المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية
الخطة االستراتيجية لألعوام 2025 - 2021

حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد اللﻪ الثاني ابن الحسين المعظم
“اتخذ األردن ،منذ نشأته ،خطوات مستمرة جادة نحو التنمية الشاملة ،ال سيما التنمية السياسية ،التي تتطلب مشاركة
جميع أطياف المجتمع في عملية صنع القرار ،وقد كان البناة األوائل ،خير مثال على هذه العملية الديمقراطية التي أنتجت ما
نجده اليوم من تشريعات ومؤسسات راسخة وقوية .واليوم ،انطالقاً من حرصنا على تراثنا ،وإيمانناً بضرورة التطوير
المستمر لتعزيز المشاركة السياسية وزيادة مشاركة األحزاب والشباب في البرلمان ،ال بد من النظر بالقوانين الناظمة للحياة
السياسية ،كقانون االنتخاب وقانون األحزاب وقانون اإلدارة المحلية ،والسعي المستمر لمواصلة مسيرة التنمية السياسية،
فهدفنا منذ سنوات طويلة هو الوصول إلى حياة حزبية برامجية راسخة ،تمثل فكر األردنيين وانتماءاتهم ،وتحمل همومهم
وقضاياهم الوطنية الجامعة ،وتعمل من أجل تحقيق تطلعاتهم عبر إيصال صوتها وممثليها إلى قبة البرلمان“.
حوار جاللة الملك مع وكالة "بترا« يناير 2021

كلمةًالوزير
يطيبً لي وأنا أحملً أمانةً المسؤوليةً في وزارةً الشؤونً السياسيةً والبرلمانية ،أن أقدمً الخطةً االستراتيجيةً للوزارة ،التي تعدً
من أكثرً الوزاراتً تأثيراً في المجتمع ،لدورها الكبيرً في مجالً التمكينً الديمقراطي والتنشئةً السياسيةً واضطالعها بمسؤوليةً تمكينً
األحزابً السياسيةً ورفعً قدراتها وفقً الروئ الملكيةً.

تسعى الوزارة إلى تحقيق المهام المناطة بها وعلى رأسها تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .ورسم السياسات
الكفيلة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية مع التركيز على دور المرأة والشباب في العمل السياسي والعام ،وتعميق الحوار مع
األحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ،وترسيخ مباديء الدولة المدنية وسيادة القانون ،والحاكميةً الرشيدة ،واستدامةً التطويرً
والتحسينً المستمر وفقً الممارساتً المتميزة ،وتفعيلً دورها وغايتها في التوعيةً والتمكينً السياسي وتجذيرً مفاهيمً الدولةً المدنيةً.
تتسمً الخطةً االستراتيجيةً للوزارةً بعديدً من السماتً األساسيةً التي ترتكزً على الموضوعيةً والشمولً مع عدمً إغفالً طموحاتً
األطرافً والشركاءً جميعاً ،خاصةً في هذهً المرحلةً الهامةً من مئويةً الدولةً األردنيةً ،التي نسعى فيها إلى تعزيزً مشاركةً المواطنينً
في صنعً القرار ،وبناءً على ذلكً ترتكزً الخطةً االستراتيجيةً للوزارةً على الدستورً األردني وخطبً العرشً السامي وكتبً التكليفً
السامي للحكوماتً ،وسلسلةً األوراقً النقاشيةً الملكيةً خاصةً الورقةً النقاشيةً السادسةً لجاللةً الملكً عبدً للاً الثاني التي تتعلقً بسيادةً
القانون ،التي أكدً فيها على أهميةً قيامً مؤسساتنا بوضعً رؤيةً واضحة ،وخارطةً طريق ،وأهدافً محددةً تمكنً هذه المؤسساتً من
تحقيقً أهدافها ،وقياسً نسبةً اإلنجازً واألثر ،للوصولً إلى أرقى معاييرً النزاهةً والشفافيةً وأعلى مستوياتً الخدمةً المقدمةً
للمواطنين .بما يحققً توجهاً متكامالً لتحسينً وتطويرً أداءً الوزارةً لتمكينها من المساهمةً في مأسسةً العالقةً بين السلطتين التنفيذيةً

والتشريعيةً بصفتها حلقةً الوصلً بين السلطتين.

