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`انطلقت السياسة األردنية تجاه قضايا اللجوء والنزوح بانسجام وتوافق 
ومعاناته  اإلنسان  قضايا  عىل  املنفتح  واإلسالمي  العربي  الرتاث  مع  تام 
املعروف  برتاثها  الهاشمية  القيادة  ركائزها  وضعت  أساسية  قواعد  وفق 
استقبلت  فقد  لها،  حرص  ال  ألزمات  تعرضت  منطقة  يف  الطويل  التاريخ  عرب 
املتحدة  األمم  قرار  صدور  وبعد   )1947( عام  منذ  بدءاً  األردنية  األرايض 
الالجئني  من  األكرب  العدد   )1948( عام  لحرب  ونتيجة  فلسطني،  بتقسيم 
يقارب )2.200.000( الجئ  ما  األردن حاليا  يتواجد يف  الفلسطينيني، حيث 
الالجئني  مجموع  من   %42 )يمثلون  األونـــروا   لدى  مسجلني  فلسطيني 
اتفاقية  إىل  استناداً  األردنية  بالجنسية  غالبيتهم  ويتمتع  لديها(.  املسجلني 
الوحدة بني الضفتني عام )1950( والتي نصت عىل تأكيد املحافظة عىل كامل 

الحقوق العربية يف فلسطني بما فيها حق العودة والتعويض.
حقهم  ذلك  يف  بما  الالجئني  حقوق  برعاية  تقوم  األردنية  الحكومة  إن 
الدولية  الرشعية  إىل  استنادا  والتعويض  أوطانهم  إىل  العودة  يف  األسايس 

وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، ويؤكد األردن رفضه ألي حل ال يأخذ مصالح وحقوق مواطنيه من الالجئني بعني االعتبار 
يتم  أية تسوية  عىل  تأثرياً  األكثر  القضية  املنطقة كونها  الالجئني وأثرها عىل االستقرار يف  أهمية ومركزية قضية  من  انطالقاً 
التوصل إليها، ورضورة النظر يف قضية الالجئني الفلسطينيني من منظور شامل يتناول جوانبها املتعددة السياسية والقانونية 

واإلنسانية إىل حني حل قضيتهم حالً عادالً وشامالً وفق قرارات الرشعية الدولية وذات الصلة وخاصة القرار )194(.
العامة لألمم  الجمعية  بالقرار )194( الصادر عن  بالتمسك  الفلسطينيني  الالجئني  ويتلخص املوقف األردني تجاه قضية 
استنادا  الدولية  الغوث  الالجئني، والحرص عىل استمرارية عمل ووالية وكالة  العادل والشامل لقضية  للحل  املتحدة كأساس 
لقرار إنشائها رقم )302( لعام )1949(، وحشد الدعم السيايس واملايل لها لحني إيجاد حل عادل لقضية الالجئني الفلسطينيني 
الفلسطينيني  الالجئني  معاناة  استمرار  وعن  القضية  هذه  عن  التاريخية  إرسائيل  مسؤولية  عىل  والتأكيد  الحل،  هذا  وتطبيق 
استضافته  تكبدها خالل  التي  الحقيقية  التكلفة  بالتعويض عن  األردن عىل حقه  اآلن، ويشّدد  وبقاء قضيتهم دون حل حتى 

لالجئني.
وبفضل دعم كل من يؤمن بالسالم والتطور البرشي بقيت الوكالة وألكثر من ستة عقود حافظة مهمة لحقوق الالجئني 

الفلسطينيني يف أروقة األمم املتحدة بشكل خاص واملجتمع الدويل بشكل عام.
الفلسطينيني  الالجئني  التي تعمل عىل رعاية شؤون  األردنية  للحكومة  التنفيذي  الذراع  الفلسطينية  الشؤون  دائرة  تعترب 
عىل  الدائرة  وتعمل  األخرى،  الحكومية  والدوائر  والوزارات  األونروا  مع  جنب  إىل  جنباً  األردن  يف  املخيمات  شؤون  وإدارة 
تحسني الظروف املعيشية يف مخيمات الالجئني حيث تعترب املكارم امللكية الهاشمية التي شملت كافة املخيمات من أهم ما تحقق 
يف هذا املجال، وقد عملت دائرة الشؤون الفلسطينية بناءاً عىل هذا التأكيد عىل تحسني الوضع االقتصادي واالجتماعي والصحي 
وكالة  دعم  الثابتة يف  األردنية  فالسياسة  الدولية،  الغوث  وكالة  تتقاطع خدماتنا مع خدمات  ال  بحيث  املخيمات  والتعليمي يف 

الغوث وتسهيل مهامها لتقديم خدماتها لالجئني وفق قرار إنشائها واتفاقياتها مع الحكومة األردنية.
ومن هنا جاءت فكرة هذا الكتاب، إلبراز دور دائرة الشؤون الفلسطينية يف تحسني الظروف املعيشية يف املخيمات، وتسليط 

الضوء عىل اإلنجازات التي تم تحقيقها خالل عام 2015.
مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية
               املهندس محمود العقرباوي   
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نبذه تاريخية عن دائرة الشؤون الفلسطينية :

                              
نتيجة حرب عامي 1948 و1967، استقبل األردن عدد كبري من الالجئني الفلسطينيني، لذلك فقد قام األردن عرب سنوات 

عديدة بإعادة إنشاء مؤسساته وقدراته الستضافة الالجئني الفلسطينيني.            
بعد قرار الوحدة بني الضفتني الرشقية والغربية يف عام 1950، تم منح الالجئني الفلسطينيني يف األردن املواطنة األردنية 

دون املساس بحقوقهم املرشوعة يف العودة والتعويض.
واإلغاثة  واملساعدة  )األرض  ومنها:   الفلسطينيني  لالجئني  الخدمات  من  العديد  األردن  قدم  السابقة،  األعوام  خالل   

بالتعاون مع وكالة الغوث الدولية )األونروا( (. 
اليومية،  حياتهم  أمور  عليهم  سهل  مما  األردنية  الجنسية  عىل  حصولهم  بعد  باالستقرار  الفلسطينيون  الالجئون  تمتع 
بالحصول عىل الخدمات الحكومية باإلضافة لخدمات األونروا، وجميع هذه الخدمات تتم من خالل دائرة الشؤون الفلسطينية 

يف مخيمات الالجئني.
وتعترب دائرة الشؤون الفلسطينية امتداداً ملؤسسات الدولة الرسمية التي أنشئت لخدمة الالجئني الفلسطينيني حيث كانت:

g   الالجئني عن  مسؤولة  تكون  خاصة  وكالة  ثراه-  الله  طيب  األول-  عبدالله  املؤسس  امللك  أنشأ   1948 عام  يف 
الفلسطينيني.

g .يف عام 1950 تم إنشاء وزارة الالجئني وكانت املسؤولة عن شؤون الالجئني الفلسطينيني
g .يف عام 1950 تم اإلعالن التاريخي عن الوحدة بني الضفتني والذي كان وراء تأسيس وزارة اإلنشاء والتعمري
g  بعد حرب 1967 أسست الحكومة األردنية اللجنة الوزارية العليا للتعامل مع األمور املالية واإلدارية واالجتماعية

والتعليمية الخاصة بالضفة الغربية املحتلة.
g  يف عام 1972 تم تأسيس املكتب التنفيذي الخاص والذي يرأسه أحد أعضاء اللجنة الوزارية العليا ويعينه رئيس

الوزراء إلجراء الدراسات وجمع املعلومات املتعلقة بالضفة الغربية.
g  يف عام 1980 تم تأسيس وزارة شؤون األرض املحتلة حيث تم تكليفها بمهام السكرتري العام للجنة الوزارية العليا

وبجميع مسؤوليات وزارة اإلنشاء والتعمري.
g  يف 1988/7/31 أعلن املرحوم بإذن الله امللك حسني بن طالل فك االرتباط مع الضفة الغربية، وترتب عىل ذلك

عدة أمور إدارية وقانونية تمخض عنها إنشاء دائرة الشؤون الفلسطينية وتم ربطها بوزير الخارجية.
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أهم محاور عمل الدائرة  :
g .)محور خدمات الالجئني )خاصة أبناء املخيمات
g .محور التمويل واملنظمات الدولية
g .محور العمليات التي تقدمها الدائرة
g .محور املوارد البرشية
g .محور وكالة الغوث الدولية
g  .محور متابعة تطورات القضية الفلسطينية
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الرؤيـــــة
دائرة حكومية تقدم الخدمات بكفاءة وجودة مميزة تلبي احتياجات مجتمع الالجئني الفلسطينيني يف املخيمات.

الرسالـــة
 تقديم خدمات ذات نوعية وديمومة ملجتمع الالجئني خاصة يف املخيمات وفق تخطيط أمثل الستثمار املوارد املتاحة   ومن 
خالل بناء رشاكات فاعلة محلية ودولية وتسهيل عمل الرشيك اإلسرتاتيجي وكالة الغوث الدولية ومتابعة القضية الفلسطينية. 

القيم المؤسسية
الداخلية  وعالقاتها  عملها  مسار  تحكم  التي  املؤسسية  الجوهرية  القيم  من  مجموعًة  الفلسطينية  الشؤون  دائرة  تتبنى 

والخارجية، متمثلة بـ:
g .الشفافية والعدالة
g .روح الفريق الواحد
g .ثقافة املؤسسة والعمل املؤسيس
g  املبادرة واإلبداع
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األهداف اإلستراتيجية

الهدف املؤسيسالهدف اإلسرتاتيجيالهدف الوطني#

1

تطوير الحكومة اإللكرتونية.

الهدف األول)الهدف األول(

تقديم أفضل الخدمات وفق 
أداء مؤسيس فاعل وداعم 

للرشيك اإلسرتاتيجي للدائرة 
)األونروا(.

تطوير البنى التحتية والتقنية لرفع مستوى 
األداء املؤسيس يف الدائرة.

تطوير الخدمات الحكومية بما يلبي 
طموحات املواطن األردني )بيئة، صحة، 

بنية تحتية(.

الهدف الثاني
وصول الخدمات املقدمة من الدائرة للمستوى 
األمثل كماً ونوعاً )النظافة والبيئة /  تكاملية 

العمل مع وكالة الغوث(. 

ج- إعداد األردنيني للتعلم الدائم     
وحفزهم عىل العمل يف مهن ترتفع قيمتها 

املضافة باستمرار.

الهدف الثالث
االرتقاء بقدرات العاملني يف الدائرة ليصبح 
العمل مؤسسيا وقادرا عىل تحقيق مستوى 

أفضل من الخدمات .

اإلسهام يف حماية املصالح الوطنية األردنيه 2
العليا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

الهدف الرابع)الهدف الثاني(

التوسع يف متابعة القضية 
الفلسطينية .

التوسع بالدراسات واألبحاث املتعلقة 
بالقضية الفلسطينية وأحوال الالجئني.

3
إيجاد بيئة محفزة ملساهمة أكثر فاعلية 

للقطاعات الحكومية والخاصة والتطوعية 
والجهات املمولة.

الهدف الخامس)الهدف الثالث(

رشاكة فاعلة مع الجهات 
الداعمة للدائرة.

استدامة وتعزيز العالقات الثنائية مع رشكاء 
الدائرة واستقطاب جهات داعمة جديدة 

للدائرة.
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الهيكل التنظيمي
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انجازات عامة

الحصول عىل منح من دول اوروبيه لغايات تمويل مشاريع هامه يف بعض املخيمات بلغت حوايل  ) 7  ( أوالً:
مليون فرنك سويرسي.

جهود مميزه وكبريه يف الضغط عىل وكالة الغوث الدوليه والدول املانحة لفتح مدارس االنروا يف موعدها ث���ان���ي���اً: 
دون تأخري نتيجة األزمة املالية التي عصفت باألنروا .

مشاريع املبادرات امللكية السامية التي تم االنتهاء من تنفيذها للعام 2015 بقيمة اجمالية بلغت )750  ( ث���ال���ث���اً:
ألف دينار.

تنفيذ مشاريع خدمية الدامة البنى التحتية يف املخيمات بكلفة )288471 ( دينار.راب����ع����اً:

تنفيذ مشاريع اعادة تأهيل مساكن االرس الفقرية يف املخيمات يف مرحلتها بعدد )124( مداخلة يف مخيمات خ��ام��س��اً:
اململكة بكلفة اجمالية )مليون( دينار

البدء بتنفيذ مرشوع الحكومة اإللكرتونية يف الدائرة بالتعاون مع الوكالة األملانية  )GIZ( س���ادس���اً:

البدء بتنفيذ مشاريع لجان خدمات املخيمات املمولة من الوكالة األملانية  )GIZ( س��اب��ع��اً:

اإلشرتاك بجائزة امللك عبد الله الثاني للتميز الدورة السابعة .ث���ام���ن���اً:





دائرة الشؤون الفلسطينية

كتاب ا�نجازات السنوي

2015

انجازات مديرية التخطيط والمشاريع
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مديرية التخطيط والمشاريع
هي إحدى املديريات التي تقدم الخدمات املبارشة للمواطنني يف املخيمات وترتبط مبارشة مع املدير العام، وتتكون املديرية 
الفنية / رئيس قسم  التخطيط والدراسات  املتابعة واإلرشاف ومهندس رئيس قسم  املديرية ومهندس رئيس قسم  من مدير 
التخطيط  قسم  يتبع  ومهندس  واإلرشاف  املتابعة  قسم  يتبع  متابعة  ومهندس  الدولية  واملنظمات  امللكية  املبادرات  مشاريع 
الثالثة  املخيمـــات  موزعني عىل  فنياً  مراقباً   )17( املشاريع  تنفيذ  اإلرشاف عىل  لغايات  باملديرية  ويرتبط  الفنية  والدراسات 

عرش.

ومن أهم أهداف إنشاء هذه المديرية:-

أولويات املشاريع ومتابعة  الفلسطينية وتحديد  الشؤون  الخطة اإلسرتاتيجية وصياغة سياسات دائرة  املشاركة يف وضع 
تنفيذها خاصة ذات العالقة بخدمات البنية التحتية واالجتماعية يف املخيمات.

محليا . 1 املعنية  الجهات  مع  بالتنسيق  الفلسطينية  الشؤون  لدائرة  املستقبلية  واالحتياجات  األولويات  تحديد  يف  املشاركة 
ودوليا.

املشاركة يف إعداد املوازنة السنوية الحتياجات املخيمات.. 2
تحديد حاجة املخيمات من املشاريع الخدمية ووضع خطط لتنفيذ هذه املشاريع واإلرشاف الفني عىل تنفيذها.. 3
متابعة تنفيذ املشاريع املمولة من الجهات املانحة ذات العالقة بالبنى التحتية االجتماعية والفيزيائية يف املخيمات.. 4
تنسيق ومتابعة تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل مساكن األرس الفقرية يف املخيمات.. 5
مراجعة املخططات الهندسية للمشاريع املقرتحة الخاصة باملخيمات والتي تعد من قبل مكاتب استشارية.. 6
اإلرشاف الفني ومتابعة تنفيذ املشاريع الخدمية يف املخيمات.. 7
إعداد التقارير الفنية الالزمة والتي تتضمن مراحل تنفيذ املرشوع ومخاطبة الجهات الرسمية ذات الصلة بتلك املشاريع . 8

يف حالة وجود أية معيقات أوتعديالت تخص املرشوع.
املشاركة يف لجان العطاءات.. 9

الهندسية الالزمة وطرحت وتابعت تنفيذ مشاريع خدمية متنوعة من  الدراسات  العام 2015  وقد أنجزت املديرية خالل 
مشاريع بنية تحتية فيزيائية وبنية تحتية اجتماعية تلخصت فيما ييل:

       
قيمة املرشوع/ بالديناراملشاريع املنفذة

مشاريع إدامة البنية التحتية ومباني اجتماعية ممولة من موازنات لجان خدمات 
288.471املخيمات )جزء منها تحت التنفيذ(

تأهيل وحدات سكنية لألرس الفقرية بتمويل من وزارة التخطيط والتعاون الدويل 
1.000.000للمرحلة السادسة )تحت التنفيذ(

مشاريع دولية مع الحكومة السويرسية )مرشوع تأهيل شبكة الرصف الصحي ومياه 
5.000.000الرشب يف مخيم جرش( خالل األعوام 2015-2013

1.345.000مشاريع الديوان امللكي العامر يف املخيمات والتي تم االنتهاء من تنفيذها يف العام 2015

وفيما ييل تفاصيل ذلك:
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بلغ إجمايل كلفة مشاريع البنى التحتية الفيزيائية واالجتماعية التي تم دراستها واإلرشاف املبارشعىل تنفيذها واملمولة من 
لجان خدمات املخيمات خالل عام 2015 ما يقارب )177.471 دينار ( يف حني تم إعادة طرح مرشوع صيانة إدراج ومدات 
خرسانية يف مخيم الحسني بكلفة تقديرية  )تقدر بـ 40 ألف دينار(، وتم طرح مرشوع األكشاك يف مخيم البقعة بكلفة تقديرية 
تقدر بـ )110 آالف دينار(  ومرشوع تنفيذ خطوط ترصيف مياه األمطار يف مخيم الطالبية بقيمة تقديرية )60 ألف دينار( 

حيث سيتم تنفيذهما خالل العام 2016.
تم االنتهاء من طرح جميع عطاءات مرشوع إعادة تأهيل مساكن األرس الفقرية يف املخيمات من املرحلة السادسة عىل ضوء 
ما تم تخصيصه من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدويل والبالغ قيمته )مليون دينار ( لعامي )2015-2016 ( وبهذا يكون 

عدد الوحدات السكنية التي تم شمولها يف املرحلة السادسة  )110 ( وحدة .
تم تخصيص مخصصات إضافية لتأهيل مساكن جديدة يف مخيمات اململكة من قبل الديوان امللكي الهاشمي العامر العام 

حيث سيتم شمول )75( وحدة سكنية إضافية وسيتم إنجاز الدراسات لها وطرحها للتنفيذ خالل العام 2016.
قبل  واملمول من  الصحي ملخيم جرش  الرصف  الرشب وتنفيذ شبكة  مياه  تأهيل شبكة  إعادة  تنفيذ مرشوع  متابعة  تمت 
فاز  رشكة  هم  محليني  مقاولني  خالل  من  املرشوع  تنفيذ  يتم  إذ  سويرسي  فرنك  ماليني  سبعة  بقيمة  السويرسية  الحكومة 

للمقاوالت  ورشكة األعمال العربية  حيث سينتهي تنفيذ املرشوع مع نهاية شهر آذار للعام 2016.
وتقوم املديرية بهذه املهام من خالل ثالثة أقسام حسب الهيكل التنظيمي للمديرية وهي:-

أواًل: قسم التخطيط والدراسات الفنية   

مهام القسم:-
g .اإلرشاف املبارش عىل تنفيذ مهام وأنشطة القسم وفق الخطط والربامج املقررة
g  التنسيق مع املديريات واألقسام األخرى يف الدائرة فيما يتعلق بإنجاز مهام القسم وتوفري قنوات االتصال الفعالة

ما بني القسم والوحدات اإلدارية األخرى وحسب ما يتطلبه القسم إلنجاز أعماله.
g . إعداد برامج للخطط املستقبلية للمشاريع املنوي تنفيذها يف املخيمات  للسنوات القادمة
g .  إعداد املوازنة السنوية التقريبية الالزمة  للمشاريع املستقبلية
g  الهندسية وإعداد كافة التي يحتاجها املخيم وإعداد املخططات  الهندسية امليدانية للمشاريع  الدراسات  إعداد كافة 

مديرية  بها  ُتكلف  التي  أوللمشاريع  القسم  يطرحها  التي  املشاريع  لهذه  التقديرية  الكلفة  وتقدير  العطاء  وثائق 
املشاريع لدراستها وطرحها.

g .املشاركة يف إعداد الدراسات الالزمة مع الدوائر الرسمية ذات العالقة باملشاريع التي تعد من جهات أخرى
g .حضور االجتماعات الخاصة التي تتم يف الوزارات والدوائر ذات العالقة وتقديم التقارير الخاصة بذلك

إنجازات قسم التخطيط والدراسات الفنية  للعام 2015:- 

أوالً : قام قسم الدراسات الفنية خالل العام 2015 بتحديد احتياجات املخيمات من مشاريع البنية التحتية لكافة مخيمات 
عن طريق  العامة  واإلنارة  واألرصفه  األمطار  مياه  الخرسانية وخطوط ترصيف  واملدات  الشوارع  ناحية صيانة  من  اململكة 
واللجان  املخيمات  لجان  وأعضاء  رؤساء  مع  االلتقاء  تم  كما  املخيمات  يف  الدائرة  مراقبي  مع  وبالتعاون  امليداني  الكشف 

االستشارية للمخيمات والوقوف عىل أهم احتياجات املخيمات من هذه املشاريع ومشاريع األبنية االجتماعية واالستثمارية. 
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الالزمة لكل مرشوع من املشاريع ذات األولوية وجدول زمني مناسب لطرح املشاريع   الفنية  الدراسة  إعداد   ثانياً:  تم  
املقرتحة .

ثالثاً:  إعداد املخططات الهندسية ووثائق العطاءات الالزمة لطرح املرشوع، وحساب الكلفة التقديرية بالتعاون مع قسم 
املتابعة واإلرشاف .

إجراءات  السري يف  ليتم  القسم  رسميا  التي تمت دراستها يف  العطاءات  بوثائق  املخيمات  لجان خدمات  تزويد  تم  رابعاً:  
املشاريع من  املخيمات، ومتابعة  طرح  املمولة من مخصصات لجان  للمشاريع  الرسمية وذلك  الصحف  قبلهم يف  طرحها من 

خالل الدائرة إذا كان التمويل من جهات رسمية.
خامساً: متابعة السري يف إجراءات طرح املشاريع من قبل لجان املخيمات حتى جلسة فتح العروض.

