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 : الملخص

تزايد االهتمام في مجال اإلدارة بأحد الموضوعات الهامة التي ُتمثل قلب ومحور اإلدارة العامة في عصرنا الحالي وهو منهج الحوکمة 
على مستوي المنظمات العامة، حتي باتت أداة لخدمة االقتصاد والمجتمع مًعا،  وعليه فإن هذا البحث يهدف إلي توضيح مفهوم منهج 

، مع إبراز الحاجة إليها في ضوء التحوالت اإلقتصادية والسياسية، حيث تم عرض وتناول الموضوع بأسلوب علمي، الحوکمة وأهميتها
     إذ شمل البحث استعراًضا لمنهج الحوکمة وأبعادها وأهميتها  وتحليل العوامل المؤثرة في دعم وتطوير نظام اإلدارة المحلية في االردن. 

  :المقدمة

ة المحلية البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف مناطق المملكة إلى أخذ الحيطة دعت وزارة اإلدار 
، قد تكون غزيرة أحيانًا في بعض المناطق نظرًا للحالة الجوية التي تمر 2022/مايو/7والحذر بسبب احتمالية هطول أمطار في تاريخ 

 .بها المملكة حالياً 

ام وزارة اإلدارة المحلية ورئيس غرفة الطوارئ الرئيسية بأن الوزارة تتابع أواًل بأول تطّورات للحالة الجوية، الفتًا إلى أهمية أن  وأكد أمين ع
تتابع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية كذلك األحوال الجوية في مناطقها، وأن تكون جاهزة للتعامل مع أي 

 .و ظروف طارئةأحداث أ

وطلب من المواطنين الذين يقطنون قرب المناطق المنحدرة ومجاري األودية أخذ الحيطة والحذر في هذه الظروف، حفاظًا على حياتهم 
 .وحياة أسرهم

البلديات ومجالس الخدمات   المشتركة كما أكد أمين عام وزارة اإلدارة المحلية ورئيس غرفة الطوارئ الرئيسية على أهمية أن تتواصل 
ومديريات الشؤون البلدية مع بعضها البعض لمعالجة أي أحداث طارئة، إلى جانب التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام اإلداريين وغرف  

وتقديم   العمليات األخرى التابعة لوزارة األشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة األردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها
 كافة الجهود واالمكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحاالت واألحداث الطارئة التي قد ترافق الحالة الجوية والتطورات المصاحبة لها. 

 وزارة اإلدارة المحلية

انها تشرف على أعمال المجالس تعتبر وزارة اإلدارة المحلية المستشار الفني والمالي واإلدراي لكافة المجالس المحلية في المملكة، كما  
 .البلدية ومجالس الخدمات المشتركة للتأكد من أن أعمال هذه المجالس مطابقة للقوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها

يمية وتتولى الوزارة االشراف على كل ما يتصل بشؤون اإلدارة المحلية للمجالس البلدية في مجال تقديم الخدمات وكافة االمور التنظ
 .وتنفيذ مشاريع التنمية المحلية وتنسيق نشاطات وخطط هذه المجالس لتكون منسجمة ومواكبة الحداث التنمية في كافة انحاء المملكة 

كما تعمل الوزارة كمستشار فني ومالي واداري لكافة المجالس البلدية وتشرف من خالل اجهزتها وطواقمها على أعمال المجلس والهيئات 
 .تأكد من مطابقة اعمالها للقوانين واالنظمة المعمول بهاالمحلية لل
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تختص الوزارة بإعداد السياسية العامة لإلدارة المحلية وعرضهاعلى مجلس الوزراء إلقرارها ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها. 
يق والتكامل فيما بينها لتحقيق التنمية المحلية  وتعزيز الدور التنموي لإلدارات المحلية من مجالس محلية وبلدية ومجلس محافظات والتنس

  الشاملة. وتمكين البلديات ومجالس المحافظات من إعداد وتنفيذ الخطط االستراتيجية والتنموية ودليل احتياجاتها وموازناتها بكفاءة ضمن 
المحلية وتطويرها ورفع مستوى   في اإلدارة  العاملين  قدرات  لبناء  برامج  بالتنسيق مع أولوياتها. وإعداد  التمويل  أدائها وتوفير مصادر 

الجهات المعنية. والرقابة على مدى التزام البلديات ومجالها واللجان التنظيمية ومجال الخدمات المشتركة ومجالس المحافظات بتطبيق  
قطاع الخاص والبلديات في تنفيذ أحكام التشريعات المتعلقة بعملها وتدقيق حسابات البلديات. وتفعيل الشراكة ما بين القطاع العام وال

 المشاريع الخدمية والرأسمالية. 

 مهام واختصاصات وزارة اإلدارة المحلية في خدمة المجتمع المحلي

تتولى وزارة اإلدارة المحلية في إطار الدستور والتشريعات النافذة والسياسات العامة للدولة اإلشراف على تطبيق نظام السلطة المحلية 
 المتطلبات الالزمة لتفعيله وتطويره وبما يحقق أهدافه ، ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام واالختصاصات اآلتية: وتحديد كافة

اإلشراف على تطبيق نظام السلطة المحلية ودراسة وتقييم تطبيقاته المختلفة في الوحدات اإلدارية والعمل على معالجة الصعوبات  •
 .بيقوالمعوقات التي قد تواجه عملية التط

وضع وإعداد االستراتيجيات والخطط والسياسات العامة الهادفة تطوير نظام السلطة المحلية والنهوض بأعبائه ومتطلباته ومتابعة   •
 .تنفيذها بعد إقرارها

انسجام   • تحقق  بصورة  العامة  لإلدارة  الرئيسية  والنظم  الحكومية  السياسات  وتطوير  تنسيق  الهادفة  المقترحات  هذه تقديم  وتكامل 
 .السياسات والنظم لتفعيل نظام الالمركزية اإلدارية والمالية

 .اقتراح النظم الخاصة بعمل السلطة المحلية طبقًا للقانون ومتطلبات تنفيذه •
ات دراسـة واستقراء األوضاع اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية وكذا تقارير ومخرجات عمل الوحدات اإلدارية والتنسيق مع الوزار  •

الفنية واإلمكانات األساسية من بنى إدارية وبشرية ومادية ووسائل عمل  واألجهزة المركزية األخرى فيما يتصل بتوفير الخدمات 
 .للنهوض بعمل أجهزة السلطة المحلية

 .ا تنفيذها وفقًا للقانون متابعة األجهزة المركزية المعنية بشأن تنفيذ المشاريع التنموية التي تخص الوحدات اإلدارية والتي يتعذر عليه •
وضع وإعداد المقترحـات بشـأن توسيع نطاق الالمركزية اإلدارية من خالل نقل المزيد من الصالحيات واالختصاصات من األجهزة  •

 .المركزية إلى الوحدات اإلدارية في مجال تقديم الخدمات وتنفيذ األنشطة
 .جل في مجال أنشطة الوزارة ومتطلبات تطبيق وتوسيع نظام السلطة المحليةإعداد مشاريع الخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة اآل •
تحديد قوام المجلس المحلي على مستوى كل محافظة ومديرية طبقًا لألسس والمعايير المحددة قانونًا وإبالغها للجنة العليا لالنتخابات  •

 إلجراء االنتخابات على أساس هذا التحديد. 
 جنة العليا لالنتخابات بشأن انتخابات المجالس المحلية في الوحدات اإلداريةالمتابعة والتنسيق مع الل •
 اإلعــداد والتحضير لالنتخابـات الداخليـة للمجالس المحليـة واإلشراف عليها وتوثيق نتائجها.  •
تخابات شغلها في المواعيد متابعة ما يخلو من مقاعد في عضوية المجالس المحلية وإبالغ اللجنة العليا لالنتخابات بذلك إلجراء ان •

 المقررة قانونًا. 
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رفع المقترحات إلى مجلس الوزراء بمخصصات بدل االنتقال ألعضاء المجالس المحلية لحضور االجتماعات المنعقدة لمجالسهم  •
 وكذا المكافآت الشهرية المقطوعة ألعضاء الهيئات اإلدارية المتفرغين وفقًا للقانون والئحته التنفيذية.

الدراسات والبحوث العلمية والمسوحات الميدانية ألغراض التقسيم اإلداري للجمهورية طبقًا لألسس والمعايير القانونية وتقديم  إعداد   •
 المقترحات بالتشريعات والخرائط المحددة للتقسيمات اإلدارية وحدودها.