يتبــعًكلمةًالوزير

ً
سياسية
وكذلك نحو تحقيقً التمكينً السياسي لجميع أطيافً المجتمعً األردني من خاللً تطويرً قدراتً األحزابً السياسية ،لتكون أحزاباً
قويةً فاعلةً ذاتً برامجً واضحةً قادرةً على رسمً سياستها وزيادةً قاعدةً المشاركةً في االنتخاباتً البرلمانيةً وصوالً للحكوماتً
البرلمانيةً.
التوعية بهدفً زيادةً مشاركةً المواطنين في عمليةً صنعً القرارً بالتركيزً
ً
وفي إطارً توسيعً المشاركةً السياسيةً سعت الوزارةً إلى
على الشبابً والمرأةً وترسيخً مفهومً سيادةً القانونً والدولةً المدنيةً.
ً
وتحسين
حيث نأملً أن تساهمً الجهودً كافةً في تحقيقً الرؤى الملكيةً ،وخططً عملً الحكومة ،التي تسعى إلى تحقيقً رفاهً المواطنً
الخدماتً األساسيةً المقدمةً إليه خاصةً فيما يتعلقً بقضايا المرأةً والنوعً االجتماعي ،ذلك وصوالً إلى مجتمعً متساوً ومتوازنً تتاحً
فيه الفرصً لشرائحً المجتمعً كافةً.
نسألً للاً أن يوفقنا جميعاً لبناءً هذا الوطنً الغالي في ظلً حضرةً صاحبً الجاللةً الهاشميةً الملكً عبدًللا الثاني بنً الحسينً المعظمً
حفظه للاً ورعاه.
حمى للا هذا البلد األمين اآلمن وأهله  ..في ظل راية مليكنا المفدى،،،

المهندس موسى حابس المعايطة
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية

مهامًالوزارة

تتلخص مهام الوزارة بما يلي:
• رسم السياسات واالستراتيجيات الكفيلة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للمواطنين ،وترسيخ قيم الديمقراطية
ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها.
• تطوير السياسات واالستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أعلى درجات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

• تطوير قنوات االتصال بين الوزارة واألحزاب السياسية ومؤسسات وهيئات وقطاعات المجتمع المختلفة.
• متابعة مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس األمة والمناقشات التي تدور حولها.
• متابعة أعمال لجان مجلسي األعيان والنواب والتقارير والتوصيات الصادرة عنها.
• التعاون مع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لمتابعة «أدوات الرقابة البرلمانية" التي يوجهها أعضاء
مجلسي األعيان والنواب.
• تعزيز الوعي بالنوع االجتماعي وزيادة مشاركة المرأة والشباب في العمل السياسي والعام كشركاء في عمليات
صنع القرار.

االطارًالعامًلتطويرًالخطةًاالستراتيجيةً

المرجعياتًالتشريعيةًمثلًالدستورً
والقوانينًذاتًالعالقةًبعملًالوزارةً

الدستور
الموجهاتًاالستراتيجيةً

رؤيةً 2025

رؤيةً 2025
االعتباراتًاالستراتيجيةً

االستراتيجياتًالوطنيةً
والقطاعية
مثل:
 االستراتيجيةًالوطنيةًللنزاهةًومكافحةًالفسادً
 االستراتيجيةًالوطنيةًللمرأة االستراتيجيةًالوطنيةًللشباب الخطةًالوطنيةًالشاملةًلحقوقًاإلنسان

االستراتجياتًالوطنيةًوالقطاعية

الموجهاتًاالستراتيجيةً
تشملًاألوراقًالنقاشيةً
وخطاباتًالعرشً
وكتبًالتكليفًالساميً

االعتباراتًاالستراتيجيةً
الخططًاالستراتيجيةًالوطنيةً
مثل :خطةًالتحفيزًاالقتصاديً
البرنامجًالتننفيذيًالتأشيري
للحكومةً()2024-2021

الرؤية
دولةًمدنيةًعمادهاًالتعدديةًالسياسيةًوسيادةًالقانونً

الرسالة
المساهمة في تعميق مفاهيم وممارسات الدولة المدنية وترسيخ التعددية السياسية والمواطنة الفاعلة
على اساس مبدأ سيادة القانون ،وتنظيم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ،ورسم السياسات
الالزمة لتعزيز قاعدة المشاركة السياسية.

القيمًالجوهرية
 سيادة القانون
 النزاهة والشفافية

 التشاركية بالعمل
 التحسين المستمر
 ادماج النوع االجتماعي

األهدافًاالستراتيجيةً
 تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
 ترسيخ أسس المشاركة السياسية الفاعلة وتطوير آلياتها.
 تعزيز دور النوع االجتماعي في الحياة السياسية.
 رفع القدرات المؤسسية .

مؤشرات األداءًالمؤسسية
 نسبة زيادة المشاركة السياسية للفئات المستهدفة من خالل التوعية وتطوير التشريعات الناظمة.
 زيادة نسبة مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية والشأن العام.

 تطور نسبة اإلجابة على أدوات الرقابة البرلمانية.
 جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة.
 رضا متلقي الخدمة والشركاء عن الخدمات التي تقدمها الوزارة.

 عدد ونوع البرامج واألنشطة التي تقدمها الوزارة.
 عدد اإلسهامات في المسؤولية المجتمعية.
 نسبة زيادة عدد الشركاء.

مصفوفة األهداف االستراتيجية للوزارة وتقاطعاتها مع األوليات واألهداف الوطنية
اهداف الوزارة
االولويات
واالهداف الوطنية
األوراق النقاشية

رؤية األردن 2025
االستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة
الفساد
الخطة االستراتيجية للمرأة 2025 – 2021م

رفع كفاءة االداء
تعزيز دور النوع
ترسيخ أسس
تعزيز التعاون بين
المؤسسي
السلطتين التشريعية المشاركة السياسية االجتماعي في الحياة
السياسية
الفاعلة وتطوير آلياتها
والتنفيذية.
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

االستراتيجية الوطنية للشباب 2025-2019م
الخطط الوطنية المحفزة لالقتصاد والمشاركة
السياسية والبرامج الوطنية والخطط
التنفيذية للحكومة.
االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية
 2025-2016محور االبتكار

√

√

√

√

خطة تحفيز النمو االقتصادي

√
√
√

√

√

√

√

خطة تحفيز النمو االقتصادي االردني 2022-2018م
تبادل افضل الممارسات

أهداف التنمية المستدامة

الهدف
المالي

√√

√

√

√√

√
√

√

√

الخطةًاالستراتيجيةً– الهدفًاإلستراتيجيًاألول
#

الهدفًاالستراتيجي

مؤشراتًاألداء KPIS

المشاريع

 نسبةًاإلجابةًوالردودًعلىًأدواتً تعزيزًدورًالوحداتًالتنظيميةًالمعنيةًبالشانًالبرلمانيًفيًالوزاراتً الرقابةًالبرلمانيةًفيًكلًدورةً
برلمانية.
والمؤسساتًالحكوميةً
 عددًالورشًواللقاءاتًمعًرؤساءًأقسامًالشؤونًالبرلمانيةًفيًالوزارات.

1

تعزيزًالتعاونًبينً
السلطتينً
تدوين الجلساتًوالتوصياتًللكتل
واللجان
التشريعيةً
والتنفيذية

مشروعًالربطًااللكترونيًمعً
المؤسساتًالحكوميةًذاتًالصلة
(أقسام الشؤونًالبرلمانية)

 -عدد التوصياتًالمنبثقة

-

نسبةًالمنجزًمنًالمستهدفً
للمرحلةًاألولى.
سرعةًاإلستجابة.

االطارًالزمني

الجهةًالمسؤولة
المديريةً/الوحدة

المساندة

الشؤونًالبرلمانية

وحدةً
اإلعالم

تراكميًمستمر
فيًكلًدورةً
برلمانية

تطويرًاألداء
المؤسسي

الشؤونًالبرلمانية

وحدةً
اإلعالم

الشؤونًالبرلمانية

الشؤونً
اإلدارية

فيًكلًدورةً
برلمانية

النتيجة

العددًالفعليً
للردود
عدداللقاءاتً
الفعلي

العددالفعليً
للتوصيات

الخطةًاالستراتيجيةً– الهدفًاإلستراتيجيًالثاني
رقم
الهدف

الهدفً
االستراتيجي

المشاريع

 جلساتًحواريةًحولًالتشريعاتًالناظمةًللحياةً
السياسية.

