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 العام:كلمة املدير 

بالعمل على توفير الرعاية   ،1948األولى عام    استمرت الدولة األردنية ومنذ استقبالها ملوجة اللجوء الفلسطيني 

أرضها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وكذلك دعم القضية الفلسطينية  الكريمة لالجئين الفلسطينيين على

تها  بكامل إمكاناتها في املنابر واملحافل اإلقليمية والدولية للحصول على كامل الحقوق الفلسطينية املشروعة التي أقر  

 من هذا الحرص جاء إنشاء دائرة الشؤون الفلسطينية عام  شرعية ال
ً
االرتباط    قرار فك، بعد 1988الدولية. وانطالقا

تتبع ملعالي وزير الخارجية وشؤون املغتربين، ولتكون    واإلداري    القانوني   أردنية،  الغربية كمؤسسة رسمية  مع الضفة 

لتوفير الرعاية وتقديم الخدمات لالجئين الفلسطينيين،   ؛1950ذ عام  امتداًدا للمؤسسات األردنية التي تم إنشاؤها من

 والعمل على إدارة شؤون املخيمات الثالثة عشر املقامة على األراض ي األردنية. 

الفلسطينية الشؤون  دائرة  وواجبات  مهام  أهم  وإسالمًيا    : ومن  عربًيا  الفلسطينية  القضية  تطورات  متابعة 

شؤو و ودولًيا،   على  الال اإلشراف  الفلسطينيين،  ن  نشاطات  و جئين  على  اإلشراف  إلى  إضافة  املخيمات،  شؤون  إدارة 

الدولية   الغوث  وكالة  املعنيين    ()األونروا()وبرامج  الدوليين  والشركاء  املانحة  الدول  مع  الشراكة  وتعزيز  األردن،  في 

 بقضايا اللجوء الفلسطيني.

تهدف إلى اإلسهام في إبراز الدور األردني الداعم    اتيجيةة إستر وتنطلق دائرة الشؤون الفلسطينية في عملها من رؤي

 . للقضية الفلسطينية، وضمان تقديم أفضل الخدمات ملجتمع الالجئين الفلسطينيين في األردن

 ،2021-2019  لألعوامولتحقيق هذه الرؤية، عملت الدائرة على ترجمة رؤيتها ورسالتها وفق خطتها اإلستراتيجية  

لتقد خدمالساعية  تخطيط  يم  وفق  املخيمات،  في  خاصة  الفلسطينيين  الالجئين  ملجتمع  وديمومة  نوعية  ذات  ات 
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الغوث لأمثل    واستغالل  الستثمار وكالة  فاعلة، وتسهيل عمل  بناء شراكات محلية ودولية  املتاحة من خالل  لموارد 

برا تنفيذ  خالل  من  وهذا  الفلسطينية،  القضية  ومتابعة  ))األونروا((،  خدمالدولية  تلبية مج  على  تركز  متنوعة،  ية 

مع   تمويلية  آفاق  فتح  وكذلك  املجتمعية،  واملتطلبات  والنواحي  التحتية،  الُبنى  مجال  في  املخيمات  أبناء  احتياجات 

 الجهات الدولية املانحة، بما يضمن لهم تحسين األحوال املعيشية والحياة الكريمة. 

دعمه  عن  السامية  امللكية  املكارم  انفكت  السخ وما  االحتياجات ا  من  الكثير  وتلبية  االستجابة  في  والفاعل  ي 

افق اجتماعية، ودعم مباشر  و صحة،  و تغطية كافة املناحي الحياتية من تعليم،    األساسية لالجئين الفلسطينيين، عبر  مر

 لألسر الفقيرة.  

الفلسطينية، وإعداد التقارير والدراسات ذات الص لة، وكذلك اإلشراف  هذا إضافة ملتابعة تطورات القضية 

   خاصة.امة، وداخل املخيمات واملتابعة لعمل وكالة الغوث الدولية ))األونروا(( في األردن ع

 عام دائرة الشؤون الفلسطينية مدير                                

 املهندس رفيق خرفان                                                                                                                                                                 
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 مخيمات الالجئين الفلسطينيين في األردن

 نبذة تاريخية: 

لك  ( ألف فلسطيني إلى هجرة أرضهم ووطنهم، وذ750العربية اإلسرائيلية األولى، اضطر حوالي ) ، وبعد اندالع الحرب 1948عام 

لألردن   وكان  الفلسطينيين.  بحق  اإلسرائيلية  القوات  نفذتها  قسري  تهجير  عمليات  الالجئين  نتيجة  استقبال  من  األكبر  النصيب 

قبل إعالن فك االرتباط معها. وتشير اإلحصاءات الرسمية لوكالة الغوث    الفلسطينيين سواء في الضفة الشرقية أو الغربية من نهر األردن

من مجموع    % 42ما نسبته    ( مليون الجئ أي2.3هو )   2018وا(( إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين في األردن حتى عام  الدولية ))األونر 

لخمس: األردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع  الالجئين الفلسطينيين املسجلين لدى الوكالة الدولية في مناطق عملياتها ا 

 غزة.

 

الغرب، ونتيجة احت1967في عام   ر عدد الل إسرائيل للضفة  د 
ُ
إلى األردن، وق النزوح  ية وقطاع غزة حصلت موجة أخرى من 

الغربية أو قطاع غزة، واضطروا  ( ألف نازح، كان حوالي نصفهم الجئين يقطنون في مخيمات الضفة  250النازحين في حينه بحوالي ) 

 للجوء مرة ثانية خالل أقل من عشرين عاًما. 
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الضفة الغربية وقطاع غزة استمرت عمليات النزوح إلى األردن؛ بسبب سياسات االحتالل  تي أعقبت احتالل  وخالل السنوات ال

لسطينية وغيرها من املمارسات سواء على الصعيد  اإلسرائيلي وممارساته، إذ أدت أوامر اإلبعاد العسكرية، وهدم املنازل والقرى الف

 لفلسطينيين باتجاه األردن.   العسكري أو االقتصادي إلى تهجير اآلالف من ا

 
  نشأة وتطور املخيمات: 

أدت موجات اللجوء والنزوح إللقاء أعباء كبيرة على الدول املضيفة، وبشكل خاص الجوانب اإلنسانية منها، من ناحية توفير  

نشئت املخيمات في البداية من  املأوى واملأكل وامللبس، ومع التوقعات التي كانت سائدة آنذاك بقرب عودة هؤالء الالجئين إلى وطنه
ُ
م، أ

اون مع وكالة الغوث الدولية ))األونروا(( في إنشاء هذه املخيمات في  مواد بسيطة ومؤقتة وهي الخيم، إذ ساهمت الدولة األردنية بالتع

ارهم، وكان البد من  ومع استمرار قيام قضية الالجئين الفلسطينيين، وعدم تمكينهم من العودة إلى دي  .الشرقية والغربية  الضفتين

أنشئت في البداية املساكن الدائمة من مواد )الزينكو( والطوب، وعندما    مراعاة أوضاعهم اإلنسانية من حيث توفير املساكن املالئمة،

 اآلن تطورت هذه املساكن لتكون مبنية من املواد الخرسانية والطوب. استقر ت األوضاع كما هي 

( مليون الجئ فلسطيني، ويقيم نحو 2.3، يقيم في األردن حوالي ) 2018لعام  ))األونروا((    حسب سجالت وكالة الغوث الدولية 

م اآلخرون في عدة تجمعات سكانية في  ( ألف الجئ منهم في ثالثة عشر مخيما منتشرة في مناطق مختلفة من اململكة، فيما يقي420) 

 العاصمة عمان واملدن الرئيسة.

 

 

 

 
1952عام  األردنمخيم وادي   

 
1967خيم غور نمرين عام م  
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 : ة إلدارة شؤون املخيماتاملؤسسات األردنية الرسمي 

الدولة األردنية العديد من األجهزة الرسمية إلدارة شؤون مخيمات الالجئين والنازحين الفلسطينيين في األردن،    ملكية أنشأت بتوجيهات  

 والتي تسلسلت على النحو اآلتي:

 وزارة شؤون الالجئين:  -1

عام  ئأنش  الوزارة  هذه  املغفو   ،1950ت  بتوجيهات من جاللة  له  وذلك  األول   -بإذن هللا    - ر  الرعاية    ؛امللك عبد هللا  تقديم  أجل  من 

جبروا على ترك ديارهم.
ُ
 واالهتمام لالجئين الفلسطينيين الذي أ

 نشاء والتعمير: وزارة اإل -2

م  الرعاية واالهتما  آلت اليه مسؤولية  إذول  امللك عبد هللا األ   -بإذن هللا    - بتوجيهات من جاللة املغفور له    ،1950ت هذه الوزارة عام  ئأنش 

الالجئين، وقامت أمر معيشتهم،    بشؤون  الالجئين وتسهيل  لتأمين  بعمل دؤوب  الوزارة  الالجئين    إذهذه  إنشاء مخيمات  في  ساهمت 

 كبيرة في النواحي التعليمية والصحية واالجتماعية بالتعاون مع املؤسسات  
ً
الفلسطينيين في الضفتين الغربية والشرقية، وبذلت جهودا

 . ( )األونروا( الدولية )  لرسمية ووكالة الغوث ا

 اللجنة الوزارية العليا لشؤون األراض ي املحتلة:  -3

اللجنة بعد عام   له    ،1967تشكلت هذه  املغفور  امللك  الحسين بن طالل، وعضوية تسعة وزراء، وذلك   -  بإذن هللا  -برئاسة جاللة 

 .1967 لإلشراف على شؤون الضفة الغربية وشؤون النازحين بعد حرب

 لة: رض املحتاملكتب التنفيذي لشؤون األ  -4

نش ئ
ُ
حق بمجلس الوزراء.  اكجهاز سكرتاري ،1971عام   أ

ْ
ل
ُ
 للجنة العليا لشؤون األرض املحتلة وأ

 وزارة شؤون االرض املحتلة:  -5

نش 
ُ
 ن والنازحين. لتحل محل وزارة اإلنشاء والتعمير واملكتب التنفيذي في رعاية شؤون الالجئي  ،1980ت هذه الوزارة عام ئأ

 دائرة الشؤون الفلسطينية:  -6

لغيت1988فك االرتباط القانوني واإلداري مع الضفة الغربية عام    بعد قرار 
ُ
ت دائرة الشؤون  ئوزارة شؤون األرض املحتلة، وأنش  ، أ

 لرعاية على شؤون الالجئين والنازحين في األردن. الفلسطينية لتتولى اإلشراف وا 
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 ردن مخيمات الالجئين في األ 

 1948بعد حرب  أنشئتمخيمات الالجئين الـخمسة التي  

 تاريخ اإلنشاء  اسم املخيم 

 1949 مخيم الزرقاء 1

 1951 ربد إمخيم  2

 1952 مخيم الحسين  3

 1955 مخيم الوحدات  4

 1956 مخيم مأدبا 5

 1967بعد حرب عام  أنشئتمخيمات النازحين الثمانية التي  

 خ اإلنشاء  ريتا اسم املخيم         

 1968 مخيم الطالبية  1

 1968 مخيم البقعة  2

 1976 مخيم سوف  3

 1968 مخيم جرش  4

 1968 مخيم الشهيد عزمي املفتي  5

 1966 مير حسن مخيم حي األ  6

 1968 مخيم حطين  7

 1969 السخنة مخيم  8
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 ستراتيجية دائرة الشؤون الفلسطينية ا

2019-2021 

 
 ـــة: الرؤيــ

افق مع مصالح   إدارة متميزة لتقديم أفضل ما يمكن لخدمة الالجئين الفلسطينيين في األردن والقضية الفلسطينية بما يتو

 الدولة األردنية . 

 

 :الرسالـــة

 وضمان تقديم خدمات أفضل ملجتمع الالجئين الفلسطينيين في  ، سهام في إبراز الدور األردني الداعم للقضية الفلسطينيةاإل 

 ومن خالل بناء شراكات فاعلة.  ن وفقا للموارد املتاحة األرد

 

 القيم املؤسسية: 

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

 متمثلة بما يلي: والخارجية،

 .احترام كرامة اإلنسان ❖

 .العمل بروح الفريق الواحد ❖

 .سؤولية املجتمعيةملا  ❖

 .املساءلة والشفافية  ❖

 املبادرة واإلبداع. ❖

 

 : األهداف اإلستراتيجية

 رصد وتحليل شؤون القضية الفلسطينية إلسناد الدور األردني الداعم لها. ❖

 دعم ومتابعة أنشطة وكالة الغوث الدولية. ❖

، ةبشــرية، مالي) ة واالســتغالل املثل للموارد املتاحة  تحســين الخدمات املقدمة ملجتمع الالجئين من خالل تطبيق الحاكمية الرشــيد ❖

 تقنية(.
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 إلفلسطينيةإلهيكل إلتنظيمي لدإئرة إلشؤون  
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 أهم محاور عمل الدائرة:

 

 املبادرات امللكية السامية واملشاريع الخدمية لالجئين.  محور  ❖

 . محور وكالة الغوث الدولية ❖

 الدولية. واملنظماتالتمويل  محور  ❖

 وإبراز الدور األردني الداعم لها. ات القضية الفلسطينية بعة تطور محور متا ❖

 . الدائرة تقدمها التي  العمليات محور  ❖

 .البشرية املوارد حور م ❖
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 الهاشمية:  االهتمام والرعايةالقضية الفلسطينية في صدارة 
 

الساعية  صلب الجهود  األردنية    حتلوت  ية  األردنتحظى قضية الالجئين الفلسطينيين باهتمام وأولوية عليا في السياسة  

نضال   الصلةلدعم  ذات  الدولية  املواثيق  أقرتها  التي  والقانونية  اإلنسانية  بحقوقهم  التمسك  في  واملتمثلة   ،الفلسطينيين 

 لقرارات الشرعية الدولية، لذا يواصل    ،وطنهم وديارهمإلى  بالعودة  
ً
 األردن وتعويضهم عن األضرار واملعاناة التي لحقت بهم وفقا

، انطالقا من الوصاية الهاشمية على املقدسات اإلسالمية واملسيحية - حفظه هللا ورعاه -وبقيادة جاللة امللك عبد هللا الثاني 

  
ً
في القدس، التصدي لالنتهاكات واالعتداءات التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي لطمس هويتها العربية اإلسالمية سعيا

   . يادتها عليهالتهويدها وفرض س

الرعاية   أل وتتجسد  املتواصلة    ءبناامللكية  امللكية  اللقاءات  من خالل  الفعالياتاملخيمات  في    مع  واألهلية  الشعبية 

ه الطلبة أبناءمنها ما يخص    املبادرات واملكارم امللكية التي شملت كافة مخيمات الالجئين في اململكة، نذكر إلى    إضافة  ، املخيمات

خيمات من خالل توزيع طرود الخير وكذلك قطاع الشباب  عدا وما يخص فقراء امل ( مق350لرسمية بتخصيص ) في الجامعات ا

في رفع  واملباشر الكبير  والبنية التحتية للمخيمات مثل إنشاء مراكز تنموية شاملة والتي كان لها األثر   ،بإنشاء مالعب وغير ذلك

 املخيمات. أبناءمستوى معيشة 

لكية السامية للحكومة املوقرة بتوفير كل الرعاية واالهتمام ملخيمات الالجئين الفلسطينيين  هات املالتوجيإضافة إلى  

هم املعيشية فيها، واستدامة البنى التحتية للخدمات املقدمة لهم، حيث تقوم  دائرة الشؤون الفلسطينية أوضاعلتحسين  

ها التخفيف من معاناة الالجئين الفلسطينيين في املخيمات  من شأنالتي    وتنفيذ املشاريع الخدمية  ،بتقديم العديد من الخدمات

املعيشية مثل خدمات البنى التحتية من طرق وممرات وتصريف مياه أمطار، إذ    األوضاعوتحسين    ،الثالثة عشر في اململكة

 ،ات املتاحةإلمكانضمن ا  تقوم  الدائرة ومن خالل لجان خدمات املخيمات بشكل متواصل العمل على إدامة هذه الخدمات 

والبلديات املجاورة   ،وأمانة عمان الكبرى   ،وزارة األشغال العامة واإلسكانمثل:  وبالتعاون املستمر مع مؤسسات الدولة األخرى  

 املشاريع التي تنفذ من قبل جهات دولية مانحة في كافة املخيمات . إلى  إضافةلهذه املخيمات،  

 :2019أبرز محطات العام 

 مخيم الشهيد عزمي املفتي:  في قاعة حافتتا -1

الهاشمي امللكي  الديوان  قاعة    افتتح رئيس  امللك  مبادرات جاللة  تنفيذ  متابعة  لجنة  رئيس  العيسوي  يوسف حسن 

، بحضور وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد  مخيم الشهيد عزمي املفتيفي  متعددة األغراض  
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و  العموش،  املعاني،  فالح  املهندس  واإلسكان  العامة  األشغال  جاءوزير  امللكية    وقد  للتوجيهات  ا 
ً
تنفيذ القاعة  هذه  إنشاء 

سين مستوى الخدمات املقدمة للمواطنين، خاصة  بهدف تح   ئها،السامية، خالل لقاءات جاللة امللك مع وجهاء املحافظة وأبنا

