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 دائرة الشؤون الفلسطينيةنبذة تاريخية عن 
 

  الف   (750) حوالي  الفلسطينية( اضطر  األولى )النكبة  االسرائيلية العربية الحرب اندالع ومع  1948 العام في 
 بحق االسرائيلية  القوات  نفذتها قسري تهجير  لعمليات نتيجة  وذلك  ووطنهم،  أرضهم هجر  إلى  فلسطيني 

 .الفلسطينيين
 

 الغوث لوكالة  الرسمية  اإلحصاءات تشير  حيث  الفلسطينيين،  الالجئين  هؤالء  من  األكبر  النصيب  لألردن كان
 مليون (2) بلغ نحو  األردن في  الفلسطينيين  الالجئين  عدد أن  إلى  2011 عام (   (UNRWA االونروا ) الدولية
نسبته  الجئ،  ما   عملياتها مناطق  في  لديها  المسجلين الفلسطينيين  الالجئين عدد  اجمالي  من   % 40 يشكلون 
 .غزة وقطاع الغربية، الضفة ، لبنان سوريا، األردن، :الخمس

 

 في يقيمون الف من هؤالء الالجئين الفلسطينيين  300 الـ يقارب ما أن الى أيضا   االحصائيات  تلك وتشير كما
الدولية،   الغوث وكالة مع بالتنسيق االردنية  الحكومة  قبل من المملكة ارض على انشاؤها تم مخيما   عشر ثالثة
 اللجوء مرحلة  خالل  انشئت  أخرى وثمان ،  1948 عام  حرب بعد  االولى  اللجوء  مرحلة خالل  انشئت  منها خمس
 -ة، جاء انشاؤها على النحو التالي:المملك وقرى مدن في البقية  تسكن بينما  ،1967عام   حرب بعد  الثانية

 

 وعددها خمسة مخيمات هي :   في المرحلة  االولى  مخيمات الالجئين -أ
 

 مخيم الزرقاء           .1
         مخيم اربد  .2
       مخيم الحسين   .3
        مخيم الوحدات  .4
 مخيم مادبا   .5
            

م،  1967ام  ـــــأنشأت بعد عووعددها ثمانية مخيمات    في المرحلة الثانية  مخيمات النازحين والالجئين -ب
 وهي :  

 
 مخيم الطالبية   .1
 مخيم البقعة   .2
 مخيم سوف  .3
 مخيم جرش   .4
 زمي المفتي  مخيم الشهيد ع .5
 مخيم حي األمير حسن   .6
 مخيم حطين   .7
   مخيم السخنة .8
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أن متعاقبة  ملكية  شؤون  وبتوجيهات  الدارة  الرسمية  االجهزة  من  العديد  االردنية  الدولة  شأت 
 -: فلسطينيين في االردن، وهي مخيمات الالجئين والنازحين ال

 

  وزارة شؤون الالجئين
 

عام  والتي   الرعاية    1949أنشأت  تقديم  أجل  من  االول  عبد هللا  الملك  له  المغفور  جاللة  من  بتوجيهات  وذلك 
االولى  االسرائيلية    –يين الذي أُجبروا على ترك ديارهم اثناء وعقب الحرب العربية  واالهتمام لالجئين الفلسطين

 . 1948عام 
 

 وزارة االنشاء والتعمير 
 

عام   الرعاية  ب  1950أنشأت  مسؤولية  اليها  آلت  حيث  االول  هللا  عبد  الملك  له  المغفور  جاللة  من  توجيهات 
الالجئين  بشؤون  المملكة  واالهتمام  في  الضفتين  ،  الفلسطينيين  في  لهم  مخيمات  انشاء  في  المساهمة  فيه  بما 

والشرقية، باالضافة الى جهود كبيرة في النواحي التعليمية والصحية واالجتماعية، وبالتعاون مع وكالة  الغربية  
 . الغوث الدولية

 

 اللجنة الوزارية العليا لشؤون االراضي المحتلة 
 

برئاسة جاللة الملك الراحل الحسين بن طالل وعضوية تسعة وزراء، وذلك   1967تشكلت هذه اللجنة بعد عام  
 . 1967بعد حرب الفلسطينيين  راف على شؤون الضفة الغربية وشؤون النازحين لالش

 

 المكتب التنفيذي لشؤون االرض المحتلة 
 

 كجهاز سكرتارية للجنة العليا لشؤون االرض المحتلة وأُْلحـِـق بمجلس الوزراء.  1971عام والذي انشأ 
 

 وزارة شؤون االرض المحتلة 
 

لتحل محل وزارة االنشاء والتعمير والمكتب التنفيذي في رعاية شؤون الالجئين    1980أنشأت هذه الوزارة عام  
 . الفلسطينيين  والنازحين
 

 دائرة الشؤون الفلسطينية  
 

تم إلغاء وزارة شؤون االرض    1988فك االرتباط القانوني واالداري مع الضفة الغربية عام  االردني بقرار  البعد  
الفلسطينية،  المحتلة،   الشؤون  دائرة  محلها  الرعاية  لتحل  والنازحين واالشراف    تتولى  الالجئين  شؤون    على 

 في األردن.  الفلسطينيين
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 لدائرة الشؤون الفلسطينية   التنظيميالهيكل 

 

 
 

 
 

 

