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  وضعت دائرة الشؤون الفلسطينية منذ تأسيسها قيما

 
 خدماتتحكم عملها لضمان تقديم  جوهرية

لذلك  ،مسؤوليتنا أمام املجتمع ألنهمحترم من خاللها كرامة اإلنسان ت ؛ملتلقي الخدمةمؤسسية متميزة 

طبقنا الشفافية والنزاهة في جميع برامجنا وخدماتنا املقدمة وعملنا بروح الفريق وكأننا جسدا واحدا، 

د للخروج من دائرة الروتين، وبحثنا عن شركاء يلتقون معنا وبادرنا جميعا بالبحث والتطوير والتجدي

 بالرؤيا ويساندوننا في تحقيق أهدافنا على املستوى اإلستراتيجي والتنفيذي. 

راتيجية  ذلك؛ومن أجل  لألعوام الثالث القادمة تتناسب مع الدائرة كان جل اهتمامنا بوضع است

لتصبح الرؤيا أكثر وضوحا، ، رفع كفاءتهتساهم في بالعمل املؤسس ي وطموحنا، وتواجه تحدياتنا، وترتقي 

واقع واملجتمع املحلي والدولي  . ورسالتنا أكثر مرونة وأدواتنا التنفيذية قريبة من ال

واملوارد ، كلنا أمل بأن األعوام القادمة تحمل في طياتها املزيد من األهداف املحققة، والكوادر املؤهلة

الثاني ابن  والخدمات املتميزة في ظل صاحب الجاللة امللك عبد هللا، كات الطموحةوالشراالوفيرة، 

 )حفظه هللا(.  الحسين املعظم

 مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية

 املهندس رفيق خرفان  
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 الالجئين الفلسطينيين في األردن مخيمات

 خلفية تاريخية:  

( ألف فلسطيني إلى هجرة أرضهم  750وبعد اندالع الحرب العربية االسرائيلية األولى، اضطر حوالي )   1948عام  في  

النصيب   الفلسطينيين. وكان لألردن  القوات اإلسرائيلية بحق  نفذتها  نتيجة عمليات تهجير قسري  ووطنهم، وذلك 

من استقبال الالجئين الفلسطينيين سواء في الضفة الشرقية أو الغربية من نهر األردن قبل إعالن فك االرتباط  األكبر  

معها. وتشير اإلحصاءات الرسمية لوكالة الغوث الدولية )األونروا( إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين في األردن حتى  

في    وكالة الغوثمن مجموع الالجئين الفلسطينيين املسجلين لدى    %42( مليون الجئ أي ما نسبته  2.4هو )   2021عام  

 قطاع غزة(.ن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية و مناطق عملياتها الخمس )األرد 

 

دن،  ونتيجة احتالل إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة حصلت موجة أخرى من النزوح إلى األر   1967عام    مجددا في 

( ألف نازح، كان حوالي نصفهم الجئين يقطنون في مخيمات الضفة الغربية  250وقدر عدد النازحين في حينه بحوالي ) 

 أو قطاع غزة، واضطروا للجوء مرة ثانية خالل أقل من عشرين عام. 

بسبب سياسات  وخالل السنوات التي أعقبت احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة استمرت عمليات النزوح الى األردن   

من   وغيرها  الفلسطينية  والقرى  املنازل  وهدم  العسكرية،  اإلبعاد  أوامر  أدت  إذ  اإلسرائيلي،  االحتالل  وممارسات 

 املمارسات سواء على الصعيد العسكري أو االقتصادي إلى تهجير اآلالف من الفلسطينيين باتجاه األردن.   
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بتوجيهات ملكية، أنشأت الدولة األردنية العديد من األجهزة الرسمية إلدارة شؤون مخيمات الالجئين والنازحين 

 -اآلتي: والتي تسلسلت على النحو  الفلسطينيين في األردن،

 وزارة شؤون الالجئين:  (1)

األول من أجل  وذلك بتوجيهات من جاللة املغفور له بإذن هللا امللك عبد هللا    1949ت هذه الوزارة عام  أنشئ

جبروا على ترك ديارهم. 
ُ
 تقديم الرعاية واالهتمام لالجئين الفلسطينيين الذي أ

 وزارة االنشاء والتعمير:  (2)

بتوجيهات من جاللة املغفور له بإذن هللا امللك عبد هللا االول حيث آلت    1950ت هذه الوزارة عام  أنشئ

لتأمين   دؤوب  بعمل  الوزارة  هذه  وقامت  الالجئين،  بشؤون  واالهتمام  الرعاية  مسؤولية  حاجات  اليها 

الفلسطينيين   الالجئين  مخيمات  إنشاء  في  ساهمت  حيث  معيشتهم،  أمر  وتسهيل  الضفتين  الالجئين  في 

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

 ". األونرواالدولية “ غوث املؤسسات الرسمية ووكالة ال

 اللجنة الوزارية العليا لشؤون االراض ي املحتلة:  (3)

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

 .1967تسعة وزراء، وذلك لإلشراف على شؤون الضفة الغربية وشؤون النازحين بعد حرب 

 املكتب التنفيذي لشؤون االرض املحتلة:  (4)

حق بمجلس الوزراء. سكرتارياكجهاز  1971تم إنشاؤه عام 
ْ
ل
ُ
 للجنة العليا لشؤون األرض املحتلة وأ

 املحتلة: وزارة شؤون االرض  (5)

نشئ
ُ
عام  أ الوزارة  هذه  شؤون    1980ت  رعاية  في  التنفيذي  واملكتب  والتعمير  اإلنشاء  وزارة  محل  لتحل 

 الالجئين والنازحين. 

 الفلسطينية: دائرة الشؤون  (6)

وزارة شؤون األرض املحتلة،  تم إلغاء 1988بعد قرار فك االرتباط القانوني واإلداري مع الضفة الغربية عام 

 . ون الالجئين والنازحين في األردندائرة الشؤون الفلسطينية لتتولى اإلشراف والرعاية على شؤ  وأنشئت 
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 مخيمات الالجئين في األردن 

 1948إنشاؤها بعد حرب  مخيمات الالجئين الـخمسة التي تم   

 تاريخ اإلنشاء  اسم املخيم 

 1949عام  مخيم الزرقاء  1

 1951عام  مخيم اربد  2

 1952عام  مخيم الحسين  3

 1955عام  مخيم الوحدات  4

 1956عام  مخيم مأدبا  5

 

  

 1967مخيمات النازحين الثمانية التي تم إنشاؤها بعد حرب عام 

 تاريخ اإلنشاء   اسم املخيم          

 1967عام  مخيم حي االمير حسن  1

 1968عام  مخيم الطالبية 2

 1968عام  مخيم البقعة 3

 1968عام  مخيم سوف  4

 1968عام  مخيم جرش  5

 1968عام  مخيم الشهيد عزمي املفتي  6

 1968عام  مخيم حطين  7

 1969عام  مخيم السخنة  8
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 استراتيجية دائرة الشؤون الفلسطينية 

2019-  2021 

 الرؤيـــــة:

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

 مصالح الدولة األردنية.  

 :الرسالـــة

الالجئين   ملجتمع  أفضل  خدمات  تقديم  وضمان  الفلسطينية  للقضية  الداعم  األردني  الدور  إبراز  في  االسهام 

 األردن وفقا للموارد املتاحة الفلسطينيين في  

 القيم املؤسسية:

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

 لة:  متمث والخارجية،

 .احترام كرامة اإلنسان ❖

 .العمل بروح الفريق الواحد ❖

 .املسؤولية املجتمعية  ❖

 .املساءلة والشفافية  ❖

 املبادرة واإلبداع. ❖

 : األهداف االستراتيجية

 

 

 

 

 

 رصد وتحليل شؤون القضية الفلسطينية إلسناد الدور األردني الداعم لها 

 دعم ومتابعة أنشطة وكالة الغوث الدولية 

تحسين الخدمات املقدمة ملجتمع الالجئين من خالل تطبيق الحاكمية الرشيدة 

 واالستغالل األمثل للموارد املتاحة )بشرية، مالــــــية، تقنية( 
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وزير الخارجية وشؤون المغتربين
المدير العام

مديرية 
الشؤون 
المالية

قسم 
المحاسبة

قسم اللوازم 
والحركة والصيانة

قسم 
متابعة 

اليةم
لجان 
الخدمات

مديرية  الشؤون 
االدارية

قسم التطوير المؤسسي

قسم الموارد 
البشرية

قسم الخدمات 
المساندة اإلدارية

مديرية 
الدراسات 
واإلعالم

يةالسياسالدراساتقسم 

قسم االعالم واالتصال

مديرية 
تكنولوجيا 
المعلومات

قسم بنك 
المعلومات

قسم الحكومة 
االلكترونية

قسم الدعم 
الفنـي

مديرية 
التخطيط 
والمشاريع

قسم 
االراضي 
والسكن 

ة قسم المتابع
واإلشراف

قسم مشاريع 
المبادرات الملكية
و المنظمات 

الدولية

يةقسم التخطيط والدراسات الفن

مديرية 
الشؤون 
القانونية

قسم الدعاوي 
الحكومية 
واالستشارات
القانونية

قسم 
استثمارات 

اللجان 

ااالونرو مديرية 
والمنظمات 

الدولية

قسم 
االونروا

قسم 
المنظمات 

الدولية

مديرية خدمات  
المخيمات

قسم لجان 
المخيمات 
ومؤسسات 

المجتمع المدني

مكاتب الدائرة في
المحافطات

قسم خدمة الجمهور

مكتب المدير العام
ليةوحدة التدقيق والرقابة الداخ

ة قسم الرقابة الداخلي قسم الرقابة الخارجية 

  لدائرة الشؤون الفلسطينية الهيكل التنظيمي 
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للمرة الثالثة على التوالي، حيث أصبحت في   2022زيادة مخصصات لجان خدمات املخيمات بقيمة اربعمائة وخمسون ألف دينار لعام   .1

 ( مليون دينار. 1.5) 2022عام 

 . 2022زيادة مخصصات مشروع تأهيل مساكن الفقراء الى مليون دينار لعام  .2

 . 2022زيادة مخصصات مكافأة املوظفين لعام  .3

 بوابة االلكترونية.تطبيق الحكومة االلكترونية في جميع معامالت الدائرة وربط امليدان باملركز من خالل ال .4

املخيمات   .5 في  البيئي  الوضع  على  املحافظة  في  تمثلت  عالية  بكفاءة  كورونا  جائحة  فترة  املخيمات خالل  في  العمل  بإدارة  الدائرة  نجاح 

تنسيق مع  بالتنسيق مع األونروا، وتوزيع املواد الغذائية واملساعدات املالية واألدوية على سكان املخيمات، ورش وتعقيم املخيمات، وال

 فرق التقص ي الوبائي إلجراء فحوصات الكورونا في املخيمات. 

 تنفيذ عدد كبير من مشاريع لجان الخدمات ومساكن الفقراء واملبادرات امللكية واملنظمات الدولية في املخيمات.  .6

 حتى تم اعتماد املشاريع التالية:  GIZاستكمال العمل مع الوكالة األملانية  .7

 ( 2024-2022مشروع تقييم وتطوير استراتيجية الدائرة لألعوام ) •

 مشروع تقييم املبادرة التنسيقية ملؤسسات املجتمع املدني في املخيمات  •

 مشروع اعداد دراسات بحثية واحصائية في خمس مخيمات لتزويد أصحاب القرار بمعلومات واحصاءات هامة  •

 ة في مؤتمرات الجامعة العربية الثالث بشكل افتراض ي عبر تطبيقات االنترنت.املشارك .8

 تطوير النظام املحاسبي االلكتروني للجان خدمات املخيمات وتفعيله. .9

 . 2019استكمال العمل في أندية االبداع واالبتكار التي تم تأسيسها في املخيمات في العام  .10

 من املوقع االلكتروني القديم الغير قابل للتطوير. انشاء موقع الكتروني جديد  .11
ً
 للدائرة قابل للتطوير والتحديث، وذلك بدال

 إطالق ثالث خدمات الكترونية ستعمل على تقديم خدمة أفضل ملتلقي الخدمة.  .12

 ا(.االنتهاء من إنشاء مكتب جديد للدائرة في مخيم اربد على قطعة ارض تم استرجاعها من وكالة الغوث )االونرو  .13

الثاني ابن الحسين حفظه للا ورعاه بلجان خدمات املخيمات والهيئات االستشارية في قصر الحسينية بتاريخ    عبد للا لقاء جاللة امللك   .14

 وإدارة اللقاء بنجاح. 4/8/2021

اور عمل جديدة والحصول على موافقة مجلس الوزراء ملحمع مشروع التحسين املستدام في املخيمات  دمج حسابات صندوق التدريب   .15

 الستغالل هذه املبالغ. 

 .2021فرصة عمل معلم في مدارس االونروا خالل عام النجاح في اقناع االونروا لتوفير خمسين  .16

 مساعدة االونروا وتذليل الصعاب أمامها لدمج مدارس مخيم الوحدات لتصبح فترة واحدة بدل فترتين. .17

لشمسية في معهد عمان في منطقة املقابلين، بالرغم من املعيقات العديدة التي عملت  مساعدة االونروا في البدء بمشروع محطة الطاقة ا .18

 الدائرة على تذليلها. 
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 فتح طريق جديد في مخيم الطالبية من وسط املخيم الى خارجه باتجاه الجنوب. .19

 فتح شارع جديد في مخيم الزرقاء، عن طريق استمالك وحدة سكنية وهدمها وازالتها.  .20

 تعود على لجان خدمات املخيمات بدخل اضافي )مبنى اربد والطالبية والبقعة وسوف(.   2021استثمارية جديدة خالل عام  إنشاء مشاريع   .21

 لتنفيذ وحدات صحية في حدائق مخيمي سوف والشهيد.  HABITATتوقيع اتفاقية مع   .22

( طالبا، بما فيهم أبناء قطاع غزة املقيمين في  350املكرمة امللكية لطالب الجامعات الرسمية من أبناء املخيمات، ويستفيد منها حاليا ) .23

 طالبا وطالبة،  (10013) ، تقّدم لهذه املكرمة 2021املخيمات. وفي عام 

العينية  .24 ف  /املساعدات  العامر  امللكي  وامل الديوان  الفقيرة  األسر  كافة حظيت  شملت  التي  السامية  امللكية  املكارم  من  بالعديد  حتاجة 

 ، ومنها:2021املخيمات في عام 

( أسرة سنويا، كانت الطرود عبارة عن  10305مكرمة طرود الخير الهاشمية: يتم تنفيذها مرتين بالسنة، وتستفيد منها ) .أ

 .  األسر الفقيرة التي تقيم في املخيمات  مواد عينية، ثم أصبحت مساعدة نقدية بمقدار مئة دينار لكل عائلة من

 ( أسرة.  1340مكرمة األضاحي: يتم تنفيذها مَرة في السنة، وتستفيد ) .ب

 ( أسرة.811مكرمة التمور: يتم تنفيذها مرة في السنة، وتستفيد ) .ج
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 الدائرة محاور عملأهم 

 

 محور متابعة تطورات القضية الفلسطينية   ❖

 محور وكالة الغوث الدولية ❖

 محور خدمات الالجئين  ❖

 الشراكات واملنظمات الدولية محور  ❖

 محور املوارد البشرية  ❖

 محور املوارد املالية  ❖

 محور التقنية واملعرفة   ❖
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   . حنان القيمري رئيس القسم واإلشراف / املهندسةقسم املتابعة 

   .القسم عليان رئيسقسم التخطيط والدراسات الفنية / املهندس شادي 

   . القسم رئيس الخواجا قسم األراض ي والسكن / املهندسة آالء 

 القسم.  النجار رئيس عبد هللا  املهندس /قسم املبادرات امللكية 

 

    .التي تنفذها الدائرة داخل املخيمات  والخارجيمهمة املديرية: إدارة املشاريع الفنية والهندسية ذات التمويل الداخلي  
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 2021رة من مبادرات ومشاريع لعام أبرز ما أنجزته الدائ

لقد أولت مكارم جاللة امللك عبد هللا الثاني ابن الحسين املعظم املخيمات اهتماما وعطاء  دائما ال ينضب، أسوة بباقي مناطق  

اململكة األخرى، حيث شملت هذه املبادرات واملشاريع امللكية جميع مناحي الحياة وكافة القطاعات التعليمية والصحية والبنية التحتية  

 عن املساعدات العينية والنقدية لألسر املحتاجة في كافة املخيمات  وتأهيل مساكن األ 
 
سر الفقيرة واألندية الشبابية والثقافية، فضال

   ية: التالعلى النحو 

  مشاريع املبادرات امللكية السامية في املخيمات   أوال:
 

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

نفذ الدائرة سنويا جملة من املشاريع  
ُ
والتي  أفضل مستوى من الخدمات بما يشمل كافة املناحي الحياتية والقطاعات في سائر املخيمات، ت

يع املبادرات امللكية املمولة من الديوان امللكي الهاشمي العامر، ومشاريع ترميم مساكن األسر الفقيرة، ومشاريع لجان خدمات  تشمل: مشار 

 املخيمات. 