 توثيق التقسيم اإلداري للجمهورية وخرائطه وما يطرأ عليه من تعديل. •
مج تدريبية ألعضاء المجالس المحلية والقيادات المحلية االخرى وكذا وضع برامج تدريبية للعاملين في الوحدات اإلدارية  تنظيم برا •

 والتنسيق بشأن تنفيذها مع الجهات المعنية. 
ة الدولة ونظام السلطة  وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتنمية القيادات المحلية وتدريبها وتعريفها باألسس الدستورية والقانونية إلدار  •

 المحلية وغيرها من المجاالت ذات العالقة بمهامها واختصاصاتها.
وضع مشاريع متكاملة للوفاء باحتياجات الوزارة ومتطلبات التطوير المؤسسي لنظام السلطة المحلية والسعي للحصول على مصادر   •

 األجهزة المركزية المعنية.تمويل من الدول والمنظمات والجهات المانحة بالتنسيق مع 
 دراسة مقترحات السلطة المحلية بشأن اتفاقيات التوأمة بين المدن وغيرها من اشكال التعاون وتطويرها واإلشراف على تنفيذها. •
كة إرساء وادارة نظام للمعلومات يكفل توفير كافة المعلومات والبيانات ذات الصلة بنظام السلطة المحلية والعمل على اقامة شب •

 معلومات تربط بين الوزارة والوحدات اإلدارية والتنسيق مع الجهات ذات العالقة فيما يتعلق بمدخالت هذا النظام ومخرجاته.
التقارير عن مستوى   • قراراتها وتوصياتها وإعداد  تنفيذ  أعمالها ومتابعة  المحلية واقتراح جداول  للمجالس  السنوية  المؤتمرات  تنظيم 

 التنفيذ. 
 ي المؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية المتعلقة بنشاط الـوزارة.االشتراك ف •
 دراسة تجارب وتطبيقات نظام الالمركزية في الدول األخرى واإلفادة منها في تطوير تجربة نظام السلطة المحلية.  •
 شيح وسفر الوفود وفقًا لألنظمة النافذة. تنظيم مشاركة السلطة المحلية في المؤتمرات والفعاليات الداخليـة والخارجية والموافقة على تر  •
  إعداد الدراسات والبحوث المختلفة عن الموارد المالية للوحدات اإلدارية بمصادرها المختلفة ومدى كفايتها وأثرها على التنمية المحلية  •

 واقتراح وسائل واليات تنميتهـــا واضافة مصادر جديدة لرفدهـا بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. 
اإلشراف والرقابة على تحصيل الموارد المالية للوحدات اإلدارية وتقييم كفاءه التحصيل واتخاذ اإلجراءات والتدابير المناسبة لمواجهة   •

 صعوبات ومعوقات التحصيل.
 ره. االشتراك مع الجهات ذات العالقة في تحديد مقدار الدعم المركزي السنوي للوحدات اإلدارية ومتابعة توزيعه بعد إقرا •
 متابعـة تحصيل وتوريد الموارد العامة المشتركـة لمصلحة الوحدات اإلدارية وتنظيم حساباتها. •
للمعايير   • التخطيط طبقًا  بالتنسيق مع وزارة  اإلدارية  الوحدات  بين  المشتركة  العامة  والموارد  السنوي  المركزي  الدعم  توزيع  اقتراح 

 ولوائحه. واإلجراءات المحددة في القانون 
تصميم األنماط التنظيمية من نماذج استمارات وتقارير وسجالت لعمل المجالس المحلية وكذا التنسيق مع الجهات ذات العالقة   •

 بشأن تصميم أشكال تنظيمية موحدة ألساليب عمل األجهزة التنفيذية في الوحدات اإلدارية. 
وانتظام اجتماعاتها وتقييم أدائها وتكريم المتميزة منها ورفع تقارير منتظمة  الرقابة على أعمال السلطة المحلية في الوحدات اإلدارية •

 بنتائج ذلك إلى الجهات المختصة.
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فيه ومتابعة  • األعمال  االجتماعية وقطاع  المحلي ومنظماته  المحلية والمجتمع  السلطة  بين نظام  التفاعل  لتعزيز  اقتراح سياسات 
 ومراقبة تنفيذها.