سادساً:  خالل العام 2015 تم عمل الدراسات الفنية الالزمة للمشاريع التالية 

اسم املرشوعرقم املرشوعاسم املخيم

أعمال تجهيز مدافن يف مقربة البقعة الجديدة1/ل م ب/2015البقعة
إنشاء املخازن مقابل مكتب الدائرة يف مخيم البقعة2/ل م ب/2015البقعة

تنفيذ أسوار لتوسعة املقربة يف مخيم الشهيد عزمي املفتي1/م. الشهيد/2015مخيم الشهيد عزمي املفتي
صيانة شوارع اسفلتية وخطوط ترصيف مياه األمطار يف مخيم األمري حسن1/م. األمري حسن/2015األمري حسن

تنفيذ أسوار لتوسعة املقربة التابعة للجنة1/م.سوف/2015سوف
صيانة شوارع اسفلتية وخطوط ترصيف مياه األمطار يف املخيم1/م. حطني/2015حطني

خط ترصيف مياه األمطار يف مخيم الطالبية1/م. الطالبية/2015الطالبية
صيانة أدراج ومدات أرضية1/م. الحسني/2015الحسني

تركيب باب حديد ملدخل لجنة مخيم األمري حسناستدراج عروضاألمري حسن

سابعاً: وضع خطة عمل للمشاريع املتوقع تنفيذها للعام 2016 عىل ضوء املخصصات املتوفرة لدى لجان املخيمات وكما 
ييل:-

الكلفة التقديريةاسم املرشوعاسم املخيم

40 ألف دينارفتح شارع 12 السفيل وتعبيده وإيصاله بشارع األردن وفتحه أمام حركة السياراتمخيم الحسني

30 ألف دينارصيانة مناهل ترصيف مياه األمطارمخيم الوحدات
مخيم األمري 

30 ألف دينارصيانة شوارع اسفلتية ومدات خرسانيةحسن
مرشوع تنفيذ عبارات صندوقيةمخيم سوف

صيانة الشوارع االسفلتية وممرات  خرسانية
40 ألف دينار

50 ألف دينارصيانة شوارع اسفلتية ومدات خرسانية وتنفيذ خطوط ترصيف مياه األمطارمخيم جرش
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الكلفة التقديريةاسم املرشوعاسم املخيم

60 ألف دينارإنشاء مخازن تجاريةمخيم الشهيد 

30 ألف دينارمرشوع تنفيذ خطوط ترصيف مياه األمطار وصيانة شوارع اسفلتية مخيم إربد

30 ألف دينارصيانة شوارع ورقع خرسانيةمخيم البقعة
100 ألف دينارمرشوع استثمار موقع املسلخ القديم وبناء محالت تجارية

30 ألف دينارتنفيذ خطوط ترصيف مياه األمطارمخيم الطالبية

30 ألف دينارصيانة مدات خرسانية وخطوط ترصيف مياه األمطارمخيم مأدبا

50 ألف دينارصيانة شوارع اسفلتية ومدات خرسانية وخطوط ترصيف مياه األمطارمخيم حطني

مخيم الزرقاء
30 ألف دينارإعادة تأهيل رصيف شارع املدارس

40 ألف دينارصيانة شوارع اسفلتية يف مخيم الزرقاء
50 ألف دينارإعادة تأهيل سور املقربة اإلسالمية يف مخيم الزرقاء )120(

30 ألف دينارصيانة مدات خرسانية وخطوط ترصيف مياه األمطارمخيم السخنة

ثانيًا:  قسم مشاريع المبادرات الملكية والمنظمات الدولية  

يعنى هذا القسم تحديدا بمتابعة مبادرات جاللة امللك عبدالله الثاني )حفظه الله ورعاه ( يف املخيمات وبالتنسيق مع كافة 
الدوائر الرسمية ذات العالقة لتنفيذ تلك املشاريع ومتابعتها لحني إنجازها. 

مهام القسم:
g .اإلرشاف املبارش عىل تنفيذ مهام وأنشطة القسم وفق الخطط والربامج املقررة
g  التنسيق مع املديريات واألقسام األخرى يف الدائرة فيما يتعلق بإنجاز مهام القسم وتوفري قنوات االتصال الفعالة

ما بني القسم والوحدات اإلدارية األخرى وحسب ما يتطلبه القسم إلنجاز أعماله.
g  إعداد كافة الدراسات الهندسية امليدانية الالزمة، وإعداد املخططات الهندسية وكافة وثائق العطاء وتقدير الكلفة

التقديرية للمشاريع التي ُتكلف بها مديرية التخطيط واملشاريع لدراستها وطرحها .
g  ومخططات وثائق  بإعداد  املكلفة  املعنية  والجهات  الرسمية  الدوائر  بها  تقوم  التي  الهندسية  الدراسات  متابعة 

املشاريع )سواء كانت مبادرات ملكية أومنظمات دولية(  بحيث تلبي احتياجات املخيم املعني باملرشوع وبالتنسيق 
مع لجان املخيمات .

g  متابعة تنفيذ املشاريع اإلنشائية  مع الجهات اإلرشافية املختصة والتنسيق مع الجهات والدوائر الرسمية املختصة
لحل املشاكل التي تواجهها تلك املشاريع سواء كانت فنية أوإدارية لحني تسليم املرشوع.

إنجازات قسم مشاريع المبادرات الملكية والمنظمات الدولية:-
g  تم متابعة املبادرات امللكية السامية للمخيمات والتي تم تنفيذها يف األعوام )2014-2015( حسب قوائم املشاريع

املبينة تالياً.
g  لتجهيز وغريها(  الكربى  عمان  أمانة  واإلسكان،  العامة  األشغال  )وزارة  املعنية  الرسمية  الدوائر  مع  التنسيق  تم 
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املخططات الهندسية وكافة وثائق املشاريع التي أوكل إىل وزارة األشغال العامة واإلسكان إعداد دراساتها ضمن 
املتطلبات املحددة من لجان تلك املخيمات .

g .تم متابعة طرح وإحالة تلك املشاريع من قبل الدائرة ووزارة األشغال العامة واإلسكان
g .تم متابعة وإعداد تقارير سري العمل للمشاريع وبالتنسيق مع ضباط االرتباط املكلفني من قبل الدائرة يف املخيمات
g  تم عمل زيارات دورية لتلك املشاريع والوقوف عىل نسب اإلنجاز ومعيقات العمل واألوامر التغيريية الطارئة أوأية

الرسمية  الدوائر  يف  الهندسية  الدراسات  اإلرشاف وقسم  مع جهاز  والتنسيق  املشاريع  تلك  تتطلبها  أخرى  أعمال 
املعنية يف تلك املشاريع.

g .تم االشرتاك يف لجنة استالم املشاريع للمشاريع التي تم االنتهاء من تنفيذها
g  2015/10 تم إعداد خطة تنفيذ املشاريع التي تكرم صاحب الجاللة بها خالل لقائه بأبناء املخيمات خالل شهر

والتي سيتم دراستها ومتابعة تنفيذها من قبل الدائرة وكما ييل :

مرحلة املرشوعاسم املرشوع
1

تحت الدراسةمرشوع املركز التنموي الشامل يتبع لجنة خدمات مخيم الزرقاء

تحت الدراسةمرشوع توسعة وتجهيز مركز العناية باأليتام وذوي االحتياجات الخاصة يف مخيم السخنة2

3
تحت الدراسةمرشوع إنشاء مباني إداريه لنادي شباب حطني

4
تحت الدراسةمرشوع  توسعة وتجهيز مركز تأهيل املعاقني يف مخيم الشهيد عزمي املفتي

5
تحت الدراسةرشوع  توسعة وتجهيز مركز تأهيل املعاقني يف مخيم إربد

6
تحت الدراسةمرشوع إنشاء مجمع إداري ملؤسسات املجتمع املدني يف مخيم البقعة

7
تحت الدراسةإنشاء املركز التنموي الشامل للجنة خدمات مخيم حطني

تحت الدراسةإنشاء املركز التنموي الشامل للجنة خدمات مخيم البقعة8

9
تحت الدراسةإنشاء حديقة عامة يف مخيم البقعة

تحت الدراسةمرشوع إنشاء قاعة متعددة األغراض للجنة مخيم الشهيد عزمي املفتي10
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مشاريع املبادرات امللكية السامية والذي أمر جاللته بإقامتها والتي تم االنتهاء من تنفيذها خالل عام )2015( والتي تم 
دراستها ومتابعة تنفيذها املبارش من قبل وزارة األشغال العامة واالسكان وبالتنسيق مع الدائرة

مرحلة املرشوعالقيمة اإلجمالية عند اإلحالةاسم املرشوع

تم االستالم األويل للمرشوع446.000مرشوع املركز التنموي الشامل يف مخيم البقعة1

تم االستالم األويل للمرشوع98.000مرشوع توسعة مركز التأهيل املجتمعي يف مخيم البقعة2

تم االستالم األويل للمرشوع146.000مرشوع املبنى االستثماري التابع للجنة خدمات مخيم سوف3

يف مراحل االستالم األويل325.000مرشوع مبنى مؤسسات املجتمع املدني/مخيم الوحدات4

تحت التنفيذ330.000مرشوع مبنى املركز التنموي الشامل /مخيم جرش5
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أما فيما يتعلق بمرشوع تحسني الخدمات الصحية والبيئية ألبناء مخيم جرش فقد قام القسم بما ييل:
 )SDC( للتنميـة   السويرسية  الوكالة  من  واملّمول   " ملخيم جرش  واملياه  الصحي  الرصف  تنفيذ شبكة  متابعة مرشوع 

حيث كان سري العمل يف املرشوع عىل النحوالتايل:
g  صياغة جميع املراسالت الرسمية مع الدوائر الحكومية املعنية بخصوص االستمالكات والجمارك  ورضيبة الدخل

واملبيعات والوكالة السويرسية للتنمية )SDC( وغريها املتعلقة باملرشوع أعاله.
g  متابعة هذه املراسالت مع الدوائر املعنية مثل سلطة املياه ودائرة األرايض ودائرة الجمارك واالستشاري للمرشوع

رشكة املستشار للهندسة وأيضا مع رئاسة الوزراء.
g . متابعة إجراءات االستمالك مع سلطة املياه ودائرة األرايض ورشكة مياه الريموك
g . صياغة الرد عىل جميع املراسالت الواردة للدائرة بخصوص املرشوع
g  التعامل مع جميع املراسالت الواردة للدائرة من الوكالة السويرسية للتنمية وإصدار الكتب إىل الدوائر املعنية بهذه

املراسالت.
g  ترجمة جميع املراسالت الواردة للدائرة من الوكالة السويرسية للتنمية وأيضا ترجمة جميع الكتب الواردة للدائرة

من الدوائر املعنية إىل اللغة اإلنجليزية ومخاطبة الوكالة السويرسية بشأنها.
g .املشاركة يف تدقيق العروض املتقّدمة للعطاء ومن ثم إحالة العطاء حسب الرشوط املعتمدة
g  واستشاري السويرسية  الوكالة  ممثيل  بحضور  مخيم جرش  يف  تعقد  التي  األسبوعية  االجتماعات  حضور جميع 

املرشوع واملقاولني واملوردين للمرشوع.
g .تنسيق عقد اجتماعات التوعية يف مخيم جرش لرفع الوعي عند املواطنني للتعامل مع عنارص املرشوع
g .التعامل مع جميع املشاكل املتعلقة بتنفيذ الوصالت املنزلية وحلها بأرسع ما يمكن
g .التنسيق مع مهنديس سلطة املياه ورشكة مياه الريموك بخصوص املرشوع
g .القيام بالكشف الحيس عىل أعمال املرشوع بشكل دوري والتأكد من سري األعمال حسب الجدول الزمني
g .متابعة إجراءات السالمة العامة املطلوبة من املقاولني للمرشوع
g .املشاركة يف اللقاءات التي يطلبها ممثل الوكالة السويرسية مع الدوائر الحكومية املعنية
g  إمكانية ودراسة  املرشوع  يشملها  لم  والتي  أوبجواره  املخيم  داخل  حدود  السكنية  للوحدات  ميداني  عمل مسح 

شمولها يف مرشوع املجاري.
g . التأكد من أن املواد املستخدمة يف املرشوع والتي تم إعفاؤها من الجمارك قد تم استخدامها فعال يف املرشوع
g .املساهمة يف حل الخالفات التي قد تنشأ بني املقاولني واالستشاري وممثل الوكالة السويرسية
g .املشاركة يف لجنة االستالم الجزئي األويل للمرشوع



شفافية - عدالة - مبادرة و ابداع - ثقافة العمل المؤسسي w w w . d p a . g o v . j o

كتاب اإلنجازات السنوي

وزارة الخارجية و شؤون المغتربين

2015 دائرة الشؤون الفلسطينية

18

)7( سبعة ماليني فرنك سويرسيكلفة املرشوع:
تحسني الخدمات الصحية والبيئية ألبناء مخيم جرشهدف املرشوع:

املستشار للهندسة )ENGICON(استشاري املرشوع:
)22( اثنان وعرشون شهراًمدة املرشوع :

2013/3/9أمر املبارشة:
يتم تنفيذ املرشوع من خالل مقاولني محلينيتنفيذ املرشوع:

الكيل حسب رشكة فاز للمقاوالتاملقاول األول: اإلنجاز  نسبة 
الواقع:  %95

الكيل حسب رشكة األعمال العربيةاملقاول الثاني: اإلنجاز  نسبة 
الواقع:  %95

ثالثًا: قسم المتابعة واإلشراف  :

مهام القسم:-

g .املشاركة يف إعداد الخطط املستقبلية للمشاريع املنوي تنفيذها للسنوات القادمة عىل مستوى املديرية
g .اإلرشاف املبارش عىل تنفيذ مهام وأنشطة القسم ومتابعة اإلنجاز وفق الخطط والربامج املقررة
g  التنسيق مع املديريات واألقسام األخرى فيما يتعلق بإنجاز مهام القسم وتوفري قنوات االتصال الفعالة فيما بني

القسم والوحدات اإلدارية األخرى.
g  الجهاز املكلف باإلرشاف عىل هذه املشاريع اإلرشاف عىل املشاريع اإلنشائية والخدمية يف املخيمات ومتابعة عمل 

وفق األصول وضبط الجودة ومتطلبات السالمة العامة  لألعمال املنفذة  وتدقيق مطالبات املقاولني واملشاركة يف 
لجان االستالم للمشاريع املنفذة.

g .التنسيق مع الجهات الرسمية للمساهمة يف إيجاد الحلول لبعض الخدمات ذات العالقة بالبنى التحتية يف املخيمات
g  متابعة تطبيق تعاميم وزارة األشغال الخاصة بـ )تعويضات املقاولني، تمديدات املشاريع، تعديالت عقد املقاولة

املوحد فيديك، تصنيف املقاولني(.

إنجازات القسم :-
متابعة املشاريع يف املخيمات أثناء تنفيذها، ويشمل ذلك استكمال الوثائق املطلوبة من املقاولني والكفاالت وتوقيع  أوالً:	

االتفاقية وأمر املبارشة واعتماد الجهاز الفنـــــي املطلوب من املقاول .
متابعة التقارير الدورية عن املشاريع بالتنسيق مع الجهاز املكلف عىل اإلرشاف عىل هذه املشاريع ومقارنة نسب  ثانياً:	

اإلنجاز بربامج العمل املقدمة من املقاولني.
متابعة املشاريع تحت التنفيذ عن طريق القيام بزيارات ميدانية للمشاريع تحت التنفيذ للتأكد من التنفيذ حسب  ثالثاً:	

األصول والتدقيق عىل التقارير اليومية والفحوصات املخربية واعتمادات املواد.  
رابعاً:	 تدقيق املطالبات املالية املقدمة من املقاولني والتنسيب برصفها حسب األصول.
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املشاركة يف اللجان املكلفة باستالم املشاريع.   خامساً:	
متابعة تطبيق تعاميم وزارة األشغال العامة واإلسكان. سادساً: 	

املشاركة يف اللجان الفنية املكلفة بدراسة العطاءات قبل إحالتها من لجنة العطاءات. سابعاً:	
املشاركة يف إعداد وثائق العطاءات ملشاريع مساكن األرس الفقرية يف املخيمات ومرشوع توسعة الطرق الرئيسية  ثامناً:	

يف مخيم البقعة

وفيما يلي القوائم الخاصة بالمشاريع المنفذة في العام 2015:

التالية واملمولة من لجان خدمات املخيمات لعام 2015: أوالً:  مشاريع لجان املخيمات : تم إنجاز املشاريع 

تاريخ املبارشةاسم املرشوعرقم املرشوع
قيمة املرشوع عند 

االحالة
)دينار(

نسبة االنجازاملقاول املنفذ

أعمال تجهيز مدافن يف مقربة البقعة 1/ل م ب/2015
رشكة عدوان والدسوقي 15/4/2521500الجديدة

100%للمقاوالت

إنشاء املخازن مقابل مكتب الدائرة 2/ل م ب/2015
تم طرح العطاء---------110000--------يف مخيم البقعة

مؤسسة أبوحمرة 015/8/2053571تنفيذ أسوار لتوسعة املقربة 1/ الشهيد/2.15
100%للمقاوالت 

1/ األمري 
حسن/2015

صيانة شوارع اسفلتية وخطوط 
رشكة فيصل أبوطالب 2015/9/610950ترصيف مياه األمطار 

100%ورشكاه
50%رشكة أفنان للمقاوالت15/10/156475تنفيذ أسوار لتوسعة املقربة 1/سوف/2015

مؤسسة أبوحمرة 15/11/1534375صيانة مدات خرسانية 1/محطني/2015
30%للتعهدات

تم طرح العطاء---------60000-------خط ترصيف مياه األمطار 1/الطالبية/2015
تم إعادة طرح 40000صيانة أدراج ومدات أرضية1/الحسني/2015

العطاء
تركيب باب حديد ملدخل لجنة مخيم استدراج عروض

100%رامي محمد رشيف600-------األمري حسن

288471املجموع
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التخطيط   وزارة  من  واملمول  السادسة  املرحلة   / املخيمات  يف  الفقرية  األرس  مساكن  مرشوع  عطاءات  ثانياً: 
والتعاون الدويل / لسنة  2015:

الرشكة التي 
أحيل عليها 

العطاء
تاريخ أمر رقم العطاء

املبارشة
قيمة العطاء عند 

اإلحالة/دينار
عدد 

نسبة اإلنجازاملداخالت

الوحدات 
واألمري 

حسن

مؤسسة 
أبوحمرة 
للتعهدات

6/1/ ترميم مساكن/ 
70 %2015/8/209423310م.الوحدات/2015

البقعة

رشكة عدوان 
والدسوقي 
للمقاوالت

6/2 /ترميم مساكن/ 
95 %2015/8/2013569920م.البقعة/2015

مؤسسة 
املدى 

للمقاوالت
6/4 /ترميم مساكن/ 

20 %2015/11/813925620م.البقعة/2015

رشكة جارس 
النشاش 
للمقاوالت

6/8/ ترميم مساكن/ 
------9865215يف مرحلة اإلحالةم.الحسني/2015

حطني
مؤسسة 
الداللشة 
للمقاوالت

6/3/ ترميم مساكن/ 
70 %2015/9/111606717م.حطني/2015

سوف
مؤسسة 
سمرقند 
للمقاوالت

6/5/ ترميم مساكن/ م.سوف/ 
20152015/10/18816510% 20

الزرقاء
مؤسسة 

املدى 
للمقاوالت

6/6/ ترميم مساكن/ 
50 %2015/10/17191511م.الزرقاء/2015

الحسني
مؤسسة 

املدى 
للمقاوالت

6/7/ ترميم مساكن/ 
25 %2015/11/88881310م.الحسني/2015

832800املجموع

الديوان امللكي/ للعام 2015: ثالثاً: املشاريع املمولة من 

القيمة اإلجمالية عند اسم املرشوع
مرحلة املرشوعاإلحالة

مرشوع توسعة مركز التأهيل املجتمعي يف 1
تم االستالم األويل للمرشوع98000مخيم البقعة

مرشوع املبنى االستثماري التابع للجنة 2
تم االستالم األويل للمرشوع146000خدمات مخيم سوف
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السكرتاريا والمتابعة 

تم إنجاز ما ييل:-

تجهيز سجالت خاصة لتسجيل جميع املعامالت الواردة من الديوان املركزي وتوزيعها إىل أقسام املديرية حسب رشوحات . 1
مدير مديرية التخطيط واملشاريع وقد تم تسجيل حوايل )2500( معاملة تقريبا قامت املديرية بالتعامل معها خالل عام 

.2015
تسجيل اإلجراءات التي تمت عىل هذه املعامالت وتسجيل الكتب الصادرة بها واملتابعة باستمرار للمعامالت التي لم تنجز.. 2
تسجيل جميع مالحظات املراجعني إلبالغ رؤساء األقسام بها يف حالة خروجهم يف أعمال ميدانية أوإبالغ املراجعني نتيجة . 3

معامالتهم حسب السجالت املنظمة.
طباعة جميع الكتب والتقارير الخاصة بمديرية التخطيط واملشاريع.. 4
مدير . 5 من  مبارشة  تطلب  أخرى  أعمال  وأية  املراسالت  حفظ  ومتابعة  واملشاريع  التخطيط  ملديرية  الرسمية  امللفات  فتح 

املديرية.
السادسة خالل عام 2015 بمعدل )20( مراجعاً . 6 للمرحلة  املخيمات  الفقرية يف  املراجعني ملرشوع مساكن األرس  بلغ عدد 

شهرياً، وبلغ عدد امللفات التي تم فتحها للمنتفعني يف هذه املرحلة )150( ملفاً.

أعمال أخرى قامت بها المديرية:
g  العمل عىل أتمتة مراحل سري املرشوع من بداية الدراسة الفنية للمرشوع حتى االستالم  والربنامج يف طور التجربة

األولية. 
g .أتمتة كافة اإلجراءات التي تقوم بها األقسام يف مديرية التخطيط واملشاريع
g  املديرية وتجديدها ودراستها وطرحها واإلرشاف عليها عىل موقع التي تقوم بها  املشاريع  بيانات عن كافة  نرش 

الدائرة اإللكرتوني.
g  املشاركة يف تنفيذ مرشوع رفع كفاءة وقدرة موظفي دائرة الشؤون الفلسطينية واملمول من الوكالة السويرسية

.SDC/لإلنماء الدويل
g  متابعة الوكالة السويرسية وصوال إىل نسبة إنجاز يف مرشوع تسوية شبكة مياه ورصف صحي مخيم جرش بلغت

حوايل %95.