 

 
مشروع صيانة الصالة الرياضية في مخيم سوف /نادي  

 األقص ى الرياض ي  

مشروع صيانة الصالة الرياضية في مخيم الحسين  

الحسين نادي شباب  /  
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 : 2021التي قامت الدائرة بتنفيذها في العام  مشاريع املبادرات امللكية

 

 

 

 قيمة املشروع )دينار(  سنة التنفيذ  اسم املشروع 

 389989 2022-2021 انشاء مبنى استثماري في مخيم الطالبية  .1

 140000 2021 تأهيل الوادي املحاذي ملخيم الشهيد عزمي املفتي )املرحلة األولى(   .2

 20000 2021 انشاء طابق ثاني ملركز البرامج النسائية في مخيم سوف   .3

 30000 2021 صيانة ملعب نادي العودة الرياض ي في مخيم الزرقاء  .4

 100000 2022-2021 انشاء مبنى استثماري في مخيم األمير حسن   .5

امللعب الخماس ي للجنة خدمات   الشامل وتأهيلمشروع املركز التنموي   .6

 مخيم سوف 

2019-2020 390000 

ن،  ي ترميم مساكن االسر الفقيرة في مخيمات )البقعة، سوف، حط   .7

 ( وحدة سكنية52الزرقاء، الحسين، األمير حسن( بعدد اجمالي ) 

2017-2021 480000 

 30000 2019 صيانة نادي األقص ى في مخيم سو ف   .8

 35000 2019   الرياضية لنادي مخيم الحسين صيانة الصالة   .9

 70000 2019 انشاء مركز املجتمع املحلي للمرأة في مخيم السخنة    .10

 150000 2020 انشاء مجمع مؤسسات املجتمع املدني في مخيم البقعة    .11

 31000 2020 معدني لنادي الوحدة في مخيم مادبا تنفيذ هنجر  .12

 23000 2020/2021 تنفيذ توسعة نادي املستقبل في مخيم الحسين    . 13

 320500 2020/2021 إنشاء مخازن تجارية تابعة للجنة خدمات مخيم إربد    .14

اول ملركز   هاشم وطابقتنفيذ صالة رياضية مغلقة لنادي غزة   .15

 التأهيل املجتمعي في مخيم جرش 

2020/2021 209000 

 10000 2020/2021 لجمعية السخنة للتربية الخاصة تنفيذ مظالت خارجية   .16

 103000 2020/2021 انشاء حديقة عامة في مخيم حطين    .17

 240000 2019-2018 انشاء مقبرة اسالمية في مخيم الطالبية  .18
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 مشروع تأهيل مساكن األسر الفقيرة: ثانيا:

)   االثنتا عشر  أنجزت الدائرة وعلى مراحل املشروع     ( وحدة سكنية موزعة على مخيمات اململكة، وهدف  2293األولى تأهيل 

، وتأمين  2م 30مام ومطبخ، بـمساحة   املشروع إعادة تأهيل مساكن الفقراء، وتشمل إعادة تأهيل جزء من الوحدة السكنية: غرفة، وح

ن  الحد األدنى من السالمة العامة؛ لتوفير إيواء آمن للفئات الفقيرة في املخيمات وكان هذا املشروع بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاو 

سكنية، أما املرحلة العاشرة والحادية  ( وحدة  2181، بمراحله التسعة األولى والتي ضمت إنشاء ) 2018إلى العام    2004الدولي من العام  

( وحدة سكنية ، وكانت أبرز إنجازات املشروع حتى  43والثانية عشرة كانت من املوازنة الخاصة للدائرة حيث ضمت املرحلة االخيرة  ) 

 كما في الجدول التالي: 2021العام 

 

 

ساكن في مخيم البقعة  املحد أترميم   



 

15 
 

 

2021 

 (  2021- 2005مشروع ترميم مساكن األسر الفقيرة بمراحله االثنا عشر )لألعوام  

 املرحلة الثانية عشرة  (11-1املراحل السابقة )  املرحلة 

 

 اإلجمالي 

 لكل مخيم 

 2021-2005 2021 2020 - 2005 سنة التنفيذ 

 (400)  ( مليون دينار13.5)  قيمة املشروع 

 دينارألف 

 ( مليون دينار15.70) 

 اجمالي عدد الوحدات املنفذة  عدد الوحدات املنفذة عدد الوحدات املنفذة اسم املخيم 

 147 0 147 مخيم الشهيد 

 467 10 457 مخيم حطين 

 1087 17 1070 مخيم البقعة 

 194 5 189 مخيم سوف 

 111 6 105 مخيم إربد 

 134 4 130 مخيم الزرقاء

 1 1 0 السخنة مخيم 

 106 0 106 مخيم الطالبية 

 31 0 31 مخيم الحسين 

 16 0 16 مخيم الوحدات 

 2293 43 2250 اإلجمالي لكل مرحلة 
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 رية واملمولة من موازنة لجان خدمات املخيمات: ريع البنية التحتية واالستثما مشاثالثا: 

ا على ديمومة البنى   قدمة لقاطني املخيمات، وحرص 
ُ
وفي إطار سعي الدائرة نحو استمرارية تحسين وتطوير الخدمات امل

، ومتابعتها واإلشراف على 2021التحتية في املخيمات، قامت الدائرة بعمل دراسة فنية لعدد من املشاريع خالل عام

 : تنفيذها على النحو الذي يوضحه الجدول التالي 

 

 

 

 2021الخدمات في املخيمات واملنفذة خالل العام مشاريع لجان 

 القيمة )دينار(   اسم املشروع  الرقم

 9000 تركيب نظام طاقة شمسية في مخيم السخنة   .1

 25000 اعمال خلطات اسفلتية في مخيم حطين   .2

 21000 اعمال خلطات اسفلتية في مخيم سوف   .3

 21000 الطالبية انشاء سكن حارس وغرفتين صفيتين في مخيم   .4

 69000 اعمال انشاء مبنى مدير املخيم في مخيم الطالبية   .5

 19000 اعمال مدات خرسانية في مخيم الزرقاء   .6

 25000 اعمال انشاء مدافن في مخيم البقعة   .7

 41000 اعمال خلطات اسفلتية في مخيم البقعة  .8

 101000 اعمال انشاء مخازن تجارية في مخيم البقعة   .9

 331000 املجموع اإلجمالي للمشاريع املنفذة 
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 للمديرية:األقسام التابعة 

 هبه املعاني رئيس القسم    السيدة / قسم املنظمات الدولية

 قسم   رئيسالضمور السيدة أروى  / قسم األونروا

 

 
 املانحةالدولية    من الجهات  وخدمية تنمويةمشاريع  واستقطاباململكة تسهيل مهام األونروا في  مهمة املديرية: 

 في اململكة وبخاصة القاطنين منهم في املخيمات.   الالجئين الفلسطينيينملنفعة 
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سعيا لتحقيق واحد من أهم أهدافها اإلستراتيجية، وهو تقديم أفضل الخدمات ملجتمع الالجئين الفلسطينيين في  

الشؤون   دائرة  تحرص  الفلسطيني؛  اللجوء  مخيمات  في  منهم  القاطنين  وبخاصة  املتاحة،  املوارد  ضمن  اململكة 

الفلسطينية على بناء شراكات فاعلة ومستدامة مع املنظمات والهيئات الدولية العاملة في األردن، وفي مقدمتها مع  

 شريكها االستراتيجي: وكالة الغوث الدولية )األونروا(.

: االونروا
 
 أوال

الخاص بحماية وبتوفير    األمني تولي القيادة الهاشمية اهتماما كبيرا بدعم واسناد االونروا، بما ُيمكنها من تنفيذ تفويضها  

الخدمات االساسية والضرورية ملاليين من الالجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وبخاصة مع تواصل أزمتها  

، مع قرار إدارة الرئيس األميركي السابق، دونالد ترامب،  2018سبوقة، التي تعرضت لها منذ العام املالية الخطيرة وغير امل

قطع مساهمة بالده املالية الهامة عن موازنة الوكالة )نحو ثلث هذه املوازنة(، حتى التوصل لحل عادل ودائم لقضيتهم،  

 .    194قرار الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها الت  استنادا لقرارا

العام   الفلسطينية خالل  السياق، واصلت دائرة الشؤون  الهادفة  2021في هذا  األنشطة  القيام بسلسلة مكثفة من   ،

 لتسهيل وديمومة عمل الوكالة، بما فيه: 

 :  *  رئاسة اللجنة االستشارية لألونروا .أ 

اململكة األردنية الهاشمية، ممثلة بدائرة الشؤون الفلسطينية، باجتماعات اللجنة االستشارية لالونروا والتي    شاركت

 . 2021وأيضا خالل شهر تشرين الثاني  أب، عقدت في نهاية شهر حزيران وبداية شهر 

 

             

افق في اآلراء وتقديم النصح ملفوضها العام. * تجتمع هذه اللجنة مرتين في العام، بهدف مناقشة القضايا ذات األهمي  ة لألونروا والسعي للوصول إلى تو

اقبون بشكل منتظم أكثر من خالل لجنة فرعية،     .مساعدة اللجنة االستشارية في تقديم نصحها للمفوض العام  بهدفويلتقي أعضاء اللجنة واملر
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وخالل املشاركة في هذه االجتماعات ألقى عطوفة املدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية، املهندس رفيق خرفان، كلمة  

االفتتاح بالنيابة عن معالي وزير الخارجية وشؤون املغتربين، أيمن الصفدي، أكد فيها على دعم اململكة الهاشمية بقيادة  

 للوكالة. املعظم  جاللة امللك عبدللا الثاني بن الحسين 

 

 املهندس خرفان يفتتح احد اجتماعات اللجنة االستشارية للوكالة 

مما يستحق التنويه إليه هنا أن االردن والسويد ترأسا مؤتمرا وزاريا دوليا لدعم الوكالة تحت عنوان "استدامة الحقوق  

الدول للتعهد بتقديم دعم سياس ي ومالي وشارك فيه  والتنمية البشرية لالجئين الفلسطينيين" اجتمعت خالله عشرات  

ن  مليو   38ونتج عن املؤتمر تعهدات مالية لسد عجز الوكالة وقدرت بنحو    .املسؤولون وجاهيا وافتراضيا على حد سواء

 ر.  مليون دوال  614أمريكي، باإلضافة إلى تعهدات مالّية متعددة السنوات ما بين عامين إلى خمسة أعوام بقيمة دوالر  

 االجتماعات التنسيقية للدول املضيفة لالجئين الفلسطينيين:  . ب

في السياق ذاته، واصلت دائرة الشؤون الفلسطينية استضافتها وترتيبها لالجتماعات التنسيقية للدول املضيفة لالجئين  

تنفيذ تنعقد  والتي  العربية،  الدول  وجامعة  وفلسطين(  لبنان، مصر،  سوريا،  )االردن،  مؤتمر  الفلسطينيين  لتوصية   
ً
ا

 2003، كانون ثاني  69املشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية املضيفة لالجئين الفلسطينيين في دورته الـ  

 للبحث والخروج بموقف عربي موحد من قضايا وتطورات األونروا.
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 وجامعة الدول العربية. املهندس خرفان يرأس اجتماعا تنسيقيا للدول املضيفة           

 فرق العمل الخاصة بالوكالة:  . ت

شاركت الدائرة في عضوية فرق الوكالة املشكلة من بعض الدول املانحة واملضيفة، بهدف مناقشة قضايا متعددة  

 تخص عمل الوكالة حيث شاركت الدائرة بهذه االجتماعات والتي عقدت على مدار العام، ومن أبرز هذه الفرق: 

 . 2022-2016تقييم استراتيجية األونروا متوسطة املدى لألعوام فريق عمل  •

 فريق عمل تحديث نظام تسجيل الالجئين.  •

 املشاركة باجتماعات اللجنة الفرعية للوكالة:  . ث

لكة األردنية الهاشمية باجتماعات اللجنة الفرعية للوكالة، حيث  مشاركت دائرة الشؤون الفلسطينية ممثلة للم

جتماعات على مدار العام، نوقشت فيها قضايا تخص عمل الوكالة، الى جانب التوافق على  ا ثمانيعقدت اللجنة 

 توصيات اللجنة الفرعية ورسالة رئيس اللجنة االستشارية.

 دعم وتسهيل أنشطة االونروا / االردن: . ج 

والخدمات التي تقدمها الوكالة  متابعة وتسهيل األنشطة    2021كما وواصلت دائرة الشؤون الفلسطينية خالل العام  

 ملنتفعيها من الالجئين الفلسطينيين على أرض اململكة، بما فيه: 

أو   .1 من مراكز طبية  للوكالة،  تابعة  عليها  منشآت  لبناء  الحكومية  األراض ي  من  ومتابعة تخصيص قطع  تسهيل 

 تعليمية وغيرها، والتي عادة ما تكون مجانية أو بأجور رمزية للغاية.
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عفاء وزارة التربية والتعليم الوكالة من أثمان الكتب املدرسية التي دأبت الحكومة االردنية على تقديمها  متابعة إ .2

 للوكالة منذ عدة سنوات.   

متابعة وتسهيل أعمال الوكالة في عدة مجاالت تخدم الالجئين الفلسطينيين في اململكة، بما فيه اإلعفاء الجمركي   .3

 ملستورداتها. والضريبي 

 املشاركة في اللجان التي تشكلها الوكالة النتقاء موظفيها املحليين، وتسهيل إجراءات السير بتعيينهم.  .4

 

 عطوفة املدير العام يشارك في افتتاح مركز صحي العقبة بتمويل سعودي  

في االحتفال الذي نظمته الوكالة / منطقة عمليات االردن الفتتاح مركز صحي العقبة بتمويل سعودي يصل الى   املشاركة

األرض   الحكومة  قّدمت  فيما  اإلعاقة،  ذوي  من  األشخاص  وصول  تسهل  بخاصيات  املبنى  تزويد  وتم  دوالر،  مليون 

الخاصة. وشارك في االفتتاح السفير السعودي في   املخصصة لبناء املركز الصحي، عبر سلطة منطقة العقبة االقتصادية

 األردن، نايف بن بندر السديري، ومديرة شؤون أونروا في األردن مارتا لورينزو.