 المجتمع في التنمية المحلية ووضع القواعد المنظمة لها وتفعيل دور المجالس المحلية في تحقيق هذا الهدف.   تنمية وتشجيع مشاركة •
 وضع القواعد والمعايير المنظمة لتقييم أداء الوحدات اإلدارية.  •
دها المحددة واتخاذ ما يلزم  متابعـة الوحدات اإلداريـة إلعداد ورفع مشاريـع الخطط والموازنات السنوية للوحدات اإلدارية في مواعي •

 بشأنها وفقًا للقانون ولوائحه. 
 إبالغ الوحدات اإلدارية بما يخصها من موازنات وخطط معتمدة.  •
 مراقبة تنفيذ مشاريع خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في الوحدات اإلدارية.  •
االجتماعي • الطابع  ذات  العامة  المشاريع  أو  الصناديق  إدارات  في كافة    التنسيق مع  الريفية  التنمية  والخدمي والعاملة في مجال 

 المسائل التي تخدم سياسات التنمية الخدمية واالجتماعية وتنمية المرأة في المجتمعات المحلية.
تطبيق القواعد المتعلقـة بالشئون الوظيفية الخاصة بخدمة المحافظين ووكالء المحافظات ومديري عموم المديريات وإخالء عهدهم   •

 ند تعيين البديل ألي منهم.ع
 وضع برامج لتوعية وتنمية المرأة وتشجيع مشاركتها في العمل المحلي.  •
 تنظيم أعمال عقال الحارات واألحياء والقرى وطريقة اختيارهم. •
 االشتراك مع األجهزة المركزية المعنية في تنظيم وإدارة الحمالت الوطنية.  •
 مقتضيات تطبيق نظام السلطة المحلية أو القوانين والقرارات النافذة.أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو  •

 اهمية نظام االدارة المحلية في حقوق االنسان 

، بزيادة استثماراته على نحو ملحوظ في المناهج التي تضع السيطرة على اتخاذ قرارات التخطيط وموارد  2005قام البنك الدولي العام  
مجتمعات المحلية. وتوفر التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية إطار عمل يربط بين مشاركة االستثمار في أيدي منظمات ال

  المجتمع واإلدارة المحلية للموارد ونظام اإلدارة العامة المحلي التشاركي، وذلك بالتوافق في معظم األحيان مع اإلصالحات الرامية إلى
المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية إلى تقوية الروابط بين المجتمعات وشركاء القطاعين   تحقيق الالمركزية. وتهدف برامج التنمية

العام والخاص وال سيما سلطات اإلدارة المحلية من أجل تحسين تقديم الخدمات، وبناء رأس المال االجتماعي، وتحسين المساءلة، وتعزيز 
  2لحالية الموجهة إلى برامج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية حوالى  القدرة المحلية. ويبلغ مجموع قروض البنك الدولي ا

 مليار دوالر أميركي سنوًيا. 

 اهمية نظام االدارة المحلية في خدمة المجتمع 

( غرفة طوارئ 17البلديات و )( غرفة طوارئ في  100وضعت وزارة اإلدارة المحلية خطة متكاملة في غرفة الطوارئ الرئيسية بالوزارة و )
 في مجالس الخدمات المشتركة في مختلف مناطق المملكة، بهدف التعامل مع الحالة الجوية. 
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ونظرًا لما تعلنه دائرة األرصاد الجوية عن تأثر المملكة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة جدًا من أصل قطبي، فقد أعلنت  
غرفتها الرئيسية بمركز الوزارة بعّمان وكافة غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة   الوزارة حالة الطوارئ القصوى في 

 في المملكة، وذلك للتعامل مع الحالة الجوية. 

وم وأصدرت الوزارة تعميمًا عاجاًل للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختل مناطق المملكة للبدء من الي 
 :باالستعداد للحالة الجوية جاء فيه 

ولغايات التأكد من الجاهزية القصوى للتعامل مع المنخفض   27/1/2022-26نظرا للحالة الجوية المتوقعة يومي األربعاء والخميس  
 الجوي القادم للعمل على ما يلي:

 .رفع مستوى حالة الطوارئ للدرجة القصوى  .1
مدار   .2 على  الطوارئ  المنخفض فتح غرف  هذا  ترافق  قد  التي  الطارئة  الحاالت  مع  للتعامل  االستعداد  أهبة  على  والبقاء  الساعه 

وبالتنسيق مع غرفة الطوارئ المركزية في الوزارة باإلضافة إلى غرف العمليات والطوارئ في الوزارات و المؤسسات والدوائر الرسمية 
 .األخرى ذات العالقة

 .زمة للتعامل مع الحالة الجويه مع ضروره توفير احتياطي كاٍف من المحروقات لجميع اآللياتالتأكد من جاهزية اآلليات الال .3
 .توزيع اآلليات قبل دخول المنخفض الجوي في مواقع عملها في مختلف المناطق .4
 .يةتأمين االليات العاملة لديكم بالجنازير واإلطارات المناسبه لتكون قادرة على الحركة في مختلف الظروف الجو  .5
 .توفير عدد كاٍف من ماتورات شفط المياه والتأكد من جاهزيتها للعمل .6
في حال تساقط الثلوج للعمل على متابعة فتح الطرق أوال بأول لتجنب تراكمها وخاصة الطرق الرئيسية وإعطاء األولوية للشوارع التي   .7