ا  التعليم، وكذلك تمكين مؤسسات املجتمع  في في مجال  املحلية، وتفعيل مشاركتها  في خدمة مجتمعاتها  ملدني وتعزيز دورها 

 ة.  مسيرة التنمية املستدام

 

 األغراض في مخيم الشهيد عزمي املفتي قاعة متعددةالعيسوي في افتتاح 

 احتفال الشؤون الفلسطينية بعيد االستقالل: -2

  دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان الخدمات والهيئات االستشارية رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز االحتفال الذي أقامته  

مخيمات   في  الشعبية  والفعاليات  املدني  املجتمع  الومؤسسات  اململكة  استقالل  بعيد  والسبعيناململكة  الحسين    ثالث  مدينة  في 

افق   مساء الخميسللشباب   ي قادها الهاشميون وأحرار األمة من  باعتبار أن هذا الوطن هو ثمرة الثورة العربية الت  .31/5/2019املو

اظهم على الثوابت الوطنية وااللتفاف حول القيادة  . كما جاء الشكر والتقدير ألبناء املخيمات على حفإلرادتهمحريًرا  أبناء األردن ت 

 طنية. الهاشمية والشد على يدها تجاه موقفها األزلي املشرف لصالح القضية الفلسطينية والقدس، وتعزيز الوحدة الو 
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 رفيق خرفان عام الشؤون الفلسطينية م.ر الرزاز ومدير رئيس الوزراء عم

 : ()األونرواأزمة إضراب موظفي  في إنهاءاملساهمة  -3

الشؤون    ساهمت بدور دائرة  موظفي    الفلسطينية  إضراب  إنهاء  في  ومحوري  اجتماعها  )األونروا( هام  خالل  اتحاد   من  مع 

  خالل من  ،  لهاحل  إلى  وفتح مجال الحوار للوصول    ،والعاملين لديها  )األونروا( بين    األزمةتطويق  ل  ؛الدائرةفي مبنى    )األونروا( في  العاملين  

في منطقة عمليات    تحسين لديها  للعاملين  املعيشية  التي تعيشها  األردنالظروف  الصعبة  املالية  الظروف  بعين االعتبار  ، مع األخذ 

 . الوكالة

 
 جانب من االجتماع مع اتحاد العاملين في )األونروا(  
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 ونروا(: لقاء اللجنة االستشارية )لأل -1

التقى مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، املهندس رفيق خرفان، في أبو ظبي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون  

املتحدة التي تشغل حاليا منصب نائب رئيس اللجنة االستشارية لوكالة الغوث الدولية سلطان  التنمية الدولية في دولة اإلمارات العربية  

افق  محمد الشا ة للوكالة، وأولويات  ، وقد نوقشت في هذا اللقاء القضايا املتعلقة باللجنة االستشاري2019./15/9مس ي، يوم األحد املو

ماراتي؛ الستقطاب الدعم السياس ي واملالي لها ملساعدتها في الوفاء بخدماتها التي  عملها، وسبل العمل املشترك بين الجانبين األردني واإل 

 الفلسطينيين في ظل الظروف الحرجة. تقدمها لالجئين 

 استضافة االجتماع التنسيقي يف عمان للدول املضيفة لالجئني الفلسطينيني:  -2

سيقيا للدول العربية املضيفة لالجئين الفلسطينيين  ، اجتماعا تن 16/06/2019استضافت دائرة الشؤون الفلسطينية بتاريخ  

ومصر،  وفلسطين،  ولبنان،  سوريا،  من  وفود  اللجنة    بمشاركة  اجتماع  انعقاد  قبيل  االجتماع  هذا  ويأتي  العربية،  الدول  وجامعة 

 ، في البحر امليت.  17/06/2019لدولية )األونروا( الذي عقد يوم اإلثنين االستشارية لوكالة الغوث ا

املضيفةوق العربية  الدول  في  الفلسطينيين  شؤون  على  املشرفين  مؤتمر  لتوصية  تنفيذا  االجتماع  هذا  جاء  لالجئين    د 

حث والخروج بموقف عربي موحد من قضايا  ؛ للب2003الفلسطينيين في دورته التاسعة والستين والتي عقدت في القاهرة في كانون الثاني  

تحديات مع وجود  )األونروا(،  أميركية    وتطورات  مساٍع  ظل  في  كيانها،  وتهدد  بالوكالة  تعصف  وسياسية  مالية  مسبوقة  وغير  خطيرة 

 ألمم املتحدة. عو إلنهاء عملها، وبالتزامن مع التصويت على تجديد التفويض املمنوح إليها من قبل الجمعية العامة ل إسرائيلية تد

 
 ن من االجتماع التنسيقي للدول املضيفة لالجئين الفلسطينيي
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 لقاء الصندوق السعودي للتنمية:  -3

، ملمثل الصندوق السعودي للتنمية 21/8/2019كان لقاء مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية املهندس رفيق خرفان في تاريخ 

  دس محمد النملة، يهدف إلى االطالع على سير العمل باملشاريع اإلنشائية التي يمولها الصندوق لصالح وكالة الغوث الدولية، من املهن

 س الوكالة ومراكزها الصحية.  ضمنها صيانة عدد من مدار 

ي تمويل املشاريع الخاصة وقد عبر املهندس خرفان عن شكر األردن وتقديره للدور الذي يقوم به الصندوق السعودي للتنمية ف

هم في  دمات الضرورية واألساسية لالجئين الفلسطينيين، بما يسا)باألونروا(، كرسالة دعم للوكالة وللدور الذي تقوم به في تقديم الخ

ملكة العربية  ، كانت امل2018تعزيز أمن واستقرار املنطقة، وبخاصة في هذه الظروف العصيبة التي تعيشها، وطبقا ألرقام الوكالة للعام  

لها   أكبر مانح )لألونروا(، حيث قدمت    ماليين دوالر ملوازنتها   110مليون دوالر ملوازنتها العامة، و  50مليون دوالر ،  160السعودية ثالث 

 الخاصة باملشاريع، لتحتل بذلك املرتبة األولى من بين مانحي موازنة مشاريع الوكالة. 

 بعة لألونروا يف خميم الوحدات:يكا( تنتهي من صيانة وتأثيث مدرسة تاالوكالة الرتكية للتعاون والتنسيق )ت  -4

في    
ً
)األونروا( حفال للتعاون 17/09/2019نظمت  التركية  الوكالة  انتهاء  بمناسبة  وتأثيث   ،  أعمال صيانة  من  )تيكا(  والتنسيق 

 . ( التابعة لوكالة الغوث الدولية في مخيم الوحدات2و1مدرسة اإلناث اإلعدادية )رقم  

للجنتها  املؤسسة  الخمس  الدول  من  كواحدة  للوكالة،  دعمها  في  تركيا  تلعبه  الذي  التاريخي  بالدور  الدائرة  عام  مدير  وأشاد 

لها لهذا العام والبالغ عشرة ماليين دوالر، معربا عن تطلع الحكومة األردنية لدوام هذا التعاون واستدامته  االستشارية، وتبرعها السخي  

 مة ملصالح شعوب املنطقة وتعزيزا الستقرارها ونمائها.بين البلدين، خد

)لألونروا(، وزيادة املساعدات املقدمة  وأكد وزير السياحة والثقافة التركي في كلمته التي ألقاها بالحفل على مواصلة تركيا دعمها  

 عن شكره الجزيل لألردن الستضافته ماليين الالجئين الفلسطينيين. 
ً
 لها، معربا
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 مع الوكالة التركية )تيكا( االحتفالجانب من 

 لقاء أمني عمان: -5

ألمين عمان د. يوسف الشواربة بحث دعم أمانة عمان إقامة قاعة   كان الهدف من لقاء مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية

 األمانة
 
تنظر إلى املخيمات كجزء    متعددة األغراض في مخيم الوحدات وتذليل التحديات املتعلقة بتوفير قطعة أرض لهذا الغرض، وأن

 من مكونات املدينة ومنظومتها ولن تألوا جهدا في خدمتها.

  

 نجانب من اللقاء مع أمي
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 توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة ويل العهد/مصنع األفكار: -6

افق   املو األحد  يوم  األفكار  العهد/مصنع  ولي  مؤسسة  مع  تعاون  اتفاقية  عت 
 
االتفاقية03/11/2019ِوق ع 

 
وَوق الشؤون    ،  عن 

 سماعيل حقي. س إالفلسطينية مدير الشؤون اإلدارية سامر خصاونة وعن جانب مؤسسة ولي العهد مصنع األفكار املهند

ويشتمل   االبتكار،  ومعدات  وأدوات  الرقمي  التصنيع  على  وتدريبهم  املخيمات  أبناء  من  عدد  تأهيل  إلى  االتفاقية  هذه  وتهدف 

نهاية  التدريب والذي سيكون على مدار ثال في  املشاركون  ملئة وثمانية مشارك ومشاركة، وسيحصل  ثة أشهر على جانب عملي ونظري 

اقع. التدريب على   شهادة تأهلهم للعمل في مجال التصنيع الرقمي وتمكنهم من تنفيذ املشاريع واألفكار االبتكارية وتحويلها على أرض الو

 

 فكارمن توقيع االتفاقية مع مؤسسة ولي العهد/ مصنع األ 
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 الرعاية امللكية السامية واملشاريع الخدمية لالجئين:

القضية الفلسطينية أعلى درجات العناية والرعاية واالهتمام، وظلت   -حفظه هللا    - الثاني ابن الحسين  أولى جاللة امللك عبد هللا  

مختلف املنابر الدولية واإلقليمية. وانطالقا من   الشعب واألرض واملقدسات، األلم والجرح واملعاناة التي حملها جاللته إلى  فلسطين 

في الذود والدفاع عن  لهاشمية العربية األ هذه الرؤية األردنية ا  
ً
الرائد واملبادر دوما الثاني هو  صيلة كان وما زال جاللة امللك عبدهللا 

املشروعة الوطنية  الفلسطينيين حقوقهم  األشقاء   الستعادة 
ً
وعمال  

ً
وقضيتها سعيا املستقلة  فلسطين  الفلسطينية  الدولة  إقامة  و  ،

التص  جاللته  بقيادة  األردن  يواصل  كما  القدس،  اإلسرائيلي  وعاصمتها  االحتالل  سلطات  بها  تقوم  التي  واالعتداءات  لالنتهاكات  دي 

جال  بقيادة  األردن  يواصل  إذ  عليها،  سيادتها  وفرض  لتهويدها   
ً
سعيا القدس  ملدينة  اإلسالمية  العربية  الهوية  راية  لطمس  حمل  لته 

كابر   واملسيحية   اإلسالمية  القدس ومقدساتها  التاريخية على  الهاشمية  يتربص  الوصاية  ما  لكل  اإلمكانات  بكل  والتصدي  كابر،  عن 

 لعروبتها وهويتها. 

ئين الفلسطينيين  عالوة على دعم جاللته املشهود واملتواصل لوكالة الغوث الدولية )األونروا( للقيام بمهامها وواجباتها تجاه الالج

افر   الرعاية واالهتمام امللكي بأبناء املخيمات الـثالثة عشر ة املنتشرة في  في كافة مناطق عمليات الوكالة ومنها األردن، إذ قدم جاللته و

 اململكة، عبر عطاء ملكي سخي من املبادرات واملكارم امللكية التي شملتها كافة. 

 2019مشاريع لعام أبرز ما أنجزته الدائرة من مبادرات و 

 لألهداف الوطنية الساعية إلى تطوير الخدمات الحكومية بما يلبي طموحات املواطن األردني، وانطالقا من إستراتيجية 
ً
استنادا

دائرة الشؤون الفلسطينية لتقديم أفضل الخدمات وفق أداء مؤسس ي فاعل ُيفض ي إلى رفع نوعية الخدمات املقدمة ومستواها لقاطني  

يين في اململكة كافة، تقوم دائرة الشؤون الفلسطينية بمهمة إعداد الدراسات الهندسية الالزمة لتنفيذ  الالجئين الفلسطينمخيمات  

إطار   في  نفذة 
ُ
امل املشاريع  يشمل  بما  كافة،  املخيمات  في  واالجتماعية  الفيزيائية  التحتية  البنى  مجال  في  الخدمية  املشاريع  من  العديد 

نفذةاملبادرات امللكية ا
ُ
 بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، واملمولة من املنظمات الدولية.   لسامية، وامل

 أوالً: حمور املبادرات امللكية السامية يف املخيمات

طق  لقد أولت مكارم جاللة امللك عبد هللا الثاني ابن الحسين املعظم املخيمات اهتماما وعطاًء دائما ال ينضب، أسوة بباقي منا 

، حيث شملت هذه املبادرات واملشاريع امللكية جميع مناحي الحياة وكافة القطاعات التعليمية والصحية والبنية التحتية  اململكة األخرى 
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 عن املساعدات العينية والنقدية لألسر املحتاجة في كافة املخيمات  
ً
وتأهيل مساكن األسر الفقيرة واألندية الشبابية والثقافية، فضال

 لنحو التالي: على ا

 لتعليم: ا  -أ

، ويستفيد منها حاليا 1999/2000املكرمة امللكية لطالب الجامعات الرسمية من أبناء املخيمات، بدأت هذه املكرمة امللكية عام  

م لهذه املكرمة ) 2019وفي عام    ( طالبا، بما فيهم أبناء قطاع غزة املقيمين في املخيمات.350)  د تم قبول  ( طالبا وطالبة، وق648، تقد 

 طالبا وطالبة منهم.  350

وتقوم دائرة الشؤون الفلسطينية باستقبال طلبات املكرمة امللكية السامية وفق معايير معتمدة، وأهمها أن يكون مقدم الطلب 

 الءات.  .العالي  ملستوفية للمعايير بتنسيب األسماء وتقديمها لوزارة التعليم من سكان املخيمات، إذ تقوم الدائرة عقب تدقيق الطلبات ا

 مشروع املبادرات امللكية السامية الخاصة بتأهيل مساكن األسر الفقيرة:  -ب 

لهذه األسر، اهتمت املكارم واملبادرات امللكية في املخيمات بشريحة األسر املعوزة، وذلك من خالل مشروع إعادة تأهيل املساكن  

سكنية    بتأهيل مساكن األسر الفقيرة في املخيمات، حيث تم تأهيل خمسين وحدةواستكماال ملشاريع املبادرات امللكية السامية الخاصة  

 . 2019 دينار للعام ألف  461وسوف، بكلفة  والوحدات،   والحسين، وحطين،  في كل من مخيمات البقعة، والزرقاء،

 اجتماعية وتنموية: مباني  -ج

 2019في املخيمات واملنفذة خالل العام مشاريع املبادرات امللكية السامية الخاصة باملباني االجتماعية  

 ( 2)مةاملساح اسم املشروع 
  قيمة املشروع عند 

 اإلحالة)دينار(

 357000 1000 التنفيذ(  مشروع املركز التنموي الشامل للجنة خدمات مخيم سوف )تحت  .1

 70000 200 )تحت التنفيذ( السخنة إنشاء مركز املجتمع املحلي في مخيم   .2

 30000 1000 قص ى في مخيم سوف ع صيانة نادي األاالنتهاء من مشرو   .3

 250000 850 إنشاء مخازن تجارية تابعة للجنة خدمات مخيم إربد )تحت التنفيذ(   .4

 35000 600 الحسين االنتهاء من مشروع صيانة الصالة الرياضية لنادي   .5

 150000 550 )تحت التنفيذ(  البقعةمشروع مؤسسات املجتمع املدني في مخيم   .6
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 انة نادي احلسني ي ص 
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 قصى يف خميم سوف صيانة نادي األ 
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 : املساعدات العينية -د

 :، ومنها2019 التي شملت كافة املخيمات في عام حظيت األسر الفقيرة واملحتاجة بالعديد من املكارم امللكية السامية 

عبارة عن مواد    ( أسرة سنويا، كانت الطرود7804منها ) يتم تنفيذها مرتين بالسنة، وتستفيد    الهاشمية:مكرمة طرود الخير   . أ

عليها شروط    دينار لكل عائلة من األسر الفقيرة التي تقيم في املخيمات وتنطبق  مئة  عينية، ثم أصبحت مساعدة نقدية بمقدار 

 استحقاق هذه املكرمة، من حيث الدخل وامتالك السجالت التجارية والسيارات. 