نالخارجية وشؤون المغتربيوزارة 

ية  ن فلسطي ل ا لشؤون  ا ئرة  دا

مديرية الشؤون 
المالية 

مديرية الشؤون 
االدارية 

مديرية الدراسات 
واالعالم

مديرية تكنولوجيا 
المعلومات

مديرية التخطيط 
والمشاريع

مديرية الشؤون 
القانونية 

مديرية االونروا 
والمنظمات الدولية

مديرية خدمات 
المخيمات

وحدة الرقابة والتفتيش    مكتب المدير العام  

  خدمات  قسم لجان 
المخيمات  
ومؤسسات  

 المجتمع المدني   

قسم استثمارات  

 اللجان  

قسم االراضي  

 والسكن  

مكاتب الدائرة  

 في المحافظات  

قسم  

 االونروا  

قسم  

المنظمات 

 الدولية 

  قسم 

 االستشارات  

الشؤون   قسم 

  العامة 

قسم  المتابعة  

 واالشراف  

م  ــــــــــقس
ع  ــــمشاري
  ادراتــالمب

ـــــة  الملكي
والمنظمات  
الدولية  
 الدولية 

قسم التخطيط  

والدراسات  

 الفنية 

العام  المدير  

قسم بنك  

 المعلومات  

 قسم  الحكومة  
 االلكترونية 

قسم  الدعم  

 الفني  

قسم الدراسات  

 السياسية  

قسم االعالم  

 واالتصال  

قسم العالقات  

 العامة   

قسم الموارد  

 البشرية   

قسم الخدمات  

 االدارية  

قسم التطوير  

 المؤسسي  

قسم خدمة  

 الجمهور  

 ركة   قسم الح 

 قسم المحاسبة   

قسم اللوازم  

 والصيانة   

قسم متابعة مالية  

 لجان الخدمات  



2015 -2013االستراتيجية لدائرة الشؤون الفلسطينية الخطة   

 
 

 مقدمة وتلخيص
 

 أهم وتحديد للدائرة، والخارجية الداخلية البيئة تحليل على اعتمادا   االستراتيجية هذه بناء تم
 .والمعنيين الشركاء وتطلعات تواجهها، التي التحديات

 
 تخطيط  على  المبني المتميز  االداء  في نجاح  وقصة الهام مصدر  تصبح بأن الدائرة  تسعى

 رضاهم  وحوز  حياتهم مستوى  وتحسين  المخيمات قاطني  الى  الخدمات افضل  لتقديم  استراتيجي
 المعنية  األطراف كافة  مع  فاعلة شراكة وبناء  واهدافها، طموحاتها تحقيق  في  ومشاركتهم
 .المخيمات  اوضاع  بتحسين

 

 :هي أساسية، محاور أربعة أساس على االستراتيجية األهداف استباط تم فقد وعليه
 .الفلسطيني  الشأن ومتابعة  المخيمات(، ابناء  الالجئين )خاصة خدمات  محور  •
 .التمويل  محور  •
 .الدائرة تقدمها التي العمليات محور  •
 .البشرية  الموارد  محور  •

 

 :االستراتيجية الخطة وثيقة من الغاية
 بناء  الى ( 2015ــ    2013لألعوام )  الفلسطينية  الشؤون  لدائرة  االستراتيجية  الخطة  هذه  تهدف 
 ومؤسسات ومواطنين موظفين من أدائها مستوى  برفع والمعنيين الدائرة بين  ما فاعلة شراكة
 رسم في المشاركة إلى باإلضافة مانحة، وجهات مدني مجتمع ومؤسسات وإعالمية  رسمية

 .المعنيين الشركاء مع  بالتعاون تحقيقه  الى الدائرة تسعى  الذي المستقبل 
 

  :الخطة اعداد منهجية
 الدائرة موظفي من واسعة مشاركة خالل من الخطة هذه    اعداد في التشاركي النهج اتباع تم

 ورش عقد تم  حيث السابقة، السنوات  في الدائرة ألداء الراجعة  والتغذية انجازه تم  ما على والبناء
   .تواجهها التي  والتحدياتها ومستقبلها واقع  لمناقشة  ذهني  عصف وجلسات ولقاءات عمل
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 للدائرة:  الشكل التالي يبين االلية الفنية في بناء الخطة االستراتيجية 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مهام الدائرة 

تحديد المعنيين بخدمات  

 الدائرة 

تحديد التحديات االسترتيجية  

 التي تواجه الدائرة 

سيناريوهات بناء استرتيجية  

 الدائرة 

تقييم البيئة الداخلية  

 والخارجية للدائرة 

 الرؤيا 

 الرسالة 

التغيير مبادرات 

 في الدائرة 

طبيعة عمل  

 الدائرة 

االستراتيجية   االهداف

رة ـــــــــــللدائ  

 برامج العمل 

االستراتجيات المختلفة  

 لالقسام 

 مؤشرات االداء 
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 الدائرة ارؤي
 

مجتمع الالجئين الفلسطينيين في   احتياجات تلبي مميزة  وجودة بكفاءة الخدمات تقدم حكومية دائرة

 .المخيمات

 

 رسالة الدائرة
 

 تقديم خدمات ذات نوعية و ديمومة لمجتمع الالجئين خاصة في المخيمات وفق تخطيط             

 امثل الستثمار الموارد المتاحة و من خالل بناء شراكات فاعلة محلية و دولية و تسهيل             

 طينية  عمل الشريك االستراتيجي وكالة الغوث الدولية و متابعة القضية الفلس            
 

 

 

 

 

 

 القيم المؤسسية للدائرة
 

 تحكم التي المؤسسية الجوهرية القيم من مجموعة   الفلسطينية الشؤون دائرة تتبنى

 :بـ متمثلة والخارجية، الداخلية وعالقاتها  عملها مسار
 

 .والعدالة الشفافية ❖

 .الواحد الفريق روح ❖

 .المؤسسي والعمل المؤسسة ثقافة ❖

  واالبداع المبادرة ❖

 

 

 مهام ومسؤوليات الدائرة
 

 .المخيمات شؤون وإدارة والنازحين الالجئين شؤون على اإلشراف ❖

 .الدولية الغوث وكالة وبرامج انشطة على االشراف ❖

 .الفلسطينية بالقضية المتعلقة األمور وتحليل ودراسة متابعة ❖

 .ودوليا   وإسالميا   عربيا   القضية الفلسطينية  متابعة ❖

 .المانحة الدولية الجهات مع الشراكة تعزيز ❖
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 التشريعات الناظمة لعمل دائرة الشؤون الفلسطينية 
 

 

 التعليمات  االنظمة  القواني 

 قانون الموازنة العامة 

 

( لسنة  3النظام المالي رقم )
وتعديالته  1994  

تعليمات منح المكافآت  
 المالية

االنتقال والسفر نظام  قانون الضمان االجتماعي    

 قانون التقاعد المدني 
  82نظام الخدمة المدنية رقم 

وتعديالته  2013لسنه    
 

  نظام التأمين الصحي  

 
نظام جدول تشكيالت الوظائف  

 الحكومية 
 

 
نظام االشغال الحكومية فيما  

 يتعلق بالعقارات االنشائية 
 

 