 

 بتمويل سعودي  كما شارك املهندس في افتتاح مدرسة ذكور مخيم عمان الجديد اإلعدادية الثانية 

 

  



 

23 
 

 

2021 

 

 املشاركة في اجتماعات مجلس الشؤون التربوية ألبناء فلسطين  

شارك دائرة الشؤون الفلسطينية ممثلة للملكة الهاشمية بوفد برئاسة املدير العام، املهندس رفيق خرفان، في االجتماع  

وكذلك في   لغوث الدولية،املشترك الحادي والثالثين بين مجلس الشؤون التربوية ألبناء فلسطين ومسؤولي التعليم في وكالة ا

ملجلس الشؤون التربوية ألبناء فلسطين، املنعقدين في مقر االمانة العامة لجامعة الدول العربية    85اجتماعات الدورة الـ  

 بالقاهرة. 

 

: املنظمات الدولية
 
 ثانيا

العام   الفلسطينية خالل  الشؤون  دائرة  مع    2021واصلت  الشراكات  لتعزيز  الهادفة  االنشطة  من  في جملة  انخراطها 

الدول والهيئات املانحة، بهدف استقطاب املزيد من التمويل والرعاية ملشروعات تنموية وخدمية، بما ُيحسن الظروف  

القتصادية لالجئين الفلسطينيين في اململكة، وبخاصة القاطنين منهم في املخيمات،  املعيشية والصحية واالجتماعية وا 

وغير   الخطيرة  املالية  ازمتها  بفعل  فيه  بما  االونروا،  لهم  تقدمها  التي  الخدمات  تناقص  بفعل  ، سواء 
ً
سلبا تأثرت  والتي 

العام   منذ  تعيشها  التي  ــ  2018املسبوقة  كوفيد  جائحة  أزمة  من  بسبب  أو  الالجئين  19،  من  كبيرة  نسبة  وأن  ، سيما 

 بالعواقب  
ً
الفلسطينيين هم عمال مياومة أو يعتاشون من أعمال غير منتظمة، وبالتالي تضاعف احتماالت تأثرهم سلبا

 االقتصادية التي تركتها هذه الجائحة
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اململكة   في  العاملة  الدولية  املنظمات  من  بعدد  تواصلها  متابعة  على  العمل  الفلسطينية  الشؤون  دائرة  واصلت 

مخيمات  واستقطاب في  وبخاصة  اململكة،  في  الفلسطينيين  الالجئين  ملصلحة  وتنموية  خدمية  مشروعات  لتمويل  ها 

 اللجوء الفلسطيني، بما فيه: 

   ( GIZالوكالة األملانية للتعاون الدولي )

 

 

 

ــين الظــــــروف املعيشــــــية  األولــــــى مــــــنمــــــن تنفيــــــذ املرحلــــــة  االنتهــــــاء 2021العــــــام جــــــرى خــــــالل البرنــــــامج اإلقليمــــــي" تحســــ

 . حيث اشتمل على املشاريع التالية: PART1ظروفهم املعيشية  الفلسطينيين على لالجئين 

 Keys of Quality. اذ قامت الدائرة بالتعاون مع شركة  2025-2022مشروع تطوير استراتيجية الدائرة لألعوام     •

. واشتمل املشروع على عقد دورات في التخطيط  2025-2022اعداد استراتيجيتها لألعوام  لالستشارات من االنتهاء من  

في قدراتهم  رفع  بهدف  امليدان  في  ومكاتبها  الدائرة  موظفي  من  لعدد  التشغيلية   االستراتيجي  الخطط  اعداد 

للدائرة، املهندس رفيق    واالستراتيجية، وضمان نشر الفكر االستراتيجي بينهم تنفيذا لتوجهات عطوفة املدير العام

 خرفان.
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عقد   • على  اشتمل  والذي  القيادة"،  "رحلة  أبناء    3مشروع  من  الشباب  وبين  الدائرة  موظفي  بين  للتبادل  وحدات 

املخيمات بهدف التشبيك وتبادل املعلومات والخبرات ين الشباب أنفسهم ومع موظفي الدائرة. إلى جانب عقد عدة  

 دهم كقادة للتغيير. ورشات لرفع قدراتهم وإعدا

 

من مخيمات الالجئين الفلسطينيين في اململكة، بما يوفر    5مشروع دراسة بحثية ميدانية ذات عالقة بالشباب في   •

وسبل   وتطلعاتهم،  احتياجاتهم  تحديد  في  تفيد  هامة  بيانات  الفلسطينية،  الشؤون  دائرة  فيه  بما  القرار،  لصناع 

الذي نفذ ب املشروع،  املخيمات  تلبيتها. وتضمن  أبناء  البشرية، تشغيل عدد من  للتنمية  التعاون مع مؤسسة طمي 

 كجامعي بيانات، باإلضافة إلى تنمية قرات موظفي الدائرة في مجال التحليل االحصائي وعرض البيانات.
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دول مضيفة لالجئين الفلسطينيين، تبحث    3تشكيل لجنة فنية، تتكون من ممثلين إلدارات ومؤسسات حكومية في   •

وبصورة دورية املشاكل والقضايا اليومية املعاشة لالجئين الفلسطينيين في هذه الدول، وبخاصة في الخدمات التي  

لجنة   االردن،   / الفلسطينية  الشؤون  )دائرة  االونروا  ودائرة شؤون  تقدمها  لبنان،   / الفلسطيني  ــ  اللبناني  الحوار 

 الالجئين / فلسطين(.    

 GIZمشروع لتقييم املبادرة التنسيقية ملؤسسات املجتمع املدني في املخيمات، التي كانت دشنتها الدائرة بالتعاون  •

 رفع قدرات موظفي الدائرة مجال إدارة وتيسير االجتماعات االفتراضية.  •

، والذي سيركز على تحسين الظروف املعيشية  2022بداية العام     PART IIالبرنامج  يع املرحلة الثانية من  كما سيتم توق

 لالجئين الفلسطينيين وبخاصة الشباب والنساء، الى جانب الدعم املؤسس ي للدائرة. 

   (: KFWبنك اإلنماء األملاني )

"مشروع تأهيل الطرق في مخيم جرش / املرحلة الثانية" بما فيها تعبيد  االنتهاء من اعداد مذكرة    2021تم خالل العام  

 .2022(.  ومن املقرر البدء بتنفيذ املشروع بداية العام KFWالطرق وتأهيل األدراج، واملمول من بنك اإلنماء األملاني )

 ( AICSالوكالة اإليطالية للتعاون الدولي )

أسرة محتاجة بمخيم حطين، تعاني من ظروف معيشية وإيوائية    100ية لـ  وحدة سكن  100تم االنتهاء من إعادة تأهيل  

 (.   AICSصعبة، بكلفة تناهز املليون دينار. بتمويل من الوكالة اإليطالية للتعاون الدولي )
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وحضر حفل االنتهاء من املشروع نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي اإليطالي، السيدةمارينا سيريني ، عبرت خالله  عن  

سعادتها بهذا املشروع، كتعبير ميداني ملموس اللتزام وجهود إيطاليا في األردن، مؤكدة سعي إيطاليا للمحافظة على وضع  

 .شراكتها مع األردن وباهتمام كبير 

 
 

 ( JICAالوكالة اليابانية للتعاون الدولي )

في ظل جائحة   الفلسطينيات  للنساء والفتيات  االحتياجات  اليابانية مشروع" تحديد  الوكالة  بتمويل من  الدائرة  نفذت 

COVID-19  وذلك بهدف دراسة وجمع املعلومات حول الوضع االجتماعي واالقتصادي للنساء والفتيات من الالجئات ،"

 . واشتمل املشروع على عدد من األنشطة، وهي كما يلي:COVID-19الفلسطينيات في ضوء تأثير أزمة 

القتصادي والتأثير  مسح ميداني لخمسة مخيمات غطى عدة محاور كتكوين األسر، مستوى التعليم، والوضع ا  .أ

على األسرة أثناء وبعد اإلغالق بما في ذلك العنف الجندري، الى جانب التأثير    COVID -19االجتماعي والنفس ي لـ  

لـ   واملتوسطة    COVID-19االقتصادي  الصغيرة  الشركات  على  التحديد  وجه  وعلى  عام  بشكل  األسرة  على 

رات األساسية في إدارة األعمال، والفرص والتحديات التي تواجه  واألعمال التجارية من املنزل، ومدى اتقان املها

 الالجئات الفلسطينيات وأسرهن لتأسيس األعمال اإللكترونية. 

آثار   .ب من  التخفيف  أجل  من  القدرات  بناء  األعمال/    COVID 19جلسات  لتنفيذ  األساسية  املهارات  وتطوير 

 (، E-businessالتجارة اإللكترونية)

م األعمال اإللكترونية من خالل تقديم دعم فني وتقني بهدف تعزيز واستدامة األعمال التي  تنفيذ نموذج لدع .ج

 تقودها الالجئات الفلسطينيات وأسرهن. 

 ( UN-Habitatبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية)

تعزيز سالمة ومرونة الالجئين الفلسطينيين من خالل تحسين إمكانية الوصول   "تم االنتهاء من اعداد مذكرة تفاهم مشروع 

إلى مرافق املياه واملرافق الصحية في املساحات العامة "، واملنوي تنفيذه بتمويل من برنامج األمم املتحدة للمستوطنات  

في حديقة  UN-Habitatالبشرية) الصحية  الوحدات  تأهيل  إعادة  املشروع  اذ سيتضمن  الشهيد عزمي    كل من مخيم (. 
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املفتي ومخيم سوف، إلى جانب عقد جلسات توعوية مع الالجئين حول اهمية املساحات العامة الشاملة واالمنة والتي  

يمكن الوصول اليها وخاصة للنساء وكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة ودورها في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية  

اعي. ومن خالل هذا املشروع عقدت دورة تدريبية ملوظفي دائرة الشؤون الفلسطينية تحت  للمجتمعات والتماسك االجتم

عنوان" استدامة املساحات العامة، ركزت على تعريف املشاركين بعدة قضايا ذات صلة بما فيه مفهوم املساحات العامة  

ة ادارة وتحسين واستدامة املساحات العامة،  ومكانتها على األجندة العاملية، فوائد االستثمار في املساحات العامة، كيفي

أدوات واهمية التقييم املكاني للمساحات العامة، والتقييم املكاني للمساحات العامة لحديقتي مخيمي سوف والشهيد  

  عزمي املفتي الذي قام البرنامج بتنفيذه.

 

 مساعدات عينية من جهات مانحة

واصلت دائرة الشؤون الفلسطينية انخراطها بعملية مكثفة لتسهيل توزيع مساعدات عينية ونقدية، ألبناء    2021خالل  

الالجئين الفلسطينيين املقيمين في مخيمات اللجوء الفلسطيني في اململكة، مقدمة من الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية ،  

 مع الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية، أبرزها:  ومن جهات مانحة أخرى، بالتعاون والتنسيق 

 الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية  .أ 

طرد غذائي على الالجئين الفلسطينيين في كل من مخيم الزرقاء، جرش، سوف، حطين ، السخنة ،   1015توزيع  •

 الشهيد عزمي املفتي ، اربد ، األمير حسن ، الحسين و الطالبية .  

عائلة من الالجئين الفلسطينيين في مخيم جرش، حيث اشتملت على ) طرد غذائي    60صالح  توزيع مواد اغاثية ل •

 ، طرد صحي ، كوبون مالبس ، كوبون محروقات، وحرامات( 

 عائلة من الالجئين الفلسطينيين مخيم البقعة.  160( أضحية لصالح 40* توزيع ) •

طرد غذائي ضمن" صندوق همة وطن" في كل من مخيم الحسين ، األمير حسن ، الطالبية ، جرش    2050* توزيع   •

 ، سوف ، الشهيد عزمي املفتي ، اربد ، حطين و السخنة . 
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  فرع األردن –مركز امللك سلمان لإلغاثة واالعمال اإلنسانية  .ب

ملساعدات املقدمة لالجئين خالل فصل الشتاء  وذلك ضمن حملة ا   3484توزيع حقائب شتوية وبطانيات عدد   •

 في كل من جرش، سوف، الوحدات، البقعة، اربد، الشهيد عزمي املفتي، الحسين وحطين. 

 سلة في كافة مخيمات اللجوء الفلسطيني في اململكة. 7593توزيع سالل غذائية بواقع     •

 حقيبة شتوية في كافة مخيمات اللجوء الفلسطيني.    7340توزيع  •

 بطانية في كافة مخيمات اللجوء الفلسطيني.  14680وزيع ت •

عائلة من الالجئين الفلسطينيين في كل من مخيم الوحدات، األمير حسن   900توزيع مساعدات عينية لصالح  •

 والحسين.  

 ( بطانية في كل من مخيمي الوحدات والحسين. 1400و)إيوائية ( حقيبة  700توزيع كسوة الشتاء بواقع ) •

 جمعية يد العون    . ت

 مساعدة عينية على الالجئين الفلسطينيين في كل من مخيم البقعة، اربد وجرش. 467توزيع  •

 قطر الخيرية   . ث

 عائلة  من الالجئين الفلسطينيين في مخيمي  جرش و الطالبية .   701توزيع طرود غذائية لصالح   •

 عائلة من الالجئين الفلسطينيين في مخيمي مادبا و الحسين . 260عينية لصالح    توزيع  مساعدات •

 جمعية النجاة الخيرية / الكويت    .ج

 عائلة  من الالجئين الفلسطينيين في مخيم البقعة .  170توزيع  مساعدات  غذائية و إغاثية لصالح    •
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 األقسام التابعة للمديرية :

   القسم.باطا رئيس  ىتمع املدني / السيدة شذجقسم لجان خدمات املخيمات ومؤسسات امل

السيد   أبو شتية ، عمر  العايدي ، املهندس جهاد املهندس  شديفات،السيد محمد   خليل،  الدائرة /السيد عمرانمكاتب 

 مدراء املكاتب.   فراس عرعر 

 اللجان.   استثماراتقسم 

 

 

 

اإلشراف على شؤون الالجئين وإدارة شؤون املخيمات في محافظات اململكة بالتنسيق مع  مهمة املديرية: 

   الدوائر املعنية   
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 2021ات التي قدمتها الدائرة عام الخدم

ملجتمع   الخدمات  أفضل  لتقديم   
ً
دائرة  سعيا تعمل  الهاشمية  األردنية  اململكة  في  املخيمات  داخل  الفلسطينيين  الالجئين 

التراخيص   البناء ومنح  ناظمة لعمليات  لتعليمات   
ً
في عدة محافظات وفقا املنتشرة  الفلسطينية من خالل مكاتبها  الشؤون 

 إلى جنب مع لجان الخدمات في امل
ً
خيمات والهيئات االستشارية وبتشاركية مع  والخدمات العامة داخل املخيمات، وتعمل جنبا

 حلي والجهات الخدمية ذات العالقة.  مؤسسات املجتمع امل

وتعد لجان الخدمات هيئات أهلية تطوعية يتم تشكيلها وتحديد مهامها وفق تعليمات خاصة بذلك كانت آخرها التعليمات  

، بحيث يشكل  2019اململكة األردنية الهاشمية لعام  وعمل لجان خدمات مخيمات الالجئين والنازحين في   الخاصة بتشكيل

 كحد أعلى.
ً
 املدير العام في كل من املخيمات الثالثة عشر لجنة خدمات تتكون من سبعة أعضاء إلى ثالثة عشر عضوا

 

 تتوزع املخيمات في اململكة األردنية الهاشمية ضمن ست محافظات كالتالي:

:
ً
 مخيم البقعة. وتضممحافظة البلقاء  اوال

:
ً
 محافظتي العاصمة ومأدبا وتضم مخيم الوحدات، الحسين، األمير حسن، الطالبية ومأدبا. ثانيا

:
ً
 محافظة الزرقاء وتضم مخيم الزرقاء حطين والسخنة.  ثالثا

:
ً
 محافظة اربد وتضم مخيم اربد والشهيد عزمي املفتي.  رابعا

:
ً
 محافظة جرش وتضم مخيم جرش وسوف.  خامسا
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 تقوم مكاتب الدائرة داخل هذه املحافظات بتقديم الخدمة ألهالي املخيمات من خالل:  

 إصدار تصاريح وتراخيص بناء للطابق األول والثاني هندس ي.   •

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

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

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

 متابعة املخالفات داخل املخيمات بالتنسيق مع الحكام اإلداريين. •

 إثبات اإلقامة ألغراض الدراسة وااللتحاق بالجامعات وغيرها.  •

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

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

 )الهيئة الخيرية الهاشمية(.