 محطات الوقود، المقابر، الخ(.تخدم المواطنين والمرافق العامة، وأبرزها: )المراكز الصحية، المخابز، 
 .تفقد مجاري األودية والسيول والعبارات وأماكن تجمع المياه والبؤر الساخن بشكل دوري  .8
 .عمل الفتات تحذيرية ووضعها في المناطق الخطرة وحول الحفريات وإلزام المقاولين بتسييج مناطق عملهم .9

منخفضة وحواف األودية ومناطق تشكل السيول بأخذ الحيطة والحذر وترحيلهم  التنبيه على المواطنين القاطنين بالقرب من المناطق ال .10
 .إن استدعت الظروف ذلك

 .التأكد من جاهزية مراكز اإليواء التي تم تجهيزها مسبقا إلستقبال المواطنين عند الحاجة .11
 .نخفض الجوي السماح للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة باستئجار اآلليات في حاالت الضرورة خالل الم .12
توفير الدعم اللوجستي والخدمات اإلدارية الالزمة لتمكين الفرق المناوبة من العمل في ظروف تمكنهم من إنجاز المهام المسندة  .13

 اليهم، وتتلخص هذه الخدمات فيما يلي:
 .: توفير الطعام والشراب الالزم طول فتره العملاإلعاشه ▪
 .تضي طبيعه أعمالهم األقامة في مركز العمل: توفير المنام المناسب للذين تقاإلسكان ▪
 .: تأمين متطلبات التدفئة واإلنارة والمحروقات الكافية لآلليات العاملةالوقود ▪
 : تأمين الخدمات للعاملين ونقلهم حسب متطلبات عملهم.النقل ▪
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بتقارير عن الحالة الجوية والحوادث التي يتم التعامل معها  تزويد وزارة اإلدارة المحلية وعبر نظام طوارئ الشتاء االلكتروني أواًل بأول   .14
 ومعالجتها ووفق اآللية المعتمدة بالنظام.

وعلى صعيد متصل أكدت الوزارة على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات واأللوية التنسيق 
العمليات والطوارئ األخرى التابعة لوزارتي األشغال العامة واإلسكان والداخلية والدفاع المدني والتعاون الكامل مع الحكام اإلداريين وغرف  

والقوات المسلحة األردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود واإلمكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحاالت واألحداث 
 .الطارئة التي قد ترافق المنخفض

شرة الجوية الرسمية التي أصدرتها دائرة األرصاد الجوية فإن المملكة تتأثر بدءًا من يوم غٍد األربعاء بمنخفض جوي من وبحسب الن 
أصل قطبي حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، فيما تكون األجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة في معظم المناطق، كما تتساقط 

متر فوق سطح البحر، وستضعف مع ساعات المساء فرصة    900الجبلية التي يزيد ارتفاعها على  زخات من الثلج فوق المرتفعات  
تساقط الثلج فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى، مع استمرار تساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية، وستكون  

 كم في الساعة.  60سرعتها   الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا تتجاوز

بتأٍن وانتباٍه لتفادي خطر  وبناء على ذلك فإن وزارة اإلدارة المحلية تهيب باألخوة المواطنين توخي الحيطة والحذر، وقيادة المركبات 
باب والغيوم االنزالق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار وتساقط الثلوج، وتدني مدى الرؤية األفقية بسبب تشكل الض

المالمسة لسطح األرض فوق المرتفعات الجبلية، إضافة إلى خطر شدة الرياح والهبات المرافقة لها، واحتمال تدني مدى الرؤية االفقية 
 أيضًا في بعض مناطق البادية. 

 :المديريات

 مديرية الموارد البشرية .1
 مديرية الشؤون االدارية  .2
 مديرية الشؤون المالية  .3
 التدريب والتطوير المؤسسيمديرية  .4
 مديرية العطاءات والمشاريع .5
 مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول اإللكتروني .6
 مديرية التنمية المحلية .7
 مديرية شؤون المجالس البلدية والمحلية .8
 مديرية إدارة النفايات الصلبة  .9

 مديرية الرقابة على البلديات .10
 مديرية التخطيط الشمولي .11
 والقرى مديرية تنظيم المدن  .12
 مديريات الشؤون البلدية في المحافظات .13
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 وحدة الرقابة الداخلية  .14
 وحدة البرامج الدولية  .15
 وحدة الشؤون القانونية .16
 وحدة ضبط الجودة  .17
 وحدة العالقات العامة واإلعالم  .18

 البلديات 

 عمان .1
 العقبة .2
 عجلون  .3
 البلقاء .4
 إربد .5
 معان .6
 مأدبا .7
 جرش .8
 المفرق  .9

 الطفيلة  .10
 الزرقاء  .11
 الكرك .12

 المحلية وأعمال النظافةاإلدارة 

وّجهت وزارة اإلدارة المحلية البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في المملكة إلى وضع برنامج عمل مكّثف وشامل ومتكامل إلدامة  
الُمتنزهات والحدائق العامة والغابات والم ناطق أعمال النظافة خالل عطلة عيد الفطر السعيد، التي ستشهد كثافة في مرتادي وزوار 

 .السياحية واألثرية، األمر الذي سيؤدي لتراكم النفايات وتكّدسها بتلك المواقع

وطلبت الوزارة بتعميم وجهته إلى رؤساء البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، بأن يشرفوا شخصيا على برنامج العمل، وتكليف المدراء 
فة العاملة في الميدان، قبل عطلة العيد وفي أثنائها وبعدها، نظرا ألهمية إدامة  والمسؤولين والمختصين بالمتابعة اليومية ِلِفرق عمل النظا

 .عمل النظافة في هذه الفترة

كما طلبت من البلديات والمجالس أن يتضمن برنامج العمل أيضا إزالة األعشاب ضمن المناطق الحضرية والسكنية والساحات العامة  
زر الوسطية واألطاريف، إلبرازها بالشكل الالئق والمحافظة على نظافتها، إلى جانب الحد من وجوانب الُطرق الداخلية والخارجية والجُ 

 .اشتعال الحرائق فيها، والتي قد تصل إلى الغابات والمحميات الطبيعية
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ودة فيها، والتي تزداد في  وتضّمن التعميم الطلب من البلديات والمجالس االهتمام أيضا بنظافة المقابر والعناية بها وإزالة األعشاب الموج
 .عطلة العيد أعداد زوارها كذلك

وائي وتمّنت وزارة اإلدارة المحلية من المواطنين والزوار والسياح التعاون مع كوادر البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بعدم اإللقاء العش
ماكن المخصصة للنفايات، مؤكدة بأن هذه البلديات للنفايات في هذه المناطق، والتأكد من تجميعها في أكياس خاصة ووضعها في األ

 والمجالس تحتاج إلى تعاون الجميع في المحافظة على جمال ونظافة المدن والقرى واألرياف والبوادي.

 :المصادر والمراجع

( األحوال  2022المهيدات،  بسبب  الجمعة  والحذر  الحيطة  المشتركة ألخذ  الخدمات  البلديات ومجالس  تدعو  المحلية  اإلدارة  (، وزارة 
التالي:   اإللكتروني  الرابط  اإلخباري، عبر  الملف  ت/https://www.malfnews.netالجوية،  في  الزيارة  ،  9/2022/ 6اريخ:  ، تمت 

 مساءًا.  6:00الساعه 

  01، اطلع عليه بتاريخ  2022يونيو    27، مؤرشف من األصل في  www.mola.gov.joوزارة االدارة المحليه"،    -نبذة عن الوزارة  
 . 2022سبتمبر 

 . 2022يوليو  5معلومات عامة"، مؤرشف من األصل في   -"وزارة اإلدارة المحلية 

 .10  – 7، ص 2004جالل، "التنمية حرّية"، عالم المعرفة، مطابع السياسة، الكويت، أيار أمارتيا صن، ترجمة شوقي 

 . 30-13راجع تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية، مرجع سبق ذكره، ص. 

 . 15ـ  14، ص.  2007محمد عبد الفتاح القصاص، حين تنفصل التنمية عن العدالة اإلجتماعية، مجلة بدائل، العدد الثامن، صيف 

 

Abstract: 

Increasing interest in the field of administration in one of the important topics that represent the heart and axis of public 

administration in our time, which is the approach of governance at the level of public organizations, until it has become a 

tool for serving the economy and society together. In light of the economic and political transformations, where the topic 

was presented and addressed in a scientific manner, as the research included a review of the governance approach, its 

dimensions and importance, and the analysis of the factors affecting the support and development of the local administration 

system in Jordan 
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