مشروع خدمات الطوارئ و التكيف )(ESSRP
االجتماعي
2017-2014
مقدمة
تلقت المملكة األردنية الهاشمية ممثلةً بوزارة الشؤون البلدية منحة من البنك الدولي
والجهات المانحة الدولية (المملكة المتحدة و هولندا و كندا) على مدى ثالثة اعوام
 ٢٠١٦ -٢٠١٤لمساعدة البلديات األردنية والمجتمعات المستضيفة لالجئين السوريين
على معالجة األثر الفوري لتدفقات الالجئين السوريين و لتقديم الخدمات البلدية وتعزيز
قدرة البلديات لدعم التنمية االقتصادية المحلية و يهدف المشروع الى تمكين البلديات من
العودة الى ما كانت عليه قبل اللجوء السوري من ناحية تقديم الخدمات و البنية التحتية
وقام بنك تنمية المدن والقرى بأدارة هذه المنحة و متابعة المشاريع المنفذة تحت مظلة
هذا المشروع.
استفادت  ٩بلديات من المشروع في عام  ٢٠١٤حيث بلغت قيمة التمويل
 ٢٠,٠٠٠,٠٠٠دوالر تم توزيعها على النحو اآلتي و وفقا ً العداد السوريين في كل
بلدية:

استفادت ١٦بلدية من المشروع في عام  ٢٠١٥حيث بلغت قيمة التمويل
 ٢٠,٠٠٠,٠٠٠دوالر تم توزيعها على النحو اآلتي و وفقا ً العداد السوريين في كل
بلدية:

استفادت ١٦بلدية من المشروع في عام  ٢٠١٦حيث بلغت قيمة التمويل
 ٢٠,٠٠٠,٠٠٠دوالر تم توزيعها على النحو اآلتي و وفقا ً العداد السوريين في كل
بلدية:

قيمة التمويل لكل بلدية في عام ٢٠١٦
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تم خالل مشروع خدمات الطوارئ انجاز  ٣٩٠مشروع فرعي والتي انقسمت ما
بين مشاريع انشائية و شراء اآلليات:

المخصصات من المشروع للمشاريع االنشائية و اآلليات

اآلليات
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قيم المبالغ المالية التي صرفت على كل صنف من المشاريع
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انجازات المشروع واثرة على البلديات المستفيدة
• تم تحديد جميع المشاريع بطريقة تشاركية عن طريق إجراء مشاورات عامة مع
مجموعات المجتمع المختلفة لتحديد احتياجاتهم وأولوياتهم التي تلبي متطلباتهم.
• جميع البلديات المشاركة خضغت لتدقيق خارجي مالي وفني وكان تقريرة خا ًل
من اي مالحظات جوهرية.
• تمكنت البلديات المشاركة من حل التحديات ادارة النفايات الصلبة من خالل
شراء المعدات الالزمة أو استبدال المعدات القديمة.
• تم انجاز العديد من المتنزهات والمناطق الترفيهية في إطار المشروع ,وقد
ساعد هذا على تخفيف حدة التوترات االجتماعية حيث ان المواطن قادر على
استخدام هذه المرافق إلى جانب الالجئين السوريين مما يزيد من التكيف و
التالحم بين المجتمعات المحلية.
• تساعد محطات المعرفة ومراكز التدريب التي تم انجازها في توفير فرص عمل
للمواطنين لتدريبهم على العديد من المهارات .يستهدف بعضها تعلم النساء
والشباب إلى جانب الالجئين السوريين.
• تم تمويل نشاطات اجتماعية من المنحة مثل مهرجان سحاب في عيد الفطر و
ايضا ً مهرجان األلعاب في صبحا ودفيانة استهدفت األطفال األردنيين
والسوريين باالضافة الى حفل افطار رمضاني لاليتام في بلدية مادبا الكبرى.
• قدم الهنجر الذي تم بناءه في بلدية السرحان بيئة عمل آمنة ونظيفة ألكثر من
 ٢٠٠امرأة .حيث من المتوقع أن يوظف المشروع أكثر من  ٤٠٠امرأة أردنية
وسورية.
• تم صرف المنحة بشكل كامل من دون اي تأخير او عوائق جوهرية.

مشروع الخدمات البلدية و التكيف )(MSSRP
االجتماعي
2020-2018
مقدمة
تلقت المملكة األردنية الهاشمية ممثلةً بوزارة الشؤون البلدية منحة من البنك الدولي
والجهات المانحة الدولية (المملكة المتحدة و هولندا و كندا) على مدى ثالثة اعوام
 ٢٠٢٠ -٢٠١۸لمساعدة المجتمعات المستضيفة لالجئين السوررين على التكيف
مع هذا اللجوء و تعزيز التمكين المجتمعي في هذه المجتمعات من خالل مشاريع
تنموية و تشغيلية توفر فرص عمل لكل من االردنين و السوريين على حدا ً سواء
مما يكفل التالحم بينهم و تخفيف التوتر كما تهدف هذه المشاريع التي سوف تنبثق
من المشروع الى تمكين دور البلديات في خلق فرص عمل للمجتمعات المحلية
القاطنة في تلك البلديات من خالل رفع كفاءة البلديات و بناء القدرات لها وسيقوم
بنك تنمية المدن والقرى بأدارة هذه المنحة و متابعة المشاريع المنفذة تحت مظلة
هذا المشروع.