الخدمات   • التعليمية والبيئية( ألهالي  االطالع على واقع  الصحية،  )الخدمات  الدولية  الغوث  املقدمة من قبل وكالة 

 املخيمات. 

 حضور دعوات املجلس التنفيذي والتنسيق املباشر مع الحكام اإلداريين واألجهزة األمنية.  •

 اإلشراف واملشاركة في تنفيذ املشاريع داخل املخيمات. •

ـــــاركـة في االحتفـاالت   • ـــ ـــــات املشـــــ ـــ ـــــســـــ ـــ ـــــبـات الوطنيـة واالجتمـاعيـة والتي تنظمهـا الـدائرة ولجـان الخـدمـات أو مؤســـــ ـــ واملنـاســـــ

 املجتمع املحلي داخل املحافظة علما بأن هذا األمر قد تعطل في ظل جائحة كورونا.

 استقبال ومرافقة الوفود الزائرة للمخيمات.  •

بداع املدارة بشكل مباشر من قبل مكاتب الدائرة  تنمية روح املبادرة واالبداع لدى شباب املخيمات من خالل أندية اال  •

 ولجان خدمات املخيمات. 

القيام بالزيارات امليدانية الدورية ملنشآت وكالة الغوث الدولية ومؤسسات املجتمع املحلي في املخيمات لالطالع على   •

 مستوى الخدمات املقدمة ألهالي املخيمات.

 خدمات املقدمة ألهالي املخيمات.مراجعة الجهات ذات العالقة لتحسين مستوى ال  •

 املشاركة كأعضاء في لجان الطوارئ واألزمات والتي تم استحداثها في ظل جائحة كورونا. •
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 باإلضافة إلى الدور الذي تقوم به لجان الخدمات في املخيمات واملتمثل ب: 

امل • مقترحات  وتقديم  العامة  الخدمات  من  احتياجاته  وتحديد  املخيم  أوضاع  إلى  متابعة  بشأنها  الالزمة  شاريع 

 الدائرة. 

في ظل   • تعطل  األمر قد  بأن هذا  الدائرة علما  مع  املسبق  وبالتنسيق  الرسمية  االعداد لالحتفاالت  في  املشاركة 

 جائحة كورونا.

 دعم مؤسسات املجتمع املحلي في املخيم وبالتنسيق املسبق مع الدائرة. •

 استقبال الوفود الزائرة للمخيم.  •

 تشكيل لجان الطوارئ داخل املخيم. املشاركة في  •

 متابعة االستثمارات الخاصة داخل املخيم.  •

 خدمات إدارة الدعم الذاتي للجان خدمات املخيمات 

 

استنادا الى التعليمات الخاصة بتشكيل وعمل لجان خدمات مخيمات الالجئين والنازحين في اململكة األردنية الهاشمية  

وحرصا على تمكين اللجان من القيام بمهامها فان قسم استثمارات اللجان بدائرة الشؤون الفلسطينية يقوم بمتابعة  

برام عقود االيجار ومتابعة الحالية منها واستحداث استثمارات جديدة  االستثمارات املوجودة في املخيمات والتي تشمل ا

 من خالل طرح عطاءات من قبل الدائرة لتكون ذات مردود مادي مجزي لصالح اللجان املعنية،  

اللجنة املركزية   القرارات الصادرة من قبل  كما وتهتم لجان الخدمات من خالل كوادرها بالتحصيالت الشهرية وتطبيق 

 كلة ملتابعة توصيات اللجان بهذا الخصوص.املش
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يقوم قسم استثمارات اللجان بإعداد تقارير دورية بناء على الكشوفات الشهرية التي يتم تزويده بها من قبل اللجان  

عاة  بهدف الوقوف على اإلنجازات والعمل على استدامتها واالطالع على املشاكل لوضع الحلول املناسبة لها مع مرا 

 . األوضاع االقتصادية السيئة التي أضرت باملستأجرين بسبب جائحة كورونا

 

 ألوامر الدفاع تم إغالق بعض القطاعات بشكل جزئي مما أثر على حركة السوق التجاري، وأدى   
 
حيث أنه وتنفيذا

  
 
نظرا غيرها  أو  باإلخالء  سواء  بحقهم  قرارات  بعد صدور  الدفع  عن  املتخلفين  بحق  املحاكم  قرارات  تنفيذ  تعطيل 

 على تحصيل اإليجارات ب
 
 . شكل كامللألوضاع االقتصادية مما أثر سلبا
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)بالدينار األردني(   2021ويوضح الجدول التالي حجم الدعم الذاتي في املخيمات خالل عام  

 اللـجـنـة 
األمير 

 حسن
 اربد البقعة  السخنة  الزرقاء  حطين  مأدبا  الوحدات الحسين الطالبية

الشهيد 

 عزمي املفتي
 املجموع سوف  جرش

حجم الدعم 

 الذاتي 
21373 21684 38099 80240 24372 193961 28400 1500 418548 25676 58699 28305 19702 960558 

 630202 7681 22158 27861 38294 281028 1500 23232 77429 18688 39107 34087 37685 21453 املحصل 

 69909 500 500 500 14970 31200 0 2112 1496 1550 500 500 16001 80 محصل مقدما 

نسبة  

 التحصيل
100% 100% 88% 49% 70% 41% 74% 100% 60% 91% 48% 77% 36% 73% 
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 ويتضح من الجدول أعاله بأن قيم التحصيالت ارتفعت عن السنة السابقة ألسباب عدة منها:

استثمارات جديدة وشركات اتصاالت جديدة في كل من مخيمات ارتفاع قيمة الدعم الذاتي ودخول   •

 الطالبية، الوحدات، األمير حسن، البقعة، اربد، سوف وحطين. 

وكذلك السياسات الحكومية بفتح جميع القطاعات تدريجيا واإلجراءات التخفيفية على املواطنين   •

 للحد من آثار جائحة كورونا على الوضع االقتصادي.

تفعيل دور مكاتب املحاماة في جميع اللجان والسير باإلجراءات القضائية بخصوص الذمم املتراكمة   •

والذمم القديمة 
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 للمديرية:األقسام التابعة 

 الدكتور عز الدين الدراوشة رئيس القسم.   الحكومية / واالستشارات قسم الدعاوى 

 

 

 

 

متابعة جميع قضايا الدائرة بالتنسيق مع وكيل إدارة قضايا الدولة وكل ما يتعلق بالجوانب  مهمة املديرية:  

القانونية بأعمال الدائرة ولجان الخدمات في املخيمات، تنسيق ومتابعة أعمال سفارة دولة فلسطين مع الجهات  

 األردن. ذات العالقة في 
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وما يتعلق    الفلسطينيين ملجتمع الالجئين  الدائرة    بما تقدمه   املرتبطة مديرية الشؤون القانونية خدماتها    تقدم 

عليها وضمان   املقامة  السكنية  والوحدات  املخيمات  بأراض ي  والتعليمات  بتنفيذ    االلتزاممنها  القوانين واألنظمة 

اقعة ضمن حدود األراض ي املحتلة عام  كما وتقدم املديرية خدماتها الخاصة  بها    املتعلقة بأراض ي الضفة الغربية الو

االستعال 1967 واملتضمنة  القدس  وأراض ي  األردن  ،  في  الفلسطينية  السفارة  طريق  عن  الرسمية  بالطرق  عنها  م 

يتطلب   جهة  وأية  الزراعي  اإلقراض  ومؤسسة  واملساحة  األراض ي  كدائرة  العالقة  ذات  الجهات  مع  وبالتنسيق 

 بتقديم الخدمات القانونية التالية: 2021حيث قامت الدائرة خالل عام  . مخاطبتها لهذه الغاية

 

 

 

 

 نوع املعاملة عدد املعامالت 

 تقديم الرأي واالستشارات القانونية  301

 متابعة القضايا املرفوعة على الدائرة  118

 استشارات / رخص املهن  58

 صياغة عقود بين الدائرة وجهات اخرى  11

 القضايا التنفيذية 132

 االنتفاع بالوحدات السكنيةحق   442

 معامالت أراض ي فلسطين  169
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 رية:للمدياألقسام التابعة 

   القسم.قسم املحاسبة / مي ابو علي رئيس 

   القسم.قسم مالية اللجان / مالك املومني رئيس 

   رئيس القسمقسم اللوازم / عباس النادي 

 

 

 

مراجعة املخصصات املقدرة للدائرة وتوافق عمليات اإلنفاق مع القوانين واألنظمة    املديرية:مهمة 

      املالية.والتعليمات املالية للتأكد من االستغالل األمثل للموارد  
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 املوارد املالية 

الخطة   تتضمنه  الذي  االستراتيجي  الهدف  من  اانطالقا  الشؤون  لدائرة  يتمثل  االستراتيجية  والذي  لفلسطينية 

ل األمثل للموارد املالية واألصول امللموسة، تقوم املديرية املالية بتطبيق السياسات املالية واإلجراءات  باالستغال

 املتعلقة بها بما يضمن املصلحة العامة وشفافية األداء الحكومي.

تلتزم  املالية  املديرية  فإن  عليه  وتقديم    بناء  العمل  يسهل  بما  الرقمي  التحول  على  والعمل  الرشيدة  بالحوكمة 

 الخدمات. 

 

 

 

 

 نفقات جارية  دينار  2461000

 نفقات رأسمالية دينار 4653000

 الجارية والرأسماليةاجماليات  دينار  7114000
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االستمرار بتعزيز اإلجراءات املالية  2021م جوانب التطوير في اإلجراءات والبرامج املالية التي تمت خالل عام اه

 املتبعة باإلضافة الى التقارير ودوريتها خالل العام.

بيئة وظروف العمل   -1 كانت الدائرة تعاني من شح املوارد املالية نظرا لزيادة الطلب على الخدمات التي تقدمها ولتحسين 

استطاعت الدائرة التنسيق مع دائرة املوازنة العامة من زيادة مخصصات املكافـآت املالية والتي ستؤدي الى الحد من هجرة  

 وظفين. الكفاءات وامل 

 تحسين الخدمات البيئية للدائرة من خالل التعاقد مع شركة تنظيف. -2

 نفقات جارية   -1

 رواتب واجور   دينار  1002000

 سلع وخدمات نفقات جارية  دينار 262000

 نفقات أخرى واصول غير جارية  دينار  7000

 اإلعانات/املساعدات االجتماعية/النازحين  دينار  1190000

 اإلجمالي / للفصل  دينار  2461000

 رأسماليةنفقات   -2

 12حزمة األمان االجتماعي/مساكن مرحلة  دينار 400000

 استمالكات/قضايا مكتسبة درجة القطعية/أجور أراض ي  دينار 4233000

 الخاليا الشمسية املولدة للطاقة الكهربائية دينار  20000

 اإلجمالي / للفصل  دينار 4653000
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وفي إطار النهج الحكومي للتحول الرقمي والحوكمة االلكترونية اخذت الخدمات املالية املحوسبة تدخل في نطاق العمل   -3

( املالية  املعلومات  إدارة  نظام  املحوسبة  الخدمات  هذه  ومن  وأعمق  أكبر  االلكترونية (  GFMISبصورة  الحكومة  ونظام 

(SMS .الرسائل القصيرة ) 

4-  ( النازحين ليصبح بقيمة  إغاثة  بند  ألف دينار بزيادة )1190000تم زيادة  ألف  40000( مليون ومائة وتسعون  أربعون   )

 دينار.

ومن خالل الحصول على    2021وفي صرف املبالغ التي خصصت للقضايا املكتسبة الدرجة القطعية في موازنة الدائرة عام   -5

( بلغت  بها  املحكومة  املبالغ  على  املترتبة  القانونية  الفائدة  كل  او  اجزاء  عن  وأربعمائة  300475تنازالت  ألف  ثالثمائة   )

مما مكن الدائرة من تحقيق وفر    2021وتم صرفها عام    2022املنظورة للعام  وخمسة وسبعون دينار من القضايا املقدرة و 

 ( ثالثمائة وسبعون الفا وستمائة دينار.  370600قدرت بمبلغ ) 2022مالي على خزينة الدولة فيما لو بقيت للعام 

تان وثالثة وثالثون ألف  ( أربعة ماليين ومائ4233000تم تخصيص مبلغ لتنفيذ القضايا املكتسبة الدرجة القطعية مبلغ ) -6

 دينار.

ونظرا للجهود التي بذلت من قبل املديرية املالية ومن خالل التواصل مع وزارة املالية تمكنت الدائرة من الحصول على   -7

( في  3600000مبلغ  اثر  لها  كان  مما  القطعية  الدرجة  املكتسبة  القضايا  دينار صرفت على  ألف  وستمائة  ثالثة ماليين   )

 عبء العمل وتحقيق وفر على الخزينة العامة.التخفيف من 

 على سير عمل الدائرة. 4000ثم اضافة بند مكافآت غير املوظفين املتفرقة بقيمة ) -8
ُ
 ( أربعة االف دينار مما انعكس ايجابيا

ة تم انجاز طرح عطاء وتنفيذ وتركيب خاليا طاقة شمسية ملبنى الدائرة مما سوف يكون له أثر ايجابي على تخفيض قيم -9

 .2022فواتير الكهرباء لعام 
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 للمديرية:األقسام التابعة 

 رئيس القسم  عفاف سالمة السيدة  قسم اإلعالم /  

 رئيس القسم  قسم الدراسات / السيدة أريج صدقة 

 

 

 

 عربيا وإسالميا ودوليا وإبراز الدور األردني تجاه القضية الفلسطينية  ةمهمة املديرية: متابعة القضية الفلسطيني
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 ي حول تطورات القضية الفلسطينية التقرير الشهر  -أ 

  

( تقريًرا على مدار العام، وتم إرسال نسخ من هذه التقارير الى دولة رئيس الوزراء، دولة رئيس مجلس االعيان،  12إصدار )

خرى، في الداخل والخارج، بما  
ُ
معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، سعادة رئيس مجلس النواب، وعدة جهات رسمية أ

ألردنية في واشنطن، املمثلية االردنية لدى األمم املتحدة / نيويورك، وجامعة  فيها هيئات دبلوماسية أردنية، كالسفارة ا

باألمور  الدول العربية.  وتستعرض هذه التقارير املستجدات التطورات الشهرية املتعلقة  

  :التالية

 الجهود الدبلوماسية   ▪
ً
تطورات عملية السالم الفلسطينية ـــ اإلسرائيلية، وخاصة

األردنية بقيادة جاللة امللك عبد للا الثاني بن الحسين، الداعمة لألشقاء الفلسطينيين في 

      سعيهم ونضالهم لتحقيق طموحاتهم الوطنية املشروعة على ترابهم الوطني الفلسطيني.

اإلسر  عام  االنتهاكات  املحتلة  الفلسطينية  األراض ي  في  شهداء1967ائيلية  من  وجرحى،  ، 

أسرى ومعتقلين، اقتحامات لتجمعات سكانية، حواجز عسكرية مفاجئة، إغالقات، حصار، مصادرة وتدمير ممتلكات  

واالنتهاكات  املحتلة،  القدس  في  وبخاصة  وتهويديه،  استيطانية  أنشطة  املستوطنين،  اعتداءات  وخاصة،  ضد    عامة 

  األماكن املقدسة، وبخاصة ضد الحرم القدس ي الشريف.
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 ات اإلسرائيلية في القدس املحتلة تقرير شهري خاص يرصد االنتهاك  -ب

( تقريًرا، تناولت هذه التقارير وبصورة مفصلة  وعميقة، أبرز انتهاكات االحتالل االسرائيلي  12تم إصدار )  2021في العام  

متدة من اقتحامات  ضد القدس املحتلة، وبخاصة ض
ُ
د مقدساتها اإلسالمية واملسيحية على السواء، كتلك السلسلة امل

املستوطنين اليهود للحرم القدس ي الشريف، وما يمارسونه فيه من انتهاكات واستفزازات، بالترافق مع تضييق االحتالل  

انته، وحتى إغالقه أحيانا بوجوههم،  على رواده من مصلين وطلبة علم وموظفي دائرة األوقاف االسالمية املوكلين بسد 

وكذلك اقتحامات قوات االحتالل له ولباحاته، واالنتهاكات واالعتداءات ضد املقدسيين وممتلكاتهم، سواء من ِقبل قوات  

االحتالل أو املستوطنين، بما فيه االعتقال ضمن ظروف تفتقد للمعايير القانونية واإلنسانية، الى جانب سلسلة ُمغلظة  

ا واألنشطة  من  احتاللية،  االحتالل، كرشق حجارة على دورية  لسلطات  بمواجهة بسيطة  األمر  اتصل  لو  ألحكام حتى 

التي   الجماعية  العقوبات  منظومة  من  وغيرها  والخدمية،  السكنية  نشآت 
ُ
وامل املنازل  وهدم  والتهويدية،  االستيطانية 

 تم إرسال هذا التقرير الى الجهات املعنية. ُيمارسها االحتالل بحق هذه املدينة وسكانها ومقدساتها، وي

   اإلسرائيلية:ترجمات عن مراكز األبحاث والصحف  -ج

ال في  السياسية  الدراسات  قسم  ذات 2021امعأصدر  لقضايا  واإلنجليزية  العبرية  اللغة  عن  ُمترجمة  وأوراق  تقاريًرا   ،

واملواقع اإللكترونية والصحف اإلسرائيلية، وبخاصة ما يتعلق منها  أهمية، تتابعها من خالل أبرز وأهم مراكز األبحاث  

( تقريرا مترجًما،  42بالقضية الفلسطينية، أو بعالقات إسرائيل مع محيطها والعالم الخارجي، حيث تم إصدار حوالي )

 بما يشمل تحليالت، دراسات، وأوراق تخدم املصلحة والشأن األردني. 
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 املؤتمرات   -د

، في عدد من املؤتمرات التي عقدتها جامعة الدول العربية ذات  2021شاركت دائرة الشؤون الفلسطينية في العام 

 الصلة بالقضية الفلسطينية وهي:

   -مؤتمر املشرفين على شؤون الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية املضيفة:   ▪

على   االعتداءات  تشمل  التي  االسرائيلية  واالنتهاكات  املحتلة  الفلسطينية  االراض ي  في  االوضاع  املؤتمر  هذا  يبحث 

مدينة    واألوضاع فيل العنصري  املقدسات، االستيطان، مصادرة االراض ي وهدم املنازل، االسرى واملعتقلين، جدار الفص 

القدس، ويعقد املؤتمر في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة وفود من مصر وفلسطين واألردن ولبنان  

والثقافة،   والعلوم  للتربية  اإلسالمية  واملنظمة  اإلسالمي،  التعاون  ومنظمة  والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية  واملنظمة 

 - : 2021وعقد املؤتمر الدورات التالية خالل عام صياته الى مجلس وزراء الخارجية العرب، ويرفع تو 

 (.106الدورة رقم ) -

 (.107الدورة رقم ) -

   -مؤتمر لجنة البرامج التعليمية املوجهة للطلبة في األراض ي العربية املحتلة:  ▪

وبشكل املناهج والبرامج التعليمية التي توجه للطلبة في  يبحث هذا املؤتمر العملية التعليمية في االراض ي العربية املحتلة 

 - :2021وعقد املؤتمر الدورات التالية خالل عام ظل االنتهاكات االسرائيلية التي تستهدف العملية التعليمية، 

 (103الدورة رقم ) -

 (104الدورة رقم ) -
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   - االعالم: 

 الدائرة. التغطية اإلعالمية ملناسبات واخبار   - -1

 الرصد اإلعالمي اليومي.   -2

رفد موقع الدائرة االلكتروني باألخبار والصور بشكل مستمر حيث بلغ عدد االخبار التي تم نشرها على املوقع لعام  -3

 ( خبر مع الصور.  65) 2021

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
   2021االجتماع التنسيقي 
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 ابعة للمديرية :األقسام الت

 قسم الحكومة اإللكترونية / غادة جابر رئيس القسم  

 قسم الدعم الفني / محمد الوزني رئيس القسم  

 قسم بنك املعلومات / حمزة املشارقة رئيس القسم  

 

 

 

االلكترونية   والوثائق  للدائرة  البيانات  قاعدة  إدارة  الدائرة،  في  االلكترونية  الحكومة  برامج  تطبيق  متابعة  املديرية:  مهام 

الفنية والتكنولوجية لتقديم خدمات الدائرة الكترونيا  بالتنسيق مع كافة املديريات والجهات الحكومية املعنية، تجهيز البيئة  

 تقديم الدعم الفني وتطوير الحزمة التقنية  ، ملتلقي الخدمة واملوظفين
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ــا  ــــي تســـــــــعى دائـــــــــرة الشـــــــــؤون الفلســـــــــطينية ضـــــــــمن ر يتهـــــــ ــــطينيين فـــــ ـــين الفلســـــ ــ ـــ ــــع الالجئـ ـــل ملجتمـــــ ــ ـــ ــــة أفضـ ـــــة "خدمـــــ ـــ الخاصـ

األردن والقضـــــــــية الفلســـــــــطينية بمــــــــــا يتوافـــــــــق مــــــــــع مصـــــــــالح الدولــــــــــة األردنيـــــــــة"، و اســــــــــتراتيجية الدولـــــــــة األردنيــــــــــة " اردن 

" للعمـــــــل بأقصـــــــ ى طاقتهـــــــا وامكانياتهـــــــا ضـــــــمن املـــــــوارد البشـــــــرية واملاليـــــــة املتاحـــــــة لـــــــد ها برفـــــــع كفـــــــاءة األداء 2020رقمـــــــي 

سســــــــ ي لــــــــد ها مــــــــن خــــــــالل رفــــــــع الجهازيــــــــة والكفــــــــاءة االلكترونيــــــــة للــــــــدائرة والوصــــــــول الــــــــى تقــــــــديم افضــــــــل الخــــــــدمات املؤ 

االلكترونيـــــــة ملتلقـــــــي الخدمـــــــة لـــــــد ها وبنـــــــاء علـــــــى ذلـــــــك فقـــــــد قامـــــــت مديريـــــــة تكنولوجيـــــــا املعلومـــــــات بإنجـــــــاز العديـــــــد مـــــــن 

 وجاءت على النحو التالي: 2021املهام املطلوبة منها والتي كانت من ضمن خطتها التشغيلية للعام 

  أوال: مشروع الحكومة اإللكترونية:

 ويتضمن املشروع تزويد الدائرة باألنظمة املحوسبة التالية:

ــــات ) .1 ــــدمـ ــــان الخـ ــــا ولجـ ــــاتبهـ ــــدائرة ومكـ ــــة للـ ــــة االلكترونيـ ، وهو عبـــــارة عن نظـــــام خـــــاص Work Flow)البوابـ

 باملراسالت الداخلية والربط مع املكاتب ولجان الخدمات

 لتوفير خدمات الكترونية موجهة ملتلقي الخدمة ةلكترونياإلنصة امل  .2

نظام الديوان واالرشـــــــــــفة اإللكترونية، وهو نظام خاص بأتمتة اعمال الديوان من صـــــــــــادر ووارد وارشـــــــــــفة   .3

 الكتب الرسمية

ـــــرف وقبض وغيرهــا  .4 ـــ ـــــنــدات صـــــ ـــ ـــــبــة أعمــال لجــان الخــدمــات، انجــاز العمليــات املــاليــة من ســـــ ـــ نظــام محــاســـــ

 والتدقيق عليها 

 حيث تم انجاز الخطوات التالية:

بما   E-Fileاســـــــــــــتمرار العمل على اجراء التعديالت والتحديثات املطلوبة من قبل املديريات بالتعاون مع شـــــــــــــركة   •

 يتناسب مع طبيعة عمل الدائرة

تعريف املوظفين الجـدد بـاألنظمـة وتـدريبهم للعمـل عليهـا من خالل عقـد عـدة ورشـــــــــــــات عمـل ومن خالل التـدريـب   •

 املباشر عند الحاجة
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 فين من جميع الفئات على البوابة االلكترونية إضافة جميع املوظ •

 تعميم عمل البوابة على لجان الخدمات ومكاتب الدائرة في املخيمات لتكتمل دائرة اتمتة اإلجراءات  •

 إضافة اتمتة إجراءات جديدة على البوابة: •

 تقرير األداء للخطط التشغيلية  -1

  ITطلب إدارة اجتماع افتراض ي  -2

 طلب صيانة عام / الشؤون املالية  -3

 طلب تغطية إعالمية / الدراسات واالعالم  -4

 عقد ورشة -5

 تدريب وتأهيل موظفي املكاتب للعمل على نظام البوابة االلكترونية •

 

 

ربط ديوان الــــدائرة مع املكــــاتــــب واللجــــان وتبــــادل الكتــــب فيمــــا بينهم عبر البوابــــة ممــــا وفر الوقــــت والجهــــد وتم  •

 االستغناء عن 
ً
 ارسال الكتب ورقيا
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 فيما يلي صورة توضح الية الربط بين املكاتب واللجان وديوان الدائرة عبر نظام البوابة االلكترونية:

 

 التنسيق مع وزارة االقتصاد الرقمي والريادة، تمهيدا لربط نظام الديوان الداخلي مع نظام التراسل الخارجي •

، والتي تشمل  منصة الخدمات االلكترونيةاستمرار العمل على املالحظات الواردة من املديريات املعنية في  •

 الخدمات الرئيسية التالية: 

 االستقدام   .1

 أذونات االشغال .2

 املكارم امللكية .3

 حيث تم القيام بالتالي:

 للخدمات الرئيسية الثالثاالنتهاء من اعداد نماذج التقديم على املنصة والوثائق املطلوبة  •

ــــتكمال املعاملة او قبولها   • ـــــتقبال املعامالت من متلقي الخدمة وتدقيقها وطلب اســـــ ـــ ــــاء واجهة للموظف السـ انشـــــ

 واعتمادها وارسالها للبوابة 

 SMSربط منصة الخدمات مع بوابة الرسائل القصيرة  •

 

ديوان الدائرة

العاصمة ومادبا
لجنة الوحدات

لجنة االمير حسن
لجنة مادبا

لجنة الطالبية
لجنة الحسين

الزرقاء
لجنة الزرقاء
لجنة السخنة

لجنة حطين

اربد
لجنة اربد

لجنة الشهيد

جرش
لجنة جرش

لجنة سوف

البقعة لجنة البقعة

ات 
يري

املد
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 نظام محاسبة أعمال اللجان •

املحاســــــــــبي في لجان الخدمات باملخيمات مما يســــــــــهم في انجاز العمليات املالية واإلدارية  في إطار خطة تطوير العمل  

ــــراء نظام  ـــ ــــبية، تمت اإلحالة وشـــــ ـــ ــــب، وبعد فحص العديد من البرامج واألنظمة املحاســـــ ـــ والتدقيق عليها بوقت مناســـــ

تخدامه منذ بداية محاســــبي متكامل، حيث جرى تســــليم لجان الخدمات رابط البرنامج وتدريب املحاســــبين على اســــ

 ، والتواصل مع الشركة املزودة للمناقشة والتوصل لحل أية مالحظات تظهر خالل االستخدام.2020العام 

كمــا تم البــدء في تطبيق نظــام شـــــــــــــؤون املوظفين )الرواتــب واالجــازات واملغــادرات( وهو الجزء الثــاني من النظــام 

ـــــبي، وتبين ان هذا النظام يلبي احتياجات لجا ـــ ن الخدمات ووحدة الرقابة الداخلية فيما يخص ســـــــــــــرعة املحاســـــ

 ودقة العمليات املالية واإلدارية.

 انشاء املجموعات ووضع الصالحيات للموظفين كل مجموعة حسب الحاجة على كافة األنظمة. •

ونيــة  متــابعــة الشـــــــــــــركــة املنفــذة للبرامج وتزويــدهــا بــالتغــذيــة الراجعــة من املوظفين في التعــامــل مع البوابــة االلكتر •

 واملقترحات الواجب تنفيذها على البرامج.

 املتابعة مع وزارة االقتصاد الرقمي في حال حدوث مشاكل على البوابة أو نظام الديوان أو األرشيف. •

 نشر التعاميم واالخبار على البوابة االلكترونية. •

 أخذ نسخ احتياطية من البيانات الخاصة بالبرامج وامللفات املرفقة معها •

يمومة الســــيرفرات املســــتضــــيفة للبرامج املوجودة لدى مركز تكنولوجيا املعلومات وتتبع كافة املشــــاكل  ضــــمان د •

التي تحـدث بهـا وارســــــــــــــال طلـب صـــــــــــــيـانـة ومتـابعتـه على برنـامج الـدعم الفني االلكتروني الخـاص بهم واجراء ـكافـة 

 االتصاالت إلصالح أي اعطال لألنظمة

 حكومة االلكترونية املوجودة حاليا على الحوسبة السحابيةتجهيز سيرفر داخلي الستضافة برامج ال •

 اصدار التقارير الخاصة باملشروع تتضمن ما تم إنجازه واملراحل القادمة للتنفيذ. •

 

 املرحلة القادمة للمشروع: •

 SMSربط املوقع االلكتروني مع بوابة الرسائل القصيرة  -1

 تفعيل الردود على املعامالت على املوقع بأرسال نسخة الكترونية ملتلقي الخدمة  -2

 استخدام نظام ديوان ويب وتعميمه ليتم اعتماده في املكاتب بدال من الديوان الورقي الحالي لد هم -3

 جةمتابعة انشاء املجموعات على البوابة االلكترونية واعطاء الصالحيات املناسبة للموظفين حسب الحا -4

متابعة الشـــــــــركة املنفذة للبرامج وتزويدها بالتغذية الراجعة من املوظفين في التعامل مع البوابة االلكترونية   -5

 واملقترحات الواجب تنفيذها على البرامج.