( لسنة و  32نظام اللوازم رقم ) 
الموازنة  تعديالته و قانون 

1993العامة للدولة األردنيه    
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 أهم شركاء الدائرة 

 
تعتبر الشريك االستراتيجي   UNRWAوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطيني الـ

 -للدائرة باإلضافة إلى عدد من الشركاء ويتمثلون بـِ :
 

 -الجهات المحلية : 
 مؤسسات الدولة االخرى.  −

 االستشارية في المخيمات.  هيئاتلجان الخدمات وال −

 مؤسسات المجتمع المدني. −

 

 -الجهات الدولية:
 ( (SDC الوكالة السويسرية لالنماء و التعاون الدولي  −

 الحكومة اإليطالية.  −

 (.FAFOالحكومة النرويجية )   −

 (  EUاالتحاد األوروبي. ) −

 (.JICAالوكالة اليابانية للتعاون الدولي ) −

 ( GIZاأللمانية للتعاون الدولي )الوكالة  −

 (.KFWبنك التنمية األلماني ) −
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 قائمة شركاء الدائرة 

 

 الرقم 
 الهدف من الشراكة  الجهة 

 درجة الشراكة 

 وصف الشريك 

 القطاع  إطار الشراكة 

 خاص حكومي  دولي  محلي شريك استراتيجي 

وكالة غوث و تشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى   1

(UNRWA) 
   x   x التنسيق حول تنفيذ الخدمات في المخيمات 

 تنفيذ بعض المشاريع في المخيمات  (SDC)الوكالة السويسرية لالنماء و التعاون الدولي  2

 رفع كفاءة موظفي الدائرة

 x  x   

   x  x  تنفيذ وتمويل المشاريع الحكومة االيطالية  3

   x  x  تنفيذ وتمويل مشاريع احصائية (FAFO)الحكومة النرويجية  4

   x  x  تنفيذ وتمويل المشاريع (EU)االتحاد األوروبي  5

6 
 (JICA)الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 

 تنفيذ وتمويل المشاريع

 وتشغيل ابناء المخيمات تنفيذ برامج تدريب 
 x  x   
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   x  x  تنفيذ وتمويل المشاريع (GIZ)الوكالة األلمانية للتعاون الدولي  7

   x  x  تنفيذ وتمويل المشاريع (KFW)بنك التنمية األلماني  8

  x x  x  االشراف على شؤون المخيمات لجان الخدمات و الهيئات االستشارية في المخيمات  9

 x x  x x  تنفيذ البرامج في المخيمات  مؤسسات المجتمع المدني 10

11 
 رئاسة الوزراء 

االخذ بالراء التشريعية واالستشارية 

 والقانونية 
 x x  x  

12 
 وزارة التخطيط و التعاون الدولي

التنسيق بشان ايجاد التمويل الالزم 

 للمشاريع
 x x  x  

  x x  x  القوانين واالنظمة الماليةتطبيق  وزارة المالية  13

  x x  x  تحديد تعليمات الصرف  دائرة الموازنة العامة 14

15 
 أمانة عمان الكبرى 

التنسيق بخصوص تنفيذ االعمال في  

 مخيمات العاصمة
 x x  x  

16 
 ديوان الخدمة المدنية 

التنسيق بخصوص القرارات االدارية  

 والتعيينات والتدريب 
 x x  x  
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  x x  x  نشر االعالنات وابراز دور الدائرة وسائل االعالم 17

18 
 وزارة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات 

التنسيق حول الحكومة االلكترونية والبريد  

 االلكتروني 
 x x  x  

  x x  x  تبادل المعلومات والوثائق والخرائط  وزارة البلديات 19

20 
 المساحة دائرة األراضي و  

تبادل المعلومات والوثائق والتعاون في  

 تنفيذ المشاريع 
 x x  x  

  x x  x  تدقيق اعمال الدائرة ديوان المحاسبة  21

22 
  وزارة تطوير القطاع العام و مراقبة األداء الحكومي

تطوير االداء المؤسسي وتنفيذ الخطة  

 الحكومية
 x x  x  

  x x  x  تنفيذ اعمال المشاريع والبنية التحتية االسكان وزارة األشغال العامة و  23

24 
 وزارة الداخلية  

التنسيق مع الحكام االداريين لتقديم 

 الخدمات
 x x  x  

  x x  x  توفير متطلبات االمن  مديرية األمن العام 25

  x x  x  التنسيق حول السالمة العامة  مديرية الدفاع المدني  26
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  x x  x  التنسيق حول اعمال البناء والمشاريع المهندسيين األردنيين نقابة  28

  x x  x  تحديد العالقة مع المقاولين  نقابة المقاولين االردنيين  29

 x x  x x  توفير الدراسات واالبحاث الجامعات و المعاهد الخاصة  30

  x x  x  تقديم التعامالت المالية  البنوك المحلية 31

32 
 دائرة المخابرات العامة 

التنسيق حول الحصول على الموافقات 

 االمنية 
 x x  x  

33 
 الديوان الملكي العامر 

التنسيق حول المكارم الملكية البناء 

 المخيمات 
 x x  x  

  x x  x  عقد الدورات التدريبة للموظفين  معهد التدريب الوطني  34
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البيئة التي تعمل بها الدائرةتحليل   
 

 

 
 التالية  الرئيسية  النقاط استخالص  تم النوعية، والمقارنات  واالرقام الحقائق  على  مبني  ذهني  عصف  لجلسات يجة  نت
 الى بها اإلرتقاء  بهدف  للدائرة، االستراتيجي  التخطيط  عملية  أثناء  بها  األخذ يتعين  وتأثيرا ، بروزا   العوامل  كأكثر  

 :السليم التخطيط من مستويات
 
 

 نقاط الضعف  نقاط القوة  الداخلية  البيئة
 
 
 

نقاط القوة والضعف  
 في الدائرة 

 