متطلبات التطوير المستقبلي:
رفع . 1 عىل  والعمل  كامل  بشكل  املشاريع  عىل  الهنديس  لإلرشاف  التفرغ  ليتم  امليدان  يف  الفنيني  املراقبني  تعزيز  عىل  العمل 

كفاءاتهم من خالل الربامج املعدة لتطوير عمل املراقب الفني باملرشوع.
العمل عىل تعيني مساح للدائرة ورسام معماري للقيام باملهام الفنية املتعلقة باملديرية ومتطلبات مكاتب الدائرة.. 2
رضورة تخصيص موازنات املشاريع املخطط لها يف بداية كل عام وعدم إجراء أية مناقالت منها لدى لجان املخيمات.. 3
تدريب الكادر الفني عىل الربامج الهندسية املتخصصة.. 4
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مديرية الشؤون المالية
أواًل:  قسم المحاسبة :

التالية: أوالً: فتح السجالت األصولية 
سجل التأديات وااللتزامات )مراقبة املخصصات(.. 1
دفرت يومية صندوق النفقات. . 2
دفرت يومية صندوق األمانات.. 3
سجل مراقبة األمانات )اإليجارات (.. 4
دفرت األستاذ العام.. 5

وذلك لتنفيذ توجيهات الحكومة السنوية برضورة  ترشيد اإلنفاق ومنع رصف األموال عىل غري النشاطات واألغراض التي 
خصصت لها، وكذلك مراقبة املخصصات املرصودة للدائرة، حيث يتم التسجيل يف هذه الدفاتر والسجالت املالية وفق األنظمة 

املالية والتعليمات الصادرة عن وزارة املالية حسب األصول.
ويتم إعداد التقارير الشهرية التالية من خالصات هذه الدفاتر والسجالت:-

إعداد املوقف املايل الشهري للنفقات.. 1
إعداد الحوالة املالية واملناقالت الالزمة.. 2
إعداد التدفق النقدي الشهري.. 3
إعداد الخالصات الشهرية للنفقات واألمانات.. 4
إعداد مذكرة تسوية البنك لحساب )النفقات واألمانات (.. 5
إعداد السقف املايل الشهري.. 6
إعداد أية تقارير أخرى تطلب من قبل وزارة املالية /املوازنة العامة/ديوان املحاسبة.. 7

الدائرة )فصل 32(: ثانياً:  اإلنفاق من موازنة 
 لقد تم تخصيص مبلغ )3200000( ثالثة ماليني ومائتي ألف دينار ال غري يف موازنة الدائرة لعام 2015 موزعة  كما ييل :-

النفقات الجارية وتقسم كما ييل :أ-
765000الرواتب واألجور والعالوات1
241000النفقات التشغيلية )سلع وخدمات(2
54000مساهمات الضمان االجتماعي3
1290000اإلعانات )املساعدات االجتماعية/إغاثة النازحني(4
5000النفقات األخرى)البعثات والدورات التدريبية(5
3000أصول غري مالية )أجهزة وآليات ومعدات(6
2000أصول ثابتة أخرى )األثاث(7

840000النفقات الرأسمالية )الرابط الحكومي(ب-
3200000املجمــــــــوع
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النفقات الجارية:أ. 
 مجموعة الرواتب واألجور والعالوات : حيث تمثل هذه املجموعة الكلفة للقوى العاملة يف الدائرة لقاء قيامهم بتنفيذ . 1

املهام والواجبات املنوطة بهم لتحقيق أهداف ونشاطات الدائرة حيث تم رصف مبلغ )693662 ( ديناراً حتى نهاية 
كانون أول/2015 أي بنسبة )91 %( من إجمايل املخصص موزعة عىل كافة بنود املجموعة. 

 النفقات التشغيلية )سلع وخدمات (:هي كافة السلع والخدمات التي تقوم الدائرة برشائها لتسيري وإدارة العمليات . 2
نهاية شهر كانون  الدائرة بكفاءة وفاعلية حيث تم رصف مبلغ )215784( دينار حتى  التي تمارسها  والنشاطات 

أول/2015 أي بنسبة )90%( من إجمايل املخصص.
عن . 3 الدائرة  عىل  املستحقة  االلتزامات  لتسديد  املادة  هذه  تستخدم مخصصات  االجتماعي: حيث  الضمان  مساهمات   

املوظفني الخاضعني لقانون الضمان االجتماعي لصالح مؤسسة الضمان االجتماعي من إجمايل رواتب املوظفني حيث 
تم رصف مبلغ )53197( ديناراً حتى نهاية شهر كانون أول/2015 أي بنسبة )99%( من إجمايل املخصص.    

 اإلعانات )املساعدات االجتماعية / إغاثة النازحني(: تستخدم مخصصات هذه املادة يف دعم لجان املخيمات واألندية . 4
القضايا  دفع  إىل  باإلضافة  النازحني  مخيمات  عليها  املقامة  األرايض  أجور  دفع  يف  وكذلك  املخيمات  يف  الرياضية 
املرفوعة عىل الدائرة من قبل أصحاب أرايض املخيمات، حيث تم رصف مبلغ )2003115( دينار حتى نهاية  شهر 

كانون أول /2015 موزعة كالتايل :-
950000دعم لجان املخيماتأ-

100000دعم األندية الرياضيةب-
14862دفع أجور أرايض املخيماتجـ-

الدرجة القطعية من بند إغاثة د- دفع قضايا مكتسبة 
177789النازحني

11561نفقات إدامة وتشغيلهـ-
748903دفع القضايا املرفوعة عىل الدائرةد-

2003115
** تم التفاوض مع أصحاب القضايا املكتسبة الدرجة القطعية عىل أن يتم التنازل عن الفائدة القانونية أوجزء منها مما 

حقق وفراً مالياً لخزينة اململكة األردنية بنحو)627739( ديناراً.  
 النفقات األخرى )البعثات والدورات (: تستخدم مخصصات هذه املادة لتسديد مطالبات الدورات ملوظفي الدائرة حيث . 5

تم رصف )110( ديناراً حتى شهر كانون أول /2015.
 أصول غري مالية )األجهزة واآلالت(: تستخدم مخصصات هذه املادة لرشاء األجهزة )حاسوب، طابعات ماكنات تصوير..... . 6

إلخ ( حيث تم رصف مبلغ )2764( ديناراً حتى شهر كانون أول/2015.
 أصول ثابتة أخرى )أثاث(: يستخدم هذا املخصص لرشاء األثاث الالزم للدائرة حيث تم رصف مبلغ )2000( ديناراً حتى . 7

نهاية شهر كانون أول/ 2015.
النفقات الرأسمالية :- حيث تم تخصيص هذا املبلغ لتغطية النفقات التشغيلية الطارئة:أ. 

 )إدامة وتشغيل( وتم رصف مبلغ )11561( ديناراً حتى نهاية شهر كانون أول 2015.. 8
 رأسمالية واستمالكات حيث تم رصف مبلغ )748903( ديناراً حتى نهاية شهر كانون أول 2015.. 9
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المشاريع التي تمت بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2015:-          
 مرشوع مساكن األرس الفقرية يف املخيمات/ املرحلة الخامسة. . 1
 مرشوع توسعة الطرق يف مخيم البقعة.. 2

وقد تم فتح السجالت األصولية التالية ملراقبة مخصصات هذه املشاريع:	 
 سجل التأديات ومراقبة املخصصات.   . 1
 دفرت يومية صندوق النفقات. . 2

األعمال  )بدل  التخطيط  وزارة  عن  الصادرة  الحواالت  إليداع  العربي  البنك  لدى  املشاريع  لهذه  حسابات  فتح  تم  حيث   
املنجزة – بدل تكاليف إدارية .... الخ ( باسم الدائرة لتقوم برصفها ألصحاب االستحقاق حسب األصول. 

يتم إعداد تسوية حساب البنك شهرياً، حيث يتم مطابقة الرصيد الدفرتي مع حساب البنك حسب األصول. 	 
يتم مراجعة وزارة التخطيط الستالم الشيكات الجاهزة والخاصة بالكلف اإلدارية واألعمال املنجزة لهذه املشاريع. 	 
يتم مطابقة الحسابات مع وزارة التخطيط. 	 

g   2015/ أول  كانون  شهر  نهاية  حتى  املخيمات  يف  الفقرية  األرس  مساكن  ملرشوع  الفعلية  النفقات  إجمايل  بلغ 
للمرحلة الخامسة  )3510091 ( ديناراً وقد تم االنتهاء من أعمال املرحلة الخامسة.

g  )893789( بلغ إجمايل النفقات الفعلية ملرشوع توسعة الطرق يف مخيم البقعة للمرحلة الثالثة لعام 2015 األكشاك
ديناراً وقد تم االنتهاء من أعمال مرشوع التوسعة.     

g  الالزمة التقارير  استخراج  يتم  حيث  إكسل  برنامج  عىل  املالية  السجالت  معظم  بحوسبة  املحاسبة  قسم  قام  لقد 
لوزارة املالية ودائرة املوازنة العامة والدوائر األخرى بالرسعة القصوى.

g .تم وضع جميع اإلجراءات التي يقوم بها قسم املحاسبة وتوثيقها حسب األصول
g  قانون حسب  األخرى  التشغيلية  أوالنفقات  الرواتب  مجموعة  يف  سواء  حصلت  التي  العجوزات  جميع  تغطية  تم 

املوازنة العامة ويف الوقت املناسب حيث بلغ عدد املناقالت املالية التي تمت خالل عام 2015  )1( مناقلة واحدة. 
g  .بلغ عدد مستندات الرصف التي تمت خالل عام 2015 )87 (  مستنداً تقريبا تخص املشاريع
g  املرشوع نفقات  إجمايل  بلغ  حيث  السادسة  املرحلة   / املخيمات  يف  املساكن  تأهيل  مرشوع  بتنفيذ  الدائرة  بارشت 

حتى نهاية  كانون أول /2015 )489466( ديناراً وما زال العمل مستمراً.
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 ثانيا: قسم اللوازم 

األثاث واألجهزة واآلالت والقرطاسية وقطع  الدائرة من  بالعمل عىل توفري كل متطلبات  الدائرة  اللوازم يف     يقوم قسم 
الغيار ومستلزمات الصيانة ورصفها عىل مديريات الدائرة حسب الحاجة وعند الطلب وتمثلت إنجازات القسم فيما ييل:

: مشاركة القسم يف اللجان املختلفة حيث شارك قسم اللوازم يف عدة مهام خالل عام 2015 منها :  أوالً 
لجان شطب املركبات بالتعاون مع الوزارات والدوائر املعنية.. 1
لجان جرد مركز الدائرة ومكاتبها يف املحافظات.. 2
لجان جرد واستالم وتسليم لجان خدمات املخيمات.. 3
لجان التنازل عن املركبات لصالح خزينة الدولة.. 4
لجان تعديل مركبات الدائرة بالتعاون مع الوزارات والدوائر املعنية.. 5
لجنة تدوير مركبات الدائرة شهرياً.. 6
لجنة احتساب استهالك املركبات للوقود سنوياً.. 7
لجنة استالم محروقات مبنى الدائرة.. 8
لجان استدراج عروض قطع ومحركات املركبات.. 9

لجان فحص واستالم محركات املركبات للدائرة ولجان املخيمات.. 10
متابعة أعمال صيانة املبنى بصورة دورية.. 11
متابعة أعمال صيانة املركبات وعمل الصيانة الالزمة لها.. 12
لجنة املشرتيات.. 13

: السجالت واملستندات املستخدمة يف أعمال القسم هي :  ثانياً 
اللوازم املخصصة :  سجالت 

سجل القرطاسية واملستهلكات.. 1
سجل األثاث والعهدة املعمرة.. 2
سجل املحروقات والزيوت.. 3
سجل العهدة النصف معمرة.. 4
سجل قطع الغيار الصالحة.. 5
سجل قطع الغيار غري الصالحة.. 6
سجل مواد التنظيف.. 7
سجل عهدة املركبات.. 8
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سجالت عهدة مكاتب الدائرة يف املحافظات.. 9
سجل العهدة الشخصية للموظفني.. 10
سجل الرخص والوصوالت:. 11

1- دفاتر مستندات إدخال اللوازم      ب- دفاتر مستندات إخراج اللوازم.  ج -  دفاتر املشرتى املحيل.
حيث كانت نتائج أعمال القسم خالل عام 2015 عىل النحوالتايل:ـ

لوازم وطلبات  إخراج  إدخال ومستندات  املحيل: تم رصف مستندات  املشرتى  اإلدخال واإلخراج وطلبات  1- مستندات 
مشرتى محيل كما هومبني أدناه.

ًالبيـــــــانالرقم العدد رقما

187مستندات اإلدخال1.

488مستندات اإلخراج2.

44طلبات املشرتى املحيل/القسم3.

479طلبات املشرتى املحيل/محروقات املركبات4.

وقام قسم اللوازم بتنفيذ الخدمات املبينة أدناه ومن واقع املستندات والسجالت املستخدمة:
صيانة األجهزة واآلالت.. 1
صيانة املركبات.. 2
مشرتيات األجهزة واآلالت.. 3
مشرتيات القرطاسية.. 4
مشرتيات لوازم صيانة األبنية.. 5
مشرتيات أحبار ومستلزمات الكمبيوتر.. 6
مشرتيات ألبسة املوظفني.. 7
مشرتيات محروقات/مبنى الدائرة.. 8
مشرتيات محروقات/مركبات الدائرة.. 9

 مشرتيات مواد تنظيف.. 10
 مشرتيات أخرى.. 11
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ثالثًا: قسم  متابعة مالية اللجان
متابعة املوافقة مع )وزارة الخارجية / رئاسة الوزراء ( عىل رصف مبلغ1.290.000 ديناراً واملرصود يف موازنة الدائرة . 1

اإليجارات  بدل  ورصف  الرياضية  األندية  ودعم  املخيمات   خدمات  لجان  لدعم   الفلسطينية(  الشؤون  )دائرة  العامة  
لألرايض املقام عليها املخيمات وأي قضايا لها صلة بشؤون املخيمات. 

حسب . 2 سنوياً  كلفتها  وتحديد  املخيمات  يف  إقامتها  املنوي  املشاريع  بدراسة  املشاريع   مديرية  مع  واملشاركة  التنسيق   
احتياجات كل مخيم من املشاريع  وقد قدرت بمبلغ  950.000 ديناراً. 

لقد تم أيضاً دراسة احتياجات النوادي الرياضية  يف املخيمات  وقد تم تخصيص مبلغ 100.000دينار توزع عىل النوادي . 3
لتشجيع النشاطات الرياضية والثقافية واالجتماعية داخل املجتمعات املحلية باملخيمات.

املحاكم . 4 قضايا   بعض  وتسديد  النازحني  مخيمات  عليها  املقام  األرايض  إيجار  بدل  لدفع  املحاسبة   قسم  مع  التنسيق 
واملكتسبة بالدرجة القطعية والتي تقدر بمبلغ 240.000 ديناراً.

تم اإلرشاف عىل تنفيذ املهام واألنشطة  الخاصة باللجان واملوجهة من عطوفة املدير العام واملديريات املختصة كال حسب . 5
اختصاصه.

املشاركة يف إعداد ورسم الخطط املالية واإلدارية واملشاريع والخدمات املستقبلية للجان خدمات املخيمات واملنوي إقامتها . 6
داخل املخيمات واإلرشاف عليها  مستقبالً.

املشاركة يف اجتماعات لجان الجرد والتدقيق واللجان الفنية واملشرتيات والتربعات الخاصة بلجان خدمات املخيمات. . 7
داخل . 8 املشاكل  لبعض  الحلول   بعض  إيجاد  يف  واملساعدة  للمساهمة  الرسمية   الحكومية  الجهات  بعض  مع  التنسيق 

املخيمات.  
خدمات . 9 بلجان  والخاصة  املالية  والشؤون  اللجان  بمحارض  الخاصة  العام   املدير  عطوفة  وتنسيبات  توصيات  متابعة 

املخيمات. 
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مديرية الشؤون القانونية
بدائرة  يتعلق  وفيما  لها.  األمان  وصمام  األساسية  الركيزة  هي  بل  منشأة  أية  عنارص  أهم  من  القانونية  املديرية  تعترب 
الشؤون الفلسطينية تعترب املديرية قديمة حديثة، فهي قديمة قدم الدائرة وحديثة بشكلها وأقسامها عىل الهيكلة األخرية حيث 

أصبحت تضم قسمني رئيسيني وبأسماء جديدة : 
قسم الدعاوى الحكومية واالستشارات القانونية.. 1
قسم استثمارات اللجان.. 2

مديريات  بمهام  يتعلق  والذي   1994 لسنة   )30( رقم  الوزراء  رئيس  دولة  بالغ  يف  ماجاء  وفق  املديرية  تعمل  )حيث   
الشؤون القانونية يف الوزارات  واملؤسسات الرسمية (.

وبالحديث عن  )اإلنجازات الخاصة باملديرية (، فيمكن إجمالها عىل النحوالتايل:
تعاملت املديرية مع عدد من املعامالت ما بني  )استفسارات عن وحدات سكنية، مخاطبات املحاكم / املحامي العام املدني، . 1

مخاطبات لدوائر حكومية ذات العالقة، استفسارات لجان خدمات املخيمات وتجهيز االتفاقيات والعقود حسب املطلوب  
ومعالجة  قانونية  أوضاع  وتصويب  استثمارات  واستحداث  عقود  وتدقيق  تأجري  من  باالستثمارات  الخاصة  واملعامالت 

املشاريع املتعثرة (.
جميع املعامالت أعاله منجزة إال ما كان مشرتكاً مع مديريات أخرى بانتظار أخذ قرار فيها، وذلك بفضل البند 3 .. 2
حيث تمتعت املديرية باملتابعة الحثيثة لجميع املعامالت الواردة لها والصادرة عنها وذلك ملا قامت باستحداثه من توثيق . 3

للمعامالت يف دفرت الصادر والوارد اليومي ورقياً وإلكرتونياً.
ما سبق ذكره ُيمكن جميع العاملني باملديرية من الرجوع إىل أية معاملة بسهولة ويرس وبأرسع وقت ممكن.. 4
به . 5 ما تميزت  الدائرة وأبرز  األخرى يف  املديريات  بينها وبني  املديرية من جهة، وفيما  أقسام  التعامل فيما بني  املرونة يف 

املديرية وذلك سعياً منها إىل الوصول إىل أفضل إنجاز يف إتمام جميع املعامالت ذات العالقة.
تقوم املديرية بمراجعة وتحديث بطاقات اإلجراءات الخاصة باملديرية، كذلك تم تحديث الوصف الوظيفي لجميع العاملني . 6

يف املديرية وصوال إىل إنجاز العمل بأفضل جودة ممكنة.
التنسيق فيما بينهم من أهم عوامل نجاح . 7 الدائم والتواجد املستمر يف موقع العمل، وكان  إلتزام موظفي املديرية بالدوام 

املديرية يف إتمام وإنجاز أعمال املديرية بالوقت املطلوب دون أي تأخري ُيذكر.

مما سبق ذكره نبني تالياً  )إنجـازات كل قسم ( عىل حدة وعىل النحوالتايل:

أواًل : قسم الدعاوى الحكومية واالستشارات القانونية:

يعمل القسم ضمن األطر واملحاور التالية:
العمل وفق بالغ دولة رئيس الوزراء رقم )30( لعام 1994 والذي يتعلق بهمام مديريات الشؤون القانونية يف الوزارات . 1

واملؤسسات الرسمية.
يتعلق . 2 ما  بكل  وتزويدهم  الخصوص  بهذا  املدني  العام  املحامي  دائرة  مع  والتنسيق  املخيمات  يف  األرايض  متابعة قضايا 

بالدعاوى املقامة عىل الدائرة من وثائق ومستندات حسب األصول.
تقديم املشورة ومتابعة أعمال لجان خدمات املخيمات واالتفاقيات والعقود التي تربمها وأعمال محاميها. . 3
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القيام بأي أعمال تطلب من املديرية سواء أكانت من اختصاصها أوخارج اختصاصها ولغايات تتعلق بمصلحة العمل.. 4
فيما يتعلق بالشق األول من القسم وهو ) الدعاوى الحكومية( فقد كانت له اإلنجازات التالية:

: متابعة التحقيق يف شبهات الفساد يف اللجان وإحالتها إىل الجهات القضائية املختصة وحسب األصول. أوالً 
لرفع  الالزمة  الوثائق  املحامني بكافة  يتم طلبها، وتزويد  التي  األحوال  اللجان يف جميع  القسم ومحامي  التنسيق بني  ثانياً: 

القضايا من اللجان أوالالزمة للدفاع عنها ومتابعة جميع هذه القضايا.
ثالثاً: متابعة القضايا التي تقام عىل وكالة الغوث الدولية والتنسيق مع الوكالة والجهات ذات االختصاص.

: رابعاً 
بلغ مجموع املعامالت التي وردت إىل القسم من املحاكم النظامية والرشعية وعىل كافة درجاتها واملدعني العامني بخصوص . 1

الوحدات السكنية )248( معاملة حيث تم مخاطبة وكالة الغوث الدولية بها لتزويدنا باملعلومات الخاصة بهذه الوحدات.
بلغ مجموع املعامالت التي تم الرد عليها للجهات القضائية املختصة واملتعلقة بالوحدات السكنية )244( معاملة.. 2
بلغ مجموع القضايا املقامة عىل الدائرة والتي تتم متابعتها مع سعادة املحامي العام املدني )28( قضية والزالت منظورة . 3

أمام القضاء.
مأمور . 4 إجابة  وتم  الدولية  الغوث  بالتنسيق مع وكالة  الدولية  الغوث  تنفيذية عىل موظفي وكالة  )7( دعاوى  متابعة  تم 

تبليغ حضور للشهادة لبعض موظفي الوكالة واستفسار من موظفي وكالة الغوث أوبعض  التنفيذ املختص بها وأيضاً 
األشخاص إذا كانوا يعملون لدى الوكالة أم ال.

بإجراء . 5 القسم  ويقوم  للشهادة،  بالدعوى  تتعلق  ما  وغالبا  الدائرة  ملوظفي  املحاكم  عن  الصادرة  التبليغ  مذكرات  متابعة 
التبليغ بشكل شخيص ولوكان املوظف املراد تبليغه يعمل يف أحد املكاتب وذلك حفاظاً عىل رسية املعاملة.

:  متابعة موضوع استمالك قطع أرايض خاصة للدائرة مع الجهات صاحبة االختصاص، وال تزال هذه املوضوعات  خامساً 
قيد التنفيذ يف بعض الدوائر الحكومية، وتم إنجاز بعض املعامالت العالقة منذ أعوام سابقة.

من  الدولية  الغوث  وكالة  إعفاء  بموضوع  يتعلق  فيما  وخاصة  الدولية  الغوث  بوكالة  خاصة  موضوعات  متابعة   : سادساً 
الرسوم والرضائب وذلك بالتنسيق مع الجهات املعنية  )وزارة املالية (.