 أتمتة باقي االجراءات والعمليات على البوابة االلكترونية مثل املغادرة الخاصة  -6
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ع وزارة االقتصــــــــاد الرقمي والريادة واعتمادها في اســــــــتقبال الطلبات إطالق الخدمات االلكترونية بالتعاون م -7

 عليها من متلقي الخدمة

 وضع خطة تسويقية للخدمات وكيفية نشرها والتعريف بها   -8

   GSBربط منصة الخدمات مع نظام الربط البيني  -9

: الحوسبة السحابية 
 
 Cloud Computingثانيا

ـــــــبة   ـــ ـــــــتراك بخدمة الحوسـ ـــ ( للدائرة، توفر هذه الخدمة  Serverوحجز خادم )  2017الســـــــــــحابية ألول مرة في عام  تم االشـ

 للوزارات والدوائر الحكومية بشكل مركزي وآمن وحسب الطلب. وحدات التخزين وشبكة عالية السرعة

 -من أهم الفوائد الستخدام منصة الحوسبة السحابية: 

 الحفاظ على البيانات من الفقدان.الوصول السهل للبيانات من أي مكان وفي أي وقت و  •

تقليل التكاليف على الوزارات والدوائر الحكومية نتيجة لعدم الحاجة لتوفير مكان وإلى صـــــيانة األجهزة وشـــــراءها   •

 بثمن مرتفع.

ســــيرفرات مجانية للدائرة،  3وحجز  تم اعادة االشــــتراك بالخدمة ومخاطبة وزارة االقتصــــاد الرقمي والريادة   2019وفي عام  

 ووضع االنظمة التالية عليها:

 ( Work Flowنظام ادارة سير العمل للدائرة ومكاتبها ) ✓

 نظام االرشفة اإللكترونية  ✓

 نظام الديوان ✓

الوزارة ألخذ صــــالحيات في العمل والوصــــول الى الســــيرفرات واكمال تجهيز الخوادم بالشــــكل الصــــحيح لضــــمان املســــتمر مع  مع التواصــــل  

 عمل االنظمة بشكل متناسق وآمن، حيث تم:

  والوصول الى السيرفرات والتحكم بها RDP access حجز ✓

 لسيرفر الويب Real IP بين السيرفرات حسب حاجة االنظمة وحجز Ports فتح منافذ ✓

 (/https://portal.dpa.gov.joللبوابة )   Domain Nameوإضافة  لسيرفر الويب Https access طاءاع ✓

ــــرة اجهزة FTP&DB access اعطاء ✓ )خاصـــــة بنظام االرشـــــفة والديوان( ليتم ربط هذه االجهزة مع  IP عناوين  -لعشـ

 السيرفرات

 يادة ثالثا: منهجية التحول االلكتروني مع وزارة االقتصاد الرقمي والر 

" الى اعادة هندســـــــــــة اجراءات وأتمتة خدمات الوزارات  2020تهدف املنهجية ومن خالل تنفيذ اســـــــــــتراتيجية "أردن رقمي  

 والدوائر الحكومية، والتقليل من استخدام الورق، وذلك باتباع حلول تكنولوجية للوصول الى حكومة ال ورقية.
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 وبالتعاون مع وزارة االقتصاد الرقمي: حيث تم

 اعداد نموذج خدمات الدائرة وحصرها وتعديلها بشكل دوري          -1

 اعداد خارطة الخدمات   -2

 SanadJoرابعا: منصة املحادثة االلكترونية 

 

االستعالم عن الخدمات،  توفر املنصة معلومات عن الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية بحيث يتمكن املواطن من  

 ومتابعة خدمة الكترونية معينة

 املنصة متوفرة على تطبيق الواتس آب ومسنجر الفيسبوك الخاص بتطبيق بسند 

ــة بـالـدائرة، ويجري العمـل حـاليـا على  ــاد الرقمي وتزويـدهم بمعلومـات الخـدمـات الخـاصـــــــــــ تم التواصـــــــــــــل مع وزارة االقتصـــــــــــ

 اضافتها

املســـــــــتقبل ربط منصـــــــــة املحادثة مع منصـــــــــة الخدمات االلكترونية، ليتمكن املواطن من االســـــــــتفســـــــــار عن كما يمكن في 

 الطلبات الخاصة به وحالة املعاملة

 ( SMS Gatewayخامسا: بوابة الرسائل القصيرة ) 
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ــيرة ) ــائل القصــــ ــاد الرقمي والريادة خدمة الرســــ ــاريع  SMS Gatewayتوفر وزارة االقتصــــ الحكومة اإللكترونية  ( وهي أحد مشــــ

ـــــــــل مع املوظفين ومتلقي الخـدمـة من خالل ابالغهم عن العـديـد من   ـــــين آليـات العمـل وزيـادة التواصـــــ ـــ ـــــــــاهم في تحســـــ التي تســـــ

 الخدمات التي يمكن االستفادة منها وتسهيل ايصال املعلومات إليهم في اي مكان وزمان.

ـــــائل    يبين الجدول التالي أعداد الرســــــــــائل التي تم ارســــــــــالها موزعة - ـــــالة، حيث بلغ عدد الرســـــ ـــــوع الرســـــ ـــــب موضـــــ حســـــ

 ( رسالة:54505) 2021املرسلة خالل العام 

 العدد  نوع الرسالة  الرقم

 19016 توعوية وارشادية  1

 5416 ترويجية 2

 23719 اعالم عن حالة معاملة  3

 6354 اتصال داخلي  4

 54505 املجموع 

 

تحرص الـدائرة على زيـادة اعـداد املســـــــــــــتفيـدين من هـذه الرســــــــــــــائـل. ويبين الجـدول التـالي اعـداد الرســــــــــــــائـل التي تم  -

 مقارنة باألعوام السابقة 2021ارسالها واستالمها خالل عام 

 

 

 

 

 

 

 

 املستلم  املرسل  املخصص من الرسائل  العام

2016 24000 9274 8,149 

2017 31565 25783 22,464 

2018 49149 28376 24,520 

2019 58350 42597 36,334 

2020 60929 54180 50,174 

2021 62000 54505 49609 



 

56 

 

 

 

 2021-2016(: أعداد الرسائل لألعوام 1شكل )

ــــائل وحجز   - ـــ العدد املتوقع لهذا العام، وإعطاء ورشــــــــة تدريبية ملجموعة  يتم في كل عام تحديد االحتياجات من الرسـ

 من موظفي الدائرة ومكاتبها إلشراكهم في استخدام هذه الخدمة واالستفادة من ميزاتها.

 يتم اصدار تقارير دورية تفصيلية، تشمل: -

 أعداد الرسائل املرسلة ومواضيعها -1

 لجديدة التي شملتها الرسائلتقييم ما تم تلبيته من االحتياجات وتقييم املواضيع ا   -2

 مقارنة اعداد الرسائل املرسلة بالسنوات السابقة. -3

 

كمـا يجـدر بـالـذكر بـانـه قـد تم ربط خـدمـة الرســــــــــــائـل مع منصــــــــــــة الخـدمـات االلكترونيـة ليتم تفعيلهـا في ارســــــــــــال   -

 االشعارات ملتلقي الخدمة واعالمه بحالة املعامالت أوال بأول 
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 (:www.dpa.gov.joااللكتروني للدائرة ) سادسا: املوقع 

 

 تم أطالق املوقع االلكتروني الجديد بتصميم ومزايا جديدة تتناسب مع التطور التكنولوجي ومتطلبات العمل 

ـــــافية   ـــ ـــــمـل التعريف بـالـدائرة ومـديريـاتهـا وطبيعـة عملهـا والخـدمـات التي تقـدمهـا ي بحيـث وفر املوقع الجـديـد ميزات إضـــــ ـــ يشـــــ

 السابق مثل:  مقارنة باملوقع

 البحث عن أي موضوع داخل املوقع •

التصــميم يتناســب مع متطلبات االقتصــاد الرقمي من حيث الســهولة واملرونة واملالئمة مع األجهزة املســتخدمة   •

 والتحكم بالتصميم اكثر من السابق 

 توفير النماذج االلكترونية الستقبال طلبات متلقي الخدمة  •

 ر إحصائية عن املوقعإمكانية اصدار تقاري •

 االرشفة التلقائية  لألخبار و العطاءات •
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تم اختيار تصــــميم الشــــكل الجديد للموقع االلكتروني وخارطة املوقع واملســــاعدة في اعداد املحتوى الذي نشــــر  -

 على املوقع الجديد

ـــــركـة املنفـذة للموقع   - ـــ ـــــــــاكـ  Echoاملتـابعـة مع مركز تكنولوجيـا املعلومـات والشـــــ ل التي ظهرت واقتراح  في حـل املشـــــ

 تعديالت على املوقع ليتناسب مع متطلبات الدائرة 

 انشاء الصفحات والتعديل على الصفحات القائمة للوصول الى الشكل النهائي للموقع  -

 انشاء االخبار الجديدة وارشفة القديم منها  -

 انشاء البومات الصور وربطها مع الصفحات املخصصة لذلك -

 وتعديل خدمات الكترونية الستقبال املعامالت مباشرة من متلقي الخدمة على املوقع االلكترونيانشاء  -

 انشاء حسابات للموظفين املعنيين باستقبال املعامالت على املوقع االلكتروني الجديد  -

تـدريـب املوظفين على اســـــــــــــتخــدام املنصــــــــــــــة الخــاصــــــــــــــة بـالخــدمـات االلكترونيــة على املوقع الجــديـد وعلى كيفيـة   -

 وطباعتها وعمل التقارير الالزمة.استخراج املعامالت 

 

 سادسا: برنامج أقساط قضايا بدل أجر املثل 

 

 

رفعها على الدائرة من اصــحاب االراضــ ي    هو برنامج تســجيل وادخال بيانات القضــايا التي تخص بدل أجر املثل والتي يتم

ــايـا من واقع قرارات املحكمـة،   ــة بهـذه القضـــــــــــ املؤجرة في املخيمـات. يختص هـذا البرنـامج بـإدخـال ـكافـة املعلومـات الخـاصـــــــــــ

 وكيفية احتساب الفوائد على املبالغ املحكوم بها، ومراقبة االقساط والدفعات التي يتم دفعها عن هذه القضايا.

 لالســـــــتعالم عن كل القضـــــــايا املدخلة به من حيث ارقام القضـــــــايا  يضـــــــاف الى ذلك
ً
 معتمدا

ً
فان البرنامج ســـــــيكون مرجعا

 واملحامين واملخيمات وتواريخ الفترات املحكوم بها.
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ــامـــت   ــامج بحيـــث يتم   رئيس قســــــــــــم الحكومـــة االلكترونيـــةقـ ـــــميم البرنـ ـــ ــا، وتم تصـــــ ــامج وتنفيـــذهـ ــة عمـــل البرنـ ــاقتراح آليـ بـ

 من: استخدامه من قبل كل

 مديرية الشؤون القانونية )إلدخال البيانات وملخص القضايا(  -1

 مديرية الشؤون املالية )للحسابات املالية( -2

 وحدة الرقابة الداخلية )ملراقبة وتدقيق البيانات قبل اعتماد مستندات الصرف(. -3

 

البيانات التي تتعلق بعملها، حيث يوفر تم تزويد كل مديرية )بكلمة مرور( خاصـــــــــــة بها، بحيث تكون مســـــــــــؤولة فقط عن  

 ج ليتم الرجوع اليها عند الحاجة.البرنامج سجل مراقبة لكافة حركات االدخال والتعديل على البرنام

" كيفية استخدام برنامج أقساط قضايا عن  ورشة عمل تدريبية  في الدائرة    رئيس قسم الحكومة االلكترونيةعقدت  

ـــــتهدفت ال  بدل أجر املثل"، ورشــــــة عددا من موظفي الدائرة من مديرية الشــــــؤون املالية ومديرية الشــــــؤون القانونية واسـ

 ووحدة التدقيق والرقابة الداخلية 

ـــــجيـل وادخـال بيـانـات   ـــ ـــــــــايـا بـدل أجر املثـل" وتســـــ  هـدف البرنـامج إلى تنظيم العمـل بين مـديريـات الـدائرة فيمـا يخص "قضـــــ

 التي يتم دفعها عن هذه القضايا. بها ومراقبة االقساط والدفعات القضايا واحتساب الفوائد على املبالغ املحكوم

ـــــكل تجريبي في نهاية   ـــــتخدام البرنامج بشـ في بداية  وتم اعتمادهألخذ املالحظات واالســــــتفســــــارات عليه   2020تم البدء باسـ

 . قضية على البرنامج 288حيث تم حتى االن ادخال بشكل نهائي،  2021عام 

 فعيل االنظمة سابعا: الدعم الفني وت

 تفعيل األنظمة العاملة في الدائرة، وانشاء املستخدمين واعطاءهم الصالحيات الالزمة ، و فيما يلي قائمة االنظمة

  E-Bankingاملصرفية االلكترونية نظام الخدمات  -

 )طرود الخير( والعينية قدية للمساعدات الن التنسيباتنظام  -

 ادارة املخزون -

 JONEPSااللكتروني الشراء  -

 ارشفة املوظفين/امللف االلكتروني املركزي  -

 (HRMISنظام ادارة املوارد البشرية املوحد ) -

 (GFMISنظام ادارة املعلومات املالية الحكومية ) -

 نظام مراقبة الدوام -

 GPSنظام تتبع املركبات  -

 SMSالقصيرة بوابة الرسائل   -
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 نظام تراسل -

 Workflowالبوابة االلكترونية  -

 الديوان واالرشيف   -

 أرشيف املديريات -

 نظام الدعم الفني الحكومي -

 محاسبة أعمال اللجان -

 نظام بيانات النازحين -

 برنامج أقساط قضايا بدل أجر املثل -

 DPA.GOV.JOاملوقع االلكتروني للدائرة  -

 ةالبيانات املفتوح -

 علوماتثامنا: السياسة الوطنية ألمن وحماية امل

 قامت املديرية بإعداد مجموعة من االجراءات للمحافظة على بيانات الدائرة ومنها: 

تعميم "ســـــــــــــيـاســـــــــــــة االســـــــــــــتعمـال املقبول"/املعتمـدة من وزارة االقتصـــــــــــــاد الرقمي والريـادة على موظفي الـدائرة، لالطالع  -1

 والتوقيع عليها )مثل كلمة املرور املعقدة(.