2

ترسيخ
أسس
المشاركة
السياسية
الفاعلة
وتطوير
آلياتها

مؤشراتًاألداء KPIS

عددًالجلساتًالحوارية. عددًالمشاركينًفيًالجلسات -صدورًتشريعاتًمعدلةً

التوعيةًوالتثقيفًبالعملً
الحزبيًلفئاتًالمجتمعً
وطلبةًالجامعات

-

 -بناءًقدراتًاألحزابً

 عددً:الدوراتًالتدريبيةً،األحزابًالمدربةً،عددالمتدربين.
 عددًالحزبيينًالمشاركينًباالنتخابات -عددًالفائزينًفيًكلًانتخاباتًمنًاألحزاب

قياسًمستوىًالرضاًلمتلقيً -
الخدمةًالرئيسيين

عددًالفعاليات
عددًالمشاركين
نسبةًالمشاركاتًفيًكلًفعالية
عددًالجامعات
عددًالمنتسبينًلألحزاب

نسبةًالرضاًحسبًالمستهدف

الجهةًالمسؤولة
المديريةً/الوحدة

المساندة

المجتمعًالمدنيً
األحزابًالسياسية
وحدةًالمشاركة
المجتمعية

الشؤونًالبرلمانية
الشؤونًالقانونية
وحدةًاإلعالم
وحدةًالتعاونً

المجتمعًالمدنيً
األحزابًالسياسية
وحدةًالمشاركة
المجتمعية

وحدةًاإلعالم
وحدةًالتعاونً

األحزابًالسياسية
المجتمعًالمدني
وحدةًالمشاركةً
المجتمعية

وحدةًاإلعالم
وحدةًالتعاونً

المجتمعًالمدنيً
األحزابًالسياسية

تطويرًاألداءً
المؤسسي
الشؤونًاإلدارية
وحدةًاإلعالم
وحدةًالتعاون

االطارً
الزمني
مستمر
عددً/
سنة

تراكميً
مستمر
سنةً/

النتيجة

الخطةًاالستراتيجيةً– الهدفًاإلستراتيجيًالثاني
رقم
الهدف

2

الهدفً
االستراتيجي

ترسيخ
أسس
المشاركة
السياسية
الفاعلة
وتطوير
آلياتها

مؤشراتًاألداء KPIS

البرامج /المشاريع

الجهةًالمسؤولة

االطارً
الزمني

المديرية ً/الوحدة

المساندة

أولوياتًالشبابًاألردنيًفيًالمئويةً عددًالحواراتًمنًالمستهدف
الثانيةً:سلسلةًلقاءاتًحوارية

وحدةًالمشاركةًالمجتمعية
المجتمعًالمدني

وحدةًاإلعالم
وحدةًالتعاون

سنة /

حمالتًتوعويةًوتثقيفيةًحولًأهميةً -عددًالفعاليات
عددًالمشاركينًاالجماليالمشاركةًالسياسية
 -نسبًاالقتراع

المجتمعًالمدنيً
األحزابًالسياسية
وحدةًالمشاركةًالمجتمعية

وحدةًاإلعالم
وحدةًالتعاون

سنة /

المجتمعًالمدنيً
الشؤونًالبرلمانية
وحدةًالمشاركةًالمجتمعية

وحدةًالتطويرً
المؤسسي

سنة

 -بناءًقدراتًالمترشحات

-

عددًالفعاليات
مؤشرًنسبًاقتراعًالمرأة
نسبًالمترشحاتًمقارنةًبالدوراتً
السابقةً
نسبًالفائزاتًفيًاالنتخاباتًالحقاً

-

نسبًااللتزامًبالتقارير
ً
مؤشرًالحصولًعلىًالمنحًسنويا
عددًالفعالياتًالتيًتقيمهاًالجمعيات
متابعةًدقيقةًلعملًالجمعيات

-

بناءًقدراتًالجمعياتًالمسجلةتحتًمظلةًالوزارة
 -برنامجًالكترونيًللجمعيات

المجتمعًالمدنيً
الشؤونًاإلدارية

وحدةًاإلعالم

النتيجة

الخطةًاالستراتيجيةً– الهدفًاإلستراتيجيًالثاني
رقم
الهد
ف

الهدفً
االستراتيجي

البرامجً /المشاريع
مديريةًاألحزابًالسياسية

نشرًوتعميمًكافةًنشاطاتً
وأعمالًالوزارةًبكافةًالمواقعً
اإلعالمية
 متابعةًالتحديثًالمستمرًترسيخ أسس لموقعًالوزارةًااللكتروني

2

المشاركة
السياسية
الفاعلة
وتطوير
آلياتها

 تقريرًاالنجازاتًالسنوي تفعيلًوسائلًالتواصلًاالجتماعي

مؤشراتًاألداء KPIS

الجهةًالمسؤولة

المديريةً/الوحدة

المساندة

 -نسبةًمشاهداتًالفعالياتًالتيًتقيمهاًالوزارةً.

وحدةًاالعالم

الشؤونًالمالية
التعاونًالدولي

 نسبةًزيادةًالزائرينًللموقع عددًالتعليقات وجودًروابطًعلىًالمواقعًااللكترونيةًللمؤسساتًالتعليميةًوالشبابيةًوالثقافية.

وحدةًاالعالم

الشؤونًاإلدارية

 عددًاالنجازاتًالدوريةًالمحققةعددًالمشاهدات-عددًالتعليقات

وحدةًاالعالم

الجميع

االطارً
الزمني

تراكميً
مستمر

سنوي
ربعي

النتيجة

الخطةًاالستراتيجيةً– الهدفًاإلستراتيجيًالثالث
#

الهدفً
االستراتيجي

البرامجً /المشاريع

المديريةً/الوحدة
برنامجً
تعزيزًالمشاركةً
السياسيةًللمرأة

3

تعزيزًدورً
النوعً
االجتماعيً
فيًالحياةً
السياسية

مؤشراتًاألداءKPIS

الجهةًالمسؤولة

فعالياتًالتمكينً
السياسيً

 بناءًقدراتًالبرلمانيات

 عددًفعالياتًتعزيزًالمشاركة عددًورشًالعملً،المحاضراتً،المؤتمرات. نسبةًمشاركةًالمرأةًباألحزابًالسياسية نسبةًمشاركةًالمراةًباالنتخاباتً(بأنواعها) نسبًالمترشحاتًبالمقارنةًمعًالدوراتًالسابقة -عددًالفائزاتًباالنتخاباتًمقارنةًمعًالسابق

 نسبةًتوليًالمرأةًالمناصبًالقياديةًالسياسية وجودًالبرامجًالتدريبيةًلتنميةًالقدرات عددًالمشاركات نسبًزيادةًالنساءًفيًاألحزابًوالمجالسًالمتخبةًدورياً.
-

عددًاألسئلةًوالمداخالت
نسبًاالقتراعًفيًاالنتخاباتًالقادمة
نسبًالفائزاتًالحقاً

المجتمعًالمدني
األحزابًالسياسية
وحدةًالمشاركةً
المجتمعية

المجتمعًالمدني
األحزابًالسياسيةً
وحدةًالمشاركةً
المجتمعية

المجتمعًالمدني
األحزابًالسياسية
المشاركةًالمجتمعية

االطارًالزمني

النتيجة

المساندة
مستمر
وحدةًالتطويرً
عدد /سنة
المؤسسيً
سنةً/نهايةً
والشؤونً
2021
القانونية
تراكميًمستمر
وحدةًاإلعالم
التعاونًالدولي

وحدةًاإلعالم
التعاونًالدولي

المعدلًالسنوي

وحدةًاإلعالم
وحدةًالتعاون

فيًكلًدورةً
برلمانية
وكلًانتخابات

العددً
الفعليً/
سنة

العددً
الفعليً/
سنة

الخطةًاالستراتيجيةً– الهدفًاإلستراتيجيًالرابع
البرامج /المشاريع

#

الهدفًاالستراتيجي

4

االطالعًعلىًأفضلًالتجاربًالعالمية
لالستفادةًمنهاًفيًمجاالت
اإلبداعًواالبتكار ،الذكاءًاالصطناعيً،
رفعًكفاءةًاألداء
إدارةًالمخاطر

مؤشراتًاألداءKPIS

ترسيخًثقافةًاالبتكارًواإلبداعًوإدارةً  -سياسةًاالبتكار
 ورشًالعملًالمعرفةًفيًبيئةًالعمل
 شعاراتًلالبتكار -ادارةًالمعرفة

المؤسسيً

المقارناتًالمرجعية

(التحسينً
المستمر)
المواردًالبشرية بناءًأدلةًالعملًالالزمة

الربطًااللكترونيًالداخلي

الجهةًالمسؤولة
المساندة
المديريةً/الوحدة

االطارً
الزمني

النتيجة

سنةً -وجودًسياسةً
 2022لالبتكار
العدد الفعليًللنشاطات

الشؤونًاإلدارية
وحدةًالتطويرًالمؤسسي
وحدةًالرقابةًالداخلية

كافةً
المديرياتً
والوحدات

 عدد التجارب -نسبة االستفادة في المجال المعني

الشؤونًاإلدارية
وحدةًالتطويرًالمؤسسي
وحدةًالرقابةًالداخلية

تراكميً العددًالفعليً/
كافةً
المديرياتً مستمر سنة
والوحدات 2022

 عددًالمقارنات تحديدًمجاالتًالمقارنة -مدىًاالستفادة

وحدةًالتطويرًالمؤسسي
الشؤونًاالدارية
الرقابةًالداخلية

تراكميً العددًالفعليً/
كافةً
المديرياتً مستمر سنة
والوحدات  2022بدءاًمنً2022

عددًاألدلة -نوعًاألدلة

وحدةًالتطويرًالمؤسسي
وحدةًالرقابةًالداخلية

كافةً
المديرياتً
والوحدات

سنوي وجودًاألدلة
 2022الفعليًبدءاًمنً
2022

 نسبةًاالستخدام -نسبةًالتخفيضًفيًالمستهلكات

الشؤونًاإلدارية
وحدةًالتطويرالمؤسسي
وحدةًالرقابةًالداخلية

كافةً
المديرياتً
والوحدات

سنوي

الخطةًاالستراتيجيةً– الهدفًاإلستراتيجيًالرابع
#

الهدفً
االستراتيجي

البرامج /المشاريع

الجهةًالمسؤولة
المساندة
المديريةً/الوحدة

مؤشراتًاألداءKPIS

مديريةًالشؤونًاالدارية
وحدةًالتطويرًالمؤسسي

وجودًخطةًللتدريبًمبنيةًعلىًاالحتياج
التدريبًالمستمر -
الفعليً
 عددًالدوراتًالتدريبيةً/موظفً/سنة عددًالمشاركاتًبالفعالياتًالتطويرية سرعةًوسهولة الحصولًعلىًالمعلومات -انسيابيةًتدفقًالمعلومات

رفعًكفاءة
األداءً خطةًإلدارةًالمخاطر  -سرعةًاالستجابةًللخطر
 استمراريةًالعملالمؤسسيً

وحدةًالرقابةًالداخليةً

 -خطةًالتعاملًمعًالمخاطرً/هدفًونشاط

4

(التحسين
المستمر) منظومةًاالتصالً

وحدةًالتطويرًالمؤسسي
 زمنًالحصولًعلىًالخدمةالشؤونًاالدارية
افقياًوعمودياًداخلً  -وجودًمصفوفةًالصالحياتًالتيًتحددًالموظفً
الرقابةًالداخلية
البديلًالمفوضًلكافةًالمواقعًالوظيفية.
المواردً الوزارةًلكافةً
ّ
 وجودًخطةًلالحاللًوالتعاقبًالوظيفيًالبشرية المواقعًاإلدارية.
للوظائفًالحساسة.
األرشفةًااللكترونية -
-

وجودًنظامًأرشفةًالكترونيًفعال
نسبةًالمستهلكاتًعنًالعامًالسابق

-

الشؤونًاإلدارية
وحدةًالتطويرً
المؤسسي

االطارً
الزمني

النتيجة

سنةً خطة تدريب
كافةً
المديرياتً  2022منفذة
والوحدات
نسب المدربين ذكور  /إناث

تراكميً -وجودًخطةًالدارةًالمخاطر
كافةً
المديرياتً مستمر
والوحدات
تراكميً خرائطًالعملياتًواالجراءات
كافةً
المديرياتً مستمر مصفوفة للصالحياتًوأسماءً
المفوضينًبالتوقيع
والوحدات
خطةًاالحاللًوالتعاقبًالوظيفي
كافةً
المديرياتً
والوحدات