وفيما يتعلق بالشق الثاني من القسم أال وهو )االستشارات القانونية (:
أوالً: العمل وفق بالغ دولة رئيس الوزراء رقم )30( لعام 1994، فقد قام القسم  بتقديم االستشارات القانونية للدائرة 
فيما يتعلق بالقرارات اإلدارية واملالية الصادرة عن الدائرة واالشرتاك يف لجنة العطاءات الحكومية، كما ساهم القسم مساهمة 
فاعلة يف إعادة تنظيم وضع موظفي لجان خدمات املخيمات وتحديث ملفاتهم ووضع العقود الخاصة بهم، وكذلك املشاركة 

يف كافة فعاليات الدائرة واللجان ويف اجتماعات لجنة التخطيط يف الدائرة.

ثانياً: تقديم االستشارات القانونية عىل النحوالتايل:-
رخص املهن للمحال التجارية يف املخيمات.. 1
مخالفات مستخدمي اللجان وما يرتتب عليه من إجراءات. . 2
تقديم االستشارات القانونية يف جميع األعمال التي تقوم بها الدائرة وإبداء الرأي القانوني.. 3
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صياغة العقود واالتفاقيات بني الدائرة وأي جهة أخرى. . 4
متابعة قضايا الوحدات السكنية يف املخيمات وإجراء املخاطبات الالزمة بشأنها مع وكالة الغوث الدولية.. 5

املالية  املعامالت  يف  املشورة  بتقديم  االستشارات  قسم  قام  سابقاً،  إليه  املشار  الوزراء  رئيس  دولة  ببالغ  يتعلق  فيما  	 : ثالثاً 
والتي خصت العطاءات والتحصيل والقضايا املقامة بخصوص التحصيالت املالية املستوجب عىل الدائرة دفعها.

: يقوم قسم االستشارات بتقديم املشورة القانونية ملكاتب الدائرة ولجان الخدمات مثل اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق  رابعاً 
مستخدمي اللجان يف حال وجود مخالفات أوتجاوزات يف عملهم وذلك يف حالة مخاطبة املكاتب بهذا الشأن.

واقع  وحسب  االستشارات  قسم  إىل  معاملة  أي  تحول  عندما  القانوني  الرأي  وإبداء  القانونية  املشورة  تقديم  يتم   : خامساً 
الحال.

التنسيب  الحال ويف  أودولية ( وفق مقتىض  الدائرة وجهات أخرى  )محلية  العقود واالتفاقيات بني  القيام بصياغة  سادساً: 
بإجازتها، كما قام القسم بتنظيم االتفاقيات والعقود بني لجان خدمات املخيمات والغري يف حال عرضها عىل املديرية 
أوالتوصية بإجازتها بعد الدراسة القانونية لها وبيان جميع جوانبها من )صياغة وتدقيق وتنقيح العقود واالتفاقيات 

ملستخدمي اللجان( .
متابعة جميع معامالت الوحدات السكنية يف املخيمات، مع كل من األجهزة القضائية املختصة ووكالة الغوث الدولية. سابعاً: 

ثامناً: كما يقوم قسم االستشارات بمتابعة مذكرات التبليغ والرد عليها لجهات االختصاص حسب األصول فيما يخص موظفي 
الدائرة أكانت الدعوى مقامة عليهم أوالحضور لإلدالء بشهادة يف قضية معينة.

:  تأمني برنامج " عدالة " والذي ُيعنى بالقوانني وقرارت املحاكم القطعية، ليتمكن القسم من إبداء الرأي  التوصي��ات 
القانوني بكل سهولة ويرس ورسعة ممكنة.

ثانيًا : قسم استثــمارات اللــــجــان:

جميع  وتصويب  اللجان   استثمارات  بجميع  النهوض  بهدف   2012 عام  نهاية  يف  أعماله  اللجان  استثمارات  قسم  بدأ 
األوضاع القانونية وضبطها من خالل تعليمات واضحة تم اعتمادها وإقرارها من  قبل اللجنة املركزية لالستثمار واملصادق 
عليها من قبل عطوفة املدير العام، وعليه فقد عمد القسم عىل استكمال اإلنجازات املتحققة يف العامني املاضيني وذلك من خالل 
التالية  التقارير  بإصدار  قام  الالزمة، حيث  بالتوصيات  الخروج  لغايات  الحاسوبية  والربامج  اإلحصائية  التحليالت  استخدام 

خالل عام 2015 وهي :
1 .. اإلنجازات ونتائج الدراسات اإلحصائية الستثمارات اللجان لالعوام 2013 و2014	
اإلنجازات ونتائج الدراسات اإلحصائية حتى نهاية شهر 2015/6 والنموذج التقديري لنهاية العام 2015.. 2
اإلنجازات ونتائج الدراسات اإلحصائية حتى نهاية شهر 2015/10 والنموذج التقديري لنهاية العام 2015.. 3

كل  يف  القسم  أعمال  تواجه  التي  التحديات  إىل  باإلضافة  القسم،  عمل  ومحاور  منهجية  تضمنت  التقارير  هذه  بأن  علما 
مرحلة، كذلك اإلنجازات املتحققة خالل كل فرتة واملقرتحات والتوصيات والتنسيبات .

سواء  حد  عىل  واملواطنني  واللجان  املوظفني  من  كال  يعني  والذي   2015/6 االستثمارات  دليل  بإصدار  القسم  قام  كذلك 
عىل معرفة اإلجراءات املطلوبة يف كل عملية استثمارية، كذلك تمنح بطاقات اإلجراء لبعض العمليات تسهيالً واختصاراً للوقت 

والجهد يف بيان املعلومات املطلوبة لهذه العمليات االستثمارية.
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عىل  املعروضة  االستثمارية  القضايا  مناقشة  بغرض  لالستثمار  املركزية  للجنة  االجتماعات  من  العديد  القسم  عقد  أيضا 
القسم، حيث تهدف هذه اللجنة إىل اتخاذ القرارات باإلجماع ببعض القضايا االستثمارية العالقة وكان آخر هذه االجتماعات 

بحضور جميع رؤساء لجان الخدمات يف الفرتة ما بني 2015/12/30-27.
من  القسم  لها  خلص  التي  الدراسات  نتائج  لتوضيح  املخيمات  خدمات  للجان  العقبة  مدينة  يف  ورشتني  عقد  إىل  إضافة 
خالل اإلحصاءات والبيانات والجداول الخاصة بعمل القسم )وحسب التقارير الوارد ذكرها( والتي تم عرضها يف شهري 5، 
يف  الخدمات  لجان  عمل  تواجه  التي  والتحديات  املشاكل  ملعظم  جذرية  وحلول  بتوصيات  الخروج  يف  ساعد  مما   ،2015/11

موضوع االستثمارات .
جميع ما سبق ذكره يأتي ضمن أهداف القسم بالعمل عىل تصويب جميع األوضاع القانونية والذي يعترب أحد محاور عمل 
القسم األساسية، إضافة إىل محور تأجري جميع املواقع االستثمارية دون ترك أية محالت فارغة وباستحداث استثمارات جديدة 

ذات جدوى اقتصادية، حيث يبني املخطط التايل أطر   ومحاور عمل القسم وكما ييل: 
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وعليه، فقد تمكن القسم خالل عام 2015 من تحقيق اإلنجازات التالية: 
تم تصويب جميع العقود االستثمارية وضبطها قانونيا  )املدة العقدية (.. 1
تم تعديل أجور كثري من املحالت التجارية بزيادة أجرتها وحسب واقع السوق وذلك عند تجديد عقودها . 2
تم إعادة النظر بأجور بعض املحالت باملقارنة مع مثيالتها بنفس املنطقة بهدف اإلبقاء واملحافظة عىل املستأجرين.. 3
تمت املطالبة بالزيادات القانونية عىل بعض عقود اإليجار والتي كانت موقعة قبل تاريخ 2000/8/30  حيث تم استيفاء . 4

ونظام   ،2013 لعام   14 رقم  األخري  واملستأجرين  املالكني  قانون  عليه  نص  ما  وحسب  األجور  وتعديل  الدفع  فروقات 
الزيادات النسبية عىل بدل اإلجارة رقم 78 لسنة 2013.  

تم التفاوض والتعاقد مع رشكات الهواتف النقالة لغايات تجديد بعض العقود واستحداث أخرى بهدف تغطية املخيمات . 5
بخدمات تلك الرشكات وكما ييل:

 تم تجديد 3 عقود وزيادة قيمة األجرة واستحداث 3 عقود إيجارات أخرى مع رشكة أمنية.أ. 
إحداها واملوقعة مع ب.  تم تجديد عقودهما ورفع قيمة  إىل موقعني سابقني  باإلضافة  اعتماد سبعة مواقع جديدة  تم   

رشكة زين حيث سيتم توقيع العقود السبعة يف مطلع عام 2016.
مواقع جديدة ج.  دراسة العتماد  منهم عمل  الطلب  وتم  قديمني  عقدين  تجديد  بهدف  موبايلكم  التنسيق مع رشكة  تم 

عىل مباني لجان خدمات املخيمات .
شهد عام 2015 تأجري ما يقارب ثلث املحالت التي كانت غري مؤجرة يف العامني املاضيني وبواقع 13 محالً من أصل 43  . 6

محالً فارغاً، مع تأجري مستودع جديد ليصبح عدد املحالت املوجودة 345 محالً .
بينت الدراسات اإلحصائية الوضع الحقيقي لتحصيالت لجان الخدمات يف كل فرتة عىل حدة، مما أعان صناع القرار عىل . 7

اتخاذ اإلجراءات التصحيحية املطلوبة يف كل فرتة تفادياً لعدم تراكمها وتفاقمها وصوالً إىل استثمارات ذات جدوى، وكان 
من تلك اإلجراءات الطلب بتعيني جباة وتوكيل محامني ملطالبة املستأجرين املتخلفني عن الدفع بناءاً عىل ما ورد يف التقارير 

االستثمارية سالفة الذكر.
وللمرحلة القادمة فإن القسم سيعزز آلية عمله باستخدام برمجيات حاسوبية جديدة باإلضافة إىل برمجية Excel  حيث . 8

يعطي  والذي    Access ال  برمجية  باستخدام  املعلومات  تكنولوجيا  مديرية  قبل  من  االستثمارات  برنامج  إعداد  تم 
جميع التقارير املطلوبة بشكل تفصييل، كذلك سيتم استخدام تقنية الرسائل النصيةSMS. بحيث توجه إىل املستأجرين 

ملطالبتهم بتسديد األجور يف وقتها، لتكون رديفاً ومعيناً للجان خدمات املخيمات يف متابعة تحصيل إيجاراتها.
جميع ما سبق زاد من قيمة إجمايل اإليرادات الذاتية للجان عما كانت عليه يف األعوام املاضية من 300 و340 ألفاً لتصل يف 

نهاية 2015 إىل  )  347  ( ألف دينار، باستثناء الذمم  حيث أن العمل جار عىل تحصيلها وحسب األصول.
األمر الذي ينعكس إيجابا عىل املشاريع املستقبلية  والتي يمكن تنفيذها داخل املخيمات والتي ستعود بالنفع عىل الخدمات 

املقدمة للمواطنني. 
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مديرية تكنولوجيا المعلومات

 االشرتاك بخدمة بوابة الرسائل القصرية )Gateway	SMS(  وحجز عدد الرسائل املتوقع استخدامها لعام 2016. . 1
الخدمة  هذه  استخدام  يف  إلرشاكهم  الزرقاء  يف  ومكاتبنا  الدائرة  موظفي  من  ملجموعة  تدريبية  ورشة  إعطاء  تم  كما 

واالستفادة من ميزاتها.
فيما يخص مرشوع الحكومة اإللكرتونية وربط الدائرة مع مكاتبها، وبعد املوافقة  عىل املرشوع والحصول عىل التمويل . 2

من الوكالة األملانية للتعاون الدويل )GIZ(، بدأنا عملياً بتنفيذ املرشوع كالتايل:
مخاطبة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ولجنة )GRP( فيها لبدء عملية التطبيق تحت إرشافهم وطلب 	 

استشارتهم يف كل خطوة. حيث قمنا بعدة اجتماعات مع مندوبني منهم ملناقشة الدراسة وخطوات التنفيذ.
ومقابلة 	  لديهم  املستخدم  اإللكرتونية  املراسالت  برنامج  عىل  لالطالع  العامة  الجمارك  دائرة  مع  اجتماعات  عقد 

مندوب رشكة الربمجة، وتم االتفاق عىل استخدام هذا الربنامج يف دائرتنا وتحديد الكلفة املطلوبة.
يف 	  أولوية  أخذ  ومحاولة   )HRMIS( املوظفني  شؤون  برنامج  عىل  لالطالع  الخدمة  ديوان  مع  اجتماع  عقد 

استخدام هذا النظام يف دائرتنا وتحديد فريق العمل إلتمام جمع املعلومات الالزمة.
تم تعديل خطة املرشوع ليشمل أيضاً الربط مع لجان الخدمات يف املخيمات )13( لجنة، وتم تحديد احتياجات كل 	 

من الدائرة واملكاتب الخمسة واللجان من أجهزة كمبيوتر وطابعات وماسح ضوئي، مع وضع الكلف بشكل أدق.
 تم رشاء املعدات واألجهزة الالزمة من أجهزة حاسوب وطابعات وماسح ضوئي.	 

عقد ورشات تدريبية ملوظفي الدائرة ومدراء املكاتب يف املحافظات ومدراء املديريات. شملت الورشات املواضيع التالية: . 3
.MS-Outlook املوقع اإللكرتوني للدائرة، بنك املعلومات، وبرنامج اآلوتلوك

تعريف . 4 إرسال  يتم  حيث   ،)Jordan	E-gov(التعريفية الحكومية  اإليميالت  خدمة  باستخدام   2015 أيلول  يف  بدأنا 
بالدائرة وخدماتها لجميع موظفي الدوائر واملؤسسات الحكومية.

تم تطوير املوقع اإللكرتوني للدائرة وزيادة تفعيله بشكل أكرب، حيث تم إنجاز التايل:. 5
ظهور املوقع عىل محركات البحث.	 
إضافة اللغة اإلنجليزية للموقع .	 
إضافة األقسام ومديريات الدائرة مع هيكلها التنظيمي وإضافة أرقام الهواتف الفرعية لألقسام.	 
إضافة مجموعة من الخدمات التي تقدمها الدائرة للجمهور متضمنة الوثائق املطلوبة والنماذج املستخدمة. 	 
خالل 	  من  إلكرتونية  خدمات  إضافة  تم  الخدمة  متلقي  عىل  والجهد  الوقت  وتوفري  اإلجراءات  تبسيط  عىل  حرصاً 

املوقع اإللكرتوني بحيث يتم إرسال الطلب عرب الربيد اإللكرتوني للدائرة. وهذه الخدمات هي: طلب زيارة املخيمات 
وطلب استئجار محل تجاري.

مبنى 	  ملراجعة  الحاجة  دون  اإللكرتوني  املوقع  عىل  الجمهور"  خدمات  "ردود  املراجعني  طلبات  نتيجة  نرش  يتم 
الدائرة. يبني الجدول التايل الخدمات وعدد الردود التي تم نرشها خالل عام 2015:
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العددالخدمةالرقم

1624االستقدام من قطاع غزة1

418العمل باملؤسسات التعليمية الخاصة2

541الدراسة والتدريب ألبناء قطاع غزة3

الخاص 	  النموذج  تعبئة  عن طريق  للدائرة،  اإللكرتوني  املوقع  عرب  واالقرتاحات  الشكاوى  تقديم  تفعيل خدمة  تم 
وإرساله عرب بريد خاص بالشكاوى.

إضافة زاوية عن "جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز".	 
ونتيجة لذلك ازداد عدد زوار املوقع اإللكرتوني بشكل كبري، حيث ارتفع عدد الزوار من 80 زائر شهرياً تقريباً إىل ما يزيد 

عن 1500 زائر شهرياً.
االنتهاء من إنشاء برنامج "استثمارات اللجان" وتسليمه لقسم "استثمارات اللجان/مديرية الشؤون القانونية". وهوعبارة . 6

الربنامج  أجور. يوفر  يتم تحصيله من  لها وما  االستئجار  املخيمات وعمليات  املحالت يف  أسماء  بيانات تشمل  قاعدة  عن 
القضايا  من  املالحظات  وإضافة  والذمم،  اإليجار  تحصيالت  مع  املستأجرين  بيانات  تسجيل  منها:  املزايا،  من  مجموعة 
املستأجرة  املحالت  مثل:  التقارير،  من  مجموعة  يشمل  كما  العقد.  أومدة  باإليجار  تتعلق  أخرى  أمور  وأي  واإلنذارات 
الحركات واملالحظات  املحل،  املنتهية، فرتات عدم تأجري  العقود  االنتهاء،  التي قاربت عىل  والفارغة واملتوقفة، اإليجارات 

عىل محل معني، اإليرادات املتوقعة، اإليرادات املدفوعة فعلياً  والذمم.
املشاركة يف كتابة تقرير االشرتاك الخاص بجائزة امللك عبد الله الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية وتجهيز املرفقات، . 7

واملشاركة  بإعداد املنهجيات الخاصة بفريق إدارة التقنية وفريق إدارة املعرفة، وإعداد كل من تقرير الجاهزية اإللكرتونية 
وتقرير مشاريع برامج الحكومة اإللكرتونية.

زيادة رسعة خط اإلنرتنت املستخدم يف الدائرة ورفعه من 1 إىل 3 ميجابايت.. 8
تصميم وإصدار باجات ملوظفي الدائرة ومكاتبها.. 9

إرسال إيميالت إرشادية وتعليمية للموظفني عرب اآلوتلوك ووضع نسخة منها يف بنك املعلومات ليتم الرجوع إليها وقت . 10
الحكومي  لإليميل  توقيع  إنشاء   sleep	 mode اإلسبات   حالة  	تفعيل  التالية:  املواضيع  اإليميالت  شملت  الحاجة. 

. Archive أرشفة اإليميالت ،Screensaver  شاشة التوقف	وإضافة جملة "حماية البيئة واجب علينا "، تفعيل 
حضور الورشات الخاصة بالحوسبة السحابية وتسمية ضباط االرتباط، كما تم تحديد احتياجات الدائرة  من هذه الخدمة.. 11
اعتماد سجل إلكرتوني لصيانة األجهزة واملعدات، يتم من خالله حفظ أعمال الصيانة بشكل منظم ليسهل الرجوع إليها.. 12
املديريات . 13 يتم توزيعه عىل  املعلومات بشكل دوري، من خالل نموذج  للدائرة وبنك  اإللكرتوني  املوقع  بيانات  تعديل  يتم 

ولجان الخدمات يف املخيمات.
متابعة الربيد اإللكرتوني الرسمي للدائرة وحل مشاكله.. 14
عمل دليل إلكرتوني للهواتف التي نحتاجها ونتواصل معها باستمرار ليسهل حفظها والرجوع إليها واستخدامها من قبل . 15

باقي موظفي املديرية.
العمل جاٍر عىل إنشاء قاعدة بيانات عن املخيمات.. 16
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متابعة ربط الدائرة عىل الشبكة الحكومية اآلمنة لضمان استفادة املوظفني من امليزات التالية:. 17
تزويدهم باإلنرتنت.	 
تفعيل خدمة الربيد اإللكرتوني لتسهيل عملية التواصل وإرسال املعلومات بني املوظفني داخل وخارج الدائرة.	 
 	.)Shared	Folder( مشاركة امللفات باستخدام املجلد املشرتك
حماية األجهزة بربنامج مضاد الفريوسات وتحديث الربنامج باستمرار.	 

جميع أجهزة الدائرة تعمل بشكل فعال وممتاز، ويف حال حدوث أي عطل يتم عمل الصيانة الالزمة بوقت قصري ومحدد.. 18
املشاركة يف لجنة املكرمة امللكية ألبناء املخيمات للدراسة يف الجامعات الرسمية.. 19

التطلعات املستقبلية ملديرية تكنولوجيا املعلومات
g  .ربط الدائرة مع مكاتبها يف املحافظات وأتمتة املعامالت داخليا وخارجيا
g .زيادة عدد الخدمات اإللكرتونية وتحسني نوعية الخدمات املقدمة للجمهور
g .املشاركة بعدد أكرب من مشاريع برنامج الحكومة اإللكرتونية
g .استالم البيانات اإلحصائية عن املخيمات )دراسة الفافو( والتدرب عىل استخالص املعلومات منها وتحليلها
g  .زيادة قواعد البيانات املستخدمة يف الدائرة
g  وضع آلية لتحسني عملية صيانة األجهزة واملعدات بدءاً من طلب الصيانة حتى انتهاء العملية وتوثيقها يف سجل

خاص.
g .تحديث بيانات جرد األجهزة والطابعات بشكل دوري لتشمل الدائرة ومكاتبها باإلضافة إىل اللجان
g .تغيري الربيد اإللكرتوني الرسمي للدائرة
g  رفع قدرات املوظفني ومعرفتهم باستخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات من خالل الدورات وورش العمل وزيادة

األدوات والربامج املستخدمة يف العمل.
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مديرية األونروا والمنظمات الدولية
 تقدم املديرية خدماتها من خالل قسمني:

g قسم األونروا 
g قسم املنظمات الدولية

أواًل: قسم األونروا 

إنجازات القسم للعام 2015 
العمل الروتيني مع األونروا والذي يشمل الخطابات املتنوعة ومعامالت التعيينات وغريها. أوالً:	

تسهيل عمل وأنشطة األونروا من خالل مخاطبة الجهات الحكومية املعنية مثل دائرة الجمارك ووزارة الرتبية والتعليم  ثانياً:	
والصحة والبلديات والداخلية، حيث تم تنسيق عقد عدة لقاءات واجتماعات بني مدراء األونروا وكبار موظفي الدولة 
بعض  ملناقشة  وذلك  واملبيعات  الدخل  رضيبة  ودائرة  العامة  الجمارك  دائرة  عمان،  يف  القانونية  الشؤون  مدراء  مثل 

القضايا املتعلقة بالوكالة.
التحضري لعدة لقاءات ثنائية مع دول مانحة رئيسية لغايات دعم وكالة الغوث الدولية سياسياً ومالياً. ثالثاً:	

وترشين  حزيران  شهر  خالل  الفلسطينية  الشؤون  دائرة  يف  ُعقد  الذي  املضيفة  للدول  التنسيقي  لالجتماع  التحضري  رابعاً:	
الثاني من عام 2015 واملشاركة فيه.

املشاركة الفاعلة بجميع اجتماعات اللجنة الفرعية لوكالة الغوث التي عقدت يف عام 2015. خامساً:	
املشاركة الفاعلة يف جميع اجتماعات وورش عمل وكالة الغوث الخاصة بإعداد الخطة االسرتاتيجية متوسطة  سادساً:	

األجل  )MTS ( لألعوام )2021-2016(.
.) RMS(  املشاركة الفاعلة يف جميع اجتماعات وورش عمل وكالة الغوث الخاصة بإعداد اسرتاتيجية حشد املوارد سابعاً:	

التحضري الجتماعات اللجنة االستشارية  AdCom التي ُعقدت خالل شهر حزيران/2015 وشهر ترشين ثاني/2015   ثامناً:	
يف عمان والبحر امليت، واالجتماعات التنسيقية للدول املضيفة التي تسبق اجتماعات اللجنة االستشارية، وحضور هذه 

االجتماعات.
حضور اجتماعني غري رسميني عقب اجتماعات اللجنة االستشارية للوكالة يف شهر حزيران وشهر ترشين ثاني لعام  تاسعاً:	

2015 بني املفوض العام للوكالة وكبار الدول املانحة والدول املضيفة.
لبنان واألردن  اللجنة لكل من  للوكالة والتي تيل اجتماعات  اللجنة االستشارية  امليدانية ألعضاء  الزيارات  املشاركة يف  عارشاً:	

والتحضري لها
حادي عرش: املشاركة الفاعلة يف لجان انتقاء املوظفني يف الوكالة.

شهور  ثالثة  كل  اململكة  محافظات  يف  الفلسطينيني  لالجئني  املبارشة  املساعدات  توزيع  برنامج  تنفيذ  متابعة  ثاني عرش:	
وتوفري الحماية املمكنة لطاقم التوزيع من موظفي الوكالة. 

الحصول عىل املوافقة الستخدام األونروا  قطعتي أرض يف مخيمي الطالبية والشهيد عزمي املفتي إلنشاء مالعب وحدائق. ثالث عرش:	
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الخاصة  االقتصادية  العقبة  الكرامة يف منطقة  أرايض منطقة  املوافقة لتخصيص قطعة أرض من  الحصول عىل  رابع عرش:	
إلقامة مركز صحي.

الحصول عىل املوافقة املبدئية لتخصيص قطعة أرض يف جبل الزهور لغايات استخدامها من قبل وكالة الغوث  خامس عرش:	
الدولية إلقامة مدرسة ومركز صحي. 

 12 عددها  بلغ  والتي  األردن،  يف  الوكالة  عمليات  مدير  مع  الشهرية  الثنائية  لالجتماعات  واملتابعة  التحضري  سادس عرش:	
اجتماعاً.

شؤون  عىل  املرشفني  مؤتمر  إىل  قدمت  وقد  الوكالة،  عمل  تواجه  التي  بالتحديات  تتعلق  عمل  أوراق  إعداد  سابع عرش:		
الفلسطينيني / جامعة الدول العربية.

ثانيًا: قسم المنظمات الدولية

يقوم القسم بمتابعة أنشطة املنظمات الدولية العاملة مع الدائرة ويف املخيمات ومحاولة التشبيك وإيجاد رشاكات جديدة 
بهدف رفع سوية وتحسني األوضاع املعيشية والبيئية لالجئني الفلسطينيني يف املخيمات.

 الرشاكات الحالية : 

SDC : الوكالة السويرسية للتنمية والتعاون الدويل  أوالً 

منجزات العام 2015 
السويرسية . 1 الوكالة  مع  الدائرة  تعمل   

SDC عىل إعداد  للتنمية والتعاون الدويل 
قدرات  بناء  إىل  يهدف  مرشوع  مقرتح 
املخيمات،  يف  املجتمعي  التأهيل  مراكز 
الوحدات  تأهيل  مرشوع  تنفيذ  خالل  من 
االحتياجات  ذوي  يقطنها  التي  السكنية 

الخاصة، وذلك  ببناء حمامات خاصة بهم، وتأهيل مداخل الوحدات السكنية لتمكينهم من الخروج من املنزل بشكل سليم.
SDC حاليا بتنفيذ تحديث شبكة مياه الرشب وإنشاء شبكة رصف صحي . 2  تقوم الوكالة السويرسية للتنمية والتعاون 

العمل بهذا املرشوع يف حزيران  يف مخيم جرش بكلفة إجمالية تقدر بـ 7.5 مليون فرنك سويرسي ويتوقع االنتهاء من 
.2016
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JICA اليابانية للتعاون الدويل   : الوكالة  ثانياً 

منجزات العام 2015
 ضمن برنامج تعديل السلوك:. 1

ورشتي 	  عقد  وتم  جرش،  مخيم  يف   ) )فرصتي  برنامج   إطالق  تم 
معلمني  والثانية  املجتمع  قادة  األوىل  استهدفت  الفنار  فندق  يف  عمل 
ومعلمات  لتعريفهم بالربنامج وأهدافه وكان عدد الحضور 35 و19 

عىل الرتتيب.
عقدت مراكز التشغيل والتدريب 39 ورشة عمل، وكان عدد املشاركني 	 

1023 مشاركاً.
 ضمن برنامج التشغيل الذاتي:. 2

هذه 	  أنواع  أما   . متدربة   275 منها  استفادت  تدريبية،  دورة   27 بعقد  األربعة  والتشغيل  التدريب  مراكز  قامت 
الدورات فكانت )10( أنواع تشمل الصابون، الكريمات، العطور وغريها.

تسويق 	  معارض  يف  حطني  مخيم  وتدريب  تشغيل  مركز  يف  تدريبية  دورات  تلقني  سابقات  متدربات  مشاركة 
منتجات التشغيل الذاتي وذلك بالتعاون مع وزارة العمل.

 ضمن برنامج التشغيل املبارش:. 3
تم استالم 509 طلب توظيف، وكان عدد الطلبات التي تمت مطابقتها 227 طلب.	 
وكان عدد الحاصلني عىل وظائف 254 . ويتم متابعة استمراريتهم بالعمل من قبل مراكز التدريب والتشغيل،حيث 	 

كان عدد الذين استمروا بالعمل بعد )5( أشهر من التعيني )108(.
  بناءاً عىل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة العمل عام 2014 أصبح مدربي مراكز التدريب والتشغيل يف 	 

املخيمات معتمدين ومؤهلني الستخدام الصفحة اإللكرتونية الخاصة بالتشغيل والتي تديرها وزارة العمل.
تم تقديم مقرتح للمرحلة الثالثة من مرشوع تحسني األوضاع املعيشية لالجئني الفلسطينيني يف املخيمات والتي تمتد من . 4

املنوي أن يمتد املرشوع ليشمل أربعة مخيمات جديدة غري مشمولة حالياً.  أيلول 2018 (. ومن  )ترشين أول 2016 أىل 
بالربامج األخرى عىل نسق  العمل  الذاتي، وسيستمر  التشغيل  اعتماد دورات تدريبية جديدة ضمن برنامج  أيضاً  وسيتم 

املرحلة الثانية.
يف شهر آب لعام 2015 تم عقد ورشة عمل تقييمية للمرشوع يف مدينة العقبة بحضور ممثلني من الجانب الياباني )جايكا(، . 5

فريق عمل املرشوع، ورؤساء لجان خدمات املخيمات، ونتج عنها مجموعة من التوصيات تم مراجعتها والعمل بها.      
تم تمديد فرتة املرشوع الذي كان من املقرر انتهاؤه يف ترشين أول  2015 إىل أيلول 2016.. 6
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KFW التنمية األملاني    GIZ وبنك  : الوكالة األملانيه للتعاون الدويل  ثالثاً 
BMZ التنمية والتعاون االقتصادي  وبمظلة وزارة 

   

منجزات العام 2015
تمت . 1 صغرية  مشاريع  مقرتحات  لتقديم  تأهيلهم  خالل  من  االستشارية  والهيئات  الخدمات  لجان  قدرات  رفع  مرشوع 

عام 2015  املشاريع خالل  لهذه  التنفيذ  عملية  وبدأت  العقبة.  مدينة  يف  عقدت  عمل  ورشات  واعتمادها خالل  مناقشتها 
وسيتم التنفيذ كامال خالل عام 2016.

دعم الدائرة يف مرشوع التقديم للحصول عىل جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز حيث قامت الوكالة األملانية بدعم الدائرة . 2
بما ييل:-
g .التعاقد مع مستشارين عدد اثنني ملساعدة الدائرة يف الحصول عىل الجائزة
g .تمويل ورشات عمل عقدت يف مدينة العقبة لإلعداد لهذه الجائزة

تمويل مرشوع الحكومة اإللكرتونية:-. 3
g .تم خالل عام 2015 توريد األجهزة املطلوبة :Hardware
g .2016 برمجيات سيتم توريدها خالل عام :Software 

تمويل ورشة عمل تتعلق باستثمارات لجان الخدمات.. 4
توقيع مذكرة تفاهم بني دائرة الشؤون الفلسطينية والوكالة األملانية بتاريخ 2015/6/23  ومدتها ثالث سنوات. . 5

وتتطلع دائرة الشؤون الفلسطينية خالل املرحلة القادمة من التعاون مع الوكالة األملانية لتنفيذ املشاريع التالية:
استكمال مرشوع الحكومة اإللكرتونية للدائرة والذي تم البدء به يف عام 2015.. 1
تنفيذ املشاريع الصغرية  )projects	grant	small( املقرتحة من لجان الخدمات والهيئات االستشارية .. 2
استكمال مرشوع رفع قدرات موظفي الدائرة حيث أن هناك دورات تدريبية مهمة جداً لم يتم تنفيذها خالل عام 2015:. 3

g . إنجاز اسرتاتيجية معرفة حديثة للدائرة 
g .إنجاز خطة مخاطر مرتبطة بالخطة اإلسرتاتيجية 
g .)Balanced	Score	Card(  عقد دورات تدريبية مثل بطاقة األداء املتوازن

 منطق الرادار  )Logic	RADAR(.أ. 
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 الحاكمية الرشيدة  )Governance	Good(.ب. 
 مرشوع بناء هيئة تنسيقية فاعلة بني مؤسسات املجتمع املدني يف املخيمات هدفها تنسيق عمل هذه املؤسسات.ج. 
 برامج توعية للمجتمعات املحلية يف املخيمات حول النفايات الصلبة من خالل لقاءات وورشات عمل.د. 
يف 	.  واألمنية  االجتماعية  ومخاطرها  وأثرها  العنف  مظاهر  حول  املخيمات  يف  املحلية  للمجتمعات  توعية  برامج   

املخيمات.

FAFO : املؤسسة النرويجية للدراسات واألبحاث  )فافو(  رابعاً 

منجزات العام 2015
"استخدام . 1 مرشوع  تمويل  عىل  باملوافقة  النرويجية  الحكومة  قامت 

كلفته  تقدر  والذي  الفلسطينيني"  الالجئني  مخيمات  إحصاءات  آخر 
بستني ألف دينار.

يف املرشوع املشار إليه أعاله سيتم استخدام نتائج دراسة الظروف املعيشية لالجئني الفلسطينيني املقيمني يف املخيمات يف . 2
األردن بالفرتة من )2010 – 2011( والتي قامت بتنفيذها املنظمة النرويجية للدراسات واألبحاث FAFO وبالتعاون 

مع الدائرة ودائرة اإلحصاءات العامة .
سيتم تنفيذ هذا املرشوع الجديد من خالل :. 3

تكنولوجيا أ.  موظفي  الدائرة،  مديريات  ملدراء    SPSS البيانات   قواعد  بتحليل  متخصصة  تدريبية  دورة   عقد 
عىل  الفلسطينية  الشؤون  دائرة  قدرة  تحسني  إىل  التدريب  هذا  يهدف   . الدائرة  موظفي  من  وعدد  املعلومات، 
استخراج إحصائيات صحيحة من قواعد  البيانات عن الالجئني الفلسطينيني من أجل االستخدام الداخيل، ولصالح 
املشاريع حيث تتعاون دائرة الشؤون الفلسطينية مع جهات خارجية مختلفة  باإلضافة إىل االستجابة  يف الوقت 

املناسب الستفسارات مقدمة من مؤسسات حكومية متعددة عامة أخرى.
الفلسطينيني ب.  لالّجئني  املسح  وإحصاءات  معلومات  من  الهائل  الكم  من  بعض  إعادة  إىل  تهدف  عمل  عقد ورشات 

تحسن  أن  يمكن  والتي  الالزمة  واإلجراءات  السياسات  حول  النقاشات  وتحفيز  للبيانات  تفسرياتهم  واستالم 
والثالثة يف مخيم  الثانية يف مخيم  حطني  . حيث سيكون هناك ثالث ورشات، واحدة يف مخيم جرش،  األوضاع 
األونروا  من  مسؤولني  دعوة  سيتم  حيث  املخيمات،  يف  الفلسطينية  الشؤون  دائرة  موظفي  إىل  باإلضافة  البقعة. 
املدارس، خرباء  املدرسني وموظفي  الفلسطينية  الشؤون  لدائرة  الدولية واملانحني والرشكاء  املنظمات  ممثلني عن 
يف مجال الصحة، قادة وأعضاء مؤسسات املجتمع املدني، ومن املحتمل حضور ممثلني عن املجتمع.  وعىل الرغم 
من أن غالبية املشاركني سيكونون من املخيمات التي ستعقد بها الورشات، إال أنه سيتم دعوة آخرين من املخيمات 

األخرى.
ورشة عمل نهائية، حيث ستقوم دائرة الشؤون الفلسطينية باستضافة ورشة عمل ملدة يومني ملناقشة النتائج والتجارب . 4

من ورشات العمل، من أجل البدء بالعمل عىل التقرير، واملناقشة والتخطيط ملتابعة ورشات العمل.
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2-الشراكات المستقبلية:

تطمح املديرية باالتصال مع املنظمات الدولية والجهات املانحة واستقطابها ملشاريع مقرتحة لخدمة الالجئني الفلسطينيني. 
ومن األمثلة عىل   تلك الجهات  ) KFW، السفارة الفرنسية، اتحاد الجامعات اإليطالية، واالتحاد األوروبي(. 

تعمل بالقسم مرتجمة اللغة اإلنجليزية حيث تقوم برتجمة العديد من املواد من وإىل اللغة اإلنجليزية سواء الخاصة بأنشطة 
الدائرة ككل أوبمديرية األونروا واملنظمات الدولية بوجه خاص، ومنها:

ترجمة العديد من الكتب واملواد الخاصة بمكتب عطوفة املدير العام.. 1
 إعداد وترجمة العديد من الكلمات والخطابات للمدير العام يف مناسبات مختلفة.. 2
ترجمة مواد املوقع اإللكرتوني باللغة اإلنجليزية الخاص بالدائرة.. 3
ترجمة املراسالت الواردة إىل الدائرة والصادرة عنها  باللغة اإلنجليزية .. 4
5 ..)AdCom(ترجمة الوثائق الخاصة باجتماعات اللجنة االستشارية
اليابانية . 6 الوكالة  الفلسطينيني " واملمول من قبل  العمل كمساعد مرشوع يف "مرشوع تحسني الظروف املعيشية لالجئني 

يف  الرتجمة  بإعمال  القيام  إىل  باإلضافة  باملرشوع  الخاصة  للوثائق  ترجمات  عدة  يشمل  وهذا  "جايكا".  الدويل  للتعاون 
لقاءات وزيارات جايكا امليدانية  وبرامجها التي تنفذها يف املخيمات. 

الرتجمة الفورية يف ورشة العمل التقييمية ملرشوع جايكا والتي عقدت يف العقبة .. 7
ترجمة مراسالت ومواد تتصل بعمل وعالقة املؤسسة النرويجية لألبحاث والدراسات )فافو( مع الدائرة بما فيه مقرتح . 8

ملرشوع جديد والوثائق املتعلقة به. 
 ترجمة دراسات وموضوعات صادرة عن مراكز أبحاث إرسائيلية. . 9

ترجمة وثائق خاصة بالزيارات.. 10
ويشارك القسم باللجنة الخاصة لفريق عمل  )محور التنمية الجتماعية/ تعزيز اإلنتاجية ومكافحة الفقر( وذلك 	 

لغايات إعداد التصور املستقبيل لإلقتصاد األردني  )اإلطار املتكامل للسياسات االقتصادية واالجتماعية يف األردن 
– األردن 2025(

كما ويشارك القسم ممثال عن الدائرة بعضوية الهيئة الوطنية لتفعيل قرار مجلس االمن رقم )1325( حول املرأة 	 
واألمن والسالم.

ويرشف عىل متابعة أنشطة وأعمال املتطوعني اليابانيني يف مدارس وكالة الغوث الدولية.	 
ينبثق 	  وما  الفرعية  واللجنة  الدولية  الغوث  لوكالة  االستشارية  اللجنة  مؤتمرات  أعمال  بمتابعة  القسم  ويشارك 

عنهما.
تم 	  والخدمات حيث  العمليات  للتميز من خالل فريق عمل معيار  الثاني  امللك عبدالله  املديرية يف جائزة  وشاركت 

إعداد املنهجيات املتعلقة باملعيار واملرفقات واملعززات الالزمة.
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أعداد الالجئني الفلسطينيني يف مناطق عمليات وكالة الغوث الدولية

السنة
اإلقـــلـــيــم

نسبة األردن اإلجمايل
من اإلجمايل

الضفة الغربيةقطاع غزةلبنانسوريااألردن

20051.827.877432.048404.170986.034699.8174.349.946%42.02
20061.858.362442.363408.4381.016.964722.3024.448.429%41.78
20071.903.490451.467413.9621.048.125745.7764.562.820%41.72
20081.951.603461.897422.1881.073.303762.8204.671.811%41.77
20091.983.733472.109425.6401.106.195778.9934.766.670%41.62
20101.999.466495.970455.3731.167.361848.4944.966.664%40.26
20112.047.367510.444465.7981.217.519874.6275.115.755%40.02
20122.110.114528.711474.0531.263.312895.7035.271.893%40.03
20132.133.756546.646478.7401.285.033906.3695.350.544%39.88
20142.167.000-483.7201.315.000921.3705.424.736%39.94
20152.240.105601.069501.4241.378.861964.9655.686424%39.39

أعداد الطلبه يف مدارس وكالة الغوث الدولية يف منطقة عمليات األردن خالل الفرتة )2015-2003(

نسبة الزيادةاملجموعإناثذكورالسنة

20036771466481134195%0.85-
20046605365102131155%2.27-
20056504464283129327%1.39-
20066408263246127328%1.55-
20076254762027124574%2.16-
20086287461043123917%0.53-
20096214260079122221%1.37-
20106112558546119671%2.09-
20115945257254116706%2.48-
20125907756726115803%0.77-
20135980457146116950%0.99
20146480462146126950%0.80
20156069657850118546%0.66-
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كشف ميزانيات وكالة الغوث الدولية )2015-2005(

العام
حصة األردن من إجمايل امليزانيةميزانية وكالة الغوث يف جميع املناطقميزانية وكالة الغوث يف األردن

نسبة مئويةمليون دوالرمليون دوالر
2005104.831488.566%21.457
2006106.114505.673%20.985
2007118.063544.648%21.677
2008111.881548.603%20.394
2009104.671512.531%20.422
2010112.619554.848%20.297
2011106.622617.274%17.273
2012120.49621.260%19.394
2013124.541675.292%18.443
2014145.023731.566%19.824
2015147.490744.000%19.824

الدعم واملساعدات التي تقدمها الحكومة األردنية ملجتمع الالجئني الفلسطينيني يف اململكة
خالل الفرتة من 2014/1/1 إىل 2015/12/31

دوالر أمريكيدينار أردنيالــبــيــــــــــــــانالرقم

1

خدمات التعليم وتشمل :-
·							 التعليم اإلبتدائي واإلعدادي والثانوي

·							 التدريب املهني
·							 التعليم يف الكليات املتوسطة الجامعية والتعليم العايل

·							 املنشآت التعليمية
·							 خدمات أخرى

168.931238.267

2

الخدمات الصحية وتشمل :-
·							 الرعاية الصحية األولية والشاملة
·							 العالج يف املستشفيات الحكومية

·							 عالج أبناء قطاع غزة
·							 املنشآت الصحية

·							 خدمات أخرى

176.859249.448
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دوالر أمريكيدينار أردنيالــبــيــــــــــــــانالرقم

3

خدمات دائرة الشؤون الفلسطينية وتشمل :-
·							 إدارة شؤون املخيمات
·							 أجور أرايض املخيمات

·							 مشاريع البنية التحتية والبنية االجتماعية والبيئية
·							 دعم الهيئات واملراكز التطوعية العاملة يف املخيمات

·							 دعم لجان خدمات املخيمات والنوادي الشبابية
·							 مشاريع إعادة ترميم مساكن األرس الفقرية يف املخيمات

9.00212.697

98.075138.329خدمات األمن العام والدفاع املدني4

5

خدمات الرعاية االجتماعية وتشمل :-
·							 املساعدات النقدية لألرس الفقرية من صندوق املعونة الوطنية

·							 خدمات التأهيل االجتماعي
·							 خدمات مكافحة الفقر والبطالة

·							 خدمات أخرى

41.03957.883

81.217114.553خدمات اإلنارة العامة وشبكات الكهرباء واالتصاالت 6

7

خدمات املياه والرصف الصحي وتشمل :-
·							 مشاريع بنية تحتية يف املخيمات

·							 تنفيذ محطات تنقية للمياه العادمة
·							 الصيانة العامة

143.603202.543

الخدمات العامة املختلفة املقدمة من أمانة عمان الكربى والبلديات واملجالس 8
67.06694.591البلدية

2.6823.781صيانة مشاريع البنية التحتية يف املخيمات9

27.19138.351خدمات متفرقة تقدم من وزارات ودوائر الدولة املختلفة10

1.4061.983دعم املحروقات وبعض املواد الغذائية11

817.0721.152.427اإلجـــــمــــــالــي





دائرة الشؤون الفلسطينية

كتاب ا�نجازات السنوي

2015

انجازات مديرية خدمات المخيمات
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مديرية خدمات المخيمات

لقاطني  الخدمات  أفضل  لتقديم  املديريات  باقي  مع  بالتنسيق  وتعمل  الفلسطينية،  الشؤون  دائرة  مديريات  إحدى  هي 
املتعلقة  التنظيمية  واألمور  املدني  املجتمع  االستشارية ومؤسسات  والهيئات  الخدمات  لجان  عمل  متابعة  املخيمات من خالل 
واملعونة  الصحية  والخدمات  الفلسطينيني  الالجئني  بطاقات  حركة  تشمل  التي  العامة  والخدمات  املخيمات  داخل  باألبنية 
يف  منترشة  مكاتب  وخمسة  الدائرة  مركز  داخل  أقسام  ثالثة  خالل   من  ذلك  ويتم  بهم  املتعلقة  الوثائق  وتصديق  الوطنية 

محافظات اململكة. 

