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مقدمــة 

دائــرة  بعمــل  تتعلــق  التــي  المعلومــات  أبــرز  الدليــل  هــذا  يقــدم 

مخيمــات  علــى  اإلشــراف  فــي  ودورهــا  الفلســطينية  الشــؤون 

فــي  لهــم  الرعايــة  وتقديــم  الفلســطينيين  والنازحيــن  الالجئيــن 

المخيمــــات. بهــذه  تتعــــــــلق  وبيانـــــــــات   ،1948 عـــــــــام  منــذ  األردن 

ويبلــغ عــدد المخيمــات داخــل المملكــة األردنيــة الهاشــمية ثالثــة 

الدائــرة  تعمــل  حيــث  محافظــات  ســت  فــي  تنتشــر  مخيمــًا  عشــر 

علــى إدارة شــؤون هــذه المخيمــات بالتعــاون مــع وكالــة الغــوث 

الدولية)األونــروا(.
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كلمة عطوفة المديـر العام 

ــمية،  ــة الهاش ــة األردني ــة اململك ــامم حكوم ــات واهت ــلم أولوي ــى س ــطينية أع ــة الفلس ــل القضي تحت

ــني  ــن الالجئ ــون شــخص م ــوم يســتضيف األردن نحــو 2,4 ملي ــام. والي ــة بشــكل ع والسياســة األردني

الفلســطينيني املســجلني لــدى االونــروا، أو مــا نســبته %42 مــن مجمــل الالجئني الفلســطينيني املســجلني 

ــتقبلت  ــي اس ــدول الت ــل ال ــن أوائ ــث كان األردن م ــس، حي ــا الخم ــق عملياته ــة يف مناط ــدى الوكال ل

ــي يف  ــالل االرسائي ــيس االحت ــت تأس ــي رافق ــم األوىل الت ــة لجوئه ــذ موج ــطينيني من ــني الفلس الالجئ

اعقاب الحرب العربية ــ اإلرسائيلية عام 1948. 

وعــى مــر العقــود الســبع املاضيــة كانــت ومــا زالــت توجيهــات القيــادة الهاشــمية بدعــم الالجئــني 

الفلســطينيني هــي دســتور عمــل حكومــة اململكــة، سياســيا واغاثيــا وخدميــا، بالتضافــر مــع الجهــود املبذولــة يف هــذا الســياق مــن قبــل 

عديــد مــن املانحــني والــرشكاء الدوليــني، ويف مقدمتهــم الرشيــك الرئيــي املتمثــل بوكالــة الغــوث الدوليــة »االونــروا«. 

دائــرة الشــؤون الفلســطينية التــي تأسســت عــام 1988 ــــ كخلــف ووريــث لعديــد مــن املؤسســات الرســمية التــي انشــاتها الحكومــات 

األردنيــة املتعاقبــة منــذ العــام 1948 لتقديــم الدعــم االغــايث واإلنســاين لالجئــني الفلســطينيني ــــ تعمــل يف ســياق وهــدي مــن رؤيــة 

ــة  ــة األردني ــا للدول ــح العلي ــة الفلســطينية، مبــا يتوافــق مــع املصال اســرتاتيجية تتكــون مــن شــقني أساســيني: متابعــة تطــورات القضي

ومرتبطــة بهــا، وتقديــم أفضــل مــا ميكنهــا عملــه لخدمــة مجتمــع الالجئــني الفلســطينيني املتواجديــن عــى ارض اململكــة، وفقــا للمــوارد 

ــن املنظــامت  ــا م ــروا، وغريه ــك األســايس: االون ــم، الرشي ــني، ويف مقدمته ــع املانحــني الدولي ــة م ــاء رشاكات فاعل ــه بن ــا في املتاحــة، مب

الدوليــة.

هــذا الكتــاب الــذي بــني أيدينــا يحتــوي عــى مجموعــة مــن البيانــات فيــام يتعلــق مبخيــامت الالجئــني الفلســطينيني الـــ 13 املتواجــدة 

عــى ارض اململكــة، نأمــل بــأن يكــون وســيلة عمليــة يف توفــري املعلومــات واملعطيــات الالزمــة للمنتفعــني والــرشكاء فيــام يتعلــق بجــزء 

كبــري مــن مجتمــع الالجئــني الفلســطينيني يف اململكــة ممــن يقيــم جــزء كبــري منهــم يف هــذه املخيــامت.   

  

منتهزا الفرصة للتعبري عن عميق شكري وتقديري للجهود التي بُذلت إلنجاز هذا العمل من قبل الفريق املُكلف.  

  املهندس رفيق خرفان 

مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية

نبذة تاريخية عن الدائـرة: 

تعترب دائرة الشــؤون الفلســطينية امتداًدا ملؤسســات رســمية تم إنشــاؤها لخدمة الالجئني الفلســطينيني، إذ تم بتوجيهات ملكية ســامية،

إنشاء العديد من املؤسسات الرسمية، والتي تسلسلت عى النحو اآليت:

)1(  وزارة شؤون الالجئني: 

أنشــأت هــذه الــوزارة عــام 1949 وذلك بتوجيهــات من جاللة املغفور له بإذن الله امللك عبد الله األول مــن أجل تقديم الرعاية واالهتامم

لالجئني الفلسطينيني الذي أُجربوا عى ترك ديارهم.

)2(  وزارة االنشاء والتعمري: 

أنشــأت هــذه الــوزارة عــام 1950 بتوجيهــات مــن جاللــة املغفــور لــه بــإذن اللــه امللــك عبــد اللــه االول حيــث آلــت اليهــا مســؤولية 

الرعايــة واالهتــامم بشــؤون الالجئــني، وقامــت هــذه الــوزارة بعمــل دؤوب لتأمــني الالجئــني وتســهيل أمــر معيشــتهم، حيــث ســاهمت 

ــة  ــة والصحي ــرية يف النواحــي التعليمي ــوداً كب ــت جه ــة، وبذل ــة والرشقي ــني الغربي ــني الفلســطينيني يف الضفت ــامت الالجئ يف إنشــاء مخي

واالجتامعيــة بالتعــاون مــع املؤسســات الرســمية ووكالــة الغــوث الدوليــة “األونــروا«.

)3(  اللجنة الوزارية العليا لشؤون األرايض املحتلة: 

تشــكلت هذه اللجنة بعد عام 1967 برئاســة جاللة امللك املغفور له بإذن الله، الحســني ابن طالل، وعضوية تســعة وزراء، وذلك لإلرشاف

عى شؤون الضفة الغربية وشؤون النازحني بعد حرب 1967.

)4(  املكتب التنفيذي لشؤون األرض املحتلة: 

تم إنشاؤه عام 1972 كجهاز سكرتارية للجنة العليا لشؤون األرض املحتلة وأُلْحق مبجلس الوزراء.

)5(  وزارة شؤون األرض املحتلة: 

أُنشأت هذه الوزارة عام 1980 لتحل محل وزارة اإلنشاء والتعمري واملكتب التنفيذي يف رعاية شؤون الالجئني والنازحني.

)6(  دائرة الشؤون الفلسطينية: 

بعــد قــرار فــك االرتبــاط القانــوين واإلداري مــع الضفــة الغربيــة عــام 1988تم إلغــاء وزارة شــؤون األرض املحتلة، وأنشــأت دائرة الشــؤون

الفلسطينية لتتوىل اإلرشاف والرعاية عى شؤون الالجئني والنازحني يف األردن.
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 أبرز مهام الدائـــرة والخدمـــات التي تقدمهـــا:

مهام ومسؤوليات الدائرة:

•   اإلرشاف عى شؤون الالجئني والنازحني وإدارة شؤون املخيامت. 

•   االرشاف عى أنشطة وبرامج وكالة الغوث الدولية وتعزيز الرشاكة مع الجهات الدولية املانحة.

•   متابعة ودراسة وتحليل األمور املتعلقة بالقضية الفلسطينية عربياً وإسالمياً ودولياً.

الخدمات الرئيسية:

•   العمل عى إدامة البنية التحتية يف مخيامت الالجئني الفلسطينيني وبالتعاون مع املؤسسات والدوائر والوزارات الحكومية املعنية. 

•   تســهيل أعــامل وأنشــطه وبرامــج املنظامت الدوليــة وغري الحكومية وباألخص وكاله الغوث الدولية لرفع ســوية األوضاع املعيشــية

ملجتمع الالجئني الفلســطينيني وبالتنســيق مع كافة الجهات املعنية   والبحث عن رشاكات جديده إضافة إىل تعزيز الرشاكات الحالية.

•   إظهار الجهد الدبلومايس والسيايس والفني لدعم القضية الفلسطينية محليا وإقليام ودوليا ومبا يتامىش مع قرارات الرشعية الدولية. 

•   متابعه آخر وأبرز التطورات الخاصة بالقضية الفلســطينية ودراســتها وتحليلها وإصدار الدراســات الخاصة بها إضافة إىل تطورات

عمليه السالم واالنتهاكات اإلرسائيلية وخاصة يف القدس وتزويد الجهات املعنية بذلك.
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استراتيجـيـــة الدائــــرة 2022-2024

الرؤيـــــــا:
خدمة أفضل لمجتمع الالجئين الفلسطينيين في األردن والقضية الفلسطينية بما يتوافق مع 

مصالح الدولة األردنية.

الرسالــــة:
تعزيز الظروف المعيشية والخدمية والتنموية لمجتمع الالجئين الفلسطينيين في األردن 

واالسهام في ابراز الدور األردني الداعم للقضية الفلسطينية وفقا للموارد المتاحة ومن خالل 

بناء شراكات فاعلة ومستدامة.

القيـــم المـؤسـسيــة:
تتبنى دائرة الشؤون الفلسطينية مجموعًة من القيم الجوهرية المؤسسية التي تحكم مسار  

عملها وعالقاتها الداخلية والخارجية، متمثلة بـــــــــــــــــ:

•   احترام كرامة اإلنسان.
•    العمل بروح الفريق

•   المسؤولية المجتمعية
•   المساءلة والشفافية والعدالة

•   التميز واالبداع والتحديث المستمر 

أبرز شركــــاء الدائــــــرة

.)UNRWA( وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني   •

.)AICS( الوكالة اإليطالية للتعاون الدويل   •

.)EU( االتحاد األورويب   •

.)JICA( الوكالة اليابانية للتعاون الدويل   •

)GIZ( التعاون الدويل األملاين     •

.)KFW( بنك التنمية األملاين   •

.)TIKA(الوكالة الرتكية للتعاون والتنسيق   •

.)UNICEF(منظمة األمم املتحدة للطفولة   •

.)UN-Habitat(برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية   •

•   مؤسسات الدولة املختلفة. 

•   لجان خدمات املخيامت والهيئات االستشارية يف املخيامت.

•   الهيئة الخريية الهاشمية.

FAFO املؤسسة الرنويجية لالبحاث   •

SDC الوكالة السويرسية للتنمية و التعاون   •
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نبـــذة تاريخيـــة عن المخيمـــــات

يف عــام 1948 وبعــد انــدالع الحــرب العربيــة االرسائيليــة األوىل، اضطــر حــوايل )750( ألــف فلســطيني إىل هجــرة أرضهــم ووطنهــم، 

ــأردن النصيــب األكــرب مــن اســتقبال  ــة بحــق الفلســطينيني. وكان ل ــات تهجــري قــري نفذتهــا القــوات اإلرسائيلي ــك نتيجــة عملي وذل

الالجئــني الفلســطينيني ســواء يف الضفــة الرشقيــة أو الغربيــة مــن نهــر األردن قبــل إعــالن فــك االرتبــاط معهــا. 

ــدد  ــدر ع ــزوح إىل األردن، وق ــن الن ــت موجــة أخــرى م ــزة حصل ــة وقطــاع غ ــة الغربي ــل للضف ــالل إرسائي ــام 1967 ونتيجــة احت يف ع

ــزة،  ــاع غ ــة أو قط ــة الغربي ــامت الضف ــون يف مخي ــني يقطن ــم الجئ ــوايل نصفه ــازح، كان ح ــف ن ــوايل )250( أل ــه بح ــني يف حين النازح

ــن عــام. ــة خــالل أقــل مــن عرشي واضطــروا للجــوء مــرة ثاني

وخــالل الســنوات التــي أعقبــت احتــالل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة اســتمرت عمليات النــزوح اىل األردن بســبب سياســات ومامرســات 

ــى  ــواء ع ــات س ــن املامرس ــا م ــطينية وغريه ــرى الفلس ــازل والق ــدم املن ــكرية، وه ــاد العس ــر اإلبع ــي، إذ أدت أوام ــالل اإلرسائي االحت

الصعيــد العســكري أو االقتصــادي إىل تهجــري اآلالف مــن الفلســطينيني باتجــاه األردن.  

أدت موجــات اللجــوء والنــزوح إللقــاء أعبــاٍء كبــرية عــى الــدول املضيفــة وبشــكل خــاص الجوانــب اإلنســانية منهــا، مــن ناحيــة توفــري 

املــأوى واملــأكل وامللبــس، ومــع التوقعــات التــي كانــت ســائدة آنــذاك بقــرب عــودة هــؤالء الالجئــني إىل وطنهــم، أُنشــئت املخيــامت يف 

البدايــة مــن مــواد بســيطة ومؤقتــة وهــي الخيــم، حيــث ســاهمت الدولــة األردنيــة بالتعــاون مــع وكالــة الغــوث الدوليــة »األونــروا« 

يف إنشــاء هــذه املخيــامت يف الضفتــني الرشقيــة والغربيــة.

ومــع اســتمرار قضيــة الالجئــني الفلســطينيني وعــدم متكنهــم مــن العــودة إىل ديارهــم، كان ال بــّد مــن مراعــاة أوضاعهــم اإلنســانية مــن 

حيــث توفــري املســاكن املالمئــة، فأنشــئت يف البدايــة املســاكن الدامئــة مــن مــواد الزينكــو والطــوب، وعــى مــر الزمــن تطــورت هــذه 

املســاكن لتكــون مبنيــة مــن املــواد الخرســانية والطــوب.

وتشــري اإلحصــاءات الرســمية لوكالــة الغــوث الدوليــة )األونــروا( إىل أن عــدد الالجئــني الفلســطينيني يف األردن حتــى عــام 2020 هــو )2.4( 

مليــون الجــئ أي مــا نســبته %42 مــن مجمــوع الالجئــني الفلســطينيني املســجلني لــدى الوكالــة الدوليــة يف مناطــق عملياتهــا الخمــس 

)األردن، ســوريا، لبنــان، الضفــة الغربيــة، قطــاع غــزة(.

مخيمات الالجئين الفلسطينين في األردن 

ــروا  ــات األون ــني الفلســطينيني املســجلني يف مناطــق عملي ــوع الالجئ ــن مجم ــون الفلســطينيون يف األردن أعــى نســبة م يشــكل الالجئ

ــة. ــة املختلف ــن محافظــات اململك ــامً ضم ــة عــرش مخي ــون يف ثالث الخمــس يتوزع

ووفقــا لتعريــف األونــروا، فــإن املخيــم هــو عبــارة عــن قطعــة مــن األرض تــم وضعهــا تحــت ترصفهــا مــن قبــل الحكومــة املضيفــة 

ــاء بحاجاتهــم. ــاء املنشــآت لالعتن بهــدف إســكان الالجئــني الفلســطينيني وبن

أمــا املناطــق التــي مل يتــم تخصيصهــا لتلــك الغايــة فــال تعتربهــا الوكالــة مخيــامت. لــذا تعــرتف االونــروا ب 10 مخيــامت رســمية يف 

ــدم  ــي، ســوف، وجــرش. وتق ــي املفت ــد، الشــهيد عزم ــة، ارب ــة، البقع ــاء، حطــني، الوحــدات، الحســني، الطالبي ــط هــي الزرق األردن فق

ــع خدماتهــا يف هــذه املخيــامت فقــط. ــة جمي الوكال

ــع  ــا جمي ــة مخيــامت غــري رســمية، تقــدم فيه ــا واألمــري حســن والســخنة فتعتربهــا الوكال ــة وهــي مأدب ــة الباقي ــا املخيــامت الثالث أم

ــر  ــام مدي ــوم مبه ــن يق ــة أو م ــب للوكال ــامت مكت ــات وال يوجــد داخــل هــذه املخي ــل النفاي ــات جمــع ونق ــا باســتثناء خدم خدماته

ــة. ــامت الثالث ــن الوحــدات الســكنية داخــل هــذه املخي ــة ســجالت بأســامء املنتفعــني م ــك الوكال ــم وال متل للمخي

تتوزع املخيامت يف اململكة األردنية الهاشمية ضمن ست محافظات كالتايل:

اوالً: محافظة البلقاء وتضم مخيم البقعة.

ثانياً: محافظتي العاصمة ومأدبا وتضم مخيم الوحدات، الحسني، األمري حسن، الطالبية ومأدبا.

ثالثاً: محافظة الزرقاء وتضم مخيم الزرقاء والسخنة و حطني.

رابعاً: محافظة اربد وتضم مخيم اربد والشهيد عزمي املفتي.

خامساً: محافظة جرش وتضم مخيم جرش وسوف.

ســعياً لتقديــم أفضــل الخدمــات لقاطنــي املخيــامت يف اململكــة تعمــل دائــرة الشــؤون الفلســطينية مــن خــالل مكاتبهــا املنتــرشة يف 

عــدة محافظــات وفقــاً لتعليــامت ناظمــة لعمليــات البنــاء ومنــح الرتاخيــص والخدمــات العامــة داخــل املخيــامت، وتعمــل جنبــاً إىل 

جنــب مــع لجــان الخدمــات يف املخيــامت، علــامً بــأن هــذه اللجــان هــي هيئــات أهليــة تطوعيــة يتــم تشــكيلها وتحديــد مهامهــا وفــق 

تعليــامت خاصــة بذلــك كانــت آخرهــا التعليــامت الخاصــة بتشــكيل لجــان خدمــات مخيــامت الالجئــني والنازحــني يف اململكــة األردنيــة 

الهاشــمية لعــام 2019.

كــام تقــوم الدائــرة بالتنســيق الــالزم مــع الجهــات املختصــة لتنفيذ مشــاريع البنيــة التحتيــة يف املخيمـــــــــات واملتمثلــة بـــ: 

1.   أعامل شبكات الرصف الصحي للمخيامت التي ال تتوفر فيها.

2.   أعامل شبكات املياه جزئيا أو كليا حسب الحاجة.

3.   أعامل شبكات ترصيف مياه األمطار الالزمة.

4.   أعــامل اإلنــارة العامــة املطلوبــة والتــي بحاجــة إىل صيانــة واألعــامل التــي بحاجــة إىل معالجــة حفاظا عــى الســالمة العامة وذلك

بالتنسيق مع رشكات الكهرباء.

5.   أعامل الجدران االستنادية الالزمة يف املناطق ذات الخطورة عى السالمة العامة.

6.   أعامل صيانة الشوارع االسفلتية والدخالت الخرسانية.
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وتعترب البنية التحتية يف املخيامت حالياً جيدة ومكتملة باستثناء املخيامت التالية:

1.   مخيم السخنة حيث يحتاج إىل ما ييل:

•  شبكة الرصف الصحي ومحطة الرفع
•   أعامل صيانة للشوارع االسفلتية والدخالت الخرسانية

•   شبكة ترصيف مياه أمطار
2.   مخيم جرش حيث يحتاج إىل ما ييل:

•   شبكة ترصيف مياه أمطار
كام تقوم لجان خدمات املخيامت سنويا بتنفيذ مشاريع صيانة للبنية التحتية يف املخيامت ضمن املخصصات املرصودة لها خصوصا 

صيانة الشوارع االسفلتية والصبات الخرسانية وخطوط ترصيف مياه األمطار.

ومن أبرز التحديات التي تواجه املخيامت عموماً:

•   البطالة وصعوبة الحصول عى عمل وخاصة بني فئة الشباب. 
•   ارتفاع نسبة الخريجني من الجامعات مقارنة بالوظائف املتاحة.

•   ضيق الشوارع وبعض االعتداءات عى الشوارع الفرعية والرئيسية داخل املخيم مام تسبب يف اختناقات مرورية وخاصة عند املداخل.
•   عدم توافر مواقف سيارات مخصصة داخل بعض املخيامت. 

•   الحاجة للصيانة الدورية للشوارع واألرصفة وللمساكن.
•   انتشار البسطات العشوائية داخل املخيم. 

•  االكتظاظ السكاين داخل املخيم. 
•   عدم وجود متنفس ألهايل بعض املخيامت. 

•  قلة املشاريع اإلنتاجية.
ــة الهاشــمية. ــة امللكي ــامم والرعاي ــز مهــم مــن االهت ــوادي األردن حظيــت املخيــامت الفلســطينية بحي ــا مــن قــرى ومــدن وب وكمثله

وتتجســد الرعايــة امللكيــة ألبنــاء املخيــامت مــن خــالل اللقــاءات امللكيــة املتواصلــة مــع الفعاليــات الشــعبية واألهليــة يف املخيــامت 

ــه الطلبــة يف  ــة التــي شــملت كافــة مخيــامت الالجئــني يف اململكــة، نذكــر منهــا مــا يخــص أبنائ ــادرات واملــكارم امللكي إضافــة إىل املب

الجامعــات الرســمية بتخصيــص )350( مقعــدا، ومــا يخــص فقــراء املخيــامت مــن خــالل توزيــع طــرود الخــري وكذلــك قطــاع الشــباب 

بإنشــاء مالعــب وغــري ذلــك وايضــاً البنيــة التحتيــة للمخيــامت مثــل إنشــاء مراكــز تنمويــة شــاملة والتــي كان لهــا األثــر الكبــري واملبــارش 

يف رفــع مســتوى معيشــة أبنــاء املخيــامت.

ــني الفلســطينيني  ــامت الالجئ ــامم ملخي ــة واالهت ــري كل الرعاي ــرة بتوف ــة املوق ــة الســامية للحكوم ــات امللكي ــى التوجيه ــالوة ع هــذا ع

ــرة الشــؤون الفلســطينية  ــة للخدمــات املقدمــة لهــم، حيــث تقــوم  دائ لتحســني أوضاعهــم املعيشــية فيهــا، واســتدامة البنــى التحتي

بتقديــم العديــد مــن الخدمــات وتنفيــذ املشــاريع الخدميــة التــي مــن شــأنها التخفيــف مــن معانــاة الالجئــني الفلســطينيني يف املخيامت 

الثالثــة عــرش يف اململكــة وتحســني األوضــاع املعيشــية مثــل: خدمــات البنــى التحتيــة مــن طــرق وممــرات وترصيــف ميــاه أمطــار، إذ 

تقــوم  الدائــرة ومــن خــالل لجــان خدمــات املخيــامت بشــكل متواصــل العمــل عــى إدامــة هــذه الخدمــات ضمــن اإلمكانــات املتاحــة 

وبالتعــاون املســتمر مــع مؤسســات الدولــة األخــرى كــوزارة األشــغال العامــة واإلســكان وأمانــة عــامن الكــربى والبلديــات املجــاورة لهــذه 

املخيــامت، إضافــة إىل املشــاريع التــي تنفــذ مــن قبــل جهــات دوليــة مانحــة يف كافــة املخيــامت .

وكالة الغوث الدولية

يف 29 ترشيــن ثــاين 1947، أقــرت الجلســة الثانيــة للجمعيــة العموميــة لأمــم املتحــدة بتقســيم فلســطني إىل دولتــني يهوديــة وعربيــة. 

ــى  ــاين ع ــداب الربيط ــة االنت ــاء حقب ــيم وانته ــة التقس ــل خط ــت فش ــي أعقب ــة الت ــة / الصهيوني ــامت اليهودي ــامل املنظ ــبب أع وبس

فلســطني، اضطــر مئــات اآلالف مــن املواطنــني الفلســطينيني للفــرار بحياتهــم مــن أراضيهــم.  أسســت األمــم املتحــدة منظمــة تســمى 

»هيئــة األمــم املتحــدة إلغاثــة الالجئــني الفلســطينيني« يف ترشيــن ثــاين 1948 لتقديــم املعونــة لالجئــني الفلســطينيني وتنســيق الخدمــات 

التــي تقــدم لهــم مــن طــرف املنظــامت غــري الحكوميــة وبعــض منظــامت األمــم املتحــدة األخــرى.

وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق االدىن »االونروا«: 

تأسســت هــذه املنظمــة الدوليــة االنســانية الهامــة، مبوجــب قــرار الجمعيــة العامــة لأمــم املتحــدة رقــم 302 يف دورتهــا الرابعــة يف 8 

كانــون أول 1949، ملواجهــة تبعــات عمليــات التهجــري القــري التــي قامــت بهــا املنظــامت اليهوديــة الصهيونيــة ضــد أهــايل فلســطني، 

يف أعقــاب حربهــا العدوانيــة يف العــام 1948.

متويل الوكالة:
تســتفيد األونــروا مــن الدعــم الســخي للــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة، وكذلــك حكومــات اقليميــة وبعــض الهيئــات الدوليــة كاالتحــاد 

األورويب. 
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مسؤولية الوكالة يف املخيامت

تقتــرص مســؤولية األونــروا يف املخيــامت عــى توفــري 

الخدمــات وعــى إدارة منشــآتها.

ــات يف كل  ــب للخدم ــإدارة مكت ــروا ب ــوم األون وتق

مخيــم يقــوم ســكان املخيــم بالرجــوع اليــه لغايــات 

ــص  ــي تخ ــا الت ــرح القضاي ــم أو ط ــث بياناته تحدي

ــذي  ــب ال ــك املكت ــر ذل ــع مدي ــة م ــات الوكال خدم

ــا التــي تهــم الالجئــني  ــة القضاي يقــوم بــدوره بإحال

وإحالــة التامســاتهم إىل إدارة الوكالــة يف املنطقــة 

ــا. ــم فيه ــك املخي ــي يقــع ذل الت

تقــدم األونــروا الخدمــات اإلنســانية والتــي تشــمل 

التعليــم االبتــدايئ واملهنــي والرعاية الصحيــة األولية، 

شــبكة األمــان االجتامعــي والدعــم والبنيــة التحتيــة 

ــري  ــراض الصغ ــي واإلق ــامت املجتمع ــني املخي وتحس

واالســتجابة الطارئــة، وذلــك مــن خــالل خمســة 

والخدمــات  اإلغاثــة  الصحــة،  التعليــم،  برامــج؛ 

االجتامعيــة، الحاميــة، القــروض الصغــرية، البنيــة 

ــامت. ــني املخي ــة وتحس التحتي

وطبقــا لتقريــر العمــل الســنوي للوكالــة للعــام 

ــايس  ــم األس ــروا يف االردن التعلي ــرت األون 2020 وف

ل 118,296 طالبــاً وطالبــة،  مبــا فيــه الالجئــني

خدمات الوكـــالــــة

الفلســطينيني القادمــني مــن ســوريا، يف 169 مدرســة، 

اىل جانــب تقديــم التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي 

ل 3,081 شــاب و شــابة. 

ــا و 128  ــة، مليون ــا للوكال ــاً تابع ــزاً صحي ــدم 25 مرك ق

ألــف استشــارة للرعايــة الصحيــة األوليــة خــالل العــام 

2020، وتــم إيصــال تحويــالت نقديــة مــن خــالل 

ــاً.  ــي ل 59,308 الجئ ــان االجتامع ــبكة األم ــج ش برنام

ــة بإصــالح املســاكن  ــك، قامــت الوكال ــة إىل ذل باإلضاف

للتمويــل  قرضــاً  وقدمــت 7,199  أرسة،   32 لصالــح 

الصغــري بقيمــة إجامليــة قدرهــا 6 مليــون و 241 ألــف 

دوالر أمريــي.

واصلــت األونــروا تقديــم املســاعدات اإلنســانية لنحــو 

17,687 مــن الالجئــني الفلســطينيني الفاريــن إىل األردن 

ــات  ــة االحتياج ــه تلبي ــا في ــورية. مب ــة الس ــن األزم م

األساســية ل 16,671 الجئــاً فلســطينياً مــن ســوريا، 

ــاً فلســطينياً مــن ســوريا  ــم دعــم 460 الجئ يف حــني ت

ــرة واحــدة بقصــد  ــة مل ــة طارئ ــح نقدي مــن خــالل من

ــددة  ــق مح ــث قل ــتجابة لبواع ــى االس ــاعدتهم ع مس

ــة. ــق بالحامي تتعل

كــام وتــم إيصــال الخدمــات الطبيــة، مبــا فيهــا الرعايــة 

الثانويــة والتخصصيــة، لـــ 11,659 الجئــاً فلســطينياً من 

ــة  ــات التعليمي ــة االحتياج ــت تلبي ــني مت ــوريا، يف ح س

لـــ 1,063 مــن أطفــال الالجئــني الفلســطينيني مــن 

ســوريا والالجئــني الســوريني مــن خــالل شــبكة مــدارس 

األونــروا.
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بيانات  المخيمات

محافظـــة البلقـــاء

مخــيم البقعـــة
يقع عى بعد 20 كم من شامل العاصمة عامن ويتبع ادارياً ملحافظة البلقاء.

يعترب املخيم األكرب من حيث التعداد السكاين يف اململكة األردنية الهاشمية.

معلومة عامة

1968 تاريخ التأسيس 

1496.626 مساحة املخيم بالدونم

128.586 عدد السكان حسب قيود وكالة الغوث 

28.114 عدد العائالت

11500 عدد الوحدات السكنية 

96 مساحة الوحدة باملرت املربع

قطاع التعليم

8 عدد مدارس وكالة الغوث الدولية 

4 عدد املدارس الحكومية 

0 عدد املدارس الخاصة

عدد رياض األطفال 

قطاع الصحة

2 املراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث الدولية 

1 مركز صحي لجنة الزكاة 

25 عدد الصيدليات 

51 عدد العيادات الخاصة

0 عدد املراكز الصحية الحكومية
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قطاع الخدمات العامة

1 مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية

1 مقر للجنة الخدمات

21 عدد املخابز

18 عدد املساجد

1 مكتب الربيد

0 مركز امني

1700 عدد املحالت التجارية 

2 عدد االندية الرياضية 

مشاريع المبادرات الملكية السامية في مخيم البقعة من عام 2007 لغاية 2021

سنة التنفيذ املرشوع

2013-2015 انشاء املركز التنموي الشامل

2007 انشاء مقربة اسالمية/2007

2013 انشاء املقربة اإلسالمية الجديدة

2014 تأهيل مساكن الفقراء يف املخيم/2014

2015 توسعة مركز التأهيل املجتمعي يف مخيم البقعة

2016 4/مبادرات/ترميم مساكن/م. البقعة/2016

2016 مبنى مؤسسات املجتمع املدين

2016 الحديقة العامة التابعة ملخيم البقعة

2016 املركز التنموي الشامل تابع لجنة خدمات مخيم البقعة

2019 1/مبادرات/ترميم مساكن مخيمي البقعة والشهيد/2019

2019 ترميم مساكن فقراء

2020 انشاء مبنى مؤسسات املجتمع املدين

2021 انشاء الروضة التابعة ملركز الربامج النسائية

مشروع ترميم مساكن األسر الفقيرة في مخيم البقعة

عدد الوحدات املؤهلة املرحلة 

116 األوىل )2005-2006(

101 الثانية )2006-2007(

148 الثالثة )2007-2009(

264 الرابعة )2009-2010(

253 الخامسة )2014(

57 السادسة )2015(

40 السابعة )2016(

30 الثامنة )2017( 

29 التاسعة )2018(

20 العارشة )2019(

12 الحادية عرشة )2020(

17 الثانية عرشة )2021(

1087 املجموع

مؤسسات المجتمع المدني

رقم الهاتف الشخص المسؤول  االسم الرقم

0785166959 جميلة خالد حيمور جمعية سلطان التكافل الخريية .1

0797920361 نارص ابراهيم جادالله جمعية رابطة اهايل العباسية .2

0788312733 جميل الحاريث جمعية ديوان الحوارث .3

0796025857 نظمي يوسف العليمي جمعية االصيل التعاونية .4

0788090047 عبد الرحمن ابو فارس جمعية الفالوجة الخريية .5

0788470620 د. اسعد صوفان لجنة زكاة وصدقات مخيم البقعة .6

0799509496

064725028
سوسن البشارات جمعية الشابات املسيحية .7

0797622362

0785960178
د. صالح ابو جادوا جمعية الساجدين الخريية .8

0790402319 عبد الله حجازي جمعية املسمية الخريية .9

065373320

0796796692
امل حسن ابو حطب جمعية االمل للتنمية االجتامعية .10

0795210265

0785180786
ابراهيم الحمود جمعية زهور الرباري الخريية .11

0796563423

0786185861
نزار حمدان جمعية الصحايب عبد الله بن مكتوم .12

0797085192

064726417
جمعة نصريات جمعية اهل العطاء الخريية .13

0788201424

064725022
سناء عبد الدايم\ماجدة ابو قاسم جمعية اصدقاء االطفال الخريية .14

0796882331

0795085714
عبد الله جربان جمعية الود الخريية .15
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064725047 صفية سلطان جمعية اصدقاء القدس .16

064725049

0788185888
زياد قطيشات جمعية املركز االسالمي الخريية\مركز ايتام البقعة .17

0797371506 امين ابو دية جمعية عجور الخريية .18

064726494 مأمون القاسم جمعية الصندوق العريب .19

064726707 سالمة دعاس جمعية املحافظة عى القران الكريم .20

0798623195 نجاح ابو هديب جمعية نساء البقعة .21

0796465836 فاطمة عايش جمعية الرياديات الخريية .22

0777404428 سعد الصعايدة جمعية املتحدين التعاونية .23

0785474708 بشري عبد الرحمن سالمة جمعية اهل العزم الكرام لذوي االحتياجات .24

0777477191 أمني الدلو جمعية سيدنا عي بن عليم .25

0797486516

064725049
نافذ الساريي جمعية رعاية اليتيم .26

0795572662 د. ابراهيم ابو تينة جمعية ديراباين الخريية .27

0795790477

064726640
د. ابتسام الدسيت جمعية االبتسام الخريية .28

0796009901

064725022
محمد النصريات جمعية سواعد الوطن .29

0795220305 محمود منورة جمعية عشائر بني محسري .30

0796464416 عبد الحكيم غانم جمعية حتا الخريية للتنمية االجتامعية .31

0799466053 فواز ابراهيم جمعية فرقة الساحل للفنون .32

0795666535

064726663
شاهر النصريات منتدى البقعة الثقايف .33

064726074 حنان خرض عوض مركز التأهيل املجتمعي للمعاقني .34

0795319927 جامل النمورة مركز االمرية عالية للرتبية الخاصة .35

0795178325 هاين ابو سلامن جمعية اريحا مدينة النخيل الخريية .36

0796707105 كفاح محمود جمعية امثان االميان الخريية .37

0796414555 جعفر الدقس جمعية السبع الخريية .38

0797260881

0799068672
بسام الخطيب جمعية الرباء للفقراء وااليتام الخريية .39

064650414 ليى نقاع جمعية النساء العربيات .40

0795876685 خليل مسلم جمعية آدم الخريية .41

0777036705 صالح سامرة جمعية الصم لأيتام .42

0781689400 عدنان خليل حسني صالح جمعية الربدان الخريية .43

0795441041 بسام الدسوقي منتدى الكرمل الثقايف .44

0782932114 اسحق أبو عي جمعية رواد العطاء .45

0791998516 عامر املكحل جمعية شباب العزم الخريية .46

األنديــة الرقم

079903200 السيد مأمون محمد رمضان حمدان نادي البقعة الريايض .1

5372121

0777761243
السيد خالد جامل يوسف جعارة نادي يرموك البقعة .2

المراكز النسائيـة الرقم

064723938
0796637014

عبري عليوة مركز الربامج النسائية .1

0785691174 مير اكميل اتحاد املرأة االردنية .2

العشائر في مخيم البقعة
20% عشائر الجبارات

10% عشائر الدوامية

10% عشائر بيت محسري

8% عشائر الوحيدات

8% عشائر النصريات

8% عشائر الحويطات

7% عشائر الشطرات

6% عشائر املساعيد

5% عشائر الحوارث

5% عشائر العرايشة

5% عشائر الراعي

3% عشائر الرتكامن

3% عشائر النويرات

3% عشائر ال العزة

شؤون المخيم

رقم الهاتف الشخص المسؤول  االسم الرقم

0786727960 م.محمد ذياب ”الحاج محمد مدير مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية .1

0797582323 د. حسن حسني خليل مرشود رئيس لجنة خدمات املخيم  .2

0796497588 اميان حسان مدير املخيم )وكالة الغوث الدولية( .3
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محافظتي العاصمة ومأدبـــا

مخــيم الوحـــــدات 
يقع عى بعد )3( كم جنوب العاصمة عامن ويتبع اداريا محافظة العاصمة.

معلومة عامة

1955 تاريخ التأسيس 

486.00 مساحة املخيم بالدونم

60.287 عدد السكان حسب قيود وكالة الغوث 

13.390 عدد العائالت

2820 عدد الوحدات السكنية 

100 مساحة الوحدة باملرت املربع

قطاع التعليم

7 عدد مدارس وكالة الغوث الدولية 

0 عدد املدارس الحكومية 

0 عدد املدارس الخاصة

2 عدد رياض األطفال 

قطاع الصحة

1 املراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث الدولية 

1 مركز صحي لجنة الزكاة 

6 عدد الصيدليات 

8 عدد العيادات الخاصة

0 عدد املراكز الصحية الحكومية

قطاع الخدمات العامة

1 مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية

1 مقر للجنة الخدمات

7 عدد املخابز

10 عدد املساجد

1 مكتب الربيد

1 مركز امني

2447 عدد املحالت التجارية 

1 عدد االندية الرياضية 

مشاريع المبادرات الملكية السامية في مخيم الوحدات من عام 2007 لغاية 2021

سنة التنفيذ املرشوع

2014-2015 انشاء مجمع املؤسسات املجتمع املحي التابع ملخيم الوحدات

2011-2012 تخصيص قطعة ارض للجنة زكاة وصدقات مخيم الوحدات.

2012 توسيع مركز تأهيل املعاقني/م. الوحدات

2020 ترميم مساكن فقراء يف مخيم الوحدات

مشروع ترميم مساكن األسر الفقيرة في مخيم الوحدات

عدد الوحدات املؤهلة املرحلة 

- األوىل )2005-2006(

- الثانية )2006-2007(

- الثالثة )2007-2009(

- الرابعة )2009-2010(

- الخامسة )2014(

11 السادسة )2015(

- السابعة )2016(

- الثامنة )2017( 

- التاسعة )2018(

- العارشة )2019(

5 الحادية عرشة )2020(

- الثانية عرشة )2021(

16 املجمـوع
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مؤسسات المجتمع المدني

رقم الهاتف الشخص المسؤول  االسم الرقم

0796999652

064741452
د. محمد يعقوب عايش لجنة زكاة وصدقات املخيم .1

0795535443 عوض االسمر مركز التأهيل املجتمعي .2

0798389451

0795499814
محمد شناعة رابطة تل الرتمس .3

0789992303

064747410
محمد محمود الذيبة جمعية زهر البساتني .4

0777820120 زياد ابو الحاج جمعية تل الصايف .5

د. عامر رماحة رابطة سلمة .6

0796999652 د. محمد يعقوب عايش املركز الطبي الشامل .7

0799050421 جامل زرارة منتدى الوحدات الثقايف .8

0788836114 عبد الرحمن الحشاش جمعية املركز االسالمي\مركز ايتام الوحدات .9

064778839

0780696570
مريم ابو لنب مركز حليمة قنديل .10

0798503666 م محمد ابو ميدان جمعية ينابيع الخري زيتا .11

0795521944 وليد عدوي جمعية فجة للتنمية االجتامعية .12

0796068510 عامد عوده رابطة السافرية .13

0795005066 وليد عقل جمعية حي الروضة .14

0798282602 عبد القادر ابو نرصة جمعية مخيم الوحدات الخريية .15

0797331177 رائد الكوز جمعية كوز الخري .16

0799647040

0790450042
خالد الجبي جمعية عندي حلم .17

0797512507 سفتالنا يوفان لوكتش جمعية هدية االردن .18

0796999652 د. محمد يعقوب عايش جمعية ضع بصمتك .19

0795990009 نبيل عيىس عبد الكريم جمعية ساقية الخريية .20

0795682888 حكمت ابو فارس جمعية الفالوجة .21

األنديـــة الرقم

0798144144 السيد بشار نعيم عبد الفتاح حوامدة نادي الوحدات الريايض .1

المراكز النسائية الرقم

0795248645 منى الصالحات مركز الربامج النسائية .1

0796029342

064767107
ازهار العموري اتحاد املرأة االردين .2

العشائر في مخيم الوحدات

10% عشائر السافرية

10% عشائر بني مرة

10% عشائر بني نعيم

7% عشائر كفر عانه

5% عشائر الدوامية

5% عشائر الحديثة

5% عشائر بيت نباال

5% عشائر دير طريف

3% اهايل الكوزة

3% عشائر الفوالجة

2% عشائر بيت محسري

2% عشائر بيت دجن

2% عشائر ذكرين

2% عشائر تل الرتمس

2% عشائر اهايل العباسية

2% عشائر اللد

2% عشائر عنابة

2% عشائر اهل غزة

شؤون المخيم

رقم الهاتف الشخص المسؤول  االسم الرقم

0790076375 م. عمران خليل مدير مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية .1

0795571701 عبد الفتاح احمد سليم الكوز رئيس لجنة خدمات املخيم  .2

0799149225 محمد عدنان خميس مدير املخيم )وكالة الغوث الدولية( .3
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مخــيم الحســين
يبعد )3( كم عن وسط العاصمة عامن ويتبع اداريا محافظة العاصمة.

معلومة عامة

1952 تاريخ التأسيس 

445.019 مساحة املخيم بالدونم

33.057 عدد السكان حسب قيود وكالة الغوث 

7.793 عدد العائالت

2610 عدد الوحدات السكنية 

100 مساحة الوحدة باملرت املربع

قطاع التعليم

2 عدد مدارس وكالة الغوث الدولية 

0 عدد املدارس الحكومية 

0 عدد املدارس الخاصة

3 عدد رياض األطفال 

قطاع الصحة

1 املراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث الدولية 

0 مركز صحي لجنة الزكاة 

6 عدد الصيدليات 

7 عدد العيادات الخاصة

0 عدد املراكز الصحية الحكومية

قطاع الخدمات العامة

1 مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية

1 مقر للجنة الخدمات

3 عدد املخابز

7 عدد املساجد

0 مكتب الربيد

1 مركز امني

600 عدد املحالت التجارية 

1 عدد االندية الرياضية 

مشاريع المبادرات الملكية السامية في مخيم الحسين من عام 2007 لغاية 2021

سنة التنفيذ املرشوع

2014 انشاء ملعب قانوين لكرة القدم لنادي شباب الحسني

2015-2016 انشاء مبنى للجنة خدمات املخيم ونادي شباب الحسني

2019 صيانة الصالة الرياضية التابعة لنادي شباب الحسني

2019 ترميم مساكن فقراء

2021 توسعة نادي املستقبل

مشروع ترميم مساكن األسر الفقيرة في مخيم الحسين

عدد الوحدات املؤهلة املرحلة 

- األوىل )2005-2006(

- الثانية )2006-2007(

- الثالثة )2007-2009(

13 الرابعة )2009-2010(

- الخامسة )2014(

9 السادسة )2015(

5 السابعة )2016(

- الثامنة )2017( 

- التاسعة )2018(

- العارشة )2019(

4 الحادية عرشة )2020(

- الثانية عرشة )2021(

31 املجموع
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مؤسسات المجتمع المدني

رقم الهاتف الشخص المسؤول  االسم الرقم

0796170445
064623935 روضة الهدهد جمعية اصدقاء االطفال/مركز الحسني .1

064658639 محمد سعدي الجالمنة لجنة زكاة وصدقات املخيم .2

0799864485
0798549532
064625064

خالد الجعفري جمعية مفتاح الخري الخريية .3

0796430761
0795166299 نياز محمود ابو رزق جمعية األكف البيضاء الخريية .4

0795151253
064611320 يارس ابو سامل جمعية رعاية الفتى اليتيم .5

0796480325 ابراهيم زريقات مركز الفرقان لتحفيظ القرآن .6

0795854088 سعيد جميل مركز نور اليقني القرآين .7

0798757228 فاطمة الشلش مركز فجر االسالم القرآين لالناث .8

0795503729 شريين الرشيف مركز أنوار السنة القرآين .9

0795004071 نشأت الطلوزي جمعية التواصل .10

0799051005 عياش كريشان جمعية مخيم الحسني لرعاية االيتام والفقراء .11

األنديـة الرقم
064622896
0796668256 سامي القصاص نادي شباب الحسني .1

المراكز النسائيـة الرقم
0792108563
064641585 رجاء الدربايش اتحاد املرأة االردنية .1

0795702751
064654598 عفاف الصفدي مركز الربامج النسائية .2

العشائر في مخيم الحسين
40% عشائر اللد

20% عشائر الرملة

20% عشائر اهل يافا

20% عشائر بيت دجن وياسور والسافرية ورصفند وبيت نتيف ودورا الخليل

شؤون المخيم

رقم الهاتف الشخص المسؤول  االسم الرقم
0790076375 م.عمران خليل مدير مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية .1

0795562588 فتحي خليل إبراهيم غياضة  رئيس لجنة خدمات املخيم  .2

0797204169 يزن أبو الهيجاء مدير املخيم )وكالة الغوث الدولية( .3

مخـيم األمــير حســـن
يبعد )5( كم عن وسط العاصمة عامن ويتبع اداريا ملحافظة العاصمة.

معلومة عامة
1967 تاريخ التأسيس 

96.156 مساحة املخيم بالدونم

9.408 عدد السكان حسب قيود وكالة الغوث 

1600 عدد العائالت

700 عدد الوحدات السكنية 

100 مساحة الوحدة باملرت املربع

قطاع التعليم
2 عدد مدارس وكالة الغوث الدولية 

0 عدد املدارس الحكومية 

0 عدد املدارس الخاصة

0 عدد رياض األطفال 

قطاع الصحة
1 املراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث الدولية 

0 مركز صحي لجنة الزكاة 

2 عدد الصيدليات 

5 عدد العيادات الخاصة

0 عدد املراكز الصحية الحكومية

قطاع الخدمات العامة
0 مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية

1 مقر للجنة الخدمات

1 عدد املخابز
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1 عدد املساجد

0 مكتب الربيد

1 مركز امني

140 عدد املحالت التجارية 

1 عدد االندية الرياضية 

مشاريع المبادرات الملكية السامية في مخيم األمير حسن من عام 2007 لغاية 2021

سنة التنفيذ املرشوع

2007 انشاء الطابقني التسوية واالريض للمبنــــــى االستثامري التابع للجنة خدمات املخيم

2017 1/مبادرات/ترميم مساكن/األمري حسن/2017

مؤسسات المجتمع المدني

رقم الهاتف الشخص المسؤول  االسم الرقم
0799371787 مهند سالمة جمعية يعرب .1

0795474475 حسني حسن الشدفان جمعية ايتام النرص .2

0798243236 عبد الفتاح شعبان لجنة زكاة مخيم االمري حسن .3

األنديـــــــــــــــة الرقم

0795574264 عمر قراقيش نادي حي االمري حسن .1

العشائر في مخيم األمير حسن
20% عشائر القيسية

15% عشائر العباسية

10% عشائر اللد

5% عشائر بيت محسري

5% عشائر عمواس

5% عشائر اللوزية

10% عشائر اهل غزة

5% عشائر القدس

رقم الهاتف الشخص المسؤول  االسم الرقم

0790076375 م.عمران خليل مدير مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية .1

0795579633 زياد محمد سلامن سلامن  رئيس لجنة خدمات املخيم  .2

مخيــم الطالبيـــة
يقع عى بعد )27( كم جنوب العاصمة عامن ويتبع إداريا محافظة العاصمة.

معلومة عامة

1968 تاريخ التأسيس 

132.655 مساحة املخيم بالدونم

10.345 عدد السكان حسب قيود وكالة الغوث 

2054 عدد العائالت

810 عدد الوحدات السكنية 

46 مساحة الوحدة باملرت املربع

قطاع التعليم
2 عدد مدارس وكالة الغوث الدولية 

1 عدد املدارس الحكومية 

0 عدد املدارس الخاصة

3 عدد رياض األطفال 

قطاع الصحة
1 املراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث الدولية 

0 مركز صحي لجنة الزكاة 

2 عدد الصيدليات 

5 عدد العيادات الخاصة

0 عدد املراكز الصحية الحكومية

قطاع الخدمات العامة

0 مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية

1 مقر للجنة الخدمات
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3 عدد املخابز

2 عدد املساجد

1 مكتب الربيد

0 مركز امني

120 عدد املحالت التجارية 

2 عدد االندية الرياضية

مشاريع المبادرات الملكية السامية في مخيم الطالبية من عام 2007 لغاية 2021

سنة التنفيذ املرشوع

2013 انشاء مبنى استثامري يتبع لجنة خدمات مخيم الطالبية

2008 انشاء مركز اتحاد املرأة التابع ملخيم الطالبية

2008 تأهيل امللعب الخاميس التابع ملخيم الطالبية

2008 اضافة طابق ملركز ذوي االحتياجات الخاصة للمخيم

2008 انشاء مبنى لزكاة مخيم الطالبية

2008 انشاء ستة غرف صفيه ملدرسة الطالبية الثانوية الشاملة للبنات ورياض اطفال عدد اثنان

2016 تجهيزات مركز التأهيل املجتمعي

2018 انشاء مقربة اسالمية 

2021 انشاء مبنى استثامري

مشروع ترميم مساكن األسر الفقيرة في مخيم الطالبية

عدد الوحدات املؤهلة املرحلة 

- األوىل )2005-2006(

29 الثانية )2006-2007(

40 الثالثة )2007-2009(

22 الرابعة )2009-2010(

- الخامسة )2014(

- السادسة )2015(

15 السابعة )2016(

- الثامنة )2017( 

- التاسعة )2018(

- العارشة )2019(

- الحادية عرشة )2020(

- الثانية عرشة )2021(

106 املجموع

مؤسسات المجتمع المدني

رقم الهاتف الشخص المسؤول  االسم الرقم
064460146
0796692617 فرجيني حنا جمعية مجلس الكنائس .1

0795057719
064460230 د.انور ابو دياك جمعية املركز االسالمي .2

0795609215 خليل القطاوي لجنة زكاة مخيم الطالبية .3

0796332805 اسامعيل خميس عالمة جمعية مخيم الطالبية للبيئة والتنمية الخريية .4

0795821830
064460513 عيىس الخطيب مركز التأهيل املجتمعي .5

0791103078 ذكريات مصاروة مركز العون الطبي .6

األنديـــــــــــــــة الرقم
0795824182
064460167 بسام طوايعة نادي شباب الطالبية .1

0796629541 خالد عوض نادي اتحاد الطالبية .2

المراكز النسائيـة الرقم
0799671328
064460553 ليايل ماجد اللجنة املحلية للربامج النسائية .1

0799554693
0795607718 فاطمة ابو نحلة جمعية سيدات مخيم الطالبية .2

العشائر في مخيم الطالبية
25% عشائر الجبارات

25% عشائر اريحا

50%

عشائر العزازمة

عشائر عجوري

عشائر فالوجة

عشائر حلحول

عشائر بيت سريا

عشائر الشاويش

عشائر بيت نوبا

عشائر دير قديس

شؤون المخيم

رقم الهاتف الشخص المسؤول  االسم الرقم

0790076375 م.عمران خليل مدير مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية .1

0795680200 نارص عبد العزيز رضوان البنا  رئيس لجنة خدمات املخيم  .2

0796313611 ياسمني بطيبط مدير املخيم )وكالة الغوث الدولية( .3
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مخيـــم مأدبـــــا 
يبعد )5( كم عن وسط العاصمة عامن ويتبع اداريا ملحافظة العاصمة.

معلومة عامة

1956 تاريخ التأسيس 

111.586 مساحة املخيم بالدونم

10.500 عدد السكان حسب قيود وكالة الغوث 

1200 عدد العائالت

316 عدد الوحدات السكنية 

90 مساحة الوحدة باملرت املربع

قطاع التعليم

2 عدد مدارس وكالة الغوث الدولية 

o عدد املدارس الحكومية 

0 عدد املدارس الخاصة

3 عدد رياض األطفال 

قطاع الصحة

1 املراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث الدولية 

0 مركز صحي لجنة الزكاة 

1 عدد الصيدليات 

0 عدد العيادات الخاصة

1 عدد املراكز الصحية الحكومية

قطاع الخدمات العامة

0 مكتب دائرة  الشؤون الفلسطينية

1 مقر للجنة الخدمات

2 عدد املخابز

1 عدد املساجد

1 مكتب الربيد

0 مركز امني

150 عدد املحالت التجارية 

1 عدد االندية  الرياضية

مشاريع المبادرات الملكية السامية في مخيم مأدبا من عام 2007 لغاية 2021

سنة التنفيذ املرشوع

2011-2012 تنفيذ )الطابقني/ االريض وجزء من االول( من املركز التنموي الشامل يتبع لجنة خدمات مخيم مأدبا

2007 انشاء مدرسة مخيم مأدبا االساسية

2016 تجهيزات لنادي الوحدة/تابع مخيم مأدبا

2016 ترميم مساكن فقراء يف مخيم مأدبا والوحدات

2020 انشاء هنجر لنادي الوحدة

مؤسسات المجتمع المدني

رقم الهاتف الشخص المسؤول  االسم الرقم

0772175023 د. يوسف ابو رسور نادي القدس الثقايف .1

0776085087 طه محمود شحادة جمعية الرضوان الخريية .2

0772009795 عي عرام جمعية الفالوجة الخريية .3

0787700896 فارس صويص جمعية مجلس الكنائس .4

0795282722 يوسف ابو رسور جمعية يبوس الخريية .5

0772175023 د. سليامن الهروط جمعية املركز االسالمي .6

0776085087 ميزر الكسابرة جمعية املحافظة عى القران الكريم .7

األنديـــــــــــــــة الرقم
0788884622
0772009795 طه محمود شحاده نادي الوحدة الريايض .1
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المراكز النسائيـة الرقم
3251429

\0797250562 سناء ابو تينة مركز الربامج النسائية .1

العشائر في مخيم مأدبا

60% عشائر ديربان

20% عشائر اهايل برئ السبع

10% عشائر الفوالجة

10% عشائر بيت نتيف

10% عشائر جسري

10% عشائر عرتوف

شؤون المخيم

رقم الهاتف الشخص المسؤول  االسم الرقم

0790076375 م.عمران خليل “ مدير مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية .1

0795989810 بالل فتحي عثامن أبو تينة رئيس لجنة خدمات املخيم  .2

محافظـــة الـــزرقــــاء

مخيـــم الزرقـــــاء
يقع عى بعد )25( كم شامل رشق العاصمة عامن ويتبع اداريا محافظة الزرقاء. 

معلومة عامة

1949 تاريخ التأسيس 

190.00 مساحة املخيم بالدونم

20855 عدد السكان حسب قيود وكالة الغوث 

4875 عدد العائالت

1200 عدد الوحدات السكنية 

96 مساحة الوحدة باملرت املربع

قطاع التعليم

4 عدد مدارس وكالة الغوث الدولية 

0 عدد املدارس الحكومية 

0 عدد املدارس الخاصة

1 عدد رياض األطفال 

قطاع الصحة

2 املراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث الدولية 

1 مركز صحي لجنة الزكاة 

1 عدد الصيدليات 

3 عدد العيادات الخاصة

0 عدد املراكز الصحية الحكومية

35
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قطاع الخدمات العامة

1 مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية

1 مقر للجنة الخدمات

2 عدد املخابز

3 عدد املساجد

1 مكتب الربيد

1 مركز امني

400 عدد املحالت التجارية 

1 عدد االندية الرياضية 

مشاريع المبادرات الملكية السامية في مخيم الزرقاء من عام 2007 لغاية 2021

سنة التنفيذ املرشوع

2011-2012 انشاء ملعب خاميس لنادي العودة

2015-2016 املركز التنموي الشامل التابع للجنة خدمات مخيم الزرقاء

2007 مرشوع صيانة وانارة مقربة الزرقاء القدمية

2019 ترميم مساكن فقراء

2020 انشاء هنجر لنادي الوحدة

مشروع ترميم مساكن األسر الفقيرة في مخيم الزرقاء

عدد الوحدات املؤهلة املرحلة 

- األوىل )2005-2006(

14 الثانية )2006-2007(

18 الثالثة )2007-2009(

34 الرابعة )2009-2010(

23 الخامسة )2014(

11 السادسة )2015(

11 السابعة )2016(

7 الثامنة )2017( 

- التاسعة )2018(

5 العارشة )2019(

6 الحادية عرشة )2020(

5 الثانية عرشة )2021(

134 املجموع
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مؤسسات المجتمع المدني

رقم الهاتف الشخص المسؤول  االسم الرقم

0787395266 كفاية محمد غنيم جمعية امال عيون االردن لدعم مرىض الرطان .1

0797109047 د. زيد محمد خرض الجمعية االردنية للعودة والالجئني .2

0788643734 عبد الله عودة الخاليلة جمعية وطنا الخريية لرياضة االطفال .3

7864029200 جامل ابو بريك مركز ايتام الزرقاء
هيئة االغاثة االسالمية العاملية

.4

0776981408 نجاة قابوق جمعية املركز االسالمي .5

0781324197 بالل مصطفى حمدان لجنة التنمية املجتمعية
مركز التأهيل املجتمعي .6

األنديـــــــــــــــة الرقم

0795557356 محمد املجدالوي نادي شباب العودة الريايض .1

المراكز النسائيـة الرقم

0796329022 ذكريات الحلو مركز الربامج النسائية .1

العشائر في مخيم الزرقاء

30% عشائر الرشبيني

30% عشائر الخطارية

10% عشائر الرفاعية

8% عشائر النداف

7% عشائر العزازية

5% عشائر ابو حويلة

5% عشائر ابو طافش

شؤون المخيم

رقم الهاتف الشخص المسؤول  االسم الرقم

0796767585 محمد شديفات مدير مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية .1

0799722227 محمد هشام حسن محمد محارب رئيس لجنة خدمات املخيم  .2

0798106733 قيص عبد الله مدير املخيم )وكالة الغوث الدولية( .3
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مخيــم السخنــــة
يقع عى بعد )23( كم شامل رشق مدينة الزرقاء ويتبع اداريا محافظة الزرقاء.

معلومة عامة

1969 تاريخ التأسيس 

68.650 مساحة املخيم بالدونم

7350 عدد السكان حسب قيود وكالة الغوث 

800 عدد العائالت

750 عدد الوحدات السكنية 

96 مساحة الوحدة باملرت املربع

قطاع التعليم

1 عدد مدارس وكالة الغوث الدولية 

0 عدد املدارس الحكومية 

0 عدد املدارس الخاصة

0 عدد رياض األطفال 

قطاع الصحة

1 املراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث الدولية 

0 مركز صحي لجنة الزكاة 

0 عدد الصيدليات 

0 عدد العيادات الخاصة

عدد املراكز الصحية الحكومية
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قطاع الخدمات العامة

1 مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية

1 مقر للجنة الخدمات

1 عدد املخابز

1 عدد املساجد

0 مكتب الربيد

0 مركز امني

48 عدد املحالت التجارية 

1 عدد االندية 

مشاريع المبادرات الملكية السامية في مخيم السخنة من عام 2007 لغاية 2021

سنة التنفيذ املرشوع

2011-2012 انشاء ملعب نادي شباب السخنة

2016 مرشوع توسعة وتجهيز مركز العناية باأليتام وذوي االحتياجات الخاصة يف مخيم السخنة

2011-2012 تجهيز القاعة التابعة للجنة خدمات املخيم باألثاث والصوتيات

2007 املقربة االسالمية

2019 انشاء مركز املجتمع املحي للمرأة

2020 تنفيذ مظالت خارجية لجمعية السخنة للرتبية الخاصة

مؤسسات المجتمع المدني

رقم الهاتف الشخص المسؤول  االسم الرقم
0779802778 لطفي التكروري جمعية السخنة الخريية للرتبية الخاصة .1

األنديـــــــــــــــة الرقم

0795319994 محمد ابو غزالة نادي شباب مخيم السخنة .1

المراكز النسائيـة الرقم

0799674366
053845114

امينة املعنون مركز املجتمع املحي للمرأة .1



دائرة الشؤون الفلسطينية                                                                                                                             سبعة عقود في خدمة الالجئين الفلسطينييندائرة الشؤون الفلسطينية                                                                                                                             سبعة عقود في خدمة الالجئين الفلسطينيين

41

مخيــم حطـــين
يقع عى بعد )11( كم شامل رشق العاصمة عامن ويتبع اداريا ملحافظة الزرقاء.

معلومة عامة

1968 تاريخ التأسيس 

917.00 مساحة املخيم بالدونم

59597 عدد السكان حسب قيود وكالة الغوث 

12961 عدد العائالت

5000 عدد الوحدات السكنية 

100 مساحة الوحدة باملرت املربع

قطاع التعليم

5 عدد مدارس وكالة الغوث الدولية 

2 عدد املدارس الحكومية 

2 عدد املدارس الخاصة

0 عدد رياض األطفال 

قطاع الصحة

1 املراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث الدولية 

0 مركز صحي لجنة الزكاة 

2 عدد الصيدليات 

2 عدد العيادات الخاصة

0 عدد املراكز الصحية الحكومية

العشائر في مخيم السخنة

25% عشائر الرتكامن

17% عشائر برئ السبع

17% عشائر البالونة

15% عشائر الحويطات

12% عشائر املساعيد

9% عشائر الحوارث والرفيعات

5% عشائر قطاع غزة

شؤون المخيم

رقم الهاتف الشخص المسؤول  االسم الرقم

0796767585 محمد شديفات مدير مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية .1

0780355936
0799053220

سالمه إبراهيم سليامن العصيفات  رئيس لجنة خدمات املخيم  .2

40
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قطاع الخدمات العامة
1 مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية

1 مقر للجنة الخدمات

15 عدد املخابز

23 عدد املساجد

1 مكتب الربيد

1 مركز امني

387 عدد املحالت التجارية 

1 عدد االندية الرياضية 

مشاريع المبادرات الملكية السامية في مخيم حطين من عام 2007 لغاية 2021
سنة التنفيذ املرشوع

2007 القاعة متعددة االغراض

2007 املقربة االسالمية

2007 مرشوع البسطات ومواقف املركبات

2007 مركز التأهيل املجتمعي 

2007 اعامل صيانة واضافات ملدرسة عني غزال الثانوية

2007 اعامل صيانة واضافات ملدرسة طه حسني

2007 صيانة وتأهيل شبكة الرصف الصحي

2007 انشاء روضة اطفال ملدرسة عني غزال

2007 صيانة مبنى اللجنة القديم الستعامله مقر لجمعية نساء حطني ومقر ملركز اتحاد املرأة

2014 تأهيل مساكن الفقراء يف املخيم )1/د/ترميم مساكن/م حطني/2014(

2016 مرشوع الطابق الثاين لنادي شباب حطني

2016 مرشوع املركز التنموي الشامل

2016 تأهيل مساكن الفقراء يف مخيمي الزرقاء وحطني

2019 تأهيل مساكن الفقراء يف املخيم )3/مبادرات/ترميم مساكن/م حطني/2019(

2021 انشاء حديقة عامة يف املخيم

مشروع ترميم مساكن األسر الفقيرة في مخيم حطين
عدد الوحدات املؤهلة املرحلة 

85 األوىل )2005-2006(

58 الثانية )2006-2007(

99 الثالثة )2007-2009(

61 الرابعة )2009-2010(

65 الخامسة )2014(

17 السادسة )2015(
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20 السابعة )2016(

29 الثامنة )2017( 

15 التاسعة )2018(

- العارشة )2019(

8 الحادية عرشة )2020(

10 الثانية عرشة )2021(

467 املجمـوع

مؤسسات المجتمع المدني

رقم الهاتف الشخص المسؤول  االسم الرقم
0795454167 سلوى ابراهيم حامد جمعية زارعي البسمة الخريية .1

0789509341
053611554 اسمهان رسحان اتحاد املرأة االردنية .2

0785797706
0787069330 خالد املغريب جمعية اهل الخري لرعاية وتأهيل كبار السن .3

0796047833
053611613 حنان مشايخ جمعية البيان للثقافة .4

053612226
0797722702 د صباح العناين جمعية نساء مخيم حطني الخريية .5

7882352590 مريم ابو حامد جمعية خريات اهل الهمة .6

0796627508
053611575 د. ياسني مرعي الجمعية االردنية للعون الطبي الفلسطيني .7

7869834780 بديعة عبد السالم جمعية ام عامرة الخريية .8

7969156120 فاطمة عواد جمعية الخريية لرعاية االرسة .9

0799256130 رسمية الجندي جمعية الصفوة الخريية .10

0795784403 هيام عبد القادر جمعية الرحمن .11

0799052053 احمد نعيم جمعية جنة االمان الخريية .12

0795058148 احمد املشايخ جمعية اهايل بلدنا .13

0795596250 محمد االنطايك مركز التأهيل املجتمعي .14

0799052213 محمد عابد جمعية اصدقاء العامل والفقراء وااليتام .15

0797430068 ياسني الدبس جمعية حلم يتيم .16

0795841600 عبدالله ابو عمره جمعية لهفة يتيم .17

0795824980 هدى ابو عوده جمعية اصدقاء الطفل .18

0788194783 امني قطام جمعية يبنا .19

0790696468 عالء القدومي جمعية ايتام مخيم حطني 20

0795489985 نايف حيمور جمعية سنابل مخيم حطني الخريية لرعاية األيتام وذوي 
االحتياجات الخاصة .21

0785117399 احمد ابو قطام جمعية فجر االسالم .22

053611440 د. نرص الرمي جمعية املركز االسالمي .23
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األنديـــــــــــــــة الرقم
0795361445 اسامة عدوي نادي حطني الريايض .1

المراكز النسائيـة الرقم
0788252540
053611536 رشيفة السالق مركز الربامج النسائية .1

العشائر في مخيم حطين

10% عشائر برئ السبع

10% عشائر أهل غزة

10% عشائر عجور

10% عشائر الخليل

7% عشائر الدوامية

5% عشائر اريحا

3% عشائر يافا

3% عشائر الرتكامن

3% عشائر بيت نتيف

3% عشائر دير نخاس

3% عشائر ياسور

3% عشائر عراق املنشية

2% عشائر حيفا

3% عشائر جنني

3% عشائر طولكرم

2% عشائر يالو

2% عشائر بيت كاحل

2% عشائر القدس

2% عشائر زيتا

2% عشائر بيت لحم

شؤون المخيم

رقم الهاتف الشخص المسؤول  االسم الرقم

0796767585 محمد شديفات مدير مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية .1

0786663934 صالح حسني ابراهيم عبد العزيز  رئيس لجنة خدمات املخيم  .2

0799912173 عدنان أبو رسدانه )مدیر املخیم ( وكالة الغوث الدولیة .3
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محافظــة جـــرش
مخيـــم جـــرش

يقع عى بعد )7( كم من مدينة جرش ويتبع اداريا محافظة جرش.

معلومة عامة

1968 تاريخ التأسيس 

750.00 مساحة املخيم بالدونم

33.679 عدد السكان حسب قيود وكالة الغوث 

7327 عدد العائالت

2850 عدد الوحدات السكنية 

96 مساحة الوحدة باملرت املربع

قطاع التعليم

2 عدد مدارس وكالة الغوث الدولية 

1 عدد املدارس الحكومية 

0 عدد املدارس الخاصة

3 عدد رياض األطفال 

قطاع الصحة

1 املراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث الدولية 

0 مركز صحي لجنة الزكاة 

3 عدد الصيدليات 

7 عدد العيادات الخاصة

0 عدد املراكز الصحية الحكومية
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قطاع الخدمات العامة

1 مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية

1 مقر للجنة الخدمات

6 عدد املخابز

9 عدد املساجد

1 مكتب الربيد

1 مركز امني

450 عدد املحالت التجارية 

1 عدد االندية الرياضية 

مشاريع المبادرات الملكية السامية في مخيم جرش من عام 2007 لغاية 2021 

سنة التنفيذ املرشوع

2011-2016 انشاء مبنى استثامري يتبع لجنة خدمات مخيم جرش

2011-2012 انشاء حديقة عامة تخدم سكان مخيم جرش

2021 انشاء صالة رياضية لنادي جرش واضافة طابق ثاين ملركز التأهيل املجتمعي

مؤسسات المجتمع المدني

رقم الهاتف الشخص المسؤول  االسم الرقم

0788263478 سليامن احمد أبو عمرة جمعية املحافظة عى القرآن الكريم .1

0789867105 أمل طشطوش الجمعية األردنية للعون الطبي للفلسطينيني ) مركز 
صحي ( .2

0785073941 عفاف أبو صوصني جمعية مجلس الكنائس يف الرشق األدىن إلغاثة الالجئني .3

0795332967 مأمون القاسم جمعية الصندوق العريب ) روضة الشيخ صالح  كامل( .4

0799164333 أنعام أبو جديع مركز التأهيل املجتمعي للمعاقني .5

0785167283 صفية أبو شنني رشكة آمال لتدريب الفتيات .6

0788277943 خالد الصويف اإلغاثة اإلسالمية .7

0786862572 فوزي الصويف جمعية دعم أبناء غزة .8

0790724174 خالد الشكعة جمعية سام غزة .9

األنديـــــــــــــــة الرقم

0782576016 عبد الكريم موىس حسن عابد نادي غزة هاشم .1

47

المراكز النسائيـة الرقم

0796941702 عبري بارود مركز الربامج النسائية .1

العشائر في مخيم جرش

30% عشائر الرتابني

15% عشائر الجراوين

15% عشائر الرميالت

12% عشائر السواركة

5% عشائر املاللحة

5% عشائر الحناجرة

15% عشائر قرى قطