتماعية لمناهعة 

 .(العنف والتكفير

222 422 226 0 

 تحمالت التوعية المجتمعية)السياساعدد المهقفين المنفذين ل

 .(االجتماعية لمناهعة العنف والتكفير

42 42 42 0 

)السياسات  التوعية المجتمعيةعدد المستفيدين من حمالت 

 (.االجتماعية لمناهعة العنف والتكفير

6222 22222 2242 0 

 0 21 212 21 .(عدد حمالت التوعية)الفرصة السكانية

 0 42 42 42 .()الفرصة السكانية عدد المهقفين المنفذين لحمالت التوعية

)الفرصة  عدد المستفيدين من حمالت التوعية المجتمعية

 .(السكانية

1122 1222 2622 0 

 122 1122 622 2221 عدد المستفيدين من حمالت التوعية الوالدية ) دعم خارجي(
 

 

 

 

 

الدور الوقائي التي تقوم بها الوزارة للحد من الظواهر السلبية وتعزيز الظواهر  يالحظ من الجدول اعال         

ستراتيجي وبالتحديد الهد  االاالستراتيجية الخاص" بالوزارة يسهم بشكل مباور في تحقيق االهدا  االيجابية وهذا 

 المتعلق بـ هالمساهمة في تمكين المجتمعات المحلية والفئات المستهدفةه.
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 الرقابة الداخلية:حدة و إنجازاتالسادس عشر: 

وزارة التنمية االجتماعية اسااااااتنادا لبالغ دولة رئيس الوزراء رقم  تم إنشاااااااء وحدة الرقابة الداخلية في     

حي  أصاااااابحت وحدة الرقابة أحد أهم األدوات التي تساااااااعد متخذ القرار علة اتخا   2221( لسااااااناة 22)

حي  تقوم الوحدة بالرقابة علة األعمال المختلفة . القرارات السااااااليمة وصااااااواله للمحافظة علة المال العام

مالية والفنية واإلدارية باإلضافة للمديريات والمراكز الحكومية والخاصة والتطوعية التي تديرها بالوزارة ال

أو تشار  عليها الوزارة باإلضافة للتدقيق علة القرارات الصادرة لعما  صحتها وعدالتها وعدم التعسف 

وتعديالت"،  1222( لسااانة 2رقم ) نظام الرقابة الداخليةباتخا ها وانطباقها مع القوانين والتشاااريعات النافذة: 

  .التشريعات الخاصة بوزارة التنمية االجتماعية
 

، الرقابة والتدقيق اإلداري ، قساااامالرقابة والتدقيق المالي وتتكو  هذ  الوحدة من األقسااااام التالية: قساااام      

( 1212،1222،1222،1222وتنفيذاه لهذا الدور حققت المديرية خالل األعوام ) .الفني والتدقيق وقسم الرقابة

ه لماورات قياس األداء.16اإلنجازات المبينة في الجدول رقم )  ( وفقا

 
 (0202،0222،0222،0220وحده الرقابة الداخلية لألعوام)نجازات يوضح إ (24)رقم الجدول  

 

 اإلنجازات مؤشرات قياس األداء

0220 0222 0222 0202 

 15142 22114 22222 21222 .واألماناتالتدقيق علة مستندات النفقات 

الرد عل اسااتيعاااحات ديوا  المحاساابة والكتب الرقابية 

الصااااادرة من ديوا  المحاساااابة ووزارة المالية حي  بلغ 

عدد االساااااتيعااااااحات والكتب التي عملت الوزارة علة 

 .تصويبها وانهاء بععها

222 222 222 55 

الرقابية وانهائها الرد علة الشااااااكااو  من كاافاة الجهات 

 حسب األصول

22 62 22 56 

زيااارة للتاادقيق المااالي واإلداري والفني علة الوحاادات 

الحكوميااة والخااااصااااااااة واألهلياااة والتطوعياااة بماااافيهاااا 

 المديريات والمكاتب والمراكزالتابعة لها موزعة

112 122 224 385 

 14669 16211 12222 12222 التي تم تدقيقها عدد الكتب الصادرة

 2212 - - - 1212عدد الزيارات تنفيذاَ الوامر الدفاع للعام 

عدد المواطنين والمنشاااااأت والموظفين المخالفين الوامر 

 الدفاع

- - - 222 

 

يالحظ من الجدول اعال  دور الوزارة في ضما  سالمة إجراءات القرارات االدارية والمالية بما يتوافق        

مع مبادئ الحوكمة الرويدة وهذا يسهم بشكل مباور في تحقيق االهدا  االستراتيجية الخاص" بالوزارة، 

 للوزارة وتجذير جقافة التميزه.وبالتحديد الهد  االستراتيجي المتعلق بـ هتعزيز القدرة الماسسية 
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 :وحدة خدمة الجمهور إنجازاتالسابع عشر: 