إنجازات عامة لمديرية خدمات المخيمات:

g .متابعة كافة الزيارات داخل املخيمات
g .املشاركة يف االجتماعات الخاصة بالشؤون الخارجية لوكالة الغوث الدولية وإعداد التقارير الالزمة لذلك
g . املشاركة يف املؤتمرات الرسمية الخاصة بالشؤون الفلسطينية
g  .متابعة أعمال لجان خدمات املخيمات والهيئات االستشارية
g .يف مرشوع بناء ورفع قدرات لجان الخدمات والهيئات االستشارية يف املخيمات )GIZ( التنسيق مع الوكالة األملانيه
g .2018-2016 متابعة وتنسيق العمل مع فريق إعداد اسرتاتيجية الدائرة لألعوام
g .املشاركة بجائزة امللك عبد الله للتميز ضمن فريقي معيار االسرتاتيجية ومعيار نتائج املجتمع
g .2015 اإلرشاف عىل اعداد كتاب اإلنجازات السنوي للعام

أقسام مديرية خدمات املخيمات

أواًل: قسم لجان خدمات المخيمات ومؤسسات المجتمع المدني

يتبع قسم لجان خدمات املخيمات ومؤسسات املجتمع املدني ملديرية خدمات املخيمات حيث يقوم القسم باالتصال املبارش 
امليدان  يف  الدائرة  مكاتب  املخيمات من خالل  يف  املدني  املجتمع  االستشارية ومؤسسات  والهيئات  املخيمات  لجان خدمات  مع 
عىل  واالطالع  املدني  املجتمع  مؤسسات  مع  التنسيق  وكذلك  قبلهم  من  املتخذة  والتوصيات  اللجان  محارض  عىل  بالرد  وذلك 

نشاطات هذه املؤسسات واحتياجاتها.

منجزات القسم  للعام2015 
بلغت محارض لجان الخدمات الواردة للدائرة )200( محرضاً تقريباً حيث تم الرد عليها من خالل التنسيب ملدير 	 

املديرية وتحويل بعض التوصيات للمديريات كالً حسب اختصاصه.
تم استقبال محارض الهيئات االستشارية والرد عليها حسب األصول املتبعة وللغاية املشكلة لها هذه الهيئات.	 
املخيمات 	  داخل  اللجان  أعمال  تخص  والتي  املخيمات  خدمات  لجان  من  للدائرة  الواردة  الشهرية  التقارير  بلغت 

)156( تقرير.
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االتصال املبارش وغري املبارش مع مؤسسات املجتمع املدني داخل املخيمات من خالل الزيارات امليدانية واالتصاالت 	 
الخدمة ألهايل  الفاعلة يف تقديم  املشاركة  املؤسسات واحتياجاتها وتحفيزها عىل  الهاتفية لالطالع عىل واقع هذه 

املخيمات من خالل تقديم الدعم املادي واملعنوي لها من قبل الدائرة.
مع 	  التنسيق  خالل  من  ملستحقيها  وتوصيلها  املخيمات  ألبناء  تقدم  التي  الخري  وطرود  املساعدات  عىل  اإلرشاف 

مكاتب الدائرة الخمسة باإلضافة إىل لجان الخدمات واملؤسسات العاملة داخل هذه املخيمات.
تنسيق ومتابعة إعداد خطة طواريء الشتاء لجميع لجان خدمات املخيمات.	 
إعداد نماذج للعمل التطوعي لتنسيق العمل وقياس مؤرش فاعلية نجاحها. 	 
تحديث بيانات مؤسسات املجتمع املدني العاملة داخل املخيمات كل ستة أشهر ملواكبة أي تغريات تحصل عليها عن 	 

طريق نموذج خاص أعد لهذا األمر. 

الدائرة يف املخيمات حسب اآلتي: تتكون مكاتب 

أواًل : مكتب الدائرة لمحافظتي العاصمة ومأدبا
g .مخيم الوحدات
g .مخيم الحسني
g .مخيم األمري حسن
g  مخيم الطالبية
g مخيم مأدبا

ثانيًا : مكتب الدائرة لمحافظة البلقاء
g مخيم البقعة 

ثالثًا : مكتب الدائرة لمحافظة إربد
g  مخيم إربد
g مخيم الشهيد عزمي املفتي

رابعًا : مكتب الدائرة لمحافظة جرش 
g مخيم جرش
g  مخيم ُسوف

خامسًا : مكتب الدائرة لمحافظة الزرقاء
g مخيم الزرقاء
g مخيم الُسخنة
g مخيم حطني
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وتتلخص أعمال هذه املكاتب بالعمل عىل تقديم الخدمة املبارشة ألهايل املخيمات من خالل : 
استقبال طلبات ترميم الوحدات السكنية.	 
استقبال طلبات بناء الطابق األول والثاني هنديس.	 
إصدار أذونات األشغال للخدمات العامة للوحدات السكنية واملحال التجارية.	 
متابعة الشكاوى الواردة من املحافظة أواملواطنني.	 
متابعة املخالفات داخل املخيمات بالتنسيق مع املحافظ.	 
مخاطبة الدوائر ذات العالقة لتجديد رخص املهن التجارية.	 
استقبال طلبات املكرمة امللكية بخصوص طالب التوجيهي.	 
إثبات اإلقامة ألبناء قطاع غزة للحصول عىل ممارسة املهنة )األطباء(.	 
مخاطبة وكالة الغوث الدولية بخصوص الكتب الواردة من التنمية االجتماعية وصندوق املعونة.	 
إعداد قوائم بأسماء العائالت الفقرية املستفيدة من لحوم الهدي واألضاحي.	 
إعداد قوائم بأسماء العائالت الفقرية املستفيدة من لحوم أضاحي الديوان امللكي.	 
إعداد قوائم بأسماء العائالت الفقرية املستفيدة من طرود الخري الهاشمية واملشاركة يف لجان التوزيع.	 
االطالع عىل واقع الخدمات املقدمة من قبل عيادات وكالة الغوث الدولية ألهايل املخيمات.	 
حضور دعوات املجلس التنفيذي.	 
استقبال الوفود الزائرة للمخيمات.	 
مراجعة الجهات ذات العالقة لتحسني الخدمة املقدمة )إنارة، صيانة شوارع...(	 
اإلرشاف واملشاركة يف تنفيذ املشاريع داخل املخيمات.	 
حضور اجتماعات وكالة الغوث النتماء املوظفني  )معلمني، آذنة.....(	 
مشاركة مؤسسات املجتمع املدني يف االحتفاالت واملناسبات الوطنية.	 
متابعة طلبات أهايل املخيمات بخصوص املكارم امللكية السامية.	 

متطلبات التطوير املستقبيل:
g  تنفيذ مرشوع الحكومة اإللكرتونية يف دائرة الشؤون الفلسطينية للتواصل مع امليدان بشكل أفضل وترسيع حركة

الربيد واملواصالت.
g  مؤسسات وأسماء  االستشارية  والهيئات  الخدمات  لجان  أعضاء  بأسماء  قوائم  إعداد  عمل  يسهل  برنامج  إعداد 

املجتمع املدني الفاعلة يف املخيم مع أعضاء هيئاتها اإلدارية
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ثانيًا: قسم الخدمات العامة 

منجزات القسم لعام 2015
عدد املراسالتاملوضوعالرقم

1
نقل بطاقات الالجئني من مناطق عمليات وكالة الغوث الدولية إىل األردن

104

2

إجابة طلبات النازحني املسجلني يف بطاقات النازحني والذين يتقدمون للقسم 
للحصول عىل ما يثبت تسجيلهم كتابيا.

إجابة طلبات النازحني املسجلني يف بطاقات النازحني والذين يستفرسون 
هاتفيا بالقسم للحصول عىل ما يثبت تسجيلهم كتابيا.

13

8

3

الخدمات الصحية واملعونة الوطنية وتشمل:

2العالج ورشاء األجهزة الطبية

1400املعونة الوطنية والتأمني الصحي

2450صندوق الزكاة والجمعيات الخريية

__________مركز حماية األرسة

4

تصديق الجوازات والوثائق وتشمل :

- جوازات السفر

- شهادات امليالد

- تفقد الحياة

- وكاالت

- شهادات وفاة

150 إقراض زراعي

5

مخاطبة دائرة األرايض :

29 ملعرفة األرايض

- بخصوص جواز سفر

- بخصوص بطاقة مؤن

4156مجموع املعامالت الكيل للقسم
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ثالثًا: قسم األراضي والسكن

منجزات القسم لعام 2015
تم التعامل مع معامالت خدمات املواطنني يف املخيمات املتعلقة بمنح أذونات األشغال للخدمات العامة واملحالت التجارية . 1

وتصاريح البناء والتوسعات وقد تجاوزت هذه املعامالت )824( معاملة.
تم استقبال ما يزيد عن )40( معاملة طلب قطع أرايض أضيفت إىل املعامالت السابقة دون إجراء نظراً لوقف منح قطع . 2

األرايض.
األبنية . 3 بمخالفات  واملتعلقة  امليدان  يف  الدائرة  مكاتب  من  والصادرة  بالدائرة  الخاصة  النسخ  عىل  واالطالع  استقبال  تم 

والتصاريح املتعلقة بخدمات الوحدات السكنية يف املخيمات، ومتابعة بعضاً منها مع الجهات ذات العالقة حسب األهمية.
تنظيم سجالت خاصة باملخالفات املرتكبة يف املخيمات لتسجيلها ضمن هذه السجالت ومتابعة املخالفات الكربى منها مع . 4

الجهات املعنية.
قطع . 5 عىل  حصلت  التي  املعامالت  بيان  مع  الكمبيوتر،  جهاز  عىل  وفهرستها  األرايض  وطلبات  معامالت  جميع  تنظيم 

األرايض واملعامالت املؤجلة لسهولة إبالغ املواطنني بذلك.
متطلبات التطوير املستقبيل. 6
ومخالفات . 7 املواطنني  بشكاوى  املتعلقة  خاصة  املختلفة  الدولة  دوائر  مع  باملتابعة  للقيام  فنياً  مؤهل  موظف  تخصيص 

األبنية يف املخيمات.
تعزيز الكوادر الفنية يف مكاتب الدائرة يف امليدان بمراقبني فنيني ملتابعة املخالفات وشؤون التنظيم.. 8

كانت إنجازات قسم األرايض والسكن خالل الفرتة الواقعة من 2015/1/1 ولغايـــة 2015/12/31 واملتعلقة بالطلبات 
والكهرباء  املياه  كإيصال  العامة  بالخدمات  الخاصة  األشغال  وأذونات  الشكاوى  مثل  باملخيمات،  الدائرة  بمكاتب  الخاصة 
والهاتف أوتصاريح األبنية الخاصة بالتوسعات أوترميم األبنية الخاصة بالطابق الثاني أواملخالفات أواالستفسار عن الوحدات 
الالزمة  الدراسات  تم عمل  أواألكشاك وغريها، حيث  التجارية  املحالت  فتح  أوتصاريح  التجارية  املحالت  أوترخيص  السكنية 
عىل هذه املعامالت مع الكشوفات الحسية عىل املوقع وتقديم التقارير الخاصة بذلك، وكانت هذه املعامالت كما هومبني تالياً:-

g  األمري الحسني، حي  )الوحدات،  املخيمات   املكتب  –  ويضم هذا  العاصمة ومأدبا  الدائرة – ملحافظتي   مكتب 
حسن، الطالبية، مأدبا(

واملعلومات املبينة تالياً هي لجميع املخيمات املذكورة أعاله:-
تجارية . 1 محالت  ترخيص  أشغال،  أذونات  تجارية،  محالت  تصاريح  منح  وتشمل  التجارية  باملحالت  الخاصة  املعامالت 

املوافقة  تشمل  معاملة   )102( املعامالت  هذه  عدد  وكان  ذلك،  شابه  وما  الرخص  لهذه  املهنة  أوتغيري  االسم  أوتغيري 
أوالرفض.

 املعامالت الخاصة بأذونات األشغال للخدمات العامة  )كهرباء، هاتف، مياه ( أوأذونات أشغال محالت تجارية أواستدعاءات . 2
متعلقة بمحالت تجارية )43( معاملة تشمل املوافقة أوالرفض.

 معامالت تصاريح األبنية الخاصة بالتوسعات أوترميم الوحدات السكنية )7( معاملة.. 3
 املعامالت الخاصة بتصاريح اإلذن للطابق الثاني )15( معاملة وتشمل املوافقة أوالرفض.. 4
 معامالت متفرقة خاصة بالوكالة أوسلطة املياه أوأمانة عمان الكربى أومحافظة العاصمة وما شابه )6( معاملة.. 5
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 املعامالت الخاصة بالشكاوى وإعفاء من الكفالة أوأكشاك وما شابه )12( معاملة.. 6
املعامالت الخاصة بمخالفات األبنية يف هذه املخيمات )17( معاملة.. 7
املعامالت الخاصة ببناء الطابق الثالث  )18 ( معاملة.. 8

g )البلقاء –  ويشمل هذا املكتب مخيم )البقعة الدائرة – ملحافظة  مكتب 
املعامالت الخاصة بالخدمات العامة )27( معاملة ويشمل املوافقة أوالرفض.. 1
 املعامالت الخاصة بقطع األرايض وتشمل املوافقة والرفض أواالستدعاءات )12( معاملة.. 2
 املعامالت الخاصة بتصاريح األبنية وتشمل الرتميم والتوسعات وكذلك املوافقة أوالرفض أواالستدعاءات )16( معاملة.. 3
 املعامالت الخاصة باملحالت التجارية وتشمل تصاريح منح املحالت التجارية أوتصاريح ترميم املحالت التجارية )12( . 4

معاملة.
املعامالت الخاصة باملحالت أومخالفات االبنية )19( معاملة.. 5
أورشكة . 6 الخدمات  أولجان  املياه  أوسلطة  الدولية  الغوث  أووكالة  واملساحة  األرايض  بدائرة  خاصة  متفرقة  معامالت   

الكهرباء وما شابه )17( معاملة.
 املعامالت الخاصة ببناء الطابق الثالث  )32 ( معاملة.. 7

g )الدائرة – ملحافظة جرش –  ويشمل هذا املكتب مخيمي )جرش وسوف مكتب 
املعامالت الخاصة بالخدمات العامة وتشمل املوافقة أوالرفض )12( معاملة.. 1
 املعامالت الخاصة بقطع األرايض وتشمل املوافقة أوالرفض أواالستدعاءات )13( معاملة.. 2
 املعامالت الخاصة بتصاريح األبنية وتشمل الرتميم والتوسعات وكذلك املوافقة أوالرفض أواالستدعاءات )24( معاملة.. 3
 املعامالت الخاصة بتصاريح األبنية للطابق الثاني وتشمل املوافقة والرفض أواالستدعاءات )21 ( معاملة.. 4
املعامالت الخاصة باملحالت التجارية وتشمل تصاريح منح املحالت التجارية ترميم املحالت التجارية )8( معاملة.. 5
املعامالت الخاصة بمخالفات األبنية  )13( معاملة.. 6
أورشكة . 7 الخدمات  أولجان  املياه  أوسلطة  الدولية  الغوث  أووكالة  واملساحة  األرايض  بدائرة  خاصة  متفرقة  معامالت 

الكهرباء وما شابه )16( معاملة.
املعامالت الخاصة ببناء الطابق الثالث  )21 ( معاملة.. 8
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g )التالية: )الزرقاء، السخنة، حطني الدائرة – ملحافظة الزرقاء –  ويشمل هذا املكتب املخيمات  مكتب 
املعامالت املتعلقة بفتح محالت تجارية وأذونات األشغال لهذه املحالت وتشمل املوافقة أوالرفض )22( معاملة.. 1
 املعامالت املتعلقة بتصاريح األبنية للطابق الثاني والتوسعات والرتميم وتشمل املوافقة أوالرفض )21( معاملة.. 2
 املعامالت الخاصة بالشكاوى أوالكفاالت أواملخالفات )17( معاملة.. 3
 املعامالت املتعلقة بطلبات قطع األرايض )7( معاملة.. 4
املعامالت الخاصة بأذونات األشغال للخدمات العامة )27( معاملة.. 5
معامالت متفرقة خاصة بلجان الخدمات العامة أوالبلدية وما شابه )12( معاملة.. 6
املعامالت الخاصة بمخالفات األبنية )15( معاملة.. 7
املعامالت الخاصة ببناء الطابق الثالث  )31 ( معاملة.. 8
مكتب الدائرة – ملحافظة إربد – ويشمل هذا املكتب املخيمات التالية:  )الشهيد عزمي املفتي، إربد(. 9

املعامالت الخاصة بتصاريح األبنية للطابق الثاني والرتميم والتوسعات )17( معاملة.. 10
 املعامالت املتعلقة بأذونات األشغال للخدمات العامة )5( معاملة.. 11
 املعامالت الخاصة باملحالت التجارية )8( معاملة.. 12
 املعامالت الخاصة بتثبيت الوحدات السكنية )4( معاملة.. 13
املعامالت املتفرقة وتشمل دائرة األرايض واملساحة وما شابه )3( معاملة.. 14
املعامالت الخاصة بطلبات قطع األرايض )7( معاملة.. 15
املعامالت الخاصة باملخالفات )12( معاملة .   . 16
املعامالت الخاصة ببناء الطابق الثالث  )7 ( معاملة.. 17

  
املعامالت الخاصة باملديرية

g  تم إنجاز ما يقارب )21( معاملة من املعامالت الخاصة بمديرية خدمات املخيمات بشكل عام وتتعلق بسلطة املياه
أمانة عمان الكربى، دائرة األرايض واملساحة، وكالة الغوث الدولية، أومكاتب الدائرة باملخيمات. 

g  أوالتوسعات املخيمات  األرايض يف  بمنح قطع  يتعلق  فيما  الواقع  الحسية عىل  الكشوفات  الالزمة،  الدراسات  عمل 
وكان عدد املعامالت الخاصة بقطع األرايض كما هومبني تالياً:-

)6( معاملة1- مخيم سوف
)5( معاملة2- مخيم الشهيد عزمي املفتي

)4( معاملة3- مخيم جرش
)8( معاملة4- مخيم البقعة
)3( معاملة5- مخيم حطني

)-( معاملة6- مخيم إربد
)-( معاملة7- سكان عمان
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حفظ وتسجيل جميع تصاريح األبنية التي يتم إصدارها من قبل مكاتب الدائرة يف املخيمات وكان عدد نسخ هذه التصاريح 
التي وردت للمديرية كما هومبني تالياً:-

)7( ترصيح1- مخيم البقعة
)6( ترصيح2- مخيم الشهيد عزمي املفتي

)3( ترصيح3- مخيم جرش
)7( ترصيح4- مخيم سوف
)9( ترصيح5- مخيم حطني

)-( ترصيح6- مخيم إربد
)7( ترصيح7- مخيم الوحدات
)-( ترصيح8- مخيم الحسني
)-( ترصيح9- مخيم الطالبية

)-( ترصيح10- مخيم السخنة
)3( ترصيح11- مخيم الزرقاء

متابعة املعامالت الخاصة بمكاتب الدائرة بخصوص املخالفات حيث تم تسجيلها ومتابعتها مع األجهزة املعنية وكان عدد 
املخالفات املرتكبة كما هومبني تالياً:-

)22( مخالفة1- مخيم البقعة
)60( مخالفة2- مخيم الشهيد عزمي املفتي

)7( مخالفة3- مخيم جرش
)6( مخالفة4- مخيم سوف
)15( مخالفة5- مخيم حطني

)28( مخالفة6- مخيم إربد
)8( مخالفة7- مخيم الوحدات
)9( مخالفة8- مخيم الحسني
)8( مخالفة9- مخيم الطالبية

)-( مخالفة10- مخيم السخنة
)3( مخالفة11- مخيم الزرقاء

)-( مخالفة12- مخيم حي األمري حسن
)-( مخالفة13- مخيم مأدبا

وتم عمل كف طلب بعد إزالتهم للمخالفات عن )5( معاملة كما هومبني تالياً:-
13- مخيم إربد

21- مخيم الطالبية
31- مخيم السخنة
42- مخيم الزرقاء

53- مخيم الشهيد عزمي املفتي
-6- مخيم الحسني
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مهام أخرى تم إنجازها من قبل قسم األرايض والسكن:-
 العمل يف مرشوع إعادة تأهيل مساكن األرس الفقرية يف املخيمات.. 1
 إجراء دراسة اجتماعية رسيعة ألصحاب الوحدات السكنية.. 2
 تجهيز مخططات تبني الغرف الواقعة يف هذه املخيمات.. 3
االنتهاء . 4 عىل  منه  الخامسة  املرحلة  قاربت  والتي  املشاريع  بهذه  الخاصة  العطاءات  لتجهيز  اإلرشاف  قسم  مع  التنسيق   

وسيتم املبارشة باملرحلة السادسة.
 العمل يف مرشوع خزانات مياه الرشب كباحث اجتماعي وحاسب كميات.. 5
الفقرية يف مخيم جرش كباحث اجتماعي، وتجهيز املخططات والكشوفات . 6 إعادة تأهيل مساكن األرس  العمل يف مرشوع   

الخاصة بهذا املرشوع.
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يض والسكن /املعامالت املنجزة لعام )2015(
قسم األرا

صمة
مكتب العا

مكتب البلقاء
ش

مكتب جر
مكتب إربد

مكتب الزرقاء
مكتب مأدبا

أرايضخدمات
تصاريح
محالت

مخالفات
متفرقات
خدمات
أرايض

تصاريح
محالت

مخالفات
متفرقات
خدمات
أرايض

تصاريح
محالت

مخالفات
متفرقات
خدمات
أرايض

تصاريح
محالت

مخالفات
متفرقات
خدمات
أرايض

تصاريح
محالت

مخالفات
متفرقات
خدمات
أرايض

تصاريح
محالت

مخالفات
متفرقات

43
3

40
102

17
18

27
12

60
12

19
17

12
13

42
8

13
6

5
7

25
8

12
6

27
7

60
22

15
12

-
-

-
-

-
-
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عدد املعامالت املنجزة لكافة املخيمات