 
 التطوير  عملية  وتشجيع دعم  في  اإلدارة  اصرار .1

 . والتحديث
 تطوير  مجال  في  الدولية  البرامج من االستفادة .2

 .المخيمات في  المحلي المجتمع  ودعم الدائرة
 .واألنروا  الدائرة بين  ما  استراتيجية  شراكة .3
 .للدائرة ومحددة واضحة أهداف وجود .4
 التعامل في  وجود اشخاص ذوي كفاءةو خبرة   .5

 .ومهني  مؤسسي بشكل المخيمات  شؤون  مع
 . الرئيسية  المدن من المخيمات قرب  .6
الموثوقة ال توفر  .7 التقارير   الخاصة دراساتو 

 .الفلسطيني بالشأن
   المعرفة  دارة لامفعلة   خطة وجود .8
شؤون   .9 تتابع  و  تدعم  للدائرة  مكاتب  وجود 

 الالجئين في المحافظات 
 

 
 الدائرة أداء تقييم ضعف .1

 لألهداف وفقا   والموظفين
  .الموضوعة واألنشطة 

 المراقبة آليات  ضعف .2
 .والمتابعة 

الربط في ضعف .3  نظام 
 .االلكتروني

 إلدارة خطة  وجود  عدم .4
 .المخاطر

 االتصاالت نظام في  ضعف .5
 .واإلعالم

 المقدم  الدعم كفاية  عدم .6
  .المخيمات للجان

 تأهيلية  برامج وجود  عدم .7
 .المخيمات  لجان ألعضاء

الفرص المتاحة للدائرة الستغاللها من أجل تحسين   الخارجية  البيئة
 أدائها

التهديدات التي تواجه الدائرة  
 أمام تطورها وتشكل تحدي 

 
الفرص و التهديدات  
التي تتعرض لها  

 الدائرة

 
، بما  الفلسطينية للقضية الداعم الرسمي الموقف  .1

 .والتعويض بالعودة  الالجئينفي حق 
 .األخرى الحكومية والوزارات  المؤسسات دعم .2
 المدني  المجتمع مؤسسات كبيرمن  عدد  وجود .3

 المخيمات.  في  الفاعلة
 . الالجئين لدعم للمانحين القوية  الرغبة .4

 
 السياسي  االستقرار عدم .1

 .بالمنطقة 
 خدمات مستوى تراجع .2

 الشريك /رواـــاالون
 .للدائرة  االستراتيجي

 الدعم مواكبة  ضعف .3
 لإلحتياجات للدائرة الحكومي
  .للمخيمات  المتزايدة
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 الدائرةتيجية التي تواجه االتحديات االستر 
 

 التي السلبية اآلثار لتجنب معالجتها يتوجب والتي  االستراتيجية التحديات من مجموعة   الدائرة تواجه
 تتلخص والتي عليها، والتغلب مواجهتها تمت حال في اإليجابية النتائج من واالستفادة عنها، تنشأ قد
 :في

 
الدولية  وكالة خدمات تراجع .1  المتطلبات مواكبة عن موازاناتها وعجز مواردها محدودية  نتيجة  الغوث 

 الحكومة  على ضغط  عليه  يترتب  الذي األمر  الالجئين، أعداد  في  النمو  نتيجة  الخدمات  على  المتزايدة 
 الوكالة تمويل لزيادة المانحة الجهات على الضغط يستوجب ما الخدمات، في  النقص هذا لتعويض األردنية
  .الالجئين حاجات تلبية  من  لتمكينها

 
  .المتاحة  المالية  الموارد  محدودية  ظل  في الخدمة،  متلقي  رضا .2

 
 مالئمة  عمل  بيئة  توفير  الدائرة  على  يتعين  بحيث ادائهم،  ومستوى  قدراتهم  وتحسين الموظفين  رضا .3

 المتميز العمل تقدير فيه بما العمل، نحو الدافعية وايجاد متميز، اداء بمستوى العمل  انجاز على تساعدهم
 .والمعنوية  المادية بالحوافز

 
 الممارسات وأفضل  التجارب من لالستفادة السعي يستوجب  ما معرفية ، مؤسسة   لتصبح  الدائرة  بناء .4

 .وتطبيقها  بها  المعمول 
 

  :من  يحد  مما  الدائرة، عمليات داء ا تقييم ضعف منهجية  .5
 

o وفاعلية بكفاءة  األعمال  انجاز.  
o الحالية العمليات تدفق  خرائط رسم. 
o  والمخرجات السرعة،  النوع، حيث من  العمليات  أداء تطوير.  
o وقياسا . تحليال   الحديثة المستجدات مع يتناسب بما فعّال  بشكل  الدائرة عمليات  أداء تصميم  إعادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2015 -2013االستراتيجية لدائرة الشؤون الفلسطينية الخطة   

18 

 

 
 

 نموذج ربط أهداف دائرة الشؤون الفلسطينية باألهداف الوطنية

 مؤشرات األداء الرئيسية في الدائرة  ألهداف المؤسسية ا ستراتيجية ف اإلاهدألا ة ف الوطني اهدألا الرقم

1 

لألردن مرافق وبنى  ان يكون  -
 تحتية ذات كفاءة ومردود عالي

 
ان يتمتع األردنيون بمستوى   -

 صحي الئق على مختلف األصعدة
 

تحسين نوعية البيئة والمحافظة   -
 عليها
 

إعداد األردنيين للتعلم الدائم   -
وحفزهم على العمل في مهن 
 ترتفع قيمتها المضافة باستمرار 

تقديم افضل الخدمات وفق  
اداء مؤسسي فاعل وداعم  
للشريك االستراتيجي  
 للدائرة )األونروا( 

 الهدف األول 

 ورفع والتقنية التحتية البنى تطوير

 .الدائرة في المؤسسي االداء مستوى

تطبيق نظام الحكومة االلكترونية   −
 واتممة جميع العمليات 

 