األهداف الرئيسية لمشروع خدمات البلدية و التكيف االجتماعي
• تحسين الخدمات المقدمة من قبل البلديات للمجتمعات المحلية.
• توفير مشاريع تنموية استثمارية لخلق فرص عمل لألردنين و السوريين
• تحسين و بناء القدرات لموظفي البلديات بما ينعكس على تحسين الخدمات.
• تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص في مجال التنمية المحلية من
خالل رفع قدرات البلدية و تدريب موظفيها بخصوص هذا الشأن.
• اشراك المجتمع المحلي في صنع القرار بما يتعلق بالمشاريع الممولة من
المشروع مشروع خدمات البلدية و التكيف االجتماعي.

آلية عمل مشروع خدمات البلدية والتكيف االجتماعي
• اوالً تمويل مشاريع خدمية للبلديات الواحد و العشرين المشتركة بالمشروع
بتمويل مقداره  ٢۷مليون دوالر موزعة على عدة مراحل حيث من شأنها
تحسين واقع الخدمات البلدية من بنية تحتية و اماكن ترفيهية للمجتمعات
المحلية.
• ثانيا ً تمويل مشاريع ابداعية من خالل مسابقة بين البلديات المشتركة في
المشروع من شأنها خلق فرص عمل في البلديات و تطوير التنمية في البلديات
حيث سيكون التمويل لهذه المشاريع  ٥ماليين دوالر توزع على عدة مراحل و
على اكثر من مشروع.
• تم تعيين عدد من الخبراء المختصين في بنك تنمية المدن والقرى على حساب
المشروع في كافة المعايير المطلوب تحقيقها للمشروع كاآلتي:
• خبيرة في الوصول االجتماعي لمساعدة البلديات في اشراك المجتمعات المحلية
بأكبر شكل ممكن بحيث تكون المشاريع الممولة مستوحاه من احتياجات
المجتماعات المحلية.
• خبيرة في النوع االجتماعي التي سوف تساعد البلديات المشاركة في اشراك
االناث و الشباب وكافة اطياف المجتمع في تحديد احتياجاتهم من المشاريع هذا
و سيتم تعيين خبير في توفير المشاريع االبداعية للمساعدة في خلق تلك للبلديات
المستفيدة من المشروع.
• خبير متابعة وتقييم تشاركي للماساعدة على دراسة المؤشرات المطلوب تحقيقها
و تقييم اثر المشروع على كافة الصعد.
• خبيرة اتصال و توعية للمساعدة على نشر كافة المعلومات عن المشروع و
التوعية بكافة االثار للمشروع للمجتمعات المحلية القاطنة في تلك البلديات.

•

خبير مالي و خبير ادارة مشاريع و خبير مشتريات الدارة االمور الفنية والمالية
للمشروع.

انطالقة المشروع
• تم اطالق المشروع من خالل ورشة عمل تم عقدها في فندق الالند مارك عمان
تحت رعاية عطوفة مدير عام بنك تنمية المدن و القرى و بحضور كافة
البلديات المشاركة والجهات المانحة المعنين بالمشروع.

الصناديق االبتكارية
تحت مظلة مشروع الخدمات البلدية سيتم اطالق منحة الصناديق االبتكارية للبلديات
المشاركة في مشروع الخدمات البلدية باالضافة الى مراكز المحافظات بحيث يصبح
عدد البلديات المشاركة  26بلدية و يهدف هذا الصندوق الى تحفيز البلديات على اعداد
مقترحات مشاريع ابتكارية تخدم واقع المجتمعات الحالية و تستهدف النساء و الشباب و
تقديم حلول ابتكارية لمشاكل المجتمعات المحلية و يقوم هذا الصندوق على مبدأ التنافس
للحصول على المنحة حيث تم اعداد دليل ارشادي لمنحة الصندوق االبتكاري لمساعدة
البلديات في اعداد مقترحات المشاريع حسب المعايير و المتطلبات و سيتم اطالق
المنحة خالل ورشة افتتاحية للصندوق في شهر كانون االول.

مشروع تركيب الخاليا الشمسية لمباني البلديات و استبدال وحدات
االنارة في شوارع البلديات
قامت دائرة التخطيط و التنمية بتصميم استبيان لتجميع البيانات الخاصة بهذا المشروع
و تجميع البيانات بالتعاون مع فروع البنك المنتشرة بالمحافظات و متابعة المراسالت
مع بنك االستثمار االوروبي و صندوق الطاقة بهدف بحث سبل التعاون في تمويل هذا
المشروع.