العددنوع املعاملةالرقم

114أذونات أشغال للخدمات العامة  )إيصال كهرباء، مياه، هاتف (1
42طلبات األرايض وتشمل االستدعاءات2
227التصاريح  )ترميم الوحدات واملحالت، الطابق الثاني، التوسعات، فتح وتقسيم املحالت التجارية (3
121ترخيص املحالت  )تجديد، تغيري اسم، ترخيص جديد (4
149املخالفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات5
69املتفرقات  )كتب لدوائر رسمية، مثل األمانة، األرايض، املحافظة، الوكالة، لجان املخيمات(6
102معامالت الطابق الثاني والثالث7

824املجموع الكيل
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خالل عام 2015 
إنجازات مكاتب الدائرة 

مكتب 
الدائـرة

صاريح األبنية
ت

خدمات عامة
املحالت التجارية

مخالفات 
األبنية

يض
األرا

متفرقــات
عدد املعامالت

ترميم

طابق ثاني

توسعات

كهرباء

مياه

هاتف

ترميم

منح جديد

ترخيص

قائم

إزالة

طلب أرض

إثبات سكن

شكاوى

قضايا

وفود

معونة

أكشاك

وكالة

أمانة

محافظ

أخرى

صادر

وارد

صمة 
العا

ومأدبا
9

26
-

236
200

-
7

150
181

65
-

-
10

345
-

-
3185

-
-

-
116

75
3079

2887

الزرقاء
44

370
-

1034
763

-
1

21
151

208
72

-
32

43
-

8
1857

-
1

-
36

1243
2785

3147

ش
جر

151
35

6
345

321
-

7
3

2
82

18
15

14
15

2
3

15
-

-
-

35
270

1377
814

إربد
7

5
2

415
149

1
-

-
-

74
7

-
-

22
-

-
730

-
-

-
12

17
2210

1885

البقعة
-

163
4

706
607

-
26

18
13

52
44

19
417

184
44

37
3820

17
-

-
-

-
2094

1922
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وحدة الرقابة الداخلية

الداخلية إىل قسمني : وينقسم عمل وحدة الرقابة 
قسم الرقابة الداخلية عىل أعمال الدائرة  )مايل وإداري(. 1
قسم تدقيق أعمال لجان خدمات املخيمات  )مايل وإداري(. 2

قسم الرقابة الداخلية على أعمال الدائرة

منجزات القسم للعام 2015
g . التدقيق والرقابة اإلدارية واملالية لألنشطة املختلفة
g . تدقيق السجالت واملستندات وامللفات
g . تدقيق القرارات املالية واإلدارية
g . االشرتاك يف اللجان املختلفة
g )... تقييم استخدام املوارد البرشية واملادية يف الدائرة  )املوظفني والسيارات

 تم تدقيق ما يزيد عن 1140 مستند خالل العام .. 1
 تدقيق براءات الزيادة والتغيريات عىل رواتب العاملني .. 2
 تدقيق حركة سيارات الدائرة واحتساب الوقود املستهلك بشكل شهري .. 3
االشرتاك يف لجنة معاينة وبيع أثاث ولوازم مستودع الدائرة .. 4
االشرتاك يف لجنة معاينة املركبات الحكومية لغايات شطبها.. 5
6 . .)GIZ(  االشرتاك يف لجان استالم األجهزة املقدمة من الوكالة األملانية للتعاون

قسم تدقيق أعمال لجان خدمات المخيمات وعددها 13 لجنة .

منجزات القسم للعام 2015
g .التدقيق املايل واإلداري للجان الخدمات
g  .تدقيق السجالت وامللفات
g . االشرتاك بلجان الجرد واالستالم واللجان األخرى

االشرتاك وتدقيق  )65 ( عملية رشاء يف لجان الخدمات بمحارض رشاء رسمية خالل العام .. 1
االشرتاك يف  )2 ( لجان ملعاينة اللوازم غري الصالحة يف لجان الخدمات وإعداد كشوفات وقوائم بها .. 2
االشرتاك يف لجنة استالم موقع الدائرة اإللكرتوني )اللغة اإلنجليزية(.. 3
االشرتاك يف )2( لجنتني لرشاء وفحص واستالم محركات لسيارات لجان الخدمات.. 4
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االطالع عىل  )120 ( محرض اجتماع للجان الخدمات واملشاركة يف وضع التوصيات والتنسيبات الخاصة بقرارات لجان . 5
الخدمات .

تدقيق أكثر من مائة وخمسني  )150 ( كشف للعمل اإلضايف للعاملني يف لجان الخدمات خالل العام .. 6
تدقيق عقود العاملني يف لجان الخدمات .. 7
تدقيق الزيادات السنوية للعاملني يف لجان الخدمات .. 8
تدقيق املطلوبات الشهرية  )التي يتم طلبها شهريا من لجان الخدمات والتي تغطي كافة أعمال اللجان ( كالتايل:. 9

ميزان املراجعة .	 
كشف املصاريف وكشف اإليرادات. 	 
التسويات البنكية .	 
الشيكات البنكية .	 
سندات القبض وسندات الرصف.	 
اإلجازات واملغادرات.	 
حركة سيارات اللجان ورصف املحروقات.	 
تدقيق اإليجارات من حيث املستحق واملحصل وسجل اإليجارات النظامي .	 
إعداد كشف املتحصالت من اإليجارات .	 
تدقيق امليزانيات املالية السنوية للجان الخدمات عن 2014 واملستلمة من مكاتب التدقيق املعتمدة .	 
تدقيق مطالبات وفواتري املقاولني للمشاريع املقامة يف املخيمات .	 
االشرتاك يف تعيني موظفني عدد )3( يف لجان خدمات املخيمات.	 
االشرتاك يف التحقيق يف النقص الحاصل يف لوازم مكاتب الدائرة.	 
االشرتاك يف التحقق من قائمة املنتفعني من مكرمة جاللة امللك املعظم  يف لجنة الخدمات.	 
عمل تقارير مالحظات عمل اللجان لتصويبها.	 
عمل تقرير التجاوزات يف عمل اللجان.	 
عمل تقرير للحركة واستهالك سيارات اللجان للعام 2014 والربع األول للعام 2015.	 
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مديرية الدراسات واإلعالم
هي إحدى مديريات دائرة الشؤون الفلسطينية، وترتبط مبارشًة باملدير العام، وتقدم خدماتها لصانعي القرار يف الدائرة 
والحكومة حول تطورات القضية الفلسطينية، وآخر املستجدات الخاصة بها، بما فيها عملية السالم الفلسطينية ـ اإلرسائيلية 
واملسيحية   اإلسالمية  ومقدساتها  املحتلة  القدس  ضد  وبخاصة  املحتلة،  الفلسطينية  األرايض  يف  اإلرسائيلية  واالنتهاكات 

واألوضاع ذات الصلة داخل إرسائيل. 
املحلية  اإلعالم،  وسائل  مع  السياق  هذا  يف  والتواصل  إعالميا،  الدائرة  نشاطات  وتغطية  متابعة  املديرية،  مهام  من  أيضاً 
التي  واملؤتمرات  الوطنية،  واملناسبات  األعياد  يف  ملشاركتها  والتنسيق  والتحضري  واإلعداد  سواء؛  حد  عىل  والدولية  والعربية 
تنظمها أوتشارك فيها، مثل اجتماع اللجنة االستشارية لألونروا واللقاء التنسيقي للدول العربية املضيفة لالجئني الفلسطينيني 

ومؤتمرات املرشفني عىل الشؤون الرتبوية والربامج التعليمية املعنية بشؤون الفلسطينيني.
املهام األساسية للمديرية:

g .متابعة ورصد التطورات املتعلقة بالشأن الفلسطيني
g .تطوير الجوانب البحثية، وخاصًة ما يتعلق منها بالشأن الفلسطيني
g .تغطية ومتابعة أنشطة الدائرة إعالمياً، والتواصل يف سياق ذلك مع وسائل اإلعالم املحلية والعربية والعاملية
g  الالجئني مخيمات  مجتمع  وتنمية  خدمة  يف  للدائرة  املؤسيس  بالدور  ُتعرف  بأنشطة  والقيام  نرشات  إصدار 

الفلسطينيني باململكة.
g  ترتيب مشاركة الدائرة أوتنظيمها ملؤتمرات أوندوات أوورش عمل تتصل بأنشطتها، كاجتماع اللجنة االستشارية

لألونروا، واللقاء التنسيقي للدول العربية املضيفة لالجئني الفلسطينيني، ومؤتمرات املرشفني عىل الشؤون الرتبوية 
والربامج التعليمية املعنية بشؤون الفلسطينيني.

تالياً أبرز األنشطة واإلنجازات التي قامت بها املديرية خالل العام 2015، سواء من خالل مديرها أوقسميها  )الدراسات 
السياسية واإلعالم واالتصال( :

أوالً: أنشطة مدير املديرية:
يقوم مدير مديرية الدراسات واإلعالم بوضع خطط املديرية واإلرشاف والتوجيه لتنفيذها، وذلك وفقاً لتوجيهات عطوفة 

مدير عام الدائرة، وانسجاماً مع مهام وواجبات األخرية وأهدافها اإلسرتاتيجية، وذلك عىل النحوالتايل:
g  .صياغة وإعداد خطابات وكلمات عطوفة مدير عام الدائرة يف املناسبات العامة
g  .اإلعداد والتحضري ملقابالت عطوفة مدير عام الدائرة مع وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة
g .اإلرشاف والتوجيه بشأن الدراسات واألوراق البحثية الخاصة بالقضية الفلسطينية ومتابعتها
g .اإلرشاف والتوجيه بشأن متابعة ورصد مراكز األبحاث ووسائل اإلعالم اإلرسائيلية
g  اإلرشاف والتوجيه فيما يتعلق باألوضاع يف مدينة القدس املحتلة، ورصد االنتهاكات اإلرسائيلية فيها، وبخاصة ما

يتعلق منها بالحرم القديس الرشيف واملسجد األقىص املبارك.
g .اإلرشاف والتوجيه بشأن النشاط اإلعالمي والعالقات العامة للدائرة والتواصل مع وسائل اإلعالم املختلفة
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g .إعداد وتحرير دورية "الرشوق" )الشهرية(، والصادرة عن الدائرة باسم لجان خدمات املخيمات
g .اإلرشاف عىل إنتاج املواد اإلعالمية األخرى للدائرة
g .املشاركة يف املؤتمرات واللقاءات الرسمية التي تعقدها الدائرة أوتشارك فيها

ثانياً: أنشطة قسم الدراسات السياسية:
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  أبعادها  بمختلف  الفلسطينية،  بالقضية  الصلة  ذات  التطورات  بمتابعة  القسم  يقوم 
العام  التي تحتلها منذ  الفلسطينية  األرايض  ـ اإلرسائيلية، واالنتهاكات اإلرسائيلية يف  الفلسطينية  السالم  بخاصة منها عملية 
1967، وعىل وجه الخصوص ضد مدينة القدس املحتلة ومقدساتها، وكذلك متابعة الشأن اإلرسائييل الداخيل، وخاصة ما يتعلق 

منه بالقضية الفلسطينية. 
يف هذا اإلطار، وخالل العام 2015، أنجز القسم األعمال التالية:

1. التقارير الدورية:

أ. "املوجز اإلخباري اليومي": 
والذي يمثل رصداً يومياً ألبرز اهتمامات وسائل اإلعالم اإلرسائيلية، وخاصة ما يتصل منها بالشأنني الفلسطيني والعربي 

ويف مقدمتها األردني. 
يرسل هذا املوجز إىل عطوفة مدير عام الدائرة. 

ب. "التقرير الشهري":
والذي يهتم بالرصد واملتابعة ألبرز تطورات القضية الفلسطينية خالل شهر، عرب ثالثة محاور هي: 

g  تطورات عملية السالم الفلسطيني ـ اإلرسائييل، بما فيه وبوجه خاص الجهود األردنية بقيادة جاللة امللك عبدالله
الفلسطينيني يف سعيهم ونضالهم لتحقيق طموحاتهم الوطنية املرشوعة عىل  الداعمة لألشقاء  الثاني ابن الحسني 

ترابهم الفلسطيني.    
g  اقتحام املحتلة عام 1967، من شهداء وجرحى؛ أرسى ومعتقلني؛  الفلسطينية  االنتهاكات اإلرسائيلية يف األرايض 

وخاصة  عامة  ممتلكات  وتدمري  مصادرة  وحصار؛  إغالقات،  مفاجئة،  عسكرية  حواجز  السكانية؛  التجمعات 
املقدسة  األماكن  املحتلة؛ واالنتهاكات ضد  بالقدس  استيطانية وتهويدية، وبخاصة  أنشطة  املستوطنني،  اعتداءات 

وبخاصة ضد الحرم القديس الرشيف.  
g  بالرصاع منها  يتعلق  ما  وخاصة  اإلرسائيلية،  والقرارت  السياسات  ملجمل  يعرض  والذي  إرسائيلية،  شؤون 

الفلسطيني ـ اإلرسائييل، وعرب الداخل، والشؤون األردنية.  

يتم إرسال نسخ من هذا التقرير إىل دولة رئيس الوزراء، ودولة رئيس مجلس األعيان، ومعايل نائب رئيس الوزراء ووزير 
إىل  باإلضافة  والخارج،  الداخل  يف  أُخرى  رسمية  جهات  وعدة  النواب،  مجلس  رئيس  وسعادة  املغرتبني،  وشؤون  الخارجية 

جامعة الدول العربية. 
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ت. تقرير "القدس يف أسبوع":
ويتناول أبرز التطورات املُتعلقة بالقدس املحتلة، بما فيه بوجه خاص تلك االنتهاكات اإلرسائيلية ضد مقدساتها، اإلسالمية 
واملسيحية عىل سواء، كتلك السلسلة املُمتدة من اقتحامات املستوطنني اليهود لألقىص املبارك، وما يمارسونه فيه من انتهاكات 
واستفزازات، كتأدية طقوس دينية تلمودية بباحاته؛ وتضييق سلطات االحتالل عىل رواده من مصلني وطلبة علم وموظفي 
واالنتهاكات واالعتداءات  ولباحاته؛  له  االحتالل  قوات  واقتحامات  أحيانا بوجوههم؛  إغالقه  اإلسالمية، وحتى  األوقاف  دائرة 
للمعايري  تفتقد  ظروف  ضمن  االعتقال  فيه  بما  أواملستوطنني،  االحتالل  قوات  قبل  من  سواء  وممتلكاتهم   املقدسيني  ضد 
منظومة  من  وغريها  والخدمية،  السكنية  واملنشآت  املنازل  وهدم  والتهويدية؛  االستيطانية  واألنشطة  واإلنسانية؛  القانونية 

العقوبات الجماعية التي ُيمارسها االحتالل بحق هذه املدينة وسكانها ومقدساتها. 
يتم إرسال هذا التقرير إىل معايل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون املغرتبني.

ث. تقرير "املشهد اإلرسائييل":
والذي يعرض بالتحليل واملناقشة والرتجمة ملوضوعات تشغل االهتمام اإلرسائييل العام، حيث صدر منه خالل العام عدة 

أعداد، بما فيه:
عدد صدر خالل ترشين أول 2015، متضمناً موضوعات عدة، بما فيه أرقام ومعطيات إحصائية بمناسبة العام العربي . 1

الجديد، كعدد سكان إرسائيل، واملستوطنني يف األرايض الفلسطينية املحتلة، والتوقعات الخاصة باالقتصاد اإلرسائييل.
مواطنيها . 2 من  املواطنة  سحب  وإشكاليات  املحتلة،  بالقدس  الراهن  الوضع  فيه  بما  عديدة  موضوعات  متضمناً  ثان،  عدد 

الفلسطينيني.
الحالية، فيما . 3 التي تنتهجها حكومة إرسائيل  عدد ثالث متضمناً عدة موضوعات، بما فيها فشل سياسة "إدارة الرصاع"، 

يتعلق بالرصاع الفلسطيني ـ اإلرسائييل، واالنتقادات املوجهة له من داخل إرسائيل.
عدد رابع، وفيه تم تسليط الضوء عىل مجريات املؤتمر السنوي الثاني والذي نظمته صحيفة "هآرتس" اإلرسائيلية حول . 4

السالم الفلسطيني ـ اإلرسائييل.

2. تقارير وترجمات:  

إعالم  وسائل  عن  تصدر  التي  تلك  فيه  بما  اإلرسائيلية،  لالهتمامات  وتفصيالً  شمولية  أكثر  ورصد  متابعة  عىل  ويشتمل 
ومراكز بحث إرسائيلية، خاصًة ما يتعلق منه بالرصاع الفلسطيني ـ اإلرسائييل، وعرب الداخل، والشؤون األردنية، والذي يتم 

إرساله ملعايل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون املغرتبني، بما فيه:
g  ًتقرير صدر يف كانون ثاني 2015، بقلم العميد احتياط بالجيش اإلرسائييل )قسم القانون الدويل(، والباحثة حاليا

الجانب  أبعاد توجه  باروخ رشبيت، حول  بانينا  أبيب،  تل  لجامعة  التابع  اإلرسائييل،  القومي  األمن  أبحاث  بمعهد 
للقلق  الدولية سبب  الجنايات  العام ملحكمة  املدعي  "قرار  بعنوان:  الدولية، بالهاي،  الجنايات  الفلسطيني ملحكمة 

ال للذعر".
g  تحليل كتبه سفري إرسائيل األسبق يف األردن، عوديد عريان، بمناسبة مرور 20 عاما عىل معاهدة السالم بني األردن

وإرسائيل، ونرشه عىل موقع معهد أبحاث األمن القومي اإلرسائييل.
g  البيت" حزب  من  أرئيل،  أوري   2015 شباط  اإلرسائييل،  اإلسكان  وزير  عن  صادرة  تهديدات  بخصوص  تقرير 

اليهودي" اليميني املتطرف، وزعم فيها بأن العام الحايل 2015، سيشهد تمتعاً لليهود بما أسماه " حقوقهم الدينية 
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والقومية " عىل جبل الهيكل ]املسمى االحتاليل للحرم القديس الرشيف[".  
g  تقرير كتبه املحلل السيايس بالقناة الثانية اإلرسائيلية، أودي سيغال، عن تجاهل الحملة االنتخابية اإلرسائيلية، التي

جرت بآذار 2015، ملوضوع السالم الفلسطيني ـ اإلرسائييل.
g  تقرير بعنوان "مالحظات سياسية وقانونية عىل إخفاق مرشوع القرار األردني ـ الفلسطيني"، كتبه عوديد عريان

وروبي سابيل، العضوبكلية القانون يف الجامعة العربية بالقدس، وحلال فيه الجوانب السياسية والقانونية املرتتبة 
 2014 أول  كانون  من  الثالثني  يف  الدويل،  األمن  ملجلس  املقدم  الفلسطيني  ـ  األردني  القرار  مرشوع  إخفاق  عىل 
بخصوص وضع سقف زمني إلنهاء االحتالل اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية املحتلة عام 1967، وُنرش عىل موقع 

معهد أبحاث األمن القومي اإلرسائييل.
g  الفلسطينية"، أعده الخاصة بالقضية  الديمغرايف يف االعتبارات اإلسرتاتيجية اإلرسائيلية  العنرص  تقرير عن "وزن 

الغربية  القائمة بمستوطنة "أرئيل" بالضفة  أرئيل،  السياسية بجامعة  العلوم  بدائرة  املحارض  د. كوبي ميخائيل، 
أبحاث  والصادر عن معهد  أول 2014"،  2، ترشين  اإلسرتاتيجي، مجلد 17، عدد  "التقييم  بـ  واملنشور  املحتلة،  

األمن القومي اإلرسائييل". 
g  عرض ألبرز مالحظات اإلعالم اإلرسائييل حول عودة السفري األردني إىل تل أبيب، وليد عبيدات، بعد 3 أشهر من

الغياب عىل خلفية االنتهاكات اإلرسائيلية للمسجد االقىص املبارك، خالل ترشين ثاني 2014.
g  الكندي الجنسية، وليم شاباز، شباط 2015، من رئاسة لجنة تقيص الحقائق القانون،  تقرير عن استقالة أستاذ 

األممية، التي كان قد شكلها مجلس حقوق اإلنسان األممي للتحقيق يف االنتهاكات اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية، 
بما فيه عدوانها األخري، صيف 2014، عىل قطاع غزة، بضغط من إرسائيل وتعيني أمريكية بدالً منه، وفيه عرض 

لجملة من ردود الفعل اإلرسائيلية املُرحبة واملحذرة من ذلك.
g  وزارة أعدتها  رسية  وثيقة  بخصوص   ،2015 شباط  اإلرسائيلية،  أحرونوت"  "يديعوت  صحيفة  نرشته  تقرير 

الدولية  الجنائية  املحكمة  فتحها  تنوي  تحقيقات  مواجهة  بهدف  ممثلياتها،  عىل  لتوزيعها  اإلرسائيلية  الخارجية 
حول االنتهاكات اإلرسائيلية باألرايض الفلسطينية املحتلة.

g  اليهود دفع  تستهدف  شيكل  مليون   180 بـ  خطة  عىل   ،2/15 األحد  االرسائيلية  الحكومة  موافقة  عن  تقرير 
الفرنسيني، البلجيكيني واألوكرانيني، للهجرة إىل إرسائيل، ومنشور بصحيفة "جريوساليم بوست".

g  تقرير عن أبرز استنتاجات وتوصيات املسح اإلسرتاتيجي اإلرسائييل، لعامي 2014 ـ 2015 والصادر عن معهد
أبحاث األمن القومي اإلرسائييل.

g  أيار2015، بما فيه عرض الـ 34، بزعامة بنيامني نتنياهو،  الجديدة   تقرير عن "الحكومة االئتالفية اإلرسائيلية 
التفاقاتها االئتالفية، الخطوط العامة لسياساتها، تركيبتها، الرؤى والسري الذاتية ألعضائها ونقاط قوتها وضعفها.