ـــــدار "تعليمـات أمن   -2 ـــ ـــــمـان تطبيق  اصـــــ ـــ ـــــمـل اهم االجراءات الواجـب اتبـاعهـا في الـدائرة لضـــــ ـــ وحمـايـة املعلومـات" والتي تشـــــ

 اجراءات امن املعلومات، والبدء في تطبيقها

الخاصـــــــة بحســـــــابات املوظفين، مع آلية تطبيق تغيير    PWsالتعديل على الســـــــيرفر ووضـــــــع قواعد خاصـــــــة لكلمة املرور   -3

 كلمة املرور للموظفين

 متابعة املوظفين وارشادهم في عملية تغيير كلمة السر  -4

 تغيير الصالحيات على االنظمة بشكل مستمر في حاالت التنقالت االدارية واالجازات الطويلة و انهاء الخدمات. -5

 تاسعا: ديمومة عمل األجهزة واملعدات الحاسوبية والشبكة املوجودة في الدائرة

ـــــيــا - ـــ ـــــالح ـكـافــة األعطــال او تم اعــداد نموذج خــاص بطلبــات الصـــــ ـــ نــة عبر البوابــة االلكترونيــة من اجــل اصـــــ

 تحويلها للصيانة الخارجية وبأسرع وقت ممكن من اجل استمرار ديمومة وكفاءة العمل، 

اســــــتمرار تفقد مســــــارات الشــــــبكة الحكومية األمنه وتركيب وتجديد نقاط االتصــــــال الشــــــبكية املســــــتجدة   -

ــير عمل األجهزة وضـــمان نق ــاد الرقمي وذلك لضـــمان سـ ــعتها وزارة االقتصـ ل املعلومات وفق أســـس التي وضـ

ـــــير عمــل   ـــ ـــــراء أجهزة جــديــدة واتالف القــديم الغير مفيــد والــذي يعطــل ســـــ ـــ والريــادة ورفع كفــاءة الراوتر بشـــــ

 الشبكة الداخلية او الخارجية.
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ضــــباط  ضــــمان ســــير عمل ســــاعات الدوام والبرامج الخاصــــة بهاط واصــــالح كافة األعطال وتدريب املوظفين   -

 االرتباط على استخدام شاشاتها.

 تنزيل أنظمة التشغيل وإصالح البرمجيات األساسية وتنزيل البرامج التي يعتمد عليها العمل  -

 التطوير والتحديث عاشرا:

ـــــــتجدة من   - ـــ ـــــــير الى احتياجات الدائرة املسـ ـــ ـــــــنوية تعطي نتيجة فعاله تشـ ـــ حيث تقوم املديرية بعمليه جرد سـ

 شراء أجهزة او برمجيات جديدة تحتاجها الدائرة.شطب او تطوير او 

كما وتقوم املديرية بناء على البيانات املوجودة لد ها بوضـــع املواصـــفات االلكترونية لالجهزة املراد شـــراءها  -

 ويقوم أيضا في تنزيل البرمجيات املراد تطويرها على األجهزة.

  -وتم خالل العام:  -

ـــــــيبها وفق أولويات العمل وذلك   2019وفيس  واال  10شـــــــــــراء نســـــــــــخ اصـــــــــــلية من الويندوز  -1 ـــ والبدء بتنصـ

 لضمان جودة وامان وتطوير لحماية شبكة عمل الدائرة وأجهزتها وبرمجياتها 

شــراء واشــراف ما بعد الشــراء على كافة األجهزة الحاســوبية والطابعات والســكانرات التي تتناســب مع  -2

 حجم العمل لدى الدائرة. 

 للموظفين على البرمجيات الجديدة وكيفية استخدامهم.اعداد ورشات توعية  -3

  -اعتماد االتصال املرئي وشبك االجتماعات املرئية: احدى عشر: 

جاءت جائحة كورونا وما اســـــــتجد منها من أهمية االلتزام في التباعد االجتماعي الى احتياج الدائرة الى اســـــــتحداث طريقة  

 ظ على الوضع الصحي فقامت املديرية بالعمل على:حديثة ومناسبة لعمل االجتماعات مع الحفا

ــــبكه،  -1 ــــوبية )شـ ــــبكة وبنية تحتية مناســـــبة لعملية االتصـــــال املرئي واجتماعات املرئية الحاسـ ــــاء شـ انشـ

خط انترنت ســــريع، كاميرا ذات موصــــفات عالية، ســــماعات، ميكروفون، كاميرات موصــــفات مناســــبة  

 لكل الفروع، أجهزة الب توب ....(.

برامج الخــاصـــــــــــــــة بهــذه االجتمــاعــات )زووم، تيم( على األجهزة الحــاســـــــــــــوبيــة ســـــــــــــواء في املركز او تنزيــل   -2

 امليدان.

 التدريب على كيفية عمل هذه البرامج لكافة املوظفين. -3

ــة(  -4 ــارجيـ ــه او خـ ــات )داخليـ ــاعـ ــا تكون اجتمـ ــدمـ ــات التي تتم ســـــــــــــواء عنـ ــاعـ ــة االجتمـ االشـــــــــــــراف على ـكــافـ

 ن قبل جهات أخرى.كاستضافة من قبل الدائرة او مستضاف م

 اخذ نطاق حكومي جديد على برنامج التيم من قبل وزارة االقتصاد الرقمي والريادة. -5

 ضمان ديمومة العمل على النظام املرئي. -6
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 -الثاني عشر: تطوير وتحديث الشبكة الحكومية اآلمنة: 

( التي قد حددتها  (SGNقامت املديرية ومن اجل مواكبة الدائرة على مستجدات الشبكة الحكومية اآلمنة  

  -وزارة االقتصاد الرقمي والريادة بإنجاز االتي: 

 التحديث املستمر للسيرفرات جديدة واالشراف عليها  -1

 تنزيل البرمجيات الرئيسية وتفعيلها. -2

 تطوير وتحديث الشبكة بناء على احتياجات السيرفرات الجديدة. -3

 ديمومة تفعيل السيرفرات الجديدة. -4

 السيرفرات القديمة على الشبكة ببرامج أخرى مفيدة لسير العمل.استغالل  -5

ضــــــــــمان مرور كافة العملية بكل ســــــــــالســــــــــة وعدم فقدان أي بيانات او أي اعطال تحدث تخل بســــــــــير   -6

 العمل الخاص بالدائرة.

ـــــيرفر خـاص بـالتحـديثـات  -7 ـــ ـــــبكـة، ســـــ ـــ ـــــرعـة الشـــــ ـــ ـــــمنهـا )ســـــ ـــ تطوير وتحـديـث خـدمـات جـديـدة مميزه من ضـــــ

 واالوفيس، سيرفر خاص بعمليات التنصيب أنظمة التشغيل والبرامج(الويندوز 

 -الثالث عشر: ربط ساعات الدوام املوجودة بامليدان باملركز الرئيس ي: 

املــديريــة وبــالتعــاون مع وحــدة الرقــابــة الــداخليــة واملــديريــة االداريــة في الــدائرة بعمليــة ربط كــافــة موظفي    تقــامــ

ات( باملركز الرئيســــــ ي للدائرة وعمل شــــــبكة مركزية يقوم ضــــــباط االرتباط من  امليدان ) من مكاتب و لجان خدم

خاللهـا بجمع البيـانـات لالســـــــــــــتفـادة منهـا في عمليـة ربط البيني مع برنـامج البوابـة االلكترونيـة وأيضــــــــــــــا يســــــــــــــاعـد 

 -لتالي: األقسام اإلدارية على تحديد وتنظيم دوام املوظفين وبيانات الخاصة بهم وتمت العملية على النحو ا

ــاعات الدوام   -1 ـــ ــراء سـ ـــ ــاعات الدوام بما يتوافق مع النظام البيني للربط حيث تم شـ ـــ ـــــراء وتنظيم سـ مرحلة شـ

 وتركيبها والتأكد من عملها سواء في مكاتب الدائرة او لجان الخدمات.

 وتعريفها على الشبكة العامة.  static IPمرحلة تطوير خطوط االنترنت املوجودة في امليدان وحجز  -2

 حلة ربط الداخلي بين الساعة وجهاز اللجنة او جهاز املكتب وتأكد من عمل النظام.مر  -3

مرحلة ربط الخارجي مع املركز الرئيســــــ ي وذلك باســــــتحداث ســــــيرفر خاص لنظام ســــــاعات الدوام وتطويره  -4

 وتحديثه.

 مرحلة التأكد من كافة عمليات الربط وتعليم املوظفين على النظام. -5

 العمل على النظام.  مرحلة التأكد من ديمومة -6
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  الوحدة:مهام 

داء واألهداف املرسومة الفحص والتحقق والتقييم لكافة أنشطة الدائرة واملعامالت ومدى االلتزام بالخطط ومستويات األ 

 ا، واملشاركة في أعمال اللجان والتحقق والتأكد من صحة وأصولية السجالت والوثائق وامللفات.ووفق التشريعات املعمول به
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 التدقيق على أعمال الدائرة   -اوال: 

  2021إنجازات القسم للعام 

 وتدقيق القرارات املالية واإلدارية:  تدقيق السجالت واملستندات وامللفات ❖

 ( مستندات قضايا.118( مستند صرف خالل العام منها )1255تم تدقيق ما يزيد عن ) -أ 

 ملركبات الدائرة.تدقيق سجالت األعمال اليومية   -ب

 تدقيق كشوفات حركة سيارات الدائرة ومكاتبها شهريا.  -ت

 تدقيق كشوفات دوام موظفين الدائرة شهريا. -ث

)املوظفين،   ❖ الدائرة  في  واملادية  البشرية  املوارد  استخدام  تقييم  املختلفة  اللجان  في  االشتراك 

 (: والسيارات

  رة ومكاتبها.( من سيارات الدائ2االشتراك في لجان فحص محرك عدد ) -أ 

 االشتراك في لجنة مكافآت الدائرة. -ب

 االشتراك في لجنة التظلم والتحقيق. -ت

 االشتراك في لجان معاينة )أثاث، لوازم مستودع(.  -ث

 أي أعمال أخرى تكلف بها الوحدة:  ❖

 ( مرات خالل العام.2جرد املستودع ) -أ 

 العمل على تدوير كافة مركبات الدائرة شهريا. -ب

 (.15تعديل مركبات الدائرة ومكاتبها عدد )االشتراك في  -ت

 الرد على مالحظات واستيضاحات ديوان املحاسبة.  -ث
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 لجنة  13التدقيق على أعمال لجان خدمات املخيمات وعددها  -ثانيا: 

 -يتم اجراء عمليات تدقيق مالي واداري ألعمال لجان خدمات املخيمات بشكل شهري باإلضافة إلى :   ✓

 تدقيق دوام العاملين في لجان الخدمات وتدقيق العقود والزيارات السنوية والعمل اإلضافي.  .1

تدقيق لجان خدمات املخيمات من حيث اإليجارات وااليرادات واملصاريف والسيارات وذلك بشكل   .2

 شهري. 

 تدقيق جميع أعمال لجان الخدمات من خالل الزيارات امليدانية. .3

 االشتراك في لجان الجرد واالستالم واللجان األخرى: ❖

 االشتراك في لجنة استثمارات لجان الخدمات.  •

 طاءات لجان الخدمات. االشتراك في لجنة ع •

 مواد انارة(.  صيانة،  شراء بمحاضر رسمية خالل العام )أثاث، ( عملية63االشتراك وتدقيق ) •

 (.40االشتراك في لجان فنية واستالم عطاءات مشاريع لجان الخدمات عدد ) •

 (.13االشتراك في لجنة جرد أثاث لجان خدمات املخيمات عدد ) •

 ثاث.االشتراك في لجنة معاينة وبيع أ •

 (.25االشتراك في تعديل مركبات لجان الخدمات عدد ) •

 (.5االشتراك في تعيين موظفي الخدمات عدد ) •

 محطات الى لجان خدمات املخيمات.   10االشتراك في تسليم محطات املعرفة البالغ عددها  •

 

 الوحدة:أي أعمال أخرى تكلف بها   ❖

 للمركبات.روني الرد على مالحظات ديوان املحاسبة لنظام التتبع االلكت  .1

وشؤون املوظفين للجان الخدمات واملرتبط بوحدة   )املحاسبةتفعيل برنامج املحاسبة املوحد  .2

 الرقابة الداخلية. 

 متابعة محاسبي لجان الخدمات على برنامج )نظام املحاسبة االلكتروني(. .3
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 النظام املحاسبي 

 

ضمن خطة تطوير العمل املحاسبي في لجان خدمات املخيمات جرى تسليم لجان الخدمات  

 تم:   2021، وفي عام 2020رابط البرنامج وتدريب املحاسبين على استخدامه منذ بداية عام 

 

 تفعيل برنامج املحاسبة املوحد ومتابعة محاسبي لجان خدمات املخيمات.  •

ت واملغادرات(، حيث ان هذا النظام يساعد   وحدة تطبيق نظام شؤون املوظفين )االجازا •

 الرقابة الداخلية على سرعة التواصل والتدقيق املباشر على دوام لجان الخدمات. 
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 األقسام التابعة للمديرية :

 رئيس القسم   قسم التطوير املؤسس ي / السيدة علياء داود 

 رئيس القسم    قسم املوارد البشرية / السيدة روان املناصير 

 رئيس القسم  نهيا   أحمدقسم الديوان  / السيد  

 رئيس القسم نداء أبو شمة    السيدة قسم خدمة الجمهور / 

 القسم  نادر املسعود رئيسالحركة / السيد 

 

 

 الخدمة واملوظفين     ملتلقيوتقديم خدمات إدارية مساندة   البشريةمهمة املديرية: تنمية وتطوير املوارد  
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 قسم التطوير املؤسس ي  

يرتبط قسم التطوير املؤسس ي بالهدف اإلستراتيجي للدائرة " تحسين الخدمات املقدمة ملجتمع الالجئين من خالل تطبيق  

الرشيدة   املتاحة    واالستغالل الحاكمية  للموارد  و هدف    مالية،  بشرية، األمثل  التطويرتقنية"  بالعمل    واالرتقاء  الى 

الى مأسسة العمل وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات ومتابعة    سعيا  واالبتكاراملؤسس ي من خالل دفع عجلة اإلبداع  

  املؤسس ي فيالتطوير    إنجازات قسم أبرز  ومن    املحافظات،اإلنجازات وأداء املوظفين في الدائرة واملكاتب التابعة لها في  

 ما يلي:    2021عام 

 اإلبداع والتطوير املؤسس ي  منصة  أوال :

شراكة،  املخيمات، بطاقة    ألبناءبطاقة اإلبداع    املؤسس ي، تضم املنصة عدد من النماذج اإللكترونية مثل بطاقة التطوير  

 بناء قدرات، واملجلة اإللكترونية باإلضافة الى بنك األفكار.  دكان املخيم، اكاديمية مسار لنشر املعرفة واالبتكار، بطاقة
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 صندوق اإلبداع للموظفين ثانيا:

عدد املوظفين مقدمي   عدد األفكار املقدمة 

 األفكار

افق  عدد األفكار املو

 على تنفيذها 

عدد األفكار التي اعتمادها  

  كفكرة إبداعية

االجراء املتخذة بناء  

 على توصيات اللجنة  

عقدت رئيس قسم   1 4 موظف  22 فكرة 27

املؤسس ي التطوير 

للموظفين عن   ورشة

األفكار  تقييم معايير 

دليل معايير   واصدرت

 تقييم فكرة ابداعية  

  

  

 

 

 

 ثالثا : أندية اإلبداع ألبناء املخيمات.