سنة

نظامًأرشفهًالكنرونيًمطبق

الخطةًاالستراتيجيةً– الهدفًاإلستراتيجيًالرابع
#

الهدفً
االستراتيجي

مؤشراتًاألداءKPIS

البرامجً /المشاريع

تحسينًبيئةًالعمل
-

رفعًكفاءةً
األداءً
المؤسسيً
4

(التحسينً
المستمر)

التحسينًالمستمرًوالتطوير
لبرامجًالعمل

توافرًالمستلزماتًالالزمةً
كافة.
تشكيلًلجنةًاجتماعية
تأسيسًصندوقًتكافلً
تأسيس جمعيةًتعاونية

الجهةًالمسؤولة
المساندة
المديريةً/الوحدة
الشؤونًاإلدارية
الشؤونًالمالية
الرقابةًالداخلية
التطويرًالمؤسسي

فحصًالبرامجًبشكلًدوري
كافة المديرياتً
والوحدات

تطبيقًقواعدًالحوكمةًالرشيدةً
خططًللتحسينًفيًالمحاورً
«المبادىء»
(سيادةًالقنونً،الفاعلية( ً،التشريعات ،القيادة ،االدارة المالية ،المعنيينًبكلًمحور
الخطة
البشرية،
الموارد
الكفاءة)
االستراتيجية ،الهيكل التنظيمي،
المشتريات والعطاءات)

االطارًالزمني

كافةًالمديريات نهاية
والوحدات 2022

الشؤونً
اإلدارية

التطويرً
المؤسسي

سنوي

سنوي

النتيجة

العام بيئةًعملًمناسبة
تشكيل لجنةًاجتماعيةً
البدءًبتأسيسًجمعيةً
ودراسةًمعدةًعنًامكانيةً
تأسيسًصندوقًللتكافل

تقريرًسنويًعنًسيرً
العملًبالبرامج

خططًتحسينًمحدثةً
ومطبقة

الخطةًاالستراتيجيةً– الهدفًاإلستراتيجيًالرابع
#

الهدفًاالستراتيجي

4

رفعًكفاءةًاألداءً
المؤسسيً

البرامج /المشاريع

مؤشراتًاألداءKPIS

الجهةًالمسؤولة
المديريةً/الوحدة

(التحسينًالمستمر)

المساندة

 -مخصصاتًالوزارةًبندًالرأسمالية

تخصيصًمبالغًجديدةًلبعضً
المشاريعًواألنشطة

الشؤونًالمالية
وحدةًالرقابة

مقدارًالمديرياتًكافة سنةً 2022الزيادةً
الفعلي

دعمًالمشاريع

نسبة الزيادةًفيًالمنحًواالتفاقيات

وحدةًالتعاون

مقدارًالمديرياتًكافة مستمر -سنوي الدعمً
الفعلي

المحورًالمالي
الكفاءةًفيًاإلنفاق

نسبة التوفير في بنود الموازنة

التعاونًالمستمرًمعًوكالةًاألنباءً
األردنيةًووسائلًاالعالمًالمختلفةً

 عددًاألنشطةًوالفعاليات -نسبًالزياراتًوالمشاركات

 مهاراتًالتحديث المستمرًللبياناتًعلىًالموقعًااللكتروني
 تفعيلًاستخدامًالوسائلًالحديثةً«الفيسًبوكً،تويت)....ً،
-

 نسبةًالمشاهداتعددًالتعليقات-عددًاالرتباطاتًالدالةً(اللينك)

(التحسينًالمستمر)
محورًاالعالم

االطارًالزمني

النتيجة

 مقدارًالشؤونًالماليةً
سنوي
مستمر
كافةًالمديريات
التوفير
الشؤونًاإلداريةًوحدةً
والوحدات
الرقابة

وحدةًاالعالم

وحدةًاالعالم

المديرياتًكافة مستمر -سنوي

المديرياتًكافة مستمر -سنوي