g  طول عىل  جدار  بإقامة  إرسائيل  بدء  عن   ،2015/3/13 الجمعة  اإلرسائيلية،  "هآرتس"  صحيفة  نرشته  تقرير 
حدودها مع األردن ملنع تنظيمات الجهاد العاملّي والدولة اإلسالميّة من التسلل وتنفيذ عمليات.

g  2015 تقرير للكاتب والخبري بالشؤون الخارجية، بوعز بوسموت، يف صحيفة "إرسائيل اليوم" اإلرسائيلية، شباط
بعنوان: "األردن هوالهدف القادم لداعش ومن ثم نحن"، عرب فيه عن تخوفه من وصول داعش لألردن ومن ثم 

إرسائيل.  
g .تقرير بعنوان: "قانون القومية" )إرسائيل دولة قومية لليهود(: الخلفية، ردود الفعل، املضامني، واملخاطر
g  يف كساسبة  معاذ  الطيار  الشهيد  حرق  حادثة  حول  االستخباري،  "ديبكا"  ملف  موقع  نرشها  ملالحظات  عرض 

الثالث من كانون ثاني2015. 
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g  عىل كرد  الكربويل،  وزيد  الريشاوي  ساجدة  للعراقيني،  األردن  إلعدام  اإلرسائيلية  التحليالت  من  لبعض  عرض 
حادثة حرق الشهيد الطيار معاذ كساسبة. 

g .تقرير عن تأثري العنرصية اإلرسائيلية ودفعها لليهود األثيوبيني "الفالشا" لالنتفاض والتظاهر ضدها
g   2015 نيسان  اإلرسائييل،  القومي  األمن  أبحاث  معهد  نرشه  إرسائيليني،  باحثني  لعدة  سيايس  تحليل  عن  تقرير 

بخصوص مبادرة روسية جديدة يف الشأن اإلرسائييل ـ الفلسطيني، بما فيه توسيع اللجنة الرباعية الدولية لتضم 
أطرافاً عربية، وتدرجية الحل، ودمج غزة باملفاوضات.

g  عرض لتقرير موقع باسم رمزي هو"موشيه 71"، نرشه موقع "راوتر" اإلرسائييل، يزعم بقدرة األردن عىل استيعاب
لنحو1،300.000  باستيعابه  فعل  مثلما  املحتلة،  الفلسطينية  األرايض  من  تهجريهم  يتم  فلسطيني  مليون   1.8

عراقي وسوري.
g  بانطباق فيه  العليا، زعمت  االحتالل  أصدرته محكمة  قرار  عن  نيسان 2015،  "هآرتس"،  تقرير نرشته صحيفة 

قانون أمالك الغائبني اإلرسائييل لعام 1950 عىل أبناء الضفة الغربية ممن لهم أمالك بالقدس املحتلة. 
g  تقرير نرشته صحيفة معاريف"، تموز 2015، وعرضت فيه لدراسة وضعها نري عمران، من "معهد اإلسرتاتيجية

مشكلة  ُتخلد  التي  املنظمة  هذه  إلنهاء  إلرسائيل  ذهبية"  "فرصة  املالية  األونروا  أزمة  بأن  فيه  زعم  الصهيونية"، 
الالجئني الفلسطينيني، عىل حد تعبريه.  

g  "الحريديم" اليهود  رشيحة  توسع  احتماالت  عن   ،2015 تموز  اإلرسائيلية،  "هآرتس"  صحيفة  نرشته  تقرير 
العام 2059 إىل نحو50% من سكان إرسائيل، وما يتضمنه ذلك من مخاطر  ]املتزمتني دينيا[ لتصل نسبتهم  يف 

اقتصادية واجتماعية. 
g  والذي اإلرسائييل،  القومي  األمن  أبحاث  ملعهد  الثامن  الدويل  السنوي  املؤتمر  تقرير عرض ملجريات وموضوعات 

جاء تحت عنوان: "إرسائيل يف منطقة مضطربة"، وتحدث فيه كثري من املسؤولني السياسيني واألمنيني من داخل 
إرسائيل وخارجها. 

g   2000 تقرير يسلط الضوء عىل مجريات "مؤتمر هرتسيليا" السنوي، والذي يعقد للمرة الخامسة عرشة منذ العام
والذي جاء هذا العام تحت عنوان: "إرسائيل يف منطقة مضطربة".

g  تقييم إسرتاتيجي إرسائييل، كتبه عوفري وينرت، حول ما يزعم أنها تغيريات أدخلتها وزارة الرتبية والتعليم األردنية
بخصوص مكانة إرسائيل يف الكتب املدرسية األردنية، ونرشه معهد أبحاث األمن القومي اإلرسائييل.

g  التابعة والبيئة"  الداخلية  "لجنة  مناقشات  أثناء  اإلرسائيلية  املهنية  الهيئات  بني  برزت  خالفات  بخصوص  تقرير 
للكنيست اإلرسائييل، تموز 2015، حول الطريقة األمثل لنقل املياه من إرسائيل لألردن.      

g  يف وملحوظ  متزايد  بإقبال  تفيد  معطيات  بخصوص   ،2015 آب  اإلرسائيلية،  "معاريف"  صحيفة  نرشته  تقرير 
أعداد املقدسيني املطالبني بالجنسية اإلرسائيلية.

g  دراسة أعدها كل من السفري اإلرسائييل األسبق باألردن، عوديد عريان، والباحث آدي غروب، يف دورية "عيدكون
إسرتاتيجي" تحديث إسرتاتيجي"، آب 2015، تحت عنوان: "إىل متى سينجح األردن يف الحفاظ عىل استقراره؟"، 
مشريين فيها ملخاطر استفادة الجماعات السلفية الجهادية من تدهور األوضاع اإلقتصادية فيه، كنافذة الستقطاب 

الشباب العاطل عن العمل، إىل جانب مشكالت املياه والطاقة.    
g  للدراسات اإلسرتاتيجية"، كتبها جنرال االحتياط، يعقوب عميدور، تجنب السادات  ـ  دراسة نرشها "معهد بيغن 

فيها تلك التحليالت التي تذهب إىل أن حل القضية الفلسطينية جزء ال يتجزأ من إنهاء اإلضطراب الضارب للمنطقة 
موجهاً أصابع اإلتهام بشكل أوآخر للدين اإلسالمي.      
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g  تقرير بخصوص إعالن وزارة التعاون اإلقليمي اإلرسائيلية، ترشين ثاني 2015، عن كونها بصدد طرح مناقصة
إلقامة جرس جديد عىل نهر األردن، بصفته جزءأً من مرشوع "شاعر يردين" "بوابة األردن" والذي سيشتمل عىل 

منطقة صناعية أردنية ـ إرسائيلية مشرتكة.
g  ومسوغات املهنية  حياته  عن  ملحة  فيه  بما  كوهني،  يويس  اإلرسائييل،  املوساد  لجهاز  الجديد  الرئيس  عن  تقرير 

تعيينه هذا باإلضافة للتحديات التي ستواجهه.

املكتبة:
املواد )كتب، دوريات، تقارير، خرائط، مصورات،..( ذات الصلة بالقضية  املئات من  القسم مكتبة متخصصة، تضم  يتبع 

الفلسطينية، واملكرسة لخدمة روادها املهتمني، من داخل وخارج الدائرة.
مرتجمة اللغة العربية: 

ذات  واملواد  املوضوعات  من  العديد  وإعداد  برتجمة  العام  خالل  ساهمت  بالعربية،  مختصة  مرتجمة  القسم  ضمن  تعمل 
الصلة أعاله، باإلضافة ملهام ذات صلة بعمل الدائرة ككل، كرتجمة وثائق خاصة بمراجعيها من طالبي تصاريح السفر واإلقامة 

والجسور وما شابه.

ثالثًا: أنشطة وإنجازات قسم اإلعالم  واالتصال:

يقوم هذا القسم بمتابعة وتغطية نشاطات الدائرة إعالمياً، بما فيه تزويد وسائل اإلعالم باألخبار واملعلومات ذات الصلة، 
إضافًة إىل متابعة ملف الزيارات.

خالل العام 2015، قام القسم بإنجاز العديد من األنشطة، ومنها:
مواصلة إصدار دورية "الرشوق":	 

واصل القسم إرشافه عىل إصدار دورية "الرشوق" الشهرية، والتي صدرت يف العام 2014، حيث صدر منها خالل العام 
موضع التقرير 6 أعداد، متضمنًة تغطيًة إضافية للمبادرات واملكارم امللكية واملشاريع التي تنفذها الدائرة يف املخيمات، وأيضاً 
بالتعاون مع مانحني دوليني، وأبرز أنشطتها وكذا أنشطة لجان خدمات املخيمات وهيئاتها االستشارية، مثلما  التي تتم  تلك 

هوالحال بالنسبة ألنشطة وكالة الغوث الدولية )األونروا( هناك.
إعداد وتصميم بروشور منهجية "إدارة املعرفة"، وذلك لغايات اشرتاك الدائرة بجائزة امللك عبدالله الثاني للتميز.	 
عديد من األنشطة التي يقوم بها القسم وبصورة دورية، بما فيه: 	 
الدينية 	  املناسبات  يف  الحسني  بن  الثاني  عبدالله  امللك  الهاشمية  الجاللة  صاحب  لحرضة  التهنئة  برقيات  إعداد 

والوطنية.
إعداد نرشة إعالمية بأبرز األخبار واملوضوعات الواردة يف وسائل اإلعالم، وبخاصة ما يتعلق منها بأنشطة الدائرة 	 

واملؤسسات ذات الصلة، كلجان املخيمات واألونروا.
بهذا 	  والتنسيق  املخيمات،  أويف  داخلها  سواء  بالدائرة،  الصلة  ذات  واملناسبات  للقاءات  اإلعالمية  التغطية  توفري 

الخصوص مع وسائل اإلعالم املختلفة، من صحافة وإذاعة وتلفزيون..
تكنولوجيا 	  بالتنسيق مع مديرية  اإللكرتوني،  الدائرة عىل موقعها  بأنشطة  الصلة  ذات  األخبار واملوضوعات  نرش 

املعلومات بالدائرة.
إعداد نرشة يومية بالوفيات، ورسائل التعزية الخاصة.	 
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إعداد كتب التهاني الخاصة باملناسبات الوطنية واالجتماعية.	 
إعداد ملخصات عن "التقرير الشهري" الصادر عن املديرية، وإرساله ملؤسسات إعالمية، محلية وخارجية، بما فيه 	 

وكالة األنباء األردنية.
ملف الزيارات:	 

يقوم القسم باستقبال طلبات لزيارة مخيمات الالجئني الفلسطينيني باململكة، بما فيه من قبل دبلوماسيني، باحثني وطالب 
إلعداد  واملحلية،  الدولية  اإلعالم  وسائل  مراسيل  قبل  من  مماثلة  طلبات  إىل  إضافة  وغريها،  وأمريكية  أوروبية  جامعات  من 
قام  حيث  واملتابعة،  التنسيق  وثم  الالزمة،  املوافقات  عىل  للحصول  املعنية  الجهات  مخاطبة  ثم  ومن  بها،  خاصة  موضوعات 

وخالل العام )2015(، بتنسيق ومتابعة العرشات منها، بما فيه:   
g .زيارة سفرية الواليات املتحدة األمريكية الفتتاح عيادة يف منطقة النزهة
g .ملخيم جرش لالطالع عىل مرشوع الرصف الصحي )SDC( زيارة الوكالة السويرسية للتعاون 
g .3 زيارات للهيئة امللكية لألفالم بهدف تصوير أفالم يف املخيمات
g .زيارة لرشكة "طيف لإلنتاج الفني" لتصوير تقارير عن املبادرات الشبابية يف املخيمات
g  :ثمان زيارات لالطالع عىل الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث الدولية )األونروا(" يف املخيمات، وذلك عىل النحوالتايل

زيارة وفد أملاني ملخيم البقعة؛ زيارة لوكالة التنمية السويدية ملخيم جرش؛ زيارة طالب من جامعة "سان رفاييل" 
اإليطالية للتدريب يف مجال صحة املجتمع؛ زيارة للسفري النرويجي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ملخيم جرش 
الكندية للتدريب يف  زيارة طلبة من جامعات أمريكية لعيادات األونروا؛ زيارة طالبة من جامعة "دي مونرتيال" 
عيادات األونروا؛ زيارة الدكتور أكريا بوسكي )اليابان( ملخيم الحسني؛ زيارة طالب من جامعة "ليدز" الربيطانية 

إلجراء بحوث حول الصحة العقلية باملخيمات.
g  أنشطة عن  فيلم  لتصوير  زيارة  منها  للمخيمات،  "جايكا"  الدويل  للتعاون  اليابانية  للوكالة  زيارات  عدة  ترتيب 

مرشوعها الخاص بتحسني األوضاع املعيشية يف املخيمات، وزيارة لوفد منها ملخيمي البقعة وحطني لالطالع عىل 
مشاريعها هناك. 

g  .زيارة 27 طالب وطالبة من مؤسسات تعليمية أمريكية ملخيم البقعة
g .زيارة منظمة  دولية تطوعية "الحق يف اللعب" ملخيمات البقعة، إربد، جرش والزرقاء
g .زيارة جمعية الشابات املسيحيات ملخيم البقعة
g .زيارة "جمعية العروة الوثقى" ملخيمي البقعة وجرش
g .زيارة التلفزيون األملاني ملخيم مادبا بهدف إعداد تقرير عن مستقبل القضية الفلسطينية
g  العربية اململكة  تربعات  حول  تقرير  إعداد  بهدف  املفتي  عزمي  الشهيد  ملخيم  التفزيونية  العربية  لقناة  زيارة 

السعودية.
g .زيارة لتسعة أشخاص من "مركز الرشق والغرب" األوروبي ملخيم سوف
g .زيارة لصحفي من صحيفة "نيكايا" اليابانية ملخيم الشهيد عزمي املفتي
g .زيارة لقناة الجزيرة الوثائقية ملخيم الوحدات لتصوير فيلم وثائقي

زيارة لرشكة "سما يافا" ملخيمي البقعة والوحدات لتصوير فيلم.
g .زيارة طالبة من الجامعة األردنية األملانية ملخيمي الشهيد عزمي املفتي وإربد
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مديرية الشؤون اإلدارية

أواًل: قسم الموارد البشرية

حيث  أدائهم،  وتقييم  فيه  العاملني  وتوجيه  القسم  وأنشطة  مهام  تنفيذ  عىل حسن  اإلرشاف  عام  بشكل  القسم  هذا  يتوىل 
يقوم بـ : 
g  الوظائف وإعداد جدول تشكيالت  األصول،  الدائرة واستكمالها حسب  يف  الجدد  املوظفني  تعيني  إجراءات  تنظيم 

الخاص بالدائرة  ومتابعة ما يطرأ عليه.
g  التدريبية واالحتياجات  لها  اإلسرتاتيجية  الخطة  مع  ينسجم  بما  الدائرة  ملوظفي  الداخيل  التدريب  خطط  إعداد 

للموظفني.
g .متابعة املوفدين من موظفي الدائرة يف دورات تدريبية وتقييم أثر التدريب يف تحسني مستوى األداء الفردي
g .اإلرشاف عىل كافة اإلجراءات الوظيفية للموظفني بدءاً من تعيينهم وحتى انفكاكهم عن العمل
g .اإلرشاف عىل عملية إدارة وتقييم األداء الوظيفي للموظفني
g  . متابعة تحديث وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي للموظفني
g .التنسيق بني مختلف املديريات يف الدائرة لتحديد االحتياجات الوظيفية
g  التنسيق واملتابعة مع مختلف الوزارات والدوائر ذات العالقة باملوارد البرشية، الضمان االجتماعي، ديوان الخدمة

املدنية، مديرية التقاعد املدني، وزارة الصحة.

 منجزات القسم للعام 2015:

مديرية الشؤون اإلدارية / قسم الموارد البشرية 

إنجازات قسم املوارد البرشية  لعام 2015  
العدداسم اإلجراءالرقم

12كتب وجداول حركة الوظائف إىل دائرة املوازنة العامة 1
117براءات الزيادة السنوية للموظفني .2
15قرارات العالوة اإلضافية3
4براءات تعديل الوضع وتغيري املسمى الوظيفي4

إعداد قرارات والتهنئة للرتفيع الوجوبي والجوازي والرباءات )9 موظفني( 5
23لعام 2015 .

24إصدار كشوفات شهرية أولية للزيادات السنوية والرباءات الخاصة بها6
إجراءات التأمني الصحي  )جديد، تجديد، تغيري درجة إقامة، إضافة، بدل 7

47فاقد، إلغاء وتسليم بطاقات( .

14معامالت الضمان االجتماعي بأنواعها .8
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العدداسم اإلجراءالرقم
12اإلجازات دون راتب وعالوات  )منح وتمديد وقطع ( .9

44اإلجازات العرضية واملرضية الرسمية واألمومة واألبوة10
28كتب  )تكليف، انتداب، نقل ( .11
4كتب تدريب ميداني12
12كتاب تعبئة نموذج طلب شواغر باإلضافة إىل تعبئة النماذج املطلوبة 13

14
إعداد جدول تشكيالت الوظائف لعام  2016 وتعبئة نماذج الديوان 

الخاصة به مع استمرارية املناقشة واملتابعة مع ديوان الخدمة املدنية ودائرة 
املوازنة العامة لحني صدور جدول التشكيالت يف نهاية العام 

16 نموذج

إجراءات التعيني  )بعقود سنوية وشاملة وبدل مجاز ( واملخاطبات الخاصة 15
52بها

70إجراءات إنهاء الخدمات بكافة أنواعها ومراحلها16
119إجراءات إعداد سجالت األداء للموظفني  )عىل مرحلتني (17
119إجراءات إعداد التقارير السنوية  للموظفني18
55كتب التعاميم والرتشيحات فيما يخص املنح الدراسية والدورات التدريبية19
25إجراءات الرتشيح للجوائز يف نظام الخدمة املدنية20
عىل مدار العامإجراءات وتقارير الدوام اليومي21
عىل مدار العامإعداد البيانات الخاصة باملوظفني  )تحديث البطاقة اإللكرتونية (22

تزويد دائرة اإلحصاءات العامة باستبانة بيانات املوظفني إضافة إىل مسح 23
2االستخدام .

1إعداد  كشف اإلنجاز السنوي للقسم لعام 2015 م . 24

ثانيا :  قسم خدمة الجمهور

منجزات قسم خدمة الجمهور للعام 2015 :
يعمل قسم خدمة الجمهور عىل استقبال طلبات املواطنني وتقديم الخدمة املثىل لهم ويقدم هذا القسم املهام التالية:

تدقيق الوثائق املطلوبة للمعامالت حسب نوع الطلب. . 1
تزويد املواطن بكفالة عدلية يف حال جاءت املوافقة عىل املعاملة من الجهات املختصة. . 2
تزويد املواطن بعنوان املوقع اإللكرتوني للدائرة ملتابعة معاملته. . 3
تنزيل اسم مقدم الطلب عىل املوقع اإللكرتوني للدائرة يف حال املوافقة األمنية، أوالرفض. . 4
الرد عىل استفسارات املواطنني بخصوص طلباتهم هاتفياً. . 5
مخاطبة مكتب التمثيل األردني إلصدار التصاريح لألشخاص الذين حصلوا عليها. . 6
االجتماعية . 7 والتنمية  الوطنية  واملعونة  الصحية  والخدمات  والالجئني  النازحني  بطاقات  بأعمال  القسم  موظفي  قيام 

وصندوق الزكاة. 
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تصديق جميع الكتب الواردة وذكرها حسب األصول باإلضافة إىل تصديق شهادات امليالد والوفاة والوكاالت واإلقراض . 8
الزراعي. 

مخاطبة دائرة األرايض ملعرفة األرايض للمواطنني. . 9
طلبات بطاقات املؤن للنازحني والالجئني ونقلها من الضفة الغربية وغزة لعمان ومخاطبة وكالة الغوث الدولية. . 10

التايل يبني إنجازات الق�سم خالل الفت�رة م�ن 2015/01/01 والج�دول 
 ولغاي�ة 2015/12/31

عدد اسم املعاملةالرقم
املعامالت

معامالت استقدام أبناء قطاع غزة بقصد الزيارة، العالج، الدراسة، 1
2355السفر إىل الخارج .

200معاملة إقامة طالب .2
443معاملة تعيني معلمني ومعلمات .3
275معاملة طالب تدريب مهني .4
50معاملة طالب مدارس حكومية وخاصة .5
944معاملة مكتب التمثيل األردني .6
74معاملة مراجعة املخابرات .7
681كفاالت عدلية . 8

ثالثًا: قسم الديوان

يعمل الديوان عىل استقبال املراجعني وتوجيههم إىل املديريات املختلفة والرد عىل استفساراتهم.
منجزات القسم  لعام 2015

الدائرة . 1 ملكاتب  كتاب   )  9302( إصدار   تم  وقد  املختلفة  بالطرق  وتوزيعها  املعنية  للجهات  الدائرة  من  الكتب  تصدير 
والوزارات والدوائر واملؤسسات املختلفة.

استالم الربيد من الجهات املختلفة وتحويلها إىل املديريات حسب االختصاص وقد تم توريد  )11811 ( كتاب وتحويله . 2
إىل املديريات.

تم تحديث وترتيب وفهرسة مجموعة من امللفات يف شعبة األرشيف.. 3
متابعة اإلجابة عىل الكتب الواردة للدائرة وتسديد قيودها.. 4
طباعة الكتب الرسمية والتقارير اليومية والشهرية يف قسم الطباعة .. 5
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رابعا: قسم التطوير المؤسسي

منجزات القسم للعام 2015

الهيئات . 1 املدنية وغريها من  الخدمة  العامة وديوان  االدارة  واملنعقدة يف معهد  التدريبية  والربامج  العمل  حضور ورشات 
الحكومية ومثالها ما ييل :

الخطة التدريبية للدوائر الحكومية لعام 2015 . . 2
هندسة العمليات يف الدوائر الحكومية .. 3
إجراء مسوحات قياس متلقي الخدمة يف الدوائر الحكومية .. 4
الدليل التشاركي يف التخطيط االسرتاتيجي يف الدوائر الحكومية .. 5
الدليل التنظيمي واإلجرائي للوحدات التنظيمية يف الدوائر الحكومية .. 6
التدريب عىل إجراءات البعثات والدورات يف دوائر الخدمة املدنية . . 7

الدائرة ومكاتبها يف املخيمات ومتابعة توزيعها وتعبئتها  القيام بتصميم وإعداد استبانة لقياس رىض متلقي الخدمة من 
وتحليلها . 
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