 ( أسرة.1340في السنة، وتستفيد منها أكثر من ) ذها مَرة يتم تنفي ضاحي:األ مكرمة  . ب

 ( أسرة.1085منها أكثر من )  السنة، وتستفيديتم تنفيذها مرة في  التمور:مكرمة  .ج

  .د

 . 2021-2019عوام مشاريع املبادرات امللكية لأل 

 ينضب، أسوة بباقي مناطق اململكة ما ال دائ  أولت مكارم جاللة امللك عبد هللا الثاني ابن الحسين املعظم املخيمات اهتماما وعطاءً 

املعظم    التقىوقد    األخرى، الحسين  ابن  الثاني  عبدهللا  امللك  الهاشمية  الجاللة  هللا  -صاحب  املخيمات  -  حفظه  تقدموا  و   ، وجهاء 

اقع املعيش ي والخدماتي أل    لك وجه جاللة امل  املخيمات، حيث  بناءبمجموعة من املطالب العامة الخدمية والتنموية من أجل تحسين الو

 يمات وحصر احتياجاتهم ومطالبهم ودراستها بالتنسيق مع الجهات الحكومية. بزيارة جميع املخ - حفظه هللا  -  املعظم

امللكية   للتوجيهات  الفترة    السامية،وتنفيذا  خالل  للمخيمات  جولة  بعمل  الهاشمي  امللكي  الديوان  رئيس  معالي  -12قام 

ذ حيث    واحتياجاتهم،  وممثلي املخيمات   لاللتقاء بوجهاء  ،14/11/2018
 
ف
ُ
من جملة املشاريع    ،2019خالل عام  ثالثة عشر مشروًعا    ن

 . 2020مشاريع لعام  عشرة كما تضمنت خطة الدائرة فيما يتعلق باملشاريع بطرح ما ال يقل عن   ،2021-2019عوام ما بين املقررة لأل 

ا: املشاريع 
ً
 ثاني

الخاصة بدائرة الشؤون الفلسطينية التي تتطلع   اإلستراتيجيةاألهداف  إلى  العليا وارتكازا  سعيا نحو ترجمة األهداف الوطنية  

نفذ الدائرة سنويا جملة من    فضل مستوى من الخدمات بما يشمل كافة املناحي ألتحقيق  
ُ
الحياتية والقطاعات في سائر املخيمات، ت

من املشاريع   املمولة  امللكية  املبادرات  مشاريع  تشمل:  م  والتي  ترميم  ومشاريع  العامر،  الهاشمي  امللكي  األ الديوان  الفقيرة،  سر  ساكن 

 . لجان خدمات املخيمات ومشاريع 

 : 2019في العام  الدائرة بتنفيذهاملشاريع التي قامت ا
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 مشروع تأهيل مساكن األسر الفقيرة:  •

هدف املشروع  اململكة، و عة على مخيمات  ( وحدة سكنية موز 2181أنجزت الدائرة وعلى مراحل املشروع التسعة األولى تأهيل )   

، وتأمين الحد األدنى 2م30بـمساحة،حمام ومطبخو غرفة،    ة: إعادة تأهيل مساكن الفقراء، وتشمل إعادة تأهيل جزء من الوحدة السكني

طيط والتعاون الدولي من  لتوفير إيواء آمن للفئات الفقيرة في املخيمات وكان هذا املشروع بالتعاون مع وزارة التخ  ؛من السالمة العامة

اشرة من املشروع والتي  الع  ةما املرحلأ  سكنية،( وحدة  2181نشاء ) إولى والتي ضمت  التسعة األ   ، بمراحله 2018إلى العام    2004العام  

التنفيذ،  35نشاء ) إضمنت   ) أ( وحدة سكنية كانت من املوازنة الخاصة للدائرة وهي قيد مرحلة    ( وحدة سكنية 2216ي بما مجموع 

 الجدول التالي: في  2019أبرز إنجازات املشروع حتى العام العشرة، للمراحل  
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 ( 2019- 2004مساكن األسر الفقيرة بمراحله التسعة )لألعوام  مشروع ترميم   

المرحلة   المرحلة 
 األولى 

المرحلة   المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية 
 الخامسة 

المرحلة  
 ة السادس

 المرحلة 
 السابعة 

المرحلة   المرحلة الثامنة 
 التاسعة 

المرحلة  
 العاشرة 

 اإلجمالي 
 لكل مخيم

- 2005 التنفيذسنة 
2006 

2006-2007 2007-2009 2009-2010 2011-2014 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019 -
2020 

2005 -
2019 

قيمة  
 المشروع 

(1.5 )
مليون  
ونصف  
 دينار

( مليون  1.5)
 ونصف دينار 

(3 ) 
 مليون دينار 

( مليون  3)
 دينار

(3 ) 
 مليون دينار 

(1 ) 
 مليون دينار 

(900 ) 
 دينار ألف 

(650    ) 
 ألف دينار 

(400  ) 
 ألف دينار 

(350 ) 
 ألف دينار 

(14.95  )
 مليون دينار 

عدد   اسم المخيم
الوحدات  
 المنفذة 

عدد الوحدات  
 المنفذة 

عدد الوحدات  
 المنفذة 

عدد الوحدات  
 المنفذة 

عدد الوحدات  
 المنفذة 

عدد الوحدات  
 المنفذة 

عدد الوحدات  
 المنفذة 

عدد الوحدات  
 المنفذة 

عدد الوحدات  
 المنفذة 

عدد الوحدات  
 المنفذة 

عدد  
الوحدات  
 المنفذة 

 147 0 0 0 0 0 17 36 20 19 55 مخيم الشهيد 

 449 0 15 29 20 17 65 61 99 58 85 مخيم حطين 

 1064 25 29 31 40 57 253 264 148 101 116 مخيم البقعة 

 188 5 5 12 10 12 50 22 19 16 37 مخيم سوف 

 101 0 0 0 0 0 22 16 15 11 37 مخيم إربد 

 123 5 0 7 11 11 23 34 18 14 0 مخيم الزرقاء 

 106 0 0 0 15 0 0 22 40 29 0 مخيم الطالبية 

 27 0 0 0 5 9 0 13 0 0 0 مخيم الحسين 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مخيم مأدبا 

 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 مخيم الوحدات 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 األمير حسن 

اإلجمالي لكل  
 مرحلة 

330 248 359 468 430 117 101 79 49 35 2216 
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 قبل الترميم 

 

                                                                                             
 بعد الترميم                        
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 مشاريع البنية التحتية واالستثمارية واملمولة من موازنة لجان خدمات املخيمات:  •

قدمة لقاطني املخيماتوفي إطار سعي الدائرة نحو استمرارية تحسين  
ُ
وحرًصا على ديمومة البنى التحتية في    ،وتطوير الخدمات امل

الدائرة  ،املخيمات ف  قامت  لعدد من  بعمل دراسة  الذي    ،2019عام  املشاريع خاللنية  النحو  تنفيذها على  ومتابعتها واإلشراف على 

 : يوضحه الجدول التالي 

 

 2019واملنفذة خالل العام مشاريع لجان الخدمات في املخيمات 

 القيمة  اسم املشروع  الرقم

 )دينار(

 45000 صيانة مدات خرسانية في مخيم الشهيد عزمي املفتي   .1

 25000 دارية في مخيم جرشإاستحداث مكاتب   .2

 25000 أعمال تجهيز مدافن في مقبرة مخيم البقعة   .3

 64000 ة البقع خيمم سفلتية ودوار الكراج في إ صيانة شوارع   .4

 20000 صيانة مبنى املؤن سابقا في مخيم الشهيد   .5

 20000 تنفيذ وصيانة مدات خرسانية في مخيم حطين   .6

 9000 ربد إ نشاء وحدة صحية داخل مركز أمن إقاعة اليرموك و مسرح نشاء إعادة إ  .7

 8300 ربد إ صيانة مدات في مخيم   .8

 11000 املقبرة في مخيم جرشصيانة سور   .9

 227300 ة جمالي للمشاريع املنفذاملجموع اإل 
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ً
 ا: مشاريع املنظمات الدولية ثالث

 في مخيم حطين     عادة بناء مساكن الالجئين الفلسطينيينإ مشروع  .1

الفلسطينية والوكالة اإليطالية للتنمية والتعاون  يأتي هذا املشروع ضمن التعاون والشراكة متعددة األطراف بين دائرة الشؤون  

 (AISC )   ( ووكالة الغوث الدولية ومنظمة األمم املتحدة لخدمة املشاريعUNOPS )  يهدف هذا املشروع إلى إنشاء مئة وحدة سكنية،  ، حيث

طين بما يسهم بتقليل نسبة الفقر والبطالة وتحسين الظروف املعيشية لهم،  يهدف إلى تشغيل األيدي العاملة من أبناء مخيم ح  كما

راسات واملخططات وتسهيل  ولدائرة الشؤون الفلسطينية باإلضافة إلى التنسيق، متابعة تنفيذ املشروع وتقديم املشورة في إعداد الد

 عمل املقاولين.  

 ( KFWبنية التحتية في مخيم جرش بالتعاون مع وكالة الغوث الدولية )األونروا( وبتمويل من بنك التنمية األملاني ) حسين المشروع ت .2

)األونر  الدولية  الغوث  وكالة  مع  بالتعاون  العطاء،  الالزمة وطرح  الهندسية  واملخططات  التصاميم  إنجاز  من  تم  وبتمويل  وا(، 

ا ببنك  ممثلة  األملانية  ) الحكومة  األملاني  مياه  KFWلتنمية  لتصريف  شبكات  وتنفيذ  وتأهيلها،  الطرق  تعبيد  املشروع  من  والهدف   ،)

 . 2019األمطار، والعمل على تجديد السوق ونقل موقع الباصات ومشاريع تعليمية وصحية، وقد نفذ املشروع خالل عام 

 :  2019ا الدائرة عام الخدمات التي قدمته 

 عاصمة واحملافظات:  أوال: مكاتب الدائرة يف ال
 من رؤية الدائرة في خطتها اإلستراتيجية لتقديم أفضل الخدمات لقاطني املخيمات في اململكة، فهي تلتمس من خالل  

ً
انطالقا

املخيمات والهيئات االستشارية، والتي تقوم الدائرة بتنظيم  كوادرها املنتشرة في خمس محافظات، واملتمثلة بمكاتبها ولجان خدمات  

التشاركية مع مؤسسات املجتمع املحلي لتقديم ما هو أفضل،  لها ومتابعتها من خالل تعليمات تصدرها لهذه الغاية، إضافة إلى  أعما

 داخل املخيمات. ناهيك عن إصدار التعليمات الالزمة الناظمة لعمليات البناء والتراخيص والخدمات العامة 

 

 ا املنتشرة في امليدان وهي:وتشرف الدائرة على هذه األعمال من خالل مكاتبه

 مكتب محافظة العاصمة ومأدبا ويتبع له: مخيمات الحسين، والوحدات، واألمير حسن، والطالبية ومأدبا. ▪

 مكتب محافظة البلقاء ويتبع له مخيم البقعة. ▪

 مخيمي جرش وسوف.مكتب محافظة جرش ويتبع له  ▪

 تي.عزمي املف والشهيدربد إمكتب محافظة إربد ويتبع له مخيم  ▪

 السخنة وحطين. الزرقاء،مكتب محافظة الزرقاء ويتبع له مخيمات  ▪
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  ما يلي: وتتمثل أعمال هذه املكاتب بالعمل على تقديم الخدمة املباشرة ألهالي املخيمات من خالل

 إصدار تصاريح وتراخيص بناء للطابق األول والثاني هندس ي.   •

 قراء( واملحال التجارية املرخصة. استقبال طلبات ترميم الوحدات السكنية )مساكن الف  •

 إصدار أذونات األشغال للخدمات العامة للوحدات السكنية واملحال التجارية )املياه والكهرباء(. •

 . العاصمة( تجديد رخص املهن التجارية بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى )خاص ملخيمات  •

 ين. متابعة املخالفات داخل املخيمات بالتنسيق مع الحكام اإلداري  •

 إثبات اإلقامة ألغراض الدراسة وااللتحاق بالجامعات وغيرها. •

 مية االجتماعية وصندوق املعونة. مخاطبة وكالة الغوث الدولية بخصوص الكتب الواردة من وزارة التن •

الخارجية • املساعدات  امللكية وغيرها من  الخير/املكارم  املستفيدة من طرود  الفقيرة  العائالت  بأسماء  قوائم  الهيئة   ، إعداد  مثل 

 الخيرية الهاشمية. 

اقع الخدمات    االطالع •  املخيمات.   ي ئية( ألهالوالبي ة التعليميو الصحية،  الخدمات :  وكالة الغوث الدولية التي تقدمهاعلى و

 هزة األمنية. جحضور دعوات املجلس التنفيذي والتنسيق املباشر مع الحكام اإلداريين واأل  •

 اريع داخل املخيمات. اإلشراف واملشاركة في تنفيذ املش •

جتمع املحلي داخل  املشاركة في االحتفاالت واملناسبات الوطنية واالجتماعية والتي تنظمها الدائرة ولجان الخدمات أو مؤسسات امل •

 املحافظة. 

 استقبال الوفود الزائرة للمخيمات. •

مباشر من قبل مكاتب الدائرة ولجان خدمات  ة بشكل  املدار   اإلبداع لدى شباب املخيمات من خالل أندية    اإلبداعتنمية روح املبادرة و  •

 املخيمات. 

 إلى    وتشرف املكاتب
ً
املديريات املعنية في الدائرة وتقوم    لجان الخدمات في املخيمات.   مع   جنب بالتعاون على هذه األعمال جنبا

 . بالعمل والتنسيق مع الجهات املعنية لتقديم العديد من الخدمات في املخيمات

   املخيماتت في لجان الخدما
 

ـــــةهي هيئات أهلية تطوعية يتم تشـــــــكيلها وتحديد مهامها   ـــــة   ،وفق تعليمات خاصــ ـــــكيل لجانكانت آخرها التعليمات الخاصــ   بتشــ

 ، ومن أهم أعمالها:2019ية الهاشمية لعام األردنخدمات مخيمات الالجئين والنازحين في اململكة 
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 الالزمة بشأنها إلى الدائرة.  ات العامة وتقديم مقترحات املشاريع املخيم وتحديد احتياجاته من الخدم أوضاعمتابعة  •

 .الزائرة للمخيماستقبال الوفود   •

 عداد لالحتفاالت الرسمية وبالتنسيق املسبق مع الدائرة. املشاركة في اإل  •

 ة.  دعم مؤسسات املجتمع املحلي في املخيم وبالتنسيق املسبق مع الدائر  •

 اللجنة. تنظيم السجالت الالزمة ألعمال  •
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 2019الدائرة خالل عام  خالل مكاتبالخدمات المقدمة من   

 المعامالت  عدد متفرقــات  األراضي  األبنية مخالفات المحالت التجارية  خدمات عامة  تصاريح األبنية 

مكتب  
الدائرة  
 لمحافظة 

يم
رم
ت

ن   
ثا
ق 
اب
ط

 

ت 
عا
س
تو

 

ء 
با
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يم 
رم
ت

يد  
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ص
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ئم 
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در 
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رد 
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11 - 4200 87 - 27 225 - 3 75 516 36 - 124 285 - 27 5 العاصمة 
9 

15
8 
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 إدارة الدعم الذاتي للجان خدمات املخيمات: 

 

ا من حرص الدائرة على تمكين اللجان من القيام بمهامها، فقد تمت االستفادة من مشاريع املبادرات امللكية وما تقدمه  
ً
انطالق

  ؛ ت في املخيمات بالتنسيق مع دائرة الشؤون الفلسطينيةإلقامة بعض املشاريع الالزمة لتوفير دعم ذاتي للجان الخدما  ؛الجهات املانحة

إلى    ضافةملتابعة الدعم الذاتي عبر متابعة عقود اإليجار والتحصيالت والتنسيب بإصدار التعليمات الالزمة لتنظيم هذه العملية، باإل 

ع  ل على استدامتها والوقوف عند املشاكل لوضلغايات الوقوف على كل من اإلنجازات للعم   الدائرة املعني في   تقارير دورية ُيعدها القسم

 . الحلول املناسبة لها
 

 :2019ويوضح الجدول التالي حجم الدعم الذاتي في املخيمات خالل عام 
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 اللـجـنـة 

 
األمير  
 حسن 

 
 الطالبية 

 
 الحسين 

 
 الوحدات 

 
 مأدبا 

 
 حطين 

 
 الزرقاء 

 
 السخنة 

 
 البقعة 

 
 إربد 

الشهيد  
عزمي  
 المفتي 

 
 جرش 

 
 سوف 

 
 مجموع 

حجم  
الدعم  
 الذاتي 

18770 20735 28316 61707 20803 
11616
1 

30531 1500 
24790
5 

13742 36860 23120 10490 
63064
0 

 1500 30531 67947 17166 30297 24725 20735 11650 المحصل 
19092
6 

12708 21460 20739 6430 
45681
4 

نسبة  
 التحصيل 

62  % 100% 87 % 49 % 83 % 58 % 100% 100% 77 % 92 % 58 % 90 % 61 % 72 % 

 بالعام املاض ي، حيث بلغ في 
ً
وذلك لوجود مشاريع جديدة  ؛( دينار منه370192، تم تحصيل )ا( دينارً 504554) 2018العام ويتضح من الجدول أعاله ارتفاع حجم الدعم الذاتي مقارنة

  ،ربدوإ ؛سوفو جرش، و   البقعة،لوجود مشاريع في كل من مخيمات  ؛2020حجم الدعم الذاتي سيرتفع لعام   أنإلى اإلشارة  وحطين. وتجدر  ،الزرقاء، و الطالبيةو  كما في مخيمات البقعة،

 .والوحدات
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 مركز الدائرة 
 
 خدمات األراض ي والسكن  -1

مديرية   من خالل  السكن  وتنظيم  باألراض ي  يتعلق  فيما  املخيمات  لسكان  الخدمات  من  العديد  بتقديم  الدائرة  خدمات  تقوم 

 : الخدمات التالية 2019وأنجزت خالل عام املخيمات ومكاتبها في امليدان، 

البناء   (1) وتصاريح  التجارية  واملحالت  العامة  للخدمات  األشغال  الوحدات  أذونات  بخدمات  املتعلقة  والتصاريح  والتوسعات، 

 ( معاملة.4399السكنية في املخيمات، حيث بلغ العدد اإلجمالي ) 

 ( معاملة.938)   جمالي لجهات ذات العالقة حسب األهمية حيث بلغ العدد اإل ومتابعتها مع ا  مخالفات األبنية  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العدد  نوع املعاملة  الرقم

 4399 )إيصال كهرباء، مياه، هاتف(. العامةأذونات أشغال للخدمات  1

 1375 ثبات السكن إطلبات األراض ي وتشمل االستدعاءات و  2

فتح وتقسيم   الت، الطابق الثاني، التوسعات،التصاريح )ترميم الوحدات واملح 3

 املحال التجارية(. 

499 

 725 ترخيص املحالت )تجديد، تغيير اسم، ترخيص جديد(. 4

املتفرقات )كتب لدوائر رسمية، مثل األمانة، األراض ي، املحافظة، الوكالة، لجان   5

 املخيمات(. 

5369 

 12367 املجموع الكلي 

 938 املخالفات 
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 4399 )إيصال كهرباء، مياه، هاتف(. أذونات أشغال للخدمات العامة 1

 1375 ثبات السكن إطلبات األراض ي وتشمل االستدعاءات و  2

التصاريح )ترميم الوحدات واملحالت، الطابق الثاني، التوسعات، فتح وتقسيم   3

 املحال التجارية(. 

499 

 725 جديد(.ترخيص املحالت )تجديد، تغيير اسم، ترخيص   4

املتفرقات )كتب لدوائر رسمية، مثل األمانة، األراض ي، املحافظة، الوكالة، لجان   5

 املخيمات(. 

5369 

 12367 املجموع الكلي 

 938 املخالفات 
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 الخدمات املقدمة للجمهور:  -1

 

 معامالت أبناء قطاع غزة:  -أ

أبنـاء قطـاع غزة على العـديـد من الخـدمـات وتشــــــــــــمـل    ســــــــــــهيـل حصــــــــــــول من أجـل ت ؛لجهـات املعنيـة وذات العالقـةاالـدائرة  تخـاطـب

متطلبات الزيارات إلى األردن وتسهيل بعض الخدمات لدى الدوائر األخرى حيث  د 
ُ
 الخدمات التالية:  2019في العام ق

 

 الطلبات  املوضــــــــوع  الرقم 

 االستقــدام  -1

 2693 عدد الطلبات املقدمة   - أ

الصادر  - ب افقات  التمثيل/املو ملكتب  رام  ة 

 هللا   

1630 

 تعيين معلمين   -2

 484 عدد الطلبات املقدمة  - أ

التربية   - ب لوزارة  الصادرة  افقات  املو

 والتعليم 

484 

 تدريب منهي  -3

 154 عدد الطلبات املقدمة  - أ

ملؤسسة   - ب الصادرة  افقات  التدريب  املو

 املنهي 

153 

 دراسة خاصة وحكومية  -4

 56 ت املقدمة عدد الطلبا - أ

التربية   - ب لوزارة  الصادرة  افقات  املو

 والتعليم 

54 

 4 إقامة طالب   -5

 5712 مجموع املعامالت الكلي للقسم 
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 نقل بطاقات اللجوء وتصديق املعامالت:  -ب

 

ن، وكذلك تصديق  تقدم الدائرة العديد من الخدمات مثل معامالت نقل بطاقات الالجئين من مناطق عمليات الوكالة إلى األرد 

والدوائر   الوزرات  مختلف  في  للمراجعين  الرسمية  أو    الرسمية،األوراق  الطبية،  اإلعفاءات  لغايات  أو  الوطنية  املعونة  مثل صندوق 

متلغايات جواز السفر ألبناء قطاع غزة. حيث   د 
ُ
في الجدول   2019في العام  ق الخدمات لهذه الشريحة من املراجعين كما هو موضح 

 التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخدمات القانونية: 
 

مديرية الشؤون القانونية العديد من الخدمات القانونية واملتمثلة في متابعة جميع تقدم دائرة الشؤون الفلسطينية من خالل  

رة الشؤون  إلى تمثيل دائ  إضافة  ، ابتداًء من رفع الدعاوى وحتى تنفيذها  ،مع جميع الجهات   يها الدعاوى الحكومية املقامة من الدائرة وعل

ستشارات  سطينية في القضايا الصلحية املقامة على الدائرة والدعاوى املتعلقة بلجان الخدمات في املخيمات، إضافة إلى تقديم اال الفل 

  نية واالستعالم القانونية املتعلقة بالعاملين في لجان الخدمات في املخيمات وما يتعلق بأذونات األشغال وتصاريح البناء للوحدات السك

 ت. عن هذه الوحدا 

عام  الدائرة  تقدم  و  املحتلة  األراض ي  حدود  ضمن  اقعة  الو الغربية  الضفة  بأراض ي  خاصة  القدس    ،1967خدمات  وأراض ي 

اال  كدائرة  واملتضمنة  العالقة  ذات  الجهات  مع  وبالتنسيق  األردن  في  الفلسطينية  السفارة  طريق  عن  الرسمية  بالطرق  عنها  ستعالم 

بتقديم  ،  2019  خالل عام  الدائرةية جهة يتطلب مخاطبتها لهذه الغاية حيث قامت  أراعي و سة اإلقراض الز واملساحة ومؤس  األراض ي 

 الخدمات القانونية التالية: 

 الطلبات  املوضــــــــوع  الرقم

 100 نقل بطاقات الالجئين  -1

 110 ثبات نازح إخراج إ -2

 1500 تصديق معامالت الجمعيات الخيرية  -3

 100 تصديق الوثائق الصادرة عن فضيلة قاض ي القدس الشرعي  -4

 350 تصديق معامالت اإلقراض الزراعي  -5

 2160 مجموع املعامالت الكلي للقسم 
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 (الشراكة مع وكالة الغوث الدولية )األونروا محور  ا: ثانيً 

د  الالجئين الفلسطينيين في اململكة ضمن املوار   اإلستراتيجية، وهو تقديم أفضل الخدمات ملجتمع هدافها  أسعيا لتحقيق واحد من أهم  

الدائرة تحرص  الفلسطيني؛  اللجوء  مخيمات  في  منهم  القاطنين  وبخاصة  املنظمات    املتاحة،  مع  ومستدامة  فاعلة  بناء شراكات  على 

 لغوث الدولية )األونروا(. نها مع شريكها االستراتيجي، أال وهي: وكالة اول موالهيئات الدولية العاملة في األردن، وفي املقام األ 

 

 

 

 

 عدد املعامالت  نوع املعاملة

 203 تقديم الرأي القانوني

 111 متابعات قضايا مرفوعة

 47 شارات / رخص املهن ت اس

 2 و جهة أخرى العقود بين الدائرة أ صياغة 

 72 قضايا تنفيذية 

 379 حق االنتفاع في الوحدات السكنية

 2 أراض ي استمالك قطع 

 81 فلسطين   أراض يمعامالت/ 
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 :ضمن تحقيق الشراكة، 2019أبرز أنشطة الدائرة لعام 

 : الشراكة مع )األونروا(  -1

نشطة املكثفة والهادفة لتسهيل وديمومة  شأنها كبقية مفاصل الدولة األردنية، انخرطت الدائرة خالل العام املذكور بسلسلة من األ

، التي تعرضت لها منذ  متها املالية الخطيرة وغير املسبوقة في تاريخها املمتد على مدى عقود طويلةعمل الوكالة في األردن، مع تواصل أز 

 للغاية  ًءالوكالة، والتي تشكل جزركي، دونالد ترامب، قطع مساهمة بالده املالية في موازنة ايمدارة الرئيس األ إ، مع قرار 2018العام 
ً
هاما

 مليون دوالر.  360منها نحو 

ممية الهامة  ملة االستهداف والتشكيك بالدور وبالحماية والخدمات األساسية والضرورية التي تقدمها هذه املنظمة األ جانب ح  هذا إلى 

  سرائيلي ا فلسطيني، وحملت لوائها حكومة اليمين اإل   الجئ مليون    5,5ألكثر من  
ً
ملتطرف، بزعامة بنيامين نتنياهو، ولقيت في ذلك دعما

نها "تخلد مشكلة اللجوء الفلسطيني وال تساعد على حلها"، إلى غير ذلك من مزاعم  أترامب، بما فيه بالزعم بلرئيس دارة اإالفتا من قبل  

 ال تصمد أمام أي تحليل موضوعي.       

وبفعالية  وبذلك الفلسطينية  الشؤون  دائرة  والالفتة   شاركت  املميزة  الجهود  وإسناد  رفد  على  التي عملت  الفعاليات  من    في سلسلة 

تمع الدولي لتعويض الوكالة عن هذا العجز الخطير في موازنتها  للدبلوماسية األردنية، التي قادها جاللة امللك عبدهللا الثاني، لحشد املج

مم املتحدة، لتمديد تفويضها لثالث سنوات قادمة، الجمعية العامة لأل العامة، وضمان حصول الوكالة على أكبر نسبة من تأييد أعضاء  

مية هذه املنظمة الدولية ألمن واستقرار املنطقة وحتى العالم، وضرورة  فنيد الحملة املغرضة أعاله ضد الوكالة، بالتأكيد على أهودفع وت

حل عادل وشامل ومستدام لقضية الالجئين الفلسطينيين،  (، حتى التوصل ل 302ممي رقم ) مواصلتها دورها الهام، طبقا لتفويضها األ 

 ولية ذات الصلة. على أساس القرارات الد 

السبب العام،    ولهذا  الوكالة خالل  نظمتها  التي  واملؤتمرات  االجتماعات  من  املمتدة  السلسة  تلك  في  الفعالة  الدائرة  جاءت مشاركة 

بقي الوكالة على حما
ُ
يع يتها وخدماتها األساسية والضرورية التي تقدمها لالجئين الفلسطينيين، في جمبتأكيدها املستمر على وجوب أن ت

، خلفا لتركيا، منصب 2019من تموز    األردن وملدة عام ابتداءً   ءمناطق عملياتها الخمس، بما فيها األردن، وهي العملية التي عززها تبو

 رئاسة اللجنة االستشارية للوكالة، ومنها:   

، 2019/ 26/11  -  25، و18/06/2019-17امليت  ري اللجنة االستشارية للوكالة، املنعقدين في منطقة البحر  مشاركتها في مؤتم .1

لألمن   الهام  عملها  في  الوكالة  الستمرار  وبقوة  داعمة  بتوصيات  املشاركين  لخروج  جهودها  أقص ى  الدائرة  خاللهما  بذلت 
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، وحشد املجتمع الدولي لتجديد تفويض الوكالة لثالث سنوات قليمي، بما فيه مواصلة دعمها ماليا وسياسياواالستقرار اإل

    قادمة.           

 

 

 

 . جتماعات اللجان الفرعية للوكالةفي امشاركتها  .2

الفلسطينيين   .3 لالجئين  املضيفة  الدول  اجتماعات  في  الفعالة  ومشاركتها  الدائرة  لبنان، و   وسوريا،األردن،  وهي:  استضافة 

 و فلسطين،  و 
ُ
بيل اجتماعات اللجنة االستشارية للوكالة، تنفي مصر(، وجامعة الدول العربية، والتي ت

ُ
ذا لتوصية مؤتمر عقد ق

قدت في التي عُ   التاسعة والستيندول العربية املضيفة لالجئين الفلسطينيين في دورته لاملشرفين على شؤون الفلسطينيين في ا 

والتي أكدت ضرورة عقد مثل هذه االجتماعات للبحث والخروج بموقف عربي موحد من قضايا   ،2003القاهرة في كانون ثاني  

 وتطورات )األونروا(.

 

 العربية، والذي استضافته الدائرة اجتماع للدول املضيفة وجامعة الدول 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

، ملهمة تقديم  1949، الصادر في كانون أول  ( 302) نشاء الوكالة رقم  إلة بموجب قرار األمم املتحدة  ية للوكالاالستشار   إنشاء اللجنة تم  *

أعضاء، واليوم    خمسةفي تنفيذ مهام والية الوكالة. وعند تأسيسها، كانت اللجنة مؤلفة من    ( لألونروا) النصح ومساعدة املفوض العام

اقبين ثة أعضاء معضوا وثال خمسة وعشرينتضم في عضويتها  وروبي، وجامعة الدول العربية. تجتمع  أل االتحاد او   دولة فلسطين،من ر

افق في اآلراء وتقديم النصح واملساعدة للمفوض   اللجنة مرتين سنويا ملناقشة القضايا التي تهم )األونروا(، وهي تسعى للوصول إلى تو

 العام للوكالة.  
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اقبون بصورة     استيفاًء مساعدة اللجنة االستشارية وذلك    بهدفر انتظاما من خالل اللجنة الفرعية للوكالة،  ثكأ** يلتقي األعضاء واملر

 ملهمة تقديم النصح للمفوض العام للوكالة.  

الخانقة للوكالة، بما    ت مع مجموعة من الدول والهيئات املانحة للوكالة، تركزت على سبل حل األزمة املالية اعقد سلسة لقاء .4

 والضرورية ملاليين من منتفعيها من الالجئين الفلسطينيين.  اصلة تقديم حمايتها وخدماتها األساسيةيساعدها على مو 

 )األونروا(،في  فلسطين مع مسؤولي التعليم    بناءملجلس الشؤون التربوية أل   التاسعة والعشريناملشاركة في اجتماعات الدورة   .5

ربية بالقاهرة، وخصصت ملناقشة القضايا املتعلقة ة الدول العفي مقر جامع،  2019/ 23/10  -  20خالل الفترة  التي عقدت  

بالخدمات التعليمية التي تقدمها الوكالة لالجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وانعكاسات األزمة املالية الخانقة  

 ها.  للوكالة على ذلك، وسبل التغلب علي

ا  .6 الفلسطينية،  الشؤون  املدير العام لدائرة  في  لقاء  ا ،بو ظبيأملهندس رفيق خرفان،  بمساعد وزير    ،15/09/2019ألحد  يوم 

منصب   ،2020الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية في دولة اإلمارات العربية املتحدة، التي تشغل ومنذ تموز  

ملتعلقة باللجنة، وأولويات عملها، لوكالة، سلطان محمد الشامس ي، وكرس ملناقشة القضايا ا نائب رئيس اللجنة االستشارية ل

ك بين الجانبين األردني واإلماراتي الستقطاب الدعم املالي والسياس ي لها في ظل الظروف الحرجة التي تمر وسبل العمل املشتر 

رعها لها ، بما فيه تب ( ونروالأل ) لة اإلمارات العربية املتحدة  بها. وأشاد خرفان خالله بالدعم السخي املتواصل الذي تقدمه دو 

، وكذلك سياسيا، وبخاصة مع اقتراب استحقاق تجديد تفويضها لثالث سنوات قادمة، 2019مليون دوالر للعام  خمسين  بـ

 كإشارة على استمرار دعم املجتمع الدولي لالجئين الفلسطينيين وإيمانه بعدالة قضيتهم. 

 ضراب العاملين بالوكالة / األردن إإنهاء دور فاعل في 

الف  شاركت دائرة العاملين  الشؤون  اتحادات  في توصل  إدارة  في  لسطينية وبفعالية  الغوث / منطقة عمليات األردن التفاق مع  وكالة 

األردن،    في الوكالة  في  عن العمل للعاملين    اإلضراب املفتوح  إلنهاء،  4/11يمن الصفدي،  أالوكالة، برعاية وزير الخارجية وشؤن املغتربين،  

 االتفاق املذكور.  الوات، هذا إلى جانب متابعتها تنفيذ بنود ملين للمطالبة بعأعلنه اتحاد العاوالذي 
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 في مبنى الدائرة  )األونروا( في اجتماعا مع اتحاد العاملين   املهندس خرفان يترأس

 

سطينيين على أرض اململكة،  التي تقدمها الوكالة ملنتفعيها من الالجئين الفل و  هاتسهيلو  وعملت الدائرة على متابعة األنشطة والخدمات

 :ومنها

و تعليمية  أتسهيل ومتابعة تخصيص قطع من األراض ي الحكومية لبناء منشآت عليها تابعة للوكالة، من مراكز طبية   . أ

 رمزية للغاية.   بأجور و أوغيرها، والتي عادة ما تكون مجانية 

 وزارة للوكالة.   ثمان الكتب املدرسية التي تقدمها الأعفاء وزارة التربية والتعليم الوكالة من  إمتابعة  . ب

متابعة وتسهيل أعمال الوكالة في عدة مجاالت تخدم الالجئين الفلسطينيين في اململكة، بما فيه اإلعفاء الجمركي   .ج

 ( معاملة.326)  أجري تسهيلملستورداتها، حيث  

 ليين، وتسهيل إجراءات السير بتعيينهم.  املشاركة في اللجان التي تشكلها الوكالة النتقاء موظفيها املح .د
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 ثالثا: محور التمويل واملنظمات الدولية  

لتمويل مشروعات خدمية    ها؛العمل على متابعة املنظمات الدولية العاملة في اململكة واستقطاب  اصلت دائرة الشؤون الفلسطينيةو 

 مات اللجوء الفلسطيني. نموية ملصلحة الالجئين الفلسطينيين في اململكة، وبخاصة في مخيوت

 أهم الشركاء الدوليين للدائرة:  

 (. JICAالوكالة اليابانية للتعاون الدولي )  .1

 (. EU) األوروبي االتحاد  .2

 (. FAFOاملؤسسة النرويجية للدراسات واألبحاث )  .3

 .( GIZالدولي ) الوكالة األملانية للتعاون   .4

 (. AICSالوكالة اإليطالية للتعاون الدولي )  .5

 (. KFWملاني ) بنك التنمية األ .6

 (. ICUاتحاد الجامعات اإليطالية )  .7

 (. SDCالوكالة السويسرية لإلنماء والتعاون الدولي )  .8

 (.TIkA) والتنسيق الوكالة التركية للتعاون   .9
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 :2019مع الشركات الدولية على هذا الصعيد في العام  وأبرز اإلنجازات

 ( JICA)أوال: الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 

 

، عبر مشروع "تنمية القدرات من أجل تحسين سبل  2006عام  )جايكا (طلق التعاون الفني بين الدائرة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي ان

لالجئين   ومر  املعيشة  مراحل  الفلسطينيين"،  بحلول    ، بثالثة  منها  الثالثة  الالجئين    ،2018يلول  أانتهت  معيشة  مستوى  رفع  بهدف 

اقتصاديا، وبخاصة قطاعات املرأة، من خالل محاوره الثالث، وهي:  الفلسطينيين من خال   ل تمكينهم اجتماعيا و

 . برنامج التشغيل املباشر. 1

 . برنامج التشغيل الذاتي. 2

 رنامج تعديل السلوك "فرصتي". . ب3

 2018يلول  أفي    ( جايكا) وبالرغم من انتهاء اتفاقها الفني مع  
 
أنشطة املشروع املذكور من خالل "مراكز    الدائرة استمرت في تنفيذ  ، إال أن

هذا التعاون املذكور   نشاؤها في سياقإربد وسوف، والتي تم وإحطين، و التشغيل والتدريب" التابعة للدائرة في كل من مخيمات البقعة، 

 بين الدائرة والوكالة.  

     (GIZ)الوكالة األملانية للتعاون الدولي ثانيا: 

 

 

ية اهلامشيةاململكة األردن   



 دائرة الشؤون الفلسطينية    
 2019   
    

45 

 

 

 

(، والذي مض ى عليه  GIZملانية للتعاون الدولي ) التعاون املثمر بين دائرة الشؤون الفلسطينية والوكالة األ  ،2019تواصل خالل العام  

 سنوات طويلة، ويركز على مجاالت مختلفة، بما فيها: 

 والهادف لتسهيل عمليات الدائرة والوصول لخدماتها.  اإللكترونية  مشروع الحكومة  .1

 . مات املخيماتن خدرفع قدرات موظفي الدائرة، ولجا .2

 (. تفعيل وتعزيز عمل مؤسسات املجتمع املدني في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في اململكة )املبادرة التنسيقية .3

خالل الفترة    في مركز هيا الثقافي   ماعي والذي عقد املشاركة في فعاليات مؤتمر عن املشاركة االجتماعية والدعم النفس ي االجت .4

 .( GIZ)  ثير على مناحي حياتهم"، الذي ترعاهأرنامج "تعزيز دور الالجئين الفلسطينيين في التاق ب(، في سي2019/ 3-4/12) 

    (KFW)  بنك اإلنماء األملانيثالثا: 

الالجئين   ملخيمات  املعيشية  األوضاع  لتحسين  االقليمي  "البرنامج  ضمن  املنفذ  جرش  ملخيم  الداخلية  الشوارع  تحسين  مشروع 

ردني، واملنفذ بالتعاون مع )األونروا(، وهو اآلن في  ألف مليون دينار  أ 974(، بنحو KFWملاني ) نماء األ ول من بنك اإل املمو الفلسطينيين"،  

 والتسليم.  ذللتنفياملراحل النهائية  

 ( AICSالوكالة اإليطالية للتعاون الدولي )رابعا: 

 تأهيل(، تضمنت تمويل الوكالة إعادة AICSة للتعاون الدولي ) وقعت دائرة الشؤون الفلسطينية على مذكرة تفاهم مع الوكالة اإليطالي

صعبة، بكلفة تناهز املليون    وإيوائيةمحافظة الزرقاء، تعاني من ظروف معيشية    في سرة محتاجة بمخيم حطين  ئة أوحدة سكنية مل  مئة

 دينار، هي في مراحل مختلفة من التنفيذ امليداني. 

  اشمية    الهيئة الخيرية األردنية الهخامسا:  

يين املقيمين بمخيمات اللجوء بانخراط الدائرة بعملية مكثفة لتوزيع مساعدات مختلفة ألبناء الالجئين الفلسطين  ،2019تميز العام  

 :  أبرزهاالفلسطيني في اململكة، مقدمة من جهات مانحة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية، 
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كز التأهيل املجتمعي في مخيم الطالبية الذي يعمل تحت مظلة )األونروا(، باإلضافة إلى تسليم أدوية  تأهيل عيادة عيون بمر  .1

 . ( BAZNAS) ندونيسية ومستلزمات طبية لعدد من مخيمات الالجئين الفلسطينيين في األردن بتبرع من مؤسسة الزكاة اإل 

أبنا  1470توزيع   .2 من  الطالب  من  عدد  على  وقرطاسية  مدرسية  الالجئين  حقيبة  مخيمات  في  الفلسطينيين  الالجئين  ء 

 نية الهاشمية. الفلسطينيين، بالتعاون مع شركاء للهيئة الخيرية األرد

من   .3 أكثر  على    خمسمئة توزيع  غذائي  السفارة   الالجئين طرد  مع  بالتعاون  الفلسطيني،  اللجوء  مخيمات  في  الفلسطينيين 

 عمان.  في اإلندونيسية 

عيادة   .4 الصحي والتعليمي   ملركز   أذنيهتسليم  املشروع  املرحلة األخيرة من  الطالبية، ضمن  في مخيم  الفلسطيني  الطبي  العون 

 . ( BAZNAS) اكة مع مؤسسة الزكاة االندونيسية بالشر 

عمان، لصالح عدد من الطالب من أبناء الالجئين  في  حقيبة مدرسية وقرطاسية بالتعاون مع السفارة اإلندونيسية    1545توزيع   .5

 ين في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في األردن.  الفلسطيني 

ف .6 في محافظات عمان،  في  مدارس    ثمانيي  التجهيز بمستلزمات تعليمية تكنولوجية غرفا صفية  اللجوء الفلسطيني  مخيمات 

 (.BAZNAS) جرش، وإربد، مقدمة من مؤسسة الزكاة اإلندونيسية و  البلقاء،و 

على األسر املحتاجة في مخيم   ُوز عتطردا    150ء والدواء اإلندونيسية، إلى جانب  فتتاح عيادة أسنان بدعم من وكالة الغذاا .7

 الطالبية.  

 حرام مقدمة من جمعية قطر الخيرية، لصالح الجئين فلسطينيين في مخيم جرش.   ومئتي طرد غذائي  مئةتوزيع  .8

 

 . وإبراز الدور األردني الداعم لهامتابعة القضية الفلسطينية محور  :ارابع

وتصدرها أولوياته   ،وتمركز القضية الفلسطينية في صلب اهتمامات امللك عبدهللا الثاني املعظم ،ثاقا من األهداف الوطنية األردنيةانب

ة أرضا  السياسية كمصلحة أردنية عليا كما هي مصلحة عربية وقومية، ودعما ملوقف األردن الثابت والراسخ حيال القضي   ة الفلسطيني 

  وشعبا ومقدسات، و 
 
 فلسطين هي جوهر كل  القضايا وبأن

 
 بعد جيل، والتمسك بأن

ً
ون جيال إيمانا وذودا عن األمانة التي حملها الهاشمي 

ة، على خطوط الرابع من حزيران عام 
 
ة املستقل ة هي أساس الحل  ال 1967إقامة الدولة الفلسطيني  عادل  م، وعاصمتها القدس الشرقي 

الفل  ؛والشامل الشؤون  دائرة  وإسالمًيا  تقوم  عربًيا  الفلسطينية،  القضية  تطورات  حول  تتمحور  وأبحاث  دراسات  بتقديم  سطينية 

السالم   مفاوضات  حول  والدراسات  التقارير  إعداد  ذلك  في  بما  الفلسطينية،  الساحة  على  املستجدات  متابعة  إلى  إضافة  ودولًيا، 

اإلسرائيلية،   األراالفلسطينية  في  اإلسرائيلية  االنتهاكات  املقدسات  ورصد  يشمل  بما  القدس  وخاصة  املحتلة،  الفلسطينية  ض ي 

اقع  و اإلسالمية واملسيحية فيها، وكذلك متابعة األوضاع اإلسرائيلية الداخلية ذات العالقة، من خالل متابعة الصحف العبرية،   املو

عقد في جامعة الدول  انب املشاركة في املؤتمرات ذات الصلة  اإللكترونية، ومراكز الدراسات اإلسرائيلية، إلى ج
ُ
بعمل الدائرة، والتي ت

عنى بشؤون القد 
ُ
 س. العربية،  إلى جانب املشاركة في املؤتمرات التي تعقدها اللجان الرسمية التي ت
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 : 2019نجازات التي تندرج تحت هذا املحور خالل عام وأهم اإل 

    تطورات القضية الفلسطينية التقرير الشهري حول  -أ

ما دأبت عليه طويال على صعيد متابعة تطورات ومستجدات    ، 2019في العام  صلت الدائرة  وا

القضية الفلسطينية، فقامت شهريا بإصدار تقريرها الذي يتضمن املستجدات السياسية  

سالمًيا ودولًيا، وبما يشمل الجهود األردنية الداعمة واملساندة إ للقضية الفلسطينية عربًيا و 

نسخ    وأرسلت  تقريًرا على مدار العام،  ثني عشر إصدرت الدائرة  حيث أ لألشقاء الفلسطينيين،  

الوزراء،   رئيس  دولة  إلى  التقارير  هذه  األ و من  مجلس  رئيس  الدولة و عيان،  دولة  وزير  معالي 

الخارجية،   الداخل  و للشؤون  في  خرى، 
ُ
أ النواب، وعدة جهات رسمية  رئيس مجلس  سعادة 

دنية في واشنطن، املمثلية األردنية  كالسفارة األر   والخارج، بما فيها هيئات دبلوماسية أردنية،

لدى األمم املتحدة / نيويورك، وجامعة الدول العربية.  واستعرضت هذه التقارير املستجدات  

 :ما يلي التطورات الشهرية املتعلقة ب

 الجهود الدبلوماسية األردنية بقيادة ▪
ً
ـــ اإلسرائيلية، وخاصة بن  اجاللة امللك عبد هللا الثاني    تطورات عملية السالم الفلسطينية 

الوطني   ترابهم  على  املشروعة  الوطنية  طموحاتهم  لتحقيق  ونضالهم  سعيهم  في  الفلسطينيين  لألشقاء  الداعمة  الحسين، 

      الفلسطيني. 

اأسرى ومعتقلين،  و وجرحى،   ، من شهداء1967االنتهاكات اإلسرائيلية في األراض ي الفلسطينية املحتلة عام   ▪ لتجمعات    قتحاماتو

مفاجئة،  و سكانية،   عسكرية  وتدمير  و حصار،  و إغالقات  و حواجز  وخاصة  عامة  ممتلكات  املستوطنين،  و ،  هامصادرة  اعتداءات 

وتهويديو  استيطانية  في  ة أنشطة  وبخاصة  القدس ي  ،  الحرم  ضد  وبخاصة  املقدسة،  األماكن  ضد  واالنتهاكات  املحتلة،  القدس 

    الشريف.
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 خاص يرصد االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس املحتلة:  تقرير شهري   -ب

صدر إثنا عشر    ،2019في العام   
ُ
، تناولت هذه التقارير وبصورة مفصلة  وعميقة، أبرز انتهاكات االحتالل االسرائيلي ضد القدس  تقريًراأ

متد  مثل املحتلة، وبخاصة ضد مقدساتها، اإلسالمية واملسيحية على السواء،  
ُ
امل اليهود للحرم  السلسلة  ة من اقتحامات املستوطنين 

افق مع تضييق االحتالل على رواده من مصلين وطلبة علم وموظفي  القدس ي الشريف، وما يمارسونه فيه من انتهاكات واستفزا زات، بالتر

له ولباحاته، واالنتهاكات  سالمية املوكلين بسدانته، وحتى إغالقه أحيانا بوجوههم، وكذلك اقتحامات قوات االحتالل  دائرة األوقاف اإل 

أو املستوطنين، بما فيه االعتقال ضمن ظروف تفتقد للمعايير  واالعتداءات ضد املقدسيين وممتلكاتهم، سواء من ِقبل قوات االحتالل  

ارة على  القانونية واإلنسانية، إلى جانب سلسلة ُمغلظة من األحكام حتى لو اتصل األمر بمواجهة بسيطة لسلطات االحتالل، كرشق حج

و  السكنية  نشآت 
ُ
وامل املنازل  وهدم  والتهويدية،  االستيطانية  واألنشطة  احتاللية،  العقوبات  دورية  منظومة  من  وغيرها  الخدمية، 

 هذا التقرير إلى الجهات املعنية.  وُيرسلالجماعية التي ُيمارسها االحتالل بحق هذه املدينة وسكانها ومقدساتها. 

 والصحف اإلسرائيلية:  ترجمات عن مراكز األبحاث  -ج

العبرية واإلنجليزية لقضايا ذات أهمية، تتابعها من خالل    تقدم الدائرة من خالل قسم الدراسات السياسية تقاريًرا ُمترجمة عن اللغة 

اإللكترونية والصحف اإلسرائيلية   اقع  األبحاث واملو ب  وأهمها،أبرز مراكز  أو  الفلسطينية،  بالقضية  يتعلق منها  عالقات  وبخاصة ما 

دراسات، وأوراق  و ، بما يشمل تحليالت،  تقريرا مترجًما   ستينحوالي    أصدرت  2019، وفي العام  إسرائيل مع محيطها والعالم الخارجي 

 :   أبرزها ، تخدم املصلحة والشأن األردني على هذا الصعيد

تقصير مدة فترة بشأن  سرائيلية  العبرية، تستعرض تقريرا حول قرار سلطة السكان والهجرة اإل   ( هآرتس) ترجمة عن صحيفة   .1

سيتم تقصير املدة من ستة أعوام إلى عام واحد فقط، والتطرق  االنتظار للحصول على الجنسية لسكان القدس املحتلة، بحيث  

 تها. وهوي ملا ينطوي عليه هذا القرار من تداعيات ومخاطر تهدد مستقبل املدينة املقدسة

بشأن قرار توسيع مجلس األوقاف في القدس الذي يدير الحرم القدس ي، والذي يتكون   الفعل اإلسرائيلية  ورقة حول أبرز ردود  .2

 عضوا إلى أحد عشر  من 
ً
 ، بهدف صد الجهود اإلسرائيلية لتغيير الوضع الراهن في الحرم الشريف. ثمانية عشر عضوا

نشرته صحيفة   .3 مقال  أحرونوت) ترجمة  أيلند) ،  ( يديعوت  بالجيش ،  ( لغيورا  االحتياط  والرئيس    اللواء  اإلسرائيلي  االحتالل 

واملعروف بطروحاته التي تركز على البعد اإلقليمي في حل   السابق ملجلس األمن القومي وشعبة االستخبارات العسكرية "أمان"،

 
 
أن إلى  أشار فيه  الفلسطيني اإلسرائيلي،  يقع على عاتق إسرائيل    الصراع  الفلسطينية ال  القضية  وحدها بل يجب أن  حل 

 فيه الدول العربية املجاورة، بما يشمل األردن. تشارك 
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ساسون  (و   )فيدلون   للباحثين( تومر   ،يصدرها معهد دراسات األمن القومي  ( التينظرة عليا) دراسة إسرائيلية نشرتها دورية   .4

بعنو )حداد  الفلسطيني" ان،  اإلسرائيلي  النزاع  لحل  ليس وصفة  االقتصادي  االق  "االزدهار  العنصر  تصادي مؤكدة دحض 

 كعنصر أساس ي لحل القضية الفلسطينية، إذ أن هناك عناصر أساسية ال يمكن تهميشها وتجاهلها.

قرار   .5 حول  السيادة   ورقة  بتطبيق  خاصة  تخطيط  لجنة  تشكيل  نتنياهو،  بنيامين  اإلسرائيلية  االحتالل  حكومة  رئيس 

 ة املحتلة. وشمال البحر امليت بالضفة الغربياإلسرائيلية على منطقة غور األردن 

الضوء على ما وإلقاء  املقرب من صانعي القرار في إسرائيل،    ( أبحاث مركز األمن القومي اإلسرائيلي ) ورقة صادرة عن مركز   .6

ديدة، والتي تسعى إلى بلورة هندسة شرق أوسطية ج  (،صفقة القرن )بركية املعروفة إعالميا  ي تسعى إلى تحقيقه الخطة األم

 ستوطنات اإلسرائيلية بالضفة الغربية املحتلة. ضم امل لمحذرة من التداعيات 

لدراسة   .7 طرحتهااستعراض  الدولية)   شاملة  األزمات  شهر  ( مجموعة  من  عشر  التاسع  في  واشنطن  في  مقرها  من  حزيران، ، 

املحتلة، حيث تشير الدراسة   إسرائيليا يوضح تطوير سياسات جديدة لترسيخ ضمها الفعلي ملعظم القدس الشرقية  مخططا

 مليون دوالر لفرض السيادة اإلسرائيلية على القدس الشرقية.  ( 530) خطة خماسية خصص لها مبلغ إلى 

كتبها الرئيسان  ،  "2019تقييم سنوي للعام    ، بعنوان "وضع الشعب اليهودي  ( معهد سياسات الشعب اليهودي)   تقرير صدر عن .8

عددا من املواضيع، أبرزها ما يشير إلى أن ال حلول   تضمن  ،يس روس وستيوارت آيزنشتات( دن) املشاركان للمعهد، األميركيان  

 ملشكالت إسرائيل اإلستراتيجية في غياب حل  املسألة الفلسطينية. 

"وثيقة سياساتية"، تتمحور حول كيفية تحويل مدينة   ( اسماهامعهد القدس لبحث السياسات) دراسة إسرائيلية صادرة عن   .9

وما مواصفات مثل هذا    –بمعنى إحكام السيطرة على مدينة القدس الشرقية    - إلى مركز الحكم    والغربية(   شرقية )الالقدس  

وما الذي يجب تغييره و/ أو إنجازه من    ؟ اإلسرائيلي   ( الحكم مركز)  ما الذي ينقص مدينة القدس كي تكون و املركز ومقوماته؟  

 ؟ ذلك أجل

، ( ديفيد كورن) أعدها الباحث    دراسة بعنوان "نشطاء أجانب في القدس الشرقية: تحٍد لسيادة إسرائيل في قلب العاصمة" .10

املختص بشؤون    ( معهد القدس لإلستراتيجية واألمن) ، وصدرت عن  ( نير بركات) أحد أقرب املستشارين لرئيس البلدية السابق  

اإلستراتيجية وضد ،  القدس  الفلسطينية  السلطة  ضد  املحتلة  القدس  في  إسرائيل  تشنها  التي  املتواصلة  أية  املعركة 

اإلسرائيلية الكاملة على شرق شأنها عرقلة السعي اإلسرائيلي لبسط السيادة    سواء فلسطينية أو عربية أو دولية من  محاولة؛

 القدس. 

الشركات   .11 إلى  القدس  مدينة  في  ة  األرثوذكسي  الكنيسة  أمالك  تسريب  ات  عملي  حول  اإلسرائيلية  اإلعالم  وسائل  من  تقرير 

ة بموجب صفقات بيع وتأجير طويل األمد يقوم بها مسؤولون في الكن  د بضياع املزيد من تلك االستيطاني  يسة، األمر الذي يهد 

 . ألمالك وتهويدهاا
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   :املؤتمرات -د

 

العام   في  الفلسطينية  الشؤون  بالقضية  ،  2019شاركت دائرة  الصلة  العربية ذات  الدول  التي عقدتها جامعة  املؤتمرات  في عدد من 

 الفلسطينية وهي: 

 

   .الفلسطينيين في الدول العربية املضيفةمؤتمر املشرفين على شؤون الالجئين    ▪

 تمر األوضاع في األراض ي الفلسطينية املحتلة واالنتهاكات اإلسرائيلية التي تشمل االعتداءات على املقدسات، يبحث هذا املؤ 

س، ويعقد  دينة القدمل جدار الفصل العنصري  واألوضاع  و   سرى واملعتقلين،األ و ة األراض ي وهدم املنازل ،ر مصادو   االستيطان،و 

واملنظمة العربية   ،ولبنان  ،واألردن ،وفلسطين  ،العربية، بمشاركة وفود من مصراملؤتمر في مقر األمانة العامة لجامعة الدول  

ومنظمة التعاون اإلسالمي، واملنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، ويرفع توصياته إلى مجلس   ،للتربية والثقافة والعلوم

 :9201عقد املؤتمر الدورات التالية خالل عام و ، ية العرب وزراء الخارج

o  18/7/2019-14، خالل الفترة ( 102) الدورة رقم . 

o  5/12/2019-1، خالل الفترة ( 103) الدورة رقم. 

o  لبحث األزمة التي تواجه )األونروا(. 3/9/2019دورة استثنائية بتاريخ ، 

 

 رفين على شؤون الالجئين الفلسطينيين املشمؤتمر 
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 : ألبناء فلسطين  التربوية الشؤونمؤتمر  ▪

  )األونروا(، ويعقدأوضاع وكالة الغوث الدولية   ، إلى ةبحث هذا املؤتمر األوضاع التربوية في األراض ي العربية املحتلة إضافي

بية للتربية  وفود من فلسطين، ومصر، ولبنان، واملنظمة العر املؤتمر في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة  

س الوفد األردني في هذه  أر وت، والثقافة والعلوم، واتحاد الجامعات العربية، واملنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة

 دائرة الشؤون الفلسطينية املهندس رفيق خرفان .  مدير عاماملؤتمرات 

 : 2019عقد املؤتمر الدورات التالية خالل عام و  ▪

o ( 2/5/2019الى  28/4( من تاريخ ) 80ورة رقم ) د . 

o  ( 24/10/2019الى  20/10( من تاريخ ) 81دورة رقم ). 

 

 
 فلسطين  التربوية ألبناءمؤتمر الشؤون 

 

   :حتلةاملوجهة للطلبة في األراض ي العربية املؤتمر لجنة البرامج التعليمية  م ▪

التعليمية التي توجه للطلبة في ظل   املناهج والبرامج يبحث هذا املؤتمر العملية التعليمية في األراض ي العربية املحتلة وشكل  

 االنتهاكات اإلسرائيلية التي تستهدف العملية التعليمية. 
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 : 2019عقد املؤتمر الدورات التالية خالل عام  و 

 .10/4/2019-7 بتاريخالتي عقدت في عمان  ( 99رقم ) الدورة   -

 .2019/ 17/10-13بتاريخ  القاهرة،عقدت في مقر جامعة الدول العربية في   (،100) الدورة رقم  -

 

 

 : اللجان

عنى بشؤون مدينة القدس واملقدسات 
ُ
 :منهاتشارك الدائرة في أعمال عدد من اللجان الوطنية التي ت

 ملسجد األقص ى املبارك وقبة الصخرة املشرفة. لجنة إعمار ا   ▪

 الصندوق الهاشمي إلعمار املسجد األقص ى وقبة الصخرة املشرفة.   ▪
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 : محور العمليات التي تقوم بها الدائرة خامسا:

 : الوفود والباحثين إلى املخيماتزيارات  -1

و لتفقد مشاريع  أ االطالع على أوضاع الالجئين فيها وم العديد من الوفود الرسمية من دول مختلفة بزيارات إلى املخيمات بهدف قت 

ركية ودول مختلفة حيث تقوم الدائرة بالتنسيق  يم أتقوم بتنفيذها باإلضافة لزيارات من الباحثين والطالب من جامعات أوروبية و 

عالم وبلغ عدد الزيارات خالل عام  داد الترتيبات الالزمة لها مع مكاتب الدائرة في امليدان من خالل قسم اإل ع إلهذه الزيارات من خالل 

 ومن أبرزها:  زيارة  ، خمًسا وثمانين2019

 الفلسطينيين. مم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين زيارة من خالل وكالة األ إحدى وثالثون   -1

األردن    سبانيا لدىإرافقته سفير   (،جوسيب بوريل فونتيليس) سبانيا إ وزير خارجية  زيارة ،2019برز الزيارات لعام أمن  •

 في مخيم الطالبية. ( ونروالأل ) إلى مركز صحي تابع  ( انيون دابالوس)ب
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مركز  مخيم الشهيد عزمي املفتي، لالطالع على أنشطة  في  بزيارة إلى مجلس الكنائس    ( ونيلأ  اإليرلندي )لينسيتقيام السفير   •

اال  ورصد  الكنائس  مجلس  لجمعية  التابع  الفتيات  بالفتدريب  الخاصة  املستهدفةحتياجات  برنامج    ،ئة  على  واالطالع 

حياتية ودروات متواصلة من أجل البدء بمشاريع صغيرة    مهارات  املرأةودور الجمعية في إكساب    للمرأةقتصادي  التمكين اال

 للنساء.

لثانية في مخيم  ولى وااملختلطة األ   االبتدائية، إلى مدرسة البقعة  ( أنطونيو غوتيريش) ة السيد  مين العام لألمم املتحدزيارة األ  •

  بهدف دعم   ؛طالب املدرسة وسيدات املجتمع املحلي في مخيم البقعة والبرملان الطالبي  ( غوتيريش) البقعة التقى خاللها  

 . ن الفلسطينيي)األونروا( والوقوف ضد محاوالت تصفيتها والتأكيد على أهمية استمرارها وتقديم خدماتها لالجئين  

 

 ية في مخيمات متفرقة. لامللكية لألفالم لتصوير أفالم تسجيزيارات من خالل الهيئة   ثماني -2

 زيارتان من خالل هيئة اإلعالم لتصوير أفالم وثائقية.  -3

 طلبة لغايات البحث العلمي.  زيارات وجهات خارجية متفرقة باإلضافة إلى  ةدبلوماسييئات زيارات متفرقة له -4
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 اإلعالم والعالقات العامة:  -2

ة الدوائر واملؤسسات، حيث يعتبر الوسيلة الهامة إلبراز عمل املؤسسات وأنشطتها ودورها الفاعل في  لإلعالم دور مهم في كاف

نباء  سها وكالة األ أ اإلعالم والعالقات العامة بتغطية كافة نشاطات الدائرة في وسائل اإلعالم املختلفة، وعلى ر املجتمع، ويقوم قسم 

نباء الشرق  أمنها وكالة  ، نباء العربية املختلفةاأل  ت املحلية، إضافة إلى التواصل مع وكاال  األردنية )بترا( والتلفزيون األردني والصحف 

 .( وفا) نباء الفلسطينية ووكالة األ  ،األوسط املصرية

يقوم قسم اإلعالم بإعداد مواد إعالمية ونشرات تعريفية بالدائرة وكذلك تزويد املوقع اإللكتروني بأخبار ونشاطات الدائرة بشكل  و 

 دوري ومتواصل. 

   :2019أبرز النشاطات اإلعالمية خالل عام  •

الفلسطينية ولجان الخدمات والهيئات االستشارية ومؤسسات املجتمع املدني والفعاليات  االحتفال الذي أقامته دائرة الشؤون  -

ضان املبارك في املركز الثقافي خالل شهر رم  الشعبية في مخيمات اململكة بعيد استقالل اململكة برعاية رئيس الوزراء عمر الرزاز 

 امللكي. 
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 بعيد استقالل اململكة برعاية رئيس الوزراء عمر الرزاز  جانب من االحتفال 
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ســاكن في املخيم بدعم من الوكالة اإليطالية للتنمية والتعاون الدولي، بحضــور النواب يحلى الســعود  املإطالق مشــروع إعادة تأهيل  -

ـــــــ ي  ،ومحمـد الظهراوي   ،والدكتور ســــــــــــعود أبو محفو   ،بيـةرئيس لجنـة فلســــــــــــطين النيـا ـــ ـــــــ ي الدميســ ـــ ـــــــفير اإليطـالي    ،وقصــ ـــ فابيو ) والســ

 .( كاسيزي 

 

افق  يوم األحددائرة الشؤون الفلسطينية  ةاستضاف - ، اجتماعات لجنة البرامج التعليمية املوجهة للطلبة العرب  7/4/2019املو

ول العربية، . وجاءت االجتماعات برعاية جامعة الد( دورة القدس) سعين بعنوان  في األراض ي العربية املحتلة، بدورتها التاسعة والت

سالمية وكالة الغوث الدولية )األونروا(، واملنظمة العربية للثقافة والعلوم، واملنظمة اإل و ومشاركة األردن، ومصر، وفلسطين، 

 ذاعات العربية. واتحاد اإل  ،للتربية والعلوم والثقافة
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 : قجريدة الشرو  -3

الدائرة في عام    والتي  ،الشهرية  ( الشروق) بإصدار دورية    استمرت  أخبار    ، متضمنة2014صدرت ألول مرة  ها، ونشاطاتالدائرة  أهم 

التواصل مع لجان خدمات املخيمات ومؤسسات املجتمع املدني إلبرازها إعالميا من   عبر  هاإضافة لتغطية نشاطات املخيمات وأخبار 

 .باإلضافة إلى املخيمات الثالثة عشر ،وعدد من املنظمات الدولية ،املؤسسات والدوائر الرسمية  عدد من توزيعها على خالل 

 : أرشفة وثائق دائرة الشؤون الفلسطينية -4

بالتعاون مع دائرة املكتبة الوطنية  أرشفة على مشروع    ،2019بدأ العمل خالل عام   عبر    وثائق وملفات دائرة الشؤون الفلسطينية 

 بهذا الخصوص بين الطرفين.  اتفاقية التجهيز لتوقيع 
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 برنامج الحكومة اإللكترونية:    -5

، من خالل  في ضوء رؤى جاللته لتطوير خدمات القطاع العام ،2001إنشاء برنامج الحكومة اإللكترونية بمبادرة ملكية سامية عام  

ببرنامج الحكومة    املتعلقةأهم اإلنجازات  تاليا:  املختلفة. تبسيط املعامالت الحكومية وتوفيرها لكافة القطاعات بالوسائل اإللكترونية 

 . اإللكترونية الخاصة في الدائرة

: مشروع الحكومة اإللكترونية وربط الدائرة مع مكاتبها
ً
 أوال

الخطوات  من خالل اتباع  ، والتي هدفت إلى تزويد الدائرة باألنظمة املحوسبة التالية( GIZ) وتمت هذه املرحلة من املشروع بدعم من 

 زويد الدائرة ومكاتبها باملعدات واألجهزة الالزمة لتفعليها: واإلجراءات اإلدارية والتقنية وت 

 . ، وهو عبارة عن نظام خاص باملراسالت الداخلية والربط مع املكاتبWork Flow)البوابة اإللكترونية للدائرة ومكاتبها )  .1

 . ملتلقي الخدمةتوفر ثالث خدمات إلكترونية موجهة   إلكترونيةمنصة   .2

 . عمال الديوان من صادر ووارد وأرشفة الكتب الرسميةأ نظام الديوان واألرشفة اإللكترونية، وهو نظام خاص بأتمتة   .3

 . نجاز العمليات املالية من سندات صرف وقبض وغيرها والتدقيق عليهاإل نظام محاسبة أعمال لجان الخدمات،  .4

من خالل إجراء  لتي تهدف إلى استكمال دورة األنظمة اإللكترونية والربط بين الدائرة وامليدان وا  ،عداد للمرحلة الثانية للمشروعاإل وتم 

 دراسة احتياجات الدائرة ومكاتبها في املحافظات من األنظمة واملعدات وتطوير األنظمة العاملة وتدريب الكادر الوظيفي عليها. 

 ( SMS Gatewayبوابة الرسائل القصيرة ) ثانيا: 

وهي أحد مشاريع الحكومة اإللكترونية التي   ،( SMS Gatewayرة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات خدمة الرسائل القصيرة ) توفر وزا

مات التي يمكن  وزيادة التواصل مع املوظفين ومتلقي الخدمة من خالل ابالغهم عن العديد من الخد ،تساهم في تحسين آليات العمل 

خالل عام  يبين الجدول التالي أعداد الرسائل التي تم ارسالها  ، و ي مكان وزمانأملعلومات إليهم في  يصال ا إوتسهيل  ،االستفادة منها

 موزعة حسب موضوع الرسالة:، 2019
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 العدد   نوع الرسالة  الرقم

 23501 توعوية وارشادية 1

 7364 ترويجية 2

 9765 معاملة اعالم عن حالة  3

 1967 اتصال داخلي  4

  42,597 املجموع 

 

إقامة ورش تدريبية  عداد املستفيدين من هذه الرسائلأ تحرص الدائرة على زيادة  و  ، عبر تحديد االحتياجات املتوقعة من الرسائل، و

الرسائل   أعداد  تشمل  تفصيلية  دورية  تقارير  إصدار  ويتم  ميزاتها.  من  واالستفادة  الخدمة  هذه  استخدام  في  إلشراكهم  للموظفين 

تلبيته من االحتياجات  ماومواضيعها، وتقييم   التي شملت  ،تم  الجديدة  املواضيع  الرسائلوتقييم  و ها  املرسلة  أ مقارنة  ،  الرسائل  عداد 

 . بالسنوات السابقة 

 

 2019-2016(: أعداد الرسائل لألعوام 1شكل ) 
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 (: www.dpa.gov.joثالثا: املوقع اإللكتروني للدائرة ) 

 يستعرض املوقع تعريف •
ً
امللكية ألبناء املخيمات، كما   واملكارمومشاريعها، باإلضافة إلى معلومات عن الالجئين  بالدائرة وخدماتها    ا

 الخاصة بمتابعة الشأن الفلسطيني.  والتقارير يتضمن آخر النشرات 

 في املوقع اإللكتروني تتضمن معلومات عن الصندوق وكيفية تقديم أفكار إبداعية.  ( صندوق اإلبداع ) زاوية  أضيفت •

 انات املوقع اإللكتروني من خالل نموذج خاص يتم توزيعه على املديريات بشكل دوري لتزويدنا بالتحديثات الالزمة. يتم تعديل بي •

 . ا زائر  ( 21243)  ،2019بلغ عدد زوار املوقع اإللكتروني خالل العام  •

 

 ( SGNرابعا: الشبكة الحكومية اآلمنة )  

لتسهيل عملية التواصل   ؛ر خدمة االنترنت والبريد الحكومييضها البعض، وتوفتهدف الشبكة الحكومية اآلمنة إلى ربط الدوائر مع بع

حماية  ، وكذلك ( Shared Folderمشاركة امللفات باستخدام املجلد املشترك ) ، و وإرسال املعلومات بين املوظفين داخل وخارج الدائرة

 األجهزة ببرنامج مضاد الفيروسات وتحديث البرنامج باستمرار. 

 مات: بنك املعلو  -

كونها مصنفة ومنظمة   ؛ ويهدف إلى توفير املعلومات بدقة وسرعة لالستفادة منها  ،يحتوي البنك أهم املعلومات املتعلقة بالدائرة

يتم تطوير هيكل البنك ومحتوياته بشكل مستمر وإضافة مواضيع ، حيث  بطريقة يسهل الوصول إليها من قبل موظفي الدائرة فقط

 . خذ نسخ احتياطية دوريةأكما يتم  ، وميزات جديدة

 الجاهزية اإللكترونية:  -

عنى ب
ُ
خالل إصدار تقرير إحصائي ملا تحتاجه الدائرة ولجان الخدمات من    ،بشكل دوري  تجرد األجهزة والطابعابيانات  تحديث  وت

ية للدائرة حول  من أجهزة ومعدات وبرامج وأنظمة تشغيلية وشبكات اتصال متوقعة، وإصدار تقرير تقييمي للجاهزية اإللكترون

فعالية عمل جميع األجهزة وحل    البنية التحتية وشبكات االتصال فيها، ومتابعة البريد الرسمي للدائرة بشكل يومي، والتأكد من

مشاكل األعطال بوقت قصير ومحدد، إضافة إلى تقديم الدعم الفني واملشاركة في تفعيل استخدام األنظمة املستخدمة والعاملة 

 ام الدائرة:في مختلف أقس
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الشراء  ، و دارة املخزون، وإوالعينيةللمساعدات النقدية    التنسيبات(، و E-Banking) املصرفية اإللكترونية الخدمات  أنظمة  •

 (.GPS) نظام تتبع املركبات ، و ( GFMISالحكومية ) دارة املعلومات املالية (، وإJONEPS) اإللكتروني 

اقبة  ، و ( HRMIS)  دارة املوارد البشرية املوحدأنظمة إ • ،  راسلت، والأرشفة املوظفين /امللف اإللكتروني املركزي  ، و الدواممر

 واألرشيف. 

 (. Workflow) لبوابة اإللكترونية (، واSMS) القصيرة بوابة الرسائل  ، و الدعم الفني الحكوميأنظمة  •

 

 : السامية املكارم امللكيةاإلسهام في آلية توزيع  -

آل في  التقني  القطاع  امللكيةية توزيع  يساهم  الرسمية    السامية  املكرمة  الجامعات  في  للدراسة  املخيمات  دخال  إ طريق  عن  ألبناء 

 صدار تقارير عن املتقدمين. إالقوائم على نظام القبول املوحد من التعليم العالي )املحوسب(، و 

م امللكية  ية االجتماعية فيما يتعلق باملكار للمساعدات النقدية والعينية لوزارة التنم  )املحوسب(   على نظام التنسيبات  كما يعمل

تدقيق قوائم املنسبين للمكارم امللكية  بما يشمل:    ،التمور و األضاحي،  و   مكرمة رمضان،و مكرمة عيد جاللة امللك،  مثل:    األخرى 

اء املنسبة من  سماعتماد األ   الصادرة عنه، وعقبسجيل املالحظات  ت على النظام و   هادخال، وإالسامية من كافة مكاتب املخيمات

التنمية   وزارة  ع  ،االجتماعية قبل 
 
وز

ُ
االجتماعية  ت التنمية  مكاتب  وبين  بينهم  التنسيق  ليتم  املكاتب  على    ؛على  الشيكات  لتوزيع 

 . توفير البيانات الخاصة بهذه املكارم ألصحاب القرار في الدائرة عند الحاجة، ومن ثم يتم املستحقين

 علومات السياسة الوطنية ألمن وحماية امل

 ي:  وُيعنى هذا الجانب بما يل

  عليها والتقيد بها، موظفي الدائرة الطالعاملعتمدة من وزارة االقتصاد الرقمي والريادة ( سياسة االستعمال املقبول ) تعميم  -1

 مثل كلمة املرور املعقدة. 

من  أالدائرة لضمان تطبيق إجراءات  هم اإلجراءات الواجب اتباعها في أوالتي تشمل  ( تعليمات أمن وحماية املعلومات) صدار إ -2

 .والبدء في تطبيقها  املعلومات،

الخاصة بحسابات املوظفين، مع آلية تطبيق تغيير كلمة املرور  ( PWs) التعديل على السيرفر ووضع قواعد خاصة لكلمة املرور  -3

 . للموظفين

 . ي عملية تغيير كلمة السرفلحماية أجهزتهم  رشادهمإ متابعة املوظفين و  -4
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 :  ارد املاليةاملو 

ستغالل األمثل للموارد  واملتمثل في اال   ،ستراتيجي الذي تتضمنه الخطة اإلستراتيجية لدائرة الشؤون الفلسطينيةانطالقا من الهدف اإل 

ألداء  املتعلقة بها بما يضمن املصلحة العامة وشفافية ا بتطبيق السياسات املالية واإلجراءات الدائرة  املالية واألصول امللموسة، تقوم  

بلغت موازنة  ، إذ  والعمل على التحول الرقمي بما يسهل العمل وتقديم الخدمات  ،الرشيدة  ةبالحوكم  الدائرة  ماتز ، من خالل الالحكومي

 لف دينار. أن يربعأ ربعمائة وثالثة و أ ( سبعة ماليين و 7443.000)  ،2019الدائرة لعام 

 املخصصات املالية للعام 2019

 

 

 

 

 مخصصات جارية 

 دينار ( 2293000) 
 ( دينار 4800000مخصصات رأسمالية ) 

 القيمة بالدينار  املخصص  

 لتنفيذ القضايا املكتسبة الدرجة القطعية

 1116000 رواتب وأجور  1

دعم لجان   2

 املخيمات 
950000 

دعم األندية   3

 الرياضية
100000 

أجور أراض ي   4

 املخيمات 
50000 

 350000 إنشاء أبنية  5
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 :إنجاز ما يلي  2019املوارد املالية تم في العام  وعلى صعيد

 . بتعزيز اإلجراءات والبرامج املالية املتبعة باإلضافة إلى التقارير ودوريتها خالل العام االستمرار  •

فيما يخص اإليجار النفقات  وبكلفة مالية تضمن ترشيد  استئجار مبنى جديد للدائرة ضمن مواصفات تتطلبها مصلحة العمل   •

 الصيانة. وكلفة  

 من وحماية.ألتعاقد مع شركة تنظيف وشركة للدائرة من خالل ا يةمن ة واأل يخدمات البيئال تحسين  •

لعام    املالية   ت خصصاامل زيادة   • للدائرة  الكفاءات  2019املرصودة  هجرة  من  الحد  يضمن  بما  العامة  املوازنة  دائرة  لدى   ،

   الوظيفية في الدائرة.

النهج الحكومي للتحول  إوفي   • في نطاق العمل  ذخ أ  ؛الرقمي والحوكمة اإللكترونيةطار  املالية واملحوسبة تدخل  الخدمات  ت 

ونظام   ،ونظام الحكومة اإللكترونية ،( GFMISدارة املعلومات املالية ) إنظام    :ه الخدمات املحوسبةذعمق ومن هأ كبر و أبصورة  

 (SMS ) الرسائل القصيرة . 

 

 لرقابة والتقييم ا

 وشفافة وخاضعة للمساءلبي املتمثل انطالقا من الهدف الوطن 
ً
  هداف وحدةألتحقيق  و  ةتعزيز اإلدارة الحكومية لتكون مستقرة ماليا

 للخطط املرسومة  لمساعدة اإلدارة العليا التدقيق والرقابة الداخلية في 
ً
لتأكد من أن األهداف املحددة قد تم إنجازها وفقا

وأهمها قانون املوازنة العامة وتعليمات الضبط   ،تشريعات املالية املعمول بهاالق  أكد من صحة وسالمة تطبيوالتشريعات النافذة والت

 لي:إلى تحقيق ما ي في الدائرة تسعى الرقابة الداخلية  ة، إذ الداخلي التي تحكم إجراءات عمل الدائر 

  .ن تكون الرقابة وقائية تستكشف الخطأ قبل وقوعه ما أمكنأ •

 .فة أطراف العملية املالية واإلداريةالعمل بروح الفريق الواحد مع كا •

ي الفني املتخصص  أوإبداء الر   املختلفة، ومطابقتهاتوخي الدقة املتناهية، والحصول على البيانات واملعلومات من مصادرها   •

 .واملوضوعي حولها

تعلق باملساعدات الخارجية خاصة فيما ي  التقارير الثقة بهذه    الوحدة، لتعزيز تحقيق مبدأ الشفافية بالتقارير التي تصدرها   •

 .وإدارتها

   دارة العليا على اتخاذ القرارات ووضع الخطط لتحقيق أهداف الدائرة، لذا فان الوحدة تقوم بعملها من خالل: مساعدة اإل  •
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 املالية واإلدارية. ئــرة التدقيق على أعمال الدا -1

 املالية واإلدارية. على أعمال لجان خدمات املخيمات  التدقيق -2

 

 أدناه : إنجاز ما هو موضح  2019لعام في ا هذا الصعيد تموعلى  ▪

 التدقيق على أعمال الدائرة    وال:أ

 ( مستند صرف خالل العام. 1320تدقيق )  .1

 . ( 112تدقيق مستندات قضايا عدد )  .2

 خالل العام. مرتين جرد املستودع  .3

 .ثاث الدائرةألجنة جرد في  االشتراك  .4

 شهريا.  مركبات الدائرةالعمل على تدوير كافة   .5

 االشتراك في لجنة تعديل السيارات.  .6

 تدقيق سجالت األعمال اليومية ملركبات الدائرة.  .7

 تدقيق كشوفات حركة سيارات الدائرة ومكاتبها شهريا. .8

 اء محرك سيارة  االشتراك في لجنة شر  .9

   .لسيارات الدائرة  ( فرهول )أاالشتراك في عمل  .10

 تدقيق شعبة الحركة.  .11

. دائرة تدقيق كشوفات دوام موظفي ال .12
ً
 شهريا

 .2018االشتراك في لجنة اعداد الكتاب السنوي للدائرة لعام  . 13
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 : لجنة  13أعمال لجان خدمات املخيمات وعددها على تدقيق  الثانيا: 

 عملية شراء بمحاضر رسمية خالل العام )اثاث، صيانة مواد انارة، العاب حديقة(  مئةاالشتراك وتدقيق  .1

 (. 105لجان وتدقيقها عدد ) االطالع على محاضر اجتماع  .2

 .ألعاب حديقة( و صيانة،  : )اللجان فنية تشملست االشتراك في   .3

   .لجنة الطالبية –االشتراك في لجنة استالم باص املوتى  .4

 االشتراك في عطاءات اللجان الفنية الخاصة باالستثمارات في لجان الخدمات.  .5

 (.26االشتراك في استالم عطاءات مشاريع عدد )  .6

   .ات السنوية والعمل اإلضافي دالعقود والزيا  وتدقيقالعاملين في لجان الخدمات  متدقيق دوا  .7

 تالف وبيع أثاث غير صالح في لجان الخدمات. إراك في لجان  االشت .8

 . موظفي لجان الخدمات ثالثة االشتراك في تعيين  .9

  تدقيق لجان خدمات املخيمات  .10
ً
 رات والدوام. والسيا  يرادات واملصاريفيجارات واإل من حيث اإل  شهريا

 . ةلرقابة الداخلياملوحد للجان الخدمات املرتبط بوحدة ا ةالعمل على تطبيق برنامج املحاسب .11

 تدريب محاسبي لجان الخدمات على برنامج املحاسبة اإللكتروني. .12

 

 النظام املحاسبي: 

 مع التوجه الحكومي فيما يتعلق 
ً
املخيمات مما في حاسبي في لجان الخدمات وبهدف تطوير العمل امل  ؛التحول الرقميبعمليات انسجاما

من خالل مجموعة    ، لكتروني متكاملإوالتدقيق عليها بوقت مناسب، كان القرار بشراء نظام محاسبي    ة نجاز العمليات املاليإيسهم في  

املحوسباأل  األ  ة،نظمة  الوكالة  تمويلها من  الدولي   ةملانيوالتي سيتم  املناسبة  .للتعاون  اإلجراءات  املحاسبي    واتخذت  النظام  لتحديد 

 املناسب وفق حاجة الدائرة. 

 بأول أاالطالع على كافة العمليات املالية واالدارية في لجان الخدمات    ،طبيق هذا النظاممن املتوقع وعند تو 
ً
وبما يسهم في سرعة    ،وال

دارة العليا على اتخاذ القرار املناسب في الوقت  والتي تساعد اإل   ،واستخالص النتائج والبيانات والقوائم املطلوبة  ، نجاز عملية التدقيقإ

 املناسب. 
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 سادسا: محور املوارد البشرية 

لتحقيقها الدائرة  تسعى  التي  اإلستراتيجية  األهداف  تحقيق  في  أهميته  من  البشرية  املوارد  محور  في    ؛ينطلق  األساس ي  املورد  كونها 

يرها ومكافأتها  مستعينة بأنظمة داعمة لتنظيمها وتطو   ، فيها واملنفذين لسياستهااستقطاب الكفاءات الوظيفية وتقييم األفراد العاملين  

 وفق احتياجات الهيكل التنظيمي للدائرة متمثال في املديريات العاملة فيها.  ،وإدارتها

 موظفا كما هو موضح أدناه: ( 121)  ،2019خالل عام  عدد موظفي دائرة الشؤون الفلسطينية  بلغ 

 

 

 

 ( 1شهادة الدكتوراه = )   عدد املوظفين حملة

 (  6عدد املوظفين حملة شهادة املاجستير = ) 

 (  36عدد املوظفين حملة شهادة البكالوريوس = ) 

 ( 39عدد املوظفين حملة شهادة الدبلوم = ) 

 ( 39املوظفين حملة شهادة الثانوية فما دون = ) 

عدد الذكور الذين على 

 رأس عملهم 

 48 أس عملهنناث اللواتي على ر إل عدد ا  73

في   نالذكور الذي عدد 

 إجازة دون راتب 

 وعالوات 

ناث اللواتي في إجازة دون راتب  عدد اإل  6

 وعالوات 

6 

 54 مجموع عدد اإلناث  79 مجموع عدد الذكور 
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 ( HRMISنظام إدارة املوارد البشرية املوحد ) 

تلبية الحتياجات  ؛  على كافة املؤسسات والدوائر الحكوميةملدنية  ها ديوان الخدمة ا هذا النظام أحد األنظمة الشمولية التي عمم  ُيعد

من خالل اتخاذ    ،تنمية إدارة تخطيط املوارد البشرية واالرتقاء بها، حفاظا على الكفاءات البشرية العاملة لدى أجهزة الخدمة املدنية

بناًء على توفر معلومات دقيقة ومحدثة أوال بأول، محققةقرارات إدارية   إلى    سليمة  بذلك العدالة واملوضوعية والشفافية للوصول 

مرورا بأنظمة الرواتب    ، والتعيين  مبتدئة بنظام وصف وتصنيف الوظائف واالختيار    ،التميز في األداء الوظيفي من خالل أنظمة متكاملة

واألقسام املعنية مستعينة بالدعم الفني  قسم املوارد البشرية في الدائرة بالتعاون مع كافة املديريات  ويقوم  ،  وتقييم األداء والتدريب

 املتمثل في مديرية تكنولوجيا املعلومات بتوفير مستلزمات تطبيق وتفعيل هذا النظام.  

 الخدمات اإلدارية املساندة  

ات الدائرة  الحركة بالعمل على تنظيم وتسهيل عمل كافة مديري و الديوان،  و ، الطباعة: تعمل الخدمات اإلدارية املساندة بكافة أقسامها

وكذلك أقسامها  الدائرة    و بين  والتواصل  االرتباط  تسهيل  في  يسهم  مما  الالزم،  الوجه  على  أعمالهم  ومتابعة  املوظفين  تنقل  تسهيل 

وتسجيل الصادر    ، ملساهمة في إعداد معامالت املراجعينوا  ، ومكاتبها في املحافظات، عالوة على قيام الديوان بطباعة الكتب الرسمية

   .ليها إذا اقتضت الحاجةإوالقيام بتوثيق وحصر وترتيب امللفات للعودة   ،والوارد

 

 

 

 

 

 

 

 عدد املعامالت   املوضوع الرقم

 الديوان / استقبال معامالت الوارد والصادرة ومتابعتها   .1

 12780 عدد املعامالت الواردة إلى الديوان    -أ 

 10501 الديوان   عن عدد املعامالت الصادرة    - ب

  قسم الطباعة    .2

 8912 الكتب الرسمية املطبوعة  عدد
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 : برنامج تراسل

والوارد من وإلى الدائرة  ، لتسجيل الصادر  2018أحد األنظمة اإللكترونية املستخدمة لدى الديوان، والذي بدأ العمل به خالل عام  

، وإيصالها إلى البوابة اإللكترونية، إضافة إلى إرسال املعامالت واستقبالها ع
ً
 بر الفاكس والبريد اليدوي. إلكترونيا

 :  األرشفة وامللفات

بالعمل على    العمل فيه على  الحاجة، كما يجري  لها عند  املعامالت الصادرة والواردة، والعودة  رنامج األرشفة  حفظ وأرشفة جميع 

 اإللكترونية. 

 الطباعة: 

الدائرة من خالل طباعة الكتب  تعد عملية في إنجاز مهام  الرسمية والتقارير الدورية الصادرة عن مختلف    الطباعة عنصرا أساسيا 

اإللكترونية إلنجاز أعمال  املديريات واألقسام، وتم إشراك الطباعة في ميدان تطوير أعمال الدائرة من خالل البدء باستخدام البوابة  

 للوقت والجهد  ؛الطباعة
ً
 لتوحيد صيغ الكتب الرسمية الصادرة كل حسب الحاجة. ؛توفيرا

ً
 وسعيا

 : ركةالح

إلى تنقل املركبات والسيارات الخاصة بكل مؤسسة؛إتمام أعمال أي مؤسسة  ن  إ إلى مراكز  أجل  من    يحتاج  تيسير إيصال املوظفين 

العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل في حاالت  ال سيما إذا اقتضت الحاجة  امليدان في املخيمات،    خاصة العاملين في   ،عملهم

 ي املخيمات في مختلف املحافظات، وذلك بالتنسيق مع مدراء املكاتب ورؤساء اللجان. العمل الطارئة ف

ي ترشيد الوقود مما يسهم في تخفيف العبء فنظام تتبع املركبات الحكومية اإللكتروني والذي ساهم بشكل كبير  بالعمل  ويشار إلى أن  

لفات، كما تعمل الحركة على املتابعة الدورية ألعمال صيانة املركبات  املالي على الخزينة العامة، وبذلك أسهم النظام في تقليل املخا

في   الدائرة مما يسهم  في املخيمات، وإعداد  العاملة لدى  العاملة  للجان  التابعة  املركبات  إلى متابعة  الصيانة، باإلضافة  تكلفة  تقليل 

 ملعنيين بها. التقارير الدورية شهرية وسنوية حول سير أعمال الحركة موجهة للرقابة وا 
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 :التميز والتطوير املؤسس ي

تحسين الخدمات املقدمة ملجتمع الالجئين من خالل تطبيق الحاكمية   و وهاإلستراتيجي للدائرة  املؤسس ي بالهدفيرتبط قسم التطوير 

العمل املؤسس ي من خالل دفع عجلة  ب  واالرتقاءويهدف إلى التطوير    .تقنيةو   ،ماليةو   بشرية،  :ستغالل األمثل للموارد املتاحةواال   ،الرشيدة

واال  إلى    ؛تكارباإلبداع  على  سعيا  املؤسسية  طابع  الخدماتوتحقيق    ،العملإضفاء  من  مستوى  وأداء    ، أفضل  اإلنجازات  ومتابعة 

 . املوظفين في الدائرة واملكاتب التابعة لها في املحافظات

 :   2019عام خالل نجازات قسم التطوير املؤسس ي إ فيما يلي

 املؤسس ي  واالبتكار اإلبداع  : منصة أوال

 ( اإلبداع  استحدثت  الفكرة واستقطاب  ( املؤسس ي  واالبتكار منصة  الدائرة وذلك لسرعة طرح  في    ، التمويل  على موقع  حيث ساهمت 

لحين تجهيز  باستخدام النماذج املعتمدة على املوقع    ، سرعة الوصول للفئات املستهدفة واستقبال عدد من األفكار واملبادرات الشبابية

اإللكترونية. عددو   املنصة  املنصة  مثل   اتضم  اإللكترونية  النماذج  املؤسس ي،   :من  التطوير  املخيمات،  و   بطاقة  ألبناء  اإلبداع  بطاقة 

 إضافة إلى بنك األفكار.     ،قدرات، واملجلة اإللكترونيةال بطاقة بناء و  بطاقة شراكة،و 

 ثانيا: صندوق اإلبداع للموظفين

على  وُعرضت    ،أفكار  بداع بتسع تقدم سبعة موظفين لصندوق اإل   ؛ة على تحفيز املوظفين لتقديم املقترحات واألفكارحرصا من الدائر 

مت لجنة صندوق اإلبداع برئاسة عطوفة املدير العام ي 
ُ
افقت اللجنة على تنفيذ    إذ،  املتفق عليها  حسب املعايير   ؛ وق خذ  أفكار  خمسو

ُ
، وات

 اإلمكانات املتوفرة.  فيذها بحسب  بتن للبدء ما يلزم من إجراءات 

 املخيماتثالثا: أندية اإلبداع ألبناء 

باال  السامية  التوجيهات امللكية  الشباب وتنميته وتطويره،  بناء على  تحتهتمام بمحور 
ُ
في املخيمات، كملتقى    افت إبداع  أندية  خمسة 

دف خلق بيئة آمنة ألبناء املخيمات للتبادل املعرفي والعلمي  به  ؛ للشباب وأصحاب القرار تحت مظلة دائرة الشؤون الفلسطينية في املخيم

فتتحوطرح األفكار اإلبداعية وحل املشكالت. على أن    ،جتماعي واال 
ُ
أما عن موقع األندية  ،  2020  عام  نهاية  في في باقي املخيمات  أخرى  أندية    ت

 املخيمات ضمن معايير محددة.   واختيرتشملت جميع املحافظات   دفق
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في حزمة من البرامج التدريبية    إشراكهمعام(، تم    45  –  16أبناء املخيمات ضمن الفئة العمرية )   وشابة من  اشاب  ( 983)   األندية  استقبلت

تنفيذ في  شارك  املواضيع.  مختلف  في  قدرات  املدربين    هاوبناء  من  مثل   املتخصصين،عدد  القدرات  بناء  في  متخصصة    : ومؤسسات 

مؤسسة  و مؤسسة املستقبل للتدريب، وزارة الزراعة،  و مؤسسة خطوة،  و ،  مركز املنهج البريطانيو حسين،  مركز نور ال و مؤسسة ولي العهد،  

 مدارس وجمعيات ومؤسسات مجتمع مدني. وجميعها ضمن املسؤولية املجتمعية.  و نهر األردن، 

اإلبداع  و ة،  النمذجة اإللكترونيو ع الرقمي  التصني و   ،واالبتكارورشات تعريفية عن اإلبداع    :أهم املواضيع التي شارك بها الشباب هي ومن  

اإلتيكيت في التعامل  و أساسيات النجاح  و   إدارة املبادرات،-   تدريب مدربين و   مهارات العرض والتقديم، و فض النزاعات،  و   في حل املشكالت 

 . بداعيةالقيادة والريادة اإل و نادي اللغة اإلنجليزية، و التسويق، و تطوير الذات  و تحقيق األهداف  و مع اآلخرين، 

للدور  و  الهدفتثمينا  وتحقيق  العام  لهذا  األندية  املبذولة إلنجاح عمل  املبادرين وأصحاب  ؛  والجهود  من  بتكريم عدد  الدائرة  قامت 

 . األفكار، واملدربين، ومنسقي العمل في أندية اإلبداع
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 بناء قدرات أبناء املخيمات / أندية اإلبداع 

 

 

 



 دائرة الشؤون الفلسطينية    
 2019   
    

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

171
139

230

273

170

983

وتوزيعهم على املخيماتفي البرامجعدد املشاركين

عمان 

جرش 

زرقا

بقعة 

اربد 
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 رابعا: أفكار أبناء املخيمات  

قبلت
ُ
أفكار   است واخ  ترضعُ و ذهني،  العصف  ال وذلك من خالل عقد جلسات    هم،بادراتمو   أبناء املخيمات   عدد من  اللجنة    تارت على 

مؤتمر القادة  و ألمل الصحية،  حديقة او املخرج الصغير،  و تدوير النفايات،  و مخيم أخضر،  ثل:  املناسب منها ضمن املعايير املتفق عليها. م

 نعمل لتجذير العمل التطوعي،  و التحديات والصعوبات التي تواجه الشباب في املحافظة،  و ول،  الشباب األ 
ً
صيانة األجهزة و مبادرة معا

افقة على تنفيذها مبادرة    ت من املبادرات التي تمو   .مؤتمر القادة الشبابو الخلوية،   طلقت م أخضرمخي) املو
ُ
ي مخيم حطين  ف  (، والتي أ

عد  ،في مخيم جرش  ( تراث) وهي جزء من فكرة إعادة تدوير النفايات، إضافة إلى مبادرة    ،بالتعاون مع وزارة الزراعة
ُ
من فكرة    اجزءً   وت

 املهتمين.   و بمشاركة عدد من مؤسسات املجتمع   (،دكان املخيم) 
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 بتكار الحكوميشتراك في جائزة اال خامسا: اال 

والتي أطلقها مركز امللك    ،بتكار الحكوميلجائزة اال   ( اإللكترونية  واالبتكار منصة نادي اإلبداع  بفكرة )   الشؤون الفلسطينيةتقدمت دائرة  

وتحقيق    ،املقدمةبتكار املبادرات التي تساهم في تحسين الخدمات  بهدف تحفيز املؤسسات الحكومية ال   ؛هللا الثاني للتميز هذا العام   عبد

 وتأهلت للمرحلة النهائية.  ( من املؤسسات 104وقد نافست الدائرة ) مة. سعادة متلقي الخد

 

 

 سادسا: املجلة اإللكترونية   

بهدف    ؛ة أول مجلة إلكترونية خاصة بنشاطات أندية اإلبداع، يشرف عليها قسم التطوير املؤسس ييأصدرت دائرة الشؤون الفلسطين

 بتكار. اضيع واملقاالت التي تهم محور الشباب واال إبراز نشاطات األندية باإلضافة إلى عدد من املو 
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 سابعا: الشراكة مع مؤسسة ولي العهد  

عت
 
هم  تدريبو بهدف تأهيل عدد من أبناء املخيمات    ؛تعاون مع مؤسسة ولي العهد/مصنع األفكار  اتفاقية دائرة الشؤون الفلسطينية    وق

دت على مدار ثالثة أشهر دورة شارك فيها مئة مشارك ومشاركة نظريا وعمليا من  ، وُعق على التصنيع الرقمي وأدوات ومعدات االبتكار

أ اقع. كافة أبناء املخيمات، وحصلوا على شهادات تؤهلهم للعمل في هذا املجال وتمكنهم من تنفيذ مشاريعهم و    فكارهم على أرض الو
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 شراكات التميز والتطوير املؤسس ي

 رية:  متابعة حزمة اإلصالحات اإلدا

قياس و الحوكمة،  و  منصة بخدمتكم، : هدف املؤسسات الحكومية، مثلتأطلقت رئاسة الوزراء حزمة اإلصالحات اإلدارية والتي تس

تطبيقها من خالل تقارير اإلنجاز التي تم  و قسم التطوير املؤسس ي على متابعتها بالتنسيق مع مديريات الدائرة  شرفالعمل، وي ءعب

قدم 
ُ
ستفسارات تم  ا ست استقبلت من خالل املنصة و ضمن خطة عمل وبرنامج زمني.  ، املؤسس ي في رئاسة الوزراءلوحدة التطوير  ت

  املعنية، اتالرد عليها بالتنسيق مع املديري
ُ
ضمن أفضل عشرة مؤسسات في التعامل مع   ُصنفت التي تم الدائرة من املؤسسات   دع وت

تسهيل عملية تقديم  إلى ومن ضمنها أيضا تطوير بطاقة الخدمات بما يهدف  .على منصة بخدمتكم واالستفسارات الواردة ى الشكاو 

 الخدمة ضمن مؤشرات قابلة للقياس.  
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 (الدورة التاسعة)هللا الثاني للتميز  جائزة امللك عبد

وحرصا على تحقيق التطلعات  - حفظه هللا- تلبية لرؤية وتطلعات قائد الوطن صاحب الجاللة الهاشمية امللك عبد هللا الثاني املعظم  

وعرض إنجازاتها    ،قطاع العاموإبراز الجهود املتميزة ملؤسسات ال  امللكية السامية الرامية لنشر الوعي بمفاهيم األداء املتميز والشفافية،

تطوير   األ   وخدماتها ومننظمتها  أفي  في  الحكومية  املؤسسات  لدى  التميز  ثقافة  يقوم على  نموذج عمل  إيجاد  في   ،ردنأجل  بما يصب 

عبد    كانت دائرة الشؤون الفلسطينية من بين الدوائر واملؤسسات املشاركة في جائزة امللك  املصلحة العامة ومصلحة متلقي الخدمة،

ومشاركة بعضها البعض    ،بهدف تعزيز تبادل الخبرات بين مؤسسات القطاع العام   ؛2018  لعام   لتاسعةفي دورتها ا  هللا  الثاني للتميز  

 و التفوق . أ وصوال إلى املمارسات الدولية املثلى  ؛ارسات الناجحةمصص النجاح في املق

الدائرة التميز  شكلت  التاسعة    ؛لجنة  للدورة  الجائزة  معايير  متابعة عمل  املتعلقة    ،2020  -2018بهدف  والتقارير  الدراسات  وعرض 

 ناء للعمل بالجائزة.  بمتلقي الخدمة، والرض ى الوظيفي، وتحفيز املوظفين كافة دون استث

وال سيما قضية الالجئين الفلسطينيين    ،أركانها  وسعيا إلبراز الدور األردني الهام في دعم القضية الفلسطينية كقضية مركزية هامة في كافة 

لتحقيق رسالتها    ؛سعت دائرة الشؤون الفلسطينية لترسيخ هذه القيم واملفاهيم وتجسيدها وإخراجها إلى حيز العمل والتنفيذ  ، في األردن

فضل ملجتمع الالجئين الفلسطينيين  وضمان تقديم خدمات أ  ،براز الدور األردني الداعم للقضية الفلسطينيةإ املنشودة في اإلسهام في  

الثامنة   ةالدور   كان الشتراك الدائرة في جائزة امللك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية في   ، إذوفقا للموارد املتاحة  ،في األردن

هيمه هي لغة الحوار السائدة التي  بحيث أصبحت لغة التميز ومفا  ،بالغ األثر في نشر جميع هذه املفاهيم ورفع قدرات موظفي الدائرة

 (.2021-2019برز شاهد على ذلك هو قيام الدائرة بوضع خطتها اإلستراتيجية لألعوام ) وأ  ،اتخذت التطبيق العملي واملنهي أداة لترجمتها

 املسؤولية املجتمعيةسابعا: محور  

 اللجنة االجتماعية  -1

االجتماعية   اللجنة  بإنشاء  الدائرة  إليها، بادرت  املنتسبين  الفلسطينية  الشؤون  دائرة  موظفي  تضم جميع  داخلية  كمبادرة 

ي للتميز في الدائرة، سعيا بحيث تطبق تعليمات وأنظمة خاصة بها، تم اإلعداد لها من قبل فريق عمل جائزة امللك عبد هللا الثان

ة والعالقات االجتماعية بين  وتوفير البيئة املريحة عب  ،تعزيز ودعم العمل االجتماعي في الدائرة  نحو  ر توطيد روابط األلفة واألخو 

 . املوظفين من خالل مشاركاتهم في املناسبات املختلفة
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 : 2019عام أبرز املناسبات التي شاركت بها اللجنة االجتماعية خالل  -

 املناسبات الوطنية:   -1

  ن في هذا اليوم األمهات العامالت وقدمت لهاللجنة أيضا  مت  وكر   ، احتفلت اللجنة بذكرى معركة الكرامة
ً
هدايا رمزية تقديرا

 لجهودهن وتضحياتهن.  

 املناسبات الدينية:   -2

 . دير العام ومشاركة واسعة من املوظفين املباركين، بحضور امل  الفطر واالضحى  بعيديأقامت اللجنة االجتماعية احتفاال 

 املناسبات االجتماعية:  -3

قامت اللجنة االجتماعية بمشاركة املوظفين في الدائرة مناسباتهم االجتماعية املختلفة من تقديم واجب العزاء للمتوفين  

واحتفلت  ى زيارة املرض ى،  األكاديمية، إضافة إل  والحصول على الدرجات  ، من األقارب، والتهنئة بالزواج واملواليد الجدد

 .  بعدد من الزمالء الذين تمت إحالتهم على التقاعد تقديًرا منها لخدمتهم أيضا
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