 قياس رضى متلقي الخدمة عن :   −
شمول جميع مخيمات الالجئين   -1

 الفلسطينيين بخدمات الصرف الصحي 
زيادة كفاءة شبكات تصريف مياه    -2

 االمطار 
زيادة كفاءة الطرق و الممرات داخل    -3

 المخيمات 
 جميع الخدمات التي تقدمها الدائرة  -4
 
 رضا الشريك االستراتيجي االونروا -
 
 عدد الدورات والورشات التدريبية  -

 الهدف الثاني 

 

 

 الدائرة من المقدمة الخدمات وصول

)النظافة و البيئة    ونوعا   كما   األمثل للمستوى
تكاملية العمل مع وكالة الغوث / مشاريع    /

 الصرف صحي( 
  

 الهدف الثالث

بقدرات العاملين في الدائرة ليصبح  اإلرتقاء

العمل مؤسسيا وقادرا على تحقيق مستوى  

 . افضل من الخدمات

2 
االسهام في حماية المصالح  
الوطنية االردنيه العليا فيما  
 يتعلق بالقضية الفلسطينيه 

 

القضية   متابعة في التوسع

 .الفلسطينية 

 الهدف الرابع 

 المتعلقة واألبحاث بالدراسات التوسع

 .الالجئين واحوال بالقضية الفلسطينية 

الدراسات و االبحاث التي تتم   زيادة عدد 
ل القضية الفلسطينية  و احوال  وح

واإلنتهاكات اإلسرائيلية لتصبح   الالجئين
 الدائرة المرجعية الرئيسية لذلك

3 

ايجاد بيئة محفزة لمساهمة  
اكثر فاعلية للقطاعات  

الخاصة و  الحكومية و 
 التطوعية و الجهات الممولة 

 

شراكة فاعلة مع 

الجهات الداعمة 

 للدائرة

 الهدف الخامس

 مع الثنائية العالقات وتعزيز استدامة

  استقطاب جهات داعمة  و  ةالدائر شركاء

 للدائرة جديدة

عدد المنظمات الدولية العاملة مع  رفع  -
 ألكثر من ثالثة  الدائرة

 الشركاء قياس رضى  -
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 االهداف االستراتيجية لدائرة الشؤون الفلسطينية 
 الدائرة  تسعى أستراتيجية  أهداف الى أدناه، هو  كما ترجمتها، ليتسنى  شمولية، و عناية بكل  استنباطها تم  المؤسسية  األهداف فإن تقدم، ما  على  بناء  
 :تحقيقها الى

 

 االول االستراتيجي الهدف األول  المؤسسي الهدف

 أفضل مع ليتواكب  المؤسسي باألداء لالرتقاء للدائرة والتقنية التحتية البنى تعزيز
 .والشفافية الجودة معايير وفق بها  المعمول الممارسات

 
 مؤسسي اداء وفق الخدمات افضل تقديم

 .للشركاء وداعم فاعل
 

 .الدائرة في المؤسسي االداء مستوى ورفع والتقنية التحتية البنى تطوير

 الثاني  المؤسسي الهدف

 .وفاعلية بكفاءة وتقديمها ونوعا   كما   المقدمة الخدمات بمستوى اإلرتقاء

 .ونوعا   كما   األمثل للمستوى الدائرة من المقدمة  الخدمات وصول

 الثالث  المؤسسي الهدف

 .بها المعمول الممارسات  أفضل مع ليتواكب المؤسسي العمل بمستوى اإلرتقاء

 االرتقاء بمستوى الخدمات المساندة لتحقيق لتحقيق تكاملية وفاعلية األداء العام. 

 الثاني االستراتيجي الهدف الرابع  المؤسسي الهدف

 .الفلسطيني بالشأن المتعلقة واألبحاث بالدراسات التوسع

 .الفلسطيني الشأن متابعة في التوسع

 الفلسطيني بالشأن العالقة ذات واالبحاث الدراسات بنوعية والتوسع اإلرتقاء
 .الالجئين واحوال

 الخامس المؤسسي الهدف

 .الشركاء قاعدة توسيع

 .الدائرة شركاء مع الثنائية العالقات وتعزيز ادامة
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 االستراتيجية للدائرةاألهداف 
 حيث ان تحقيق هدف ينحى ويعتمد على تحقيق االخر   سببيةبعالقة 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زيادة رضى قاطني المخيمات من خالل تحسين  

 مستويات الخدمات المقدمة 

 الدراسات المتعلقة بالشأن الفلسطيني

 استقطاب مشاريع خدمية ممولة  من الجهات المانحة 

 دقة جودة العمليات 

 زيادة قدرات العاملين 

 سرعة انجاز المعامالت 

 خدمات الالجئين ومتابعة  

 الشأن الفلسطيني 

المالي الدعم   

 طبيعة عمل خدمات الدائرة 

 موظفي الدائرة 
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 االستراتيجية للدائرة الغايات
 

 

الدائرة، بما في التركيز على والحفاظ على والية وكالة الغوث    العامة التي من اجلها انشأت  الجدول التالي يبين الغايات االستراتيجية  
االستراتيجيين    انتهاء  بالهدفين  ثم االهداف المؤسسية للدائرة، ثمالدولية في تقديم الخدمات المناطقة بها دون نقص او خفض، ومن  

 2015 -2013للدائرة واللذين سنسعى الى تنفيذها خالل االعوام 
 

 للدائرة االستراتيجية  األهداف للدائرة  المؤسسية  األهداف للدائرة العامة  اإلستراتيجية الغايات

 االول االستراتيجي الهدف األول  المؤسسي الهدف االولى  االستراتيجية  الغاية
 

 الالجئين شؤون على  اإلشراف
 شؤون  وإدارة  والنازحين،

 .المخيمات

 

 والتقنية التحتية البنى  تعزيز -
 المؤسسي باألداء لإلرتقاء ئرةا للد

 الممارسات  أفضل مع ليتواكب
 الجودة معايير وفق بها، المعمول

 .والشفافية
 والتقنية التحتية البنى تطوير -

 في  المؤسسي االداء مستوى ورفع
 .الدائرة

 
 

 أداء وفق الخدمات أفضل تقديم
 .للشركاء وداعم فاعل مؤسسي

 الثاني  المؤسسي الهدف الثانية  اإلستراتيجية  الغاية

 

