أسامة العزام يرعي حفل تخريج ورشة عمل تطبيقات
الالمركزية

الكون نيوز .
رعى مدير عام بنك تنمة المدن والقرى اسامه العزام  ،ورشة عمل بعنوان ' تطبيقات الالمركزية في ادارة
التنمية ' والتي نظمتها وزارة البلديات وبنك تنمية المدن والقرى بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط ـ
الكويت ووزارة التخطيط والتعاون الدولي  ،بهدف تسليط الضوء على االنجازات التي تم تحقيقها في مجال
الالمركزية المالية والدفع باتجاه التوسع في تطبيق هذا المفهوم .
وشارك ممثلون عن الوزارات المعنية والمجالس البلدية من المحافظات  ،حيث نوقشت خطة عمل
الالمركزية التي تهدف إلى توسيع مفهوم الالمركزية والتنمية المستدامة وابعادها وواقع التحديات في
الالمركزية وزيادة مشاركة المستهدفين وتمكينهم من تحديد أولوياتهم وتعزيز العدالة والفعالية في توزيع
مكاسب التنمية في سائر أنحاء المملكة وتحليل بعض تطبيقات الالمركزية وكيفية قياس وتحليل مؤاشرت
الالمركزية والحديث باسهاب عن التطرق الى التجربة االردنية في مجاالت الصحة والبنية االساسية
والالمركزية المالية باالضافة لالمركزية في مفهومها الشامل من حيث نقل المسؤوليات من السلطة
المركزية إلى وحدات تابعة لها ،واعتبارها مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ هذه المسؤوليات وعن مخرجات
التنفيذ في ظل رؤية عامة وأهداف متفق عليها تعد مرجعًا للمتابعة والمساءلة .

وأكد العزام  ،في كلمته  ،انه ينبغي مساعدة البلديات على تطوير قدراتها في جمع وتحليل البيانات
والمعلومات الستخدامها في إعداد السياسات والخطط واالستراتيجيات ،ومساعدتها على رفع قدرتها في
المجال المالي لتكون قادرة على التخطيط والتنفيذ لبرامجها ونشاطاتها التنموية.
وأثنى على الجهات الحكومية العاملة في الالمركزية المالية على انجازاتهم ،فيما عبر عن شكره لحكومة
دولة الكويت من خالل المعهد العربي للتخطيط على دعمها جهود تعزيز مثل هذه الورشات
وعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق الدكتور اشرف العربي من جمهورية مصر العربية
االجراءات التي تم تنفيذها على صعيد الالمركزية المالية والتحديات التي واجهت عملية التنفيذ وخطط
العمل المقترحة خالل السنوات القادمة للتوسع في تطبيق نهج الالمركزية المالية.
واختتم المؤتمر فعالياته بجلسة نقاشية شارك فيها الدكتور العربي مع المشاركين في الورشة  ،أجاب
خاللها على تساؤالت الحضور ومالحظاتهم بهدف تعزيز وترسيخ مفهوم الالمركزية في األردن وفي
نهاية الورشة وزع المدير العام اسامة العزام الشهادات على المشاركين داعيا الى التعاون في مجاالت
البحث والتطوير في البلديات للوصول الى مخرجات جيدة تدفع باتجاه بناء االمة والتميز في اعداد االجيال
على امتداد ساحات الوطن الكبير