تعماااااال المديريااااااة باااااانهج تشاااااااركي وفااااااق مرجعيااااااات أساسااااااية، أبرزهااااااا: قااااااانو  وزارة الشاااااااو         

( وتعديالتااا"، وتعتبااار وحااادة خدماااة الجمهاااور بواباااة وواجهاااة 2226( لسااانة )24االجتماعياااة والعمااال رقااام )

يريات تعناااة باساااتقبال متلقاااي الخدماااة وتقاااديم الخدماااة لهااام بالتنسااايق ماااع المااادوزارة التنمياااة االجتماعياااة، و

المعنيااااة فااااي الااااوزارة، ومتابعااااة الطلبااااات الااااواردة إلااااة الااااوزارة ماااان الااااديوا  الملكااااي ورئاسااااة الااااوزراء 

ساااتدعاءات التاااي ياااتم تحويلهاااا مااان وإلاااة اء دراساااات الحالاااة االجتماعياااة واإلومجلاااس الناااواب، والقياااام بااااجر

 .الدوائر والماسسات المعنية

وتنفياااذاه لهاااذا . غاجاااةاإلقسااام روااااد والتوجيااا"، اإل قسااامويتكاااو  هيكلهاااا التنظيماااي مااان األقساااام التالياااة:        

اإلنجااااازات المبينااااة فااااي الجاااادول  (1212،1222،1222،1222)األعااااوامالاااادور حققاااات المديريااااة خااااالل 

ه لماورات قياس األداء.22رقم )  ( وفقا

 (0202،0222،0222،0220) لألعوام خدمة الجمهوروحده نجازات يوضح إ (20)رقم الجدول 

 

دليل بال وضح الجدول اعال  دور الوزارة في تطبيق ادوات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمتعلقةي      

االروادي لمكاتب خدمة الجمهور ومنهجية الشكاوي واالقتراحات الحكومية، اضافة الة دور الوزارة بتطبيق 

االجراءات لعما  حق الحصول علة المعلومات،  وهذا يسهم بشكل مباوـــر في تحقيق االهـــــدا  

راتيجي المتعلــــــــــــق بـ هتعزيز القدرة االستراتيجية الخاص" بالوزارة، وبالتحديـــد الهـــــــــد  االست

 الماسسية للوزارة وتجذير جقافة التميزه.

 اإلنجازات مؤشرات قياس األداء

0220 0222 0222 0202 

 19324 12222 12222 12222 تم استقبالهمالمراجعين الذين اعدد 

عدد متلقي الخدمة الذين تم استقبالهم وقدمت الخدمة لهم من 

 خالل وحدة خدمة الجمهور مباورة

21242 2266 4222 5875 

متلقي الخدمة الذين تم استقبالهم وقدمت الخدمة لهم عدد 

 بالتنسيق مع المديريات المعنية في الوزارة

26126 22626 21222 9240 

 2262 622 242 222 عدد الشكاوي الخارجية والداخلية التي تم استقبالها

 2262 622 242 222 داخليا وخارجيا عدد الشكاوي التي تم الرد عليها

 12 62 22 24 االقتراحات الخارجية والداخلية التي تم استقبالهاعدد 

 22 1112 1122 2212 عدد الهناءات الخارجية والداخلية التي تم استقبالها

 222 2222 1422 1412 عدد طلبات المقدمة للحصول علة المعلومات

عدد الطلبات الكلي المقدمة للحصول علة المعلومات 

 وليست اختصا 

- - - 262 

عدد الطلبات الكلي المقدمة للحصول علة المعلومات وتم 

 الرد علي"

- - - 21 

 4122 2262 6222 6222 عدد المراجعين الذين تم استقبالهم في قسم االغاجة

عدد الدراسات االجتماعية والطلبات الداخلية والخارجية 

التي تم استقبالها لالستفادة من حساب االغاجة للحاالت 

 الطارئة

- - - 2222 

عدد االسر المستفيدة وتم مساعدتها من حساب المساعدات 

 الطارئة

- - - 212 

خالل مبادرات واتفاقيات خارجية عدد المستفيدين من 

 رمة في قسم االغاجةمب

- - - 221 
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  وحدة ماافحة التسول: إنجازاتالثامم عشر: 

تعماااااال المديريااااااة باااااانهج تشاااااااركي وفااااااق مرجعيااااااات أساسااااااية، أبرزهااااااا: قااااااانو  وزارة الشاااااااو         

وتعنااااة وحاااادة مكافحااااة التسااااول بالحااااد ماااان  ( وتعديالتاااا".2226( لساااانة )24رقاااام ) االجتماعيااااة والعماااال

( مااان قاااانو  العقوباااات، قاااانو  االحاااداث، قاااانو  222ظااااهرة التساااول تطبيقاااا للنصاااو  القانونياااة رقااام )

مراقباااة سااالوك االحاااداث وقاااانو  وزارة الشااااو  االجتماعياااة والعمااال باااـعبط المتساااولين ورعاياااة وتأهيااال 

 . أحكام قعائيةالمحكومين منهم بموجب 

سااام مراكاااز رعاياااة وتأهيااال ققسااام ضااابط المتساااولين، كاااو  هيكلهاااا التنظيماااي مااان األقساااام التالياااة: ويت       

 (1212،1222،1222،1222ذا الاااااادور حققاااااات المديريااااااة خااااااالل األعااااااوام )وتنفيااااااذاه لهاااااا المتسااااااولين.

ه لماورات قياس األداء.22اإلنجازات المبينة في الجدول رقم )  ( وفقا
 

 (0202،0222،0222،0220وحدة ماافحة التسول لألعوام )نجازات يوضح إ (22)رقم الجدول 
 

 اإلنجازات مؤشرات قياس األداء

0220 0222 0222 0202 

 2426 4222 4222 4122 عليهم من فئتي الباللين واألحداث الذين تم ضبطهمعدد المتسولين 

 1222 1426 2222 2222 الذين تم ضبطهمعدد المتسولين الباللين 

 1422 2622 2122 2222 الذين تم ضبطهمعدد المتسولين األحداث 

 6221 4222 2122 4112 عدد حمالت التسول التي تم تنفيذها

 
 

من الجدول اعال  دور الوزارة في عملية إعادة تأهيل فئة المتسولين لعما  توفير الحماية والرعاية  يتعح     

لهم، وهذا يسهم بشكل مباور في تحقيق االهدا  االستراتيجية الخاص" بالوزارة، وبالتحديد الهد  االستراتيجي 

 ها ه.المتعلق بـ ه تطوير الخدمات االجتماعية واالرتقاء بنوعيتها وجودت
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 وزارة التنمية االجتماعية ابرز تحديات 

 

 قدم بعض التشريعات االجتماعية. .2

 نقص الكوادر البشرية المتخصصة في تقديم خدمات الحماية االجتماعية. .1

 زيادة العلط علة خدمات االجتماعية المقدمة. .2

 نقص الموارد المالية الخاصة باالنفاق علة خدمات الحماية. .4

اساااتجابة الوزارة للتحول الرقمي اإللكتروني الناتج عن التكاليف الالزمة لتطوير البنية التحتية ضاااعف  .2

الحاسااااوبية والربط اإللكتروني وأنظمة المراقبة لحماية المنتفعين وتطوير قواعد البيانات بلرض إدارة 

 حالة  المنتفعين إلكترونيا.

 

 0202خالل عام وزارة التنمية االجتماعية ل التطل ات المستقبليةابرز 
 

 

مراجعة التشاريعات االجتماعية الناظمة لعمل الوزارة وتطويرها، بما في  ل  إستكمال إجراءات إعداد  .2

 مسودة قانو  العمل االجتماعي األردني.

 إعادة هيكلة وزارة التنمية االجتماعية والوحدات التنظيمية التابعة لها. .1

( بنهج تشااااااركي يراعي 1216-1211اساااااتراتيجية للوزارة لمدة خمس سااااانوات قادمة )وضاااااع خطة  .2

مشاااااركة كافة مسااااتويات الموظفين وكذل  الشااااركاء االسااااتراتيجيين، علة ا  تتعاااامن محاور الخطة 

 االستراتيجية محور رئيسي خا  بمواجهة العنف بمختلف اوكالة وانواع" والفئات التي تتعرض ل".

 استراتيجية إعالمية للتعامل مع التحديات االجتماعية في األرد . إعداد وتنفيذ خطة .4

مراجعة آليات عمل التنساايق مع الماسااسااات  ات االختصااا  بمكافحة التسااول في األرد ، وتحسااينها  .2

 بما يعمن كفاءة إجراءات تنفيذ حمالت مكافحة التسول.

دمات دور الرعاية بعامة متخصااااصااااة في تخفيف العاااالط النفسااااي علة متلقي خ إعداد وتنفيذ برامج .6

 ، و ل  بالتعاو  مع الشركاء.دور رعاية المسنين بخاصة منتفعيو

بنهج تشاااااااركي، وإعداد تقارير  1212-1222متاابعاة تنفيذ الخطة االسااااااتراتيجية للحماية االجتماعية  .2

ت أ  االمتابعة لمشااريع هذ  االساتراتيجية بشاكل منتظم، واتخا  اإلجراءات التصاحيحية بشأ  االنحراف

 .االستراتيجيةضمن هذ   محور االستجابة لألزمات والصدمات وجدت، وتنفيذ

 استكمال إجراءات إطالق وتفعيل تقديم الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني. .2

 
 

 