 وبرامج أنشطة  على  اإلشراف
 .األردن في  الدولية الغوث وكالة

 
 الخدمات بمستوى اإلرتقاء -

 وتقديمها ونوعا   كما   المقدمة
 .وفاعلية بكفاءة

 من المقدمة الخدمات وصول -
 ونوعا  كما   األمثل للمستوى الدائرة

 الثالث  المؤسسي الهدف

 العمل بمستوى اإلرتقاء -
 أفضل مع ليتواكب المؤسسي

 .بها المعمول الممارسات

االرتقاء بمستوى الخدمات   -
المساندة لتحقيق لتحقيق تكاملية  

 وفاعلية األداء العام 

 الثاني االستراتيجي الهدف   الهدف المؤسسي الرابع الثالثة  االستراتيجية  الغاية
 

 بدراسة الفلسطيني  الشأن متابعة 
 بالقضية المتعلقة  األمور  وتحليل 

 .ودوليا   وإسالميا   عربيا   الفلسطينية

 واألبحاث بالدراسات التوسع -
 الفلسطيني بالشأن المتعلقة

 بنوعية والتوسع  اإلرتقاء  -
 ذات  واالبحاث الدراسات
 الفلسطيني  بالشأن العالقة
 الالجئين  واحوال

 
 الشأن متابعة في التوسع

 .الفلسطيني

 لهدف المؤسسي الخامس ا

 .الشركاء  قاعدة توسيع  -

 العالقات وتعزيز  ادامة -
 .الدائرة شركاء  مع  الثنائية
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 االهداف الفرعية لمديريات دائرة الشؤون الفلسطينية 
 

ــ الالحق الثالث للسنوات تضعها أن الدائرة في المديريات ارتأت التي  األهداف كافة تلخص التالية القائمة  (  2015  –  2013)  ةــــــــ
 مطردة نسب الى للوصول والمتنوعة، المتاقطعة الخدمات لكافة الجودة على المبني النوعي لالرتقاء االستراتيجية التطلعات لتعكس
 .وتطلعاتهم اطيافهم بمختلف وشركائها وخارجيا ، داخليا   خدماتها متلقي رضى من النمو

 

 للمديريات   االستراتيجية االهداف الدائرة  #

 

1 

 االستراتيجية  األهداف
 اإلدارية  الشؤون لمديرية 

 اختصاصه حسب كلُ  المختلفة، مهاراتهم وتطوير الدائرة موظفي قدرات تعزيز •
 .وموقعه

 .البشرية بالموارد الخاصة واألنظمة والبرامج السياسات وضع استكمال •

 وفق  والتطويرالمؤسسي البشرية الموارد بادارة المتعلقة الخدمات كافة تقديم ضمان •
 .والشفافية والكفاءة الجودة معايير

2 

 االستراتيجية  األهداف
 الشؤون لمديرية 

 القانونية 

 معايير وفق المخيمات خدمات للجانو  للدائرة القانونية واالستشارات الخدمات تقديم •
 .والكفاءة الجودة

 .الصلة ذات واللوائح واألنظمة القوانين تطبيق من التأكد •

3 

 االستراتيجية  األهداف
 التخطيط لمديرية 

 والمشاريع 

 ( .واالجتماعية الفيزيائية)  التحتية البنية مجال في المقدمة الخدمات مستوى رفع •

 الى ليصار والجودة الضبط لغايات المقدمة بالمشاريع المتعلقة البيانات كافة توثيق •
 . اتمتها

 المعايير بأفضل الدولية الداعمة والجهات الملكية المبادرات مشاريع تنفيذ متابعة •
 .الفنية والمواصفات

4 

 االستراتيجية  األهداف
 تكنولوجيا لمديرية 

 .المعلومات

 .الدائرة موظفي بين واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا معرفة بمستوى اإلرتقاء •

 .لذلك الموظفين  كافة استخدام وضمان الكترونيا ، الدائرة  خدمات جميع ربط •

 .الدائرة بها تقوم التي المشاريع تنفيذ في الستخدامها متخصصة بيانات قواعد انشاء •

5 

 االستراتيجية  األهداف
 الدراسات لمديرية 

 واإلعالم

 .والمقروءة والمسموعة المرئية االعالم، وسائل مختلف مع الفعال التواصل •

 .الفلسطيني بالشان متعلقة ومعلومات دراسات من المعنية  االطراف احتياجات تلبية •

6 
 االستراتيجية  األهداف
 .المالية  الشؤون لمديرية 

 الموارد توفير وضمان االختصاص، صاحبة الجهة مع المالية االدارة نظام تطوير •
 .المقدمة الخدمة كفاءة لتحسين المالية

 .التحليلية المالية باإلدارة المتعلقة التطبيقات أفضل استخدام •

7 

 االستراتيجية  األهداف
 االونروا لمديرية 

 الدولية  والمنظمات 

 .االردن في الدولية الغوث وكالة عمل متابعة و تسهيل •

 .الدولية المنظمات مع العمل تعزيز •

8 

 االستراتيجية  األهداف
 خدمات  لمديرية 

 المخيمات 

 الخاصة االحتياجات وتحديد العام الشأن في المخيمات أبناء مشاركة  وتفعيل تعزيز •
 .بهم

 .االيرادات أفضل يحقق بما لجان الخدمات استثمارات متابعة •

 .المخيمات ألبناء بالسكن العالقة ذات  الخدمات أفضل تقديم •

  المدني المجتمع مؤسسات ودعم مخيماتلل الخدمات واللجان االستشارية لجان متابعة •
 فيها. 