عام   في  محافظات  خمسة  في  اإلبداع  أندية  انشاء   2019تم 

املخيمات،    التي   األنشطة جميع    لتغطية كافة  في  خالل  تقام 

مشارك/ ة(    286)  شارك فيها  برنامج تدريبي(    19تم عقد )  2021

   موزعه عن النحو التالي :  من أبناء املخيمات 

 

 

 

136, ذكور 

150, اناث 
, المجموع 
286

ة توزيع المشاركين في ورشات االندي
حسب الجنس 2021للعام 

ذكور 

اناث 

المجموع 
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اسم   عدد املشاركين    صور من ورشات العمل  

 املخيم 

 # اسم الورشة  التاريخ  املدرب/ة 

 ذكور  إناث  املجموع 

 

تصميم نماذج ومجلة    2021/ 3/ 22 علياء داود  البقعة 1 4 5

 الكترونية

PUBLISHERباستخدام 

1 

 

تصميم نماذج ومجلة  21/4/2021 علياء داود  حطين 1 5 6

 الكترونية

PUBLISHER   باستخدام 

2 

 

التسويق االلكتروني مهارة  29/7/2021 علياء داود  جرش  3 20 23

 وابداع
3 

 

مصنع  103 95 198

 األفكار  

-6/9 فارس  احمد

29/11/2021 

 الرقميالتصنيع 

 ورشة(   13)

4 

 

نوال  الدائرة  5 5 10

 الحسن

مهارة الحشد وكسب وبناء   23/9/2021

الثقة لرفع كفاءة ضباط 

 ارتباط اندية االبداع 

5 

 

 6 التأهيل لسوق العمل 7/10/2021 ندى حمدان  حطين 9 10 19

 

 7 الزراعة املائية  4/11/2021 لبنى الزيود السخنة   14 11 25
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 2021صور من مشاركة أبناء المخيمات في ورشات العمل  خالل 
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 اإللكتروني املخيم والتسويقدكان  رابعا:

لتشجيع ابناء املخيمات على تصنيع املنتجات اليدوية وتسويقها إلكترونيا من خالل تطبيق    صنع في املخيمإطالق مبادرة  

 .  ونيةة اإللكترواملجل االلكتروني،على املوقع دكان املخيم 
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 ومهام إدارية   تقييم وإعداد االستراتيجية وخطط التشغيل وتقييم األداء واالنجازات خامسا :

 

 

املؤسس ي   التطوير  قسم  رئيس  شاشة    م بتصميقامت 

على تعبئة شاشة التقييم اإللكترونية    التقييم، واالشراف 

 2021دليل تعبئة الشاشة  وصممت 

 

اإلنجازات    تقرير  وإصدار  املديريات  إنجازات  متابعة 

 السنوي للمديريات  

 

 

واعداد   لتقييم  التنفيذية  اللجنة  عمل  تنسيق 

  2024 – 2022 االستراتيجية

 

 

 

رشات نشر  و  املؤسس ي عقدت رئيس قسم التطوير 

 معرفة عن كيفية تعبئة الشاشة االلكترونية 

 واملوظفين  للمدراء ولر ساء األقسام 

 

 

تصميم كتاب  قامت رئيس قسم التطوير املؤسس ي ب

   2020للعام  إنجازات الدائرة بالتعاون مع املديريات

 

 )الرئاسة( متابعة الشكاوى ومنصة بخدمتكم 

  16الرد على االستفسارات والشكاوى الواردة وعددها 

تحويلها للمديريات املعنية  حالة على مدار العام تم 

 واغالقها في الوقت املناسب. 
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 سادسا : نشر معرفة ملوظفي الدائرة  

  املخيمات.ورشات ألبناء  3وعام ورشات على مدار ال 4حرصا من القسم على نقل املعرفة للموظفين تم عقد 

 # اسم الورشة  تاريخ االنعقاد املدرب /ة 

 1 األداء الفردي باألداء املؤسس ي ربط  20/1/2021 علياء داود

 2 املرحلة الثانية -تعبئة الشاشة االلكترونية   3/6/2021 علياء داود

 3 مهارة حشد وكسب وبناء الثقة  23/9/2021 نوال حسن 

 4 معايير االبداع وجائزة التميز الحكومي العربي 1/12/2021 علياء داود

 : املجلة اإللكترونية   سابعا

يشرف عليها قسم    اإلبداع،مجلة إلكترونية خاصة بنشاطات أندية    بإصدار أول   الفلسطينيةدائرة الشؤون    استمرت

 .  واالبتكارالتطوير املؤسس ي بهدف إبراز نشاطات األندية باإلضافة الى عدد من املواضيع واملقاالت التي تهم محور الشباب  

تم استحداث "نافذة الشركاء" ليتسنى لشركاء االبداع نشر ابداعاتهم ومبادراتهم التي نفذوها في املخيمات بالتعاون مع  

 من تصميم رئيس قسم التطوير املؤسس ي باإلضافة الى إدارة املحتوى. وتسويقها عبر املوقع اإللكتروني.   املجلة  األندية. 
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 التميز والتطوير املؤسس ي  ثامنا: شراكات

 مشارك / ة.  198اتفاقية مصنع األفكار / مؤسسة ولي العهد ورشات التصنيع الرقمي تدريب 

احدى   األفكار  مصنع  مع  العلمي  التعاون  مجال  في  تفاهم  اتفاقية  توقيع 

على   املخيمات  شباب  تدريب  تضمنت  والتي  العهد  ولي  مؤسسة  مبادرات 

هذه   من  االستفادة  وكيفية  الرقمي  التصنيع  في تكنولوجيا  التكنولوجيا 

تموز   شهر  نهاية  في  ذلك  كان  مستقبال.  ملشاريع  وتحويلها  أفكارهم  تطوير 

  13شاب/ة من أبناء املخيمات في    200في مقر الدائرة. بهدف تدريب    2021

 أشهر.   3مخيم وعلى مدار 

 

 

 

 

 وبناء الشراكات  2022اجتماع مؤسسة طالل أبو غزالة وآلية التعاون في 

القطاع  تنفيذا   بناء شراكات فاعلة وحقيقية مع  املهندس رفيق خرفان حول أهمية  العام  املدير  لتوجيهات عطوفة 

الخاص لتفعيل أندية اإلبداع في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في اململكة، وبهدف مناقشة آلية التعاون لتنفيذ برامج  

  نظم قسم التطوير املؤسس ي   2022مشتركة ألبناء املخيمات في  

الدولية  أبو غزالة  مع مؤسسة طالل  تنسيقي  اجتماع   بالدائرة 

كان الحضور من الدائرة مدير مديرية األونروا واملنظمات الدولية 

املخيمات   أما   ومدير خدمات  املؤسس ي،  التطوير  ورئيس قسم 

باملدير   متمثال  أبو غزالة  الحضور من جهة مؤسسة طالل  عن 

عرفة  ومسؤول برامج  التنفيذي للمؤسسة، ومسؤول محطات امل

 الشباب.    
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 املوارد البشرية 

تعتبر املوارد البشرية من أهم املحاور التي تساهم في تحقيق األهداف االستراتيجية التي تسعى الدائرة لتحقيقها من خالل  

موظفي الدائرة ، كما تقوم  إدارة املوارد البشرية بشكٍل جيٍد للمساعدة على تحقيق أكبر قدٍر ممكٍن من الكفاءة في أداء  

من خالل اإلجراءات التي تؤد ها على رفع االنتاجية وااللتزام لدى املوظفين وزيادة التنافس بينهم للوصول إلى أفضل نتيجٍة  

 لتحفيز املوظفين على أدائهم وإنجازاتهم  
ً
ممكنٍة، كما تعمل املوارد البشرية على جذب الكفاءات وتعيين أفضلهم، إضافة

 .ل املكافآت، مما يساهم في رفع قدرة الدائرة وتحسين األداءمن خال

 ( موظفا وفق الجدول أدناه: 133) 2021بلغ عدد موظفي دائرة الشؤون الفلسطينية خالل عام 

 

 

 

 ( 1عدد املوظفين حملة شهادة الدكتوراه = ) 

 (  7عدد املوظفين حملة شهادة املاجستير = ) 

 (  48عدد املوظفين حملة شهادة البكالوريوس = ) 

 ( 37عدد املوظفين حملة شهادة الدبلوم = ) 

 ( 40املوظفين حملة شهادة الثانوية فما دون = ) 

عدد الذكور الذين على 

 رأس عملهم 

 48 اث اللواتي على رأس عملهنإلنعدد ا  76

الذكور الذين في  عدد 

 إجازة دون راتب 

 وعالوات 

عدد اإلناث اللواتي في إجازة دون راتب   4

 وعالوات 

5 

 53 مجموع عدد اإلناث  80 مجموع عدد الذكور 
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 ( HRMISنظام إدارة املوارد البشرية املوحد )

ُيعد هذا النظام أحد األنظمة الشمولية التي عممها ديوان الخدمة املدنية على كافة املؤسسات والدوائر الحكوميةط تلبية  

الحتياجات تنمية إدارة تخطيط املوارد البشرية واالرتقاء بها، حفاظا على الكفاءات البشرية العاملة لدى أجهزة الخدمة  

رية سليمة بناًء على توفر معلومات دقيقة ومحدثة أوال بأول، محققة بذلك العدالة  املدنية، من خالل اتخاذ قرارات إدا

واملوضوعية والشفافية للوصول إلى التميز في األداء الوظيفي من خالل أنظمة متكاملة، مبتدئة بنظام وصف وتصنيف 

األداء والتدريب، وي الرواتب وتقييم  بأنظمة  الدائرة  الوظائف واالختيار  والتعيين، مرورا  في  البشرية  املوارد  قوم قسم 

بتوفير   املعلومات  تكنولوجيا  مديرية  في  املتمثل  الفني  بالدعم  املعنية مستعينة  واألقسام  املديريات  كافة  مع  بالتعاون 

 مستلزمات تطبيق وتفعيل هذا النظام. 

  2021إنجازات قسم الخدمات اإلدارية املساندة لعام 

 

 

 

 

 

 عدد املعامالت   املوضوع  الرقم 

 املعامالت الوارد والصادرة    استقبال /  الديوان  .1

 9589 عدد املعامالت الواردة الى الديوان    -أ 

 7698 عدد املعامالت الصادرة من الديوان    -ب

  قسم الطباعة    .2

 6500 عدد الكتب الرسمية وغير الرسمية املطبوعة   -أ 

 قسم امللفات )األرشيف(   -ب

 4500 ارشفتها عدد الكتب التي تم    -ت
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 األرشيف( و امللفات  ،  )الديوان ة قسم الخدمات اإلدارية املساند اإلدارية:مديرية الشؤون 

وجه من توريد كتب رسمية    أكمل الخدمات اإلدارية املساندة بإداء مهامهم الوظيفية على    موظفو قسميقوم  

 الى تصدير الكتب الرسمية بدقة وسرعة واتقان.  

االلكترونية   البوابة  الى  املعامالت  جميع  وتحويل  الداخلي  الديوان  برنامج  على  العمل  تم  األخيرة  الفترة  وفي 

جميع املعامالت    م تسجيلث تسجيل جميع املعامالت من برنامج التراسل الى سجل الوارد ومن    التراسلباإلضافة الى برنامج  

البوابة   برنامج تراسل على الصادر والعمل على   يوجد 
ً
املعاملة. وايضا الوارد وكذلك على وقائع سير   على سجل 

ً
يدويا

 لى بريد املخيمات وتسجيله  االلكترونية، هذا باإلضافة ا
ً
وارسال بعض املعامالت فاكس او وضعها في    وتحويله إلكترونيا

اليومي )مغلف لكل   البريد والرد علمخيم(البريد  البريد واستقبال  املعامالت عن طريق  ى جميع  ، وكذلك ارسال بعض 

 االتصاالت واالستفسارات.  

، وكذلك جاري  الذي يقوم به بحفظ وارشفة جميع املعامالت الصادرة والواردةويوجد كذلك قسم األرشيف )امللفات(  

 العمل على برنامج االرشفة االلكترونية.

 

   2021إنجازات قسم خدمة الجمهور لعام 
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 :يقوم القسم بتقديم الخدمات ألبناء قطاع غزة

 الطلبات املوضوع  الرقم 

 االستقدام   .3

 1702 عدد الطلبات املقدمة      -أ 

 714 املوافقات الصادرة ملكتب التمثيل/رام للا   -ب

  تعيين املعلمين   .4

 396 عدد الطلبات املقدمة     - أ

 396 املوافقات الصادرة لوزارة التربية والتعليم   -ب

  تدريب منهي  -3

 45 عدد الطلبات املقدمة   -أ 

 45 املوافقات الصادرة ملؤسسة التدريب املنهي  -ب

  دراسة خاصة وحكومية   -4

 33 عدد الطلبات املقدمة  - أ

 30 املوافقات الصادرة لوزارة التربية والتعليم  -ب

 3361  مجموع املعامالت الكلي للقسم                        

   2021إنجازات قسم الخدمات الصحية واالجتماعية لعام 

 :يقوم القسم بتقديم الخدمات التالية

 الطلبات  املوضوع الرقم

 30 نقل بطاقات الالجئين  -1

 69 اثبات نازح اخراج  -2

 250 تصديق معامالت الجمعيات الخيرية  -3

 349 مجموع املعامالت الكلي للقسم 



 

80 

 

 

 الحركة  

يعتبر قسم الحركة في الدائرة من األقسام الحيوية املهمة حيث أنه يسهل تنقل املوظفين من املركز للميدان وبالعكس، 

عام   الدائرة. وخالل  ملوظفي  مواصالت  وسيلة  اعتباره  الى  تم    2021باإلضافة  الوبائي،  للوضع  بأوامر    االلتزامونتيجة 

   يلي:الدفاع للسالمة العامة. وكان من أبرز اإلنجازات ما 

 املوظفين للمخيمات.   عمل جوالت ميدانية مع  -1

 توزيع طرود الخير باملخيمات خالل فترة األزمة وبالتنسيق مع مدراء املكاتب والهيئة الخيرية الهاشمية. -2

 سابقة.الحد من مخالفات ديوان املحاسبة باملقارنة مع األعوام ال -3

 السابقة.مع باألعوام  العام باملقارنة انخفاض كلفة صيانة املركبات لهذا  -4

 اللجنة االجتماعية 

بادرت الدائرة بإنشــــــاء اللجنة االجتماعية كمبادرة داخلية تضــــــم جميع موظفي دائرة الشــــــؤون الفلســــــطينية املنتســــــبين  

ـــــة بها، تم اإلعداد لها من قبل فريق عمل جائزة امللك عبد للا الثاني للتميز في   إليها، بحيث تطبق تعليمات وأنظمة خاصـ

ـــــعيــا نحو ـــ تعزيز ودعم العمــل االجتمــاعي في الــدائرة وتوفير البيئــة املريحــة عبر توطيــد روابط األلفــة واألخّوة   الــدائرة، ســـــ

 املختلفة.والعالقات االجتماعية بين املوظفين من خالل مشاركاتهم في املناسبات 

   االجتماعي:املناسبات االجتماعية وصفحة التواصل  

السائدة   للظروف  الدفاع    والتزاما نظرا  التجمعات  بأمر  اللجنة    اكتفت بمنع 

بمشاركة املوظفين في الدائرة مناسباتهم االجتماعية املختلفة من تقديم واجب  

العزاء للمتوفين من األقارب، والتهنئة بالزواج واملواليد الجدد والحصول على  

األكاديميةالد من  ،  رجات  مناسباتهم  املوظفين  بمشاركة  الدائرة  قامت  كما 

 .  بوك على الفيس االجتماعية التواصل خالل صفح 

 



 

  

 
 

 

 