9 

 االستراتيجية  األهداف
 والرقابة  التدقيق لوحدة

 الداخلية

 .العمل لصالح وانها االدارية، القرارات وسالمة صحة من التاكد •

 .والتعليمات االنظمة وفق تجري النفقات كافة ان من والتحقق التاكد •
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 االهداف المؤسسية لمديريات دائرة الشؤون الفلسطينية
 

 ويؤكد يعكس  نحو   على الدائرة، في  المديريات لكافة  استراتيجية  كأهداف التالية،  الرئيسية األهداف استخالص تم
 تعمل  التي األهداف بين تساوقا  واضحا   هنالك أن جليا   يظهر حيث الدائرة، تنتهجها التي والرسالة الرؤية  من كل
 :التالي النحو على وذلك خارجيا ، كفائتها رفع  على تعمل  التي  وتلك للدائرة الداخلية الكفاءة رفع على

 

 ةداخليال الدائرةلمديريات  االهداف االستراتيجية 
 لمديريات الدائرة االهداف االستراتيجية 

 ةخارجيال
 كلُ  المختلفة، مهاراتهم وتطوير الدائرة موظفي قدرات تعزيز .1

 .وموقعه اختصاصه حسب
 جانل ول للدائرة القانونية واالستشارات الخدمات تقديم .1

 .والكفاءة الجودة معايير وفق المخيمات،

 بالموارد الخاصة واألنظمة  والبرامج السياسات وضع استكمال .2
 .البشرية

 .الدولية المنظمات مع العمل تعزيز .2

 البشرية الموارد بإدارة المتعلقة الخدمات كافة تقديم ضمان .3
 .والشفافية والكفاءة الجودة معايير وفق والتطويرالمؤسسي

 الداعمة والجهات الملكية المبادرات مشاريع تنفيذ متابعة .3
 .الفنية والمواصفات المعايير بأفضل الدولية

 .االردن في الدولية الغوث وكالة عمل ومتابعة تسهيل .4 .الصلة ذات واللوائح واألنظمة القوانين تطبيق من التأكد .4

 بين واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا معرفة بمستوى االرتقاء .5
 .الدائرة موظفي

 االختصاص، صاحبة الجهة مع المالية االدارة نظام تطوير .5
 الخدمة كفاءة لتحسين المالية الموارد توفير وضمان

 .المقدمة

 وضمان حاسوبية، شبكة ضمن الدائرة  خدمات جميع ربط .6
 .لذلك الموظفين  كافة استخدام

 ةـــــالتحتي البنية مجال في المقدمة الخدمات مستويات رفع .6
 .)واالجتماعية الفيزيائية) 

 المشاريع تنفيذ في الستخدامها متخصصة بيانات قواعد انشاء .7
 .الدائرة بها تقوم التي

 العام الشأن في المخيمات أبناء مشاركة وتفعيل تعزيز .7
 .بهم الخاصة االحتياجات وتحديد

 .العمل لصالح وانها االدارية القرارات وسالمة صحة من التاكد .8
 يحقق بشكل لجان خدمات المخيمات استثمارات متابعة .8

 .اإليرادات أفضل

 األنظمة وفق تجري النفقات كافة أن من والتحقق التأكد .9
 .والتعليمات

 .المخيمات ألبناء بالسكن العالقة ذات الخدمات أفضل تقديم .9

 المالية باإلدارة المتعلقة التطبيقات أفضل استخدام .10
 .التحليلية

 الخدمات واللجان االستشارية بالمخيمات لجان متابعة .10
 .المدني  المجتمع مؤسسات ودعم

   لغايات المقدمة بالمشاريع المتعلقة البيانات كافة توثيق .11
 .بعد فيما اتمتها الى ليصار والجودة الضبط

 المرئية االعالم، وسائل مختلف مع الفعال التواصل .11
 .والمقروءة والمسموعة

 والمعلومات الدراسات من المعنية  االطراف احتياجات تلبية .12
 .الفلسطيني بالشأن المتعلقة

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

  



2015  - 2013الخطة االستراتيجية لدائرة الشؤون الفلسطينية   

24 

 

 المؤسسي الهدف
 األول

 المؤسسي  الهدف
 الثاني 

  المؤسسي الهدف
 الثالث 

 المؤسسي  الهدف
 الرابع 

 المؤسسي  الهدف
 الخامس 

 التحتية البنى تعزيز
 لالرتقاء للدائرة والتقنية

 المؤسسي باألداء
 أفضل مع ليتواكب
 بها المعمول الممارسات

 الجودة معايير وفق
 والشفافية

 بمستوى اإلرتقاء
 كما   المقدمة الخدمات
 بكفاءة وتقديمها ونوعا  

 وفاعلية

 بمستوى اإلرتقاء
 المؤسسي لــــــــــــــالعم

 أفضل مع ليتواكب
 بها المعمول الممارسات

 ــاتبالدراس التوسع
 ةـــالمتعلق واألبحاث
 الفلسطيني بالشأن

 الشركاء  قاعدة توسيع
 

 خالل من ذلك ويتحقق
 :االتي

 خالل من ذلك ويتحقق
 :االتي

 خالل من ذلك ويتحقق
 :االتي

 خالل من ذلك ويتحقق
 :االتي

 خالل من ذلك ويتحقق
 : اآلتي

 البيانات كافة توثيق
 المقدمة  بالمشاريع  المتعلقة 
 والجودة  الضبط لغايات 
 .بعد  فيما  اتمتها  الى  ليصار

 دور  وتفعيل  تعزيز
 المخيمات  ألبناء  المشاركة

 وتحديد العام  الشأن  في
 .بهم  الخاصة  االحتياجات 

 

 موظفي  قدرات  تعزيز
 مهاراتهم وتطوير الدائرة 

 حسب كلُ  المختلفة
 .وموقعه  اختصاصه 

 االطراف  احتياجات  تلبية
 تنشد التي  المعنية
 والمعلومات الدراسات
 بالشأن  المتعلقة 

 .الفلسطيني 

 وكالة  عمل  ومتابعة تسهيل
 االردن  في  الدولية الغوث

 معرفة  بمستوى  اإلرتقاء
 المعلومات تكنولوجيا
 موظفي بين  واالتصاالت

 .الدائرة 

لجان   استثمارات  متابعة
 بشكل  خدمات المخيمات

 .االيرادات افضل يحقق

 السياسات  وضع  استكمال
 الخاصة  واألنظمة  والبرامج

 .البشرية بالموارد

 مختلف مع الفعال التواصل 
 المرئية  االعالم، وسائل 

 .المقروءة و والمسموعة 

 المنظمات  مع  العمل تعزيز
 .الدولية 

 الدائرة  خدمات  جميع  ربط
 حاسوبية، شبكة  ضمن

  كافة استخدام  وضمان
 .لذلك الموظفين 

 ذات  الخدمات  أفضل تقديم 
 ألبناء  بالسكن  العالقة 

 .المخيمات

 الخدمات  كافة تقديم ضمان 
 وارد ـــالم بادارة  المتعلقة 
 ي والتطويرالمؤسس البشرية 
 الجودة معايير قـوف

 .والشفافية والكفاءة

 

 بيانات قواعد  انشاء 
 في  الستخدامها متخصصة

 تقوم  التي المشاريع تنفيذ 
 .الدائرة  بها 

الخدمات   لجان متابعة
في    واللجان االستشارية 

 مؤسسات  ودعم المخيمات
 .المدني المجتمع

 القوانين  تطبيق من التأكد
 ذات واللوائح  واألنظمة 

 .الصلة 

 الخدمات تقديم 
 القانونية  واالستشارات 

 المخيمات، وللجان   للدائرة
 الجودة  معايير  وفق

 .والكفاءة

 وسالمة  صحة من التاكد
 لصالح االدارية القرارات 

 .العمل 

 الخدمات مستويات  رفع
 البنية  مجال في  المقدمة 

 الفيزيائية التحتية
 .واالجتماعية 

 كافة أن من والتحقق التأكد
 األنظمة  وفق  تجري النفقات 

 .والتعليمات

 مشاريع  تنفيذ  متابعة
 والجهات الملكية  المبادرات
 بافضل الدولية الداعمة
 والمواصفات المعايير

 .الفنية 

 المالية  االدارة  نظام  تطوير 
 صاحبة  الجهة مع

 توفير وضمان،  االختصاص
 لتحسين  المالية الموارد 
 .المقدمة الخدمة  كفاءة 

 التطبيقات أفضل استخدام 
 المالية باإلدارة المتعلقة 

 .التحليلية
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   المراجعة والقياس 
 

 مستوى تقييم من الدائرة تتمكن ولكي.للقياس قابلة االستراتيجية الخطة هذه في وضعت التي االستراتيجية واألهداف الغايات جميع
 بما ،هاتعديل للدائرة سيتيح ما أشهر(، ستة دورية )كل مراجعة لعملية خاضعة التنفيذية الخطة ستكون واالهداف، الغايات هذه إنجاز
 .الموضوعة والغايات األهداف جميع إنجاز يحقق

 

 :الغايات بتحقيق يتعلق فيما التنفيذية الخطة وضع لتقييم التالية القياس أدوات ستستخدم
 

 القياس  أدوات المؤسسي  الهدف

 االول المؤسسي الهدف

 للدائرة والتقنية التحتية البنى تعزيز
 ليتواكب المؤسسي باألداء لالرتقاء

 بها المعمول الممارسات أفضل مع
 .والشفافية الجودة معايير وفق

 أدلة  / ضرورية جديدة تعليمات أي وإعداد ثوتحدي الحالية التنظيمية التعليمات مراجعة .1
 .واإلجراءات السياسات

  .اإلجراءات تنفيذ على المستمر الدوري التدقيق .2

 .الخ(.. الدائرة، مبنى صيانة / االدوات  / العمل )االثاث بيئة تغيير او تحديث .3

 .األتمتة استخدام زيادة / المعلومات إدارة نظام تطبيق .4

   .الوظيفي السلوك مدونة  تفعيل .5

 .واألنظمة بالقوانين االلتزام تقارير نشر .6

 .الدائرة في للعاملين المؤسسية القدرة بناء .7

 الثاني المؤسسي الهدف

 المقدمة الخدمات بمستوى االرتقاء
 بكفاءة وتقديمها ونوعا   كما  

 .وفاعلية

 مسحا   هناك ان حيث العام، للرأي سنوي مسح طريق عن الدائرة بدور الوعي مدى قياس .1
 .2014م العا خالل سيجري أوليا  

  .تصدرها التي الجودة لتقارير وفقا   الدائرة خدمات بجودة المتعلقة المعلومات نشر .2

 التعامل واجراءات الشكاوى تلقي عملية فيه بما الشكاوى، تلقي نظام وتطوير تطبيق .3
 .معها

 قاطني لرأي سنوي استطالع خالل من سيتم والذي الدائرة، عن الرضا مدى قياس .4
  لهم المقدمة الخدمات حول المخيمات

 الثالث المؤسسي الهدف

 المؤسسي العمل بمستوى االرتقاء
 الممارسات أفضل مع ليتواكب

 .بها المعمول
 

 .والدولية واالقليمية، المحلية، االنشطة في الدائرة لموظفي  الفعالة المشاركات عدد .1

 .النتائج نشر إلى باإلضافة التدقيق، تقارير خالل من األداء مستوى قياس .2

 .واإلجراءات السياسات تنفيذ على التدريب .3

 .لها  المخطط التدريبية البرامج لعدد  قياسا   المنفذة البرامج نسبة .4

 .للموظفين الممنوحة والمعنوية المادية الحوافز حجم .5

 .سنوي قياس خالل من الوظيفي الرضا معدالت .6

 .الحاجة دعت إن تشكيلها واعادة الحالية العمل  إجراءات وتحديث مراجعة .7

 نظام سير العمل تطوير .8

 .والسياسات اإلجراءات جميع توثيق .9

 .والمصادر المعلومات سير إدارة نظام تطوير .10

 .والسياسات اإلجراءات تطبيق مراقبة .11

 الدائرة.  وغايات أهداف تحقيق في المطبقة واإلجراءات السياسات اثر تقييم .12

 الرابع  المؤسسي الهدف

 واألبحاث بالدراسات التوسع
 .الفلسطيني بالشأن المتعلقة

 لتنفيذها.  الالزمة والبرامج والخطط واإلعالم االتصال إستراتيجيه وتحديث مراجعة .1

 المعلومات.  إدارة نظام بناء .2

 الخامس  المؤسسي الهدف

 .الشركاء قاعدة وسيعت
 الشركاء.  مشاريع انجازات عن الدورية التقارير .1

  الدائرة. مع العاملين الشركاء عدد .2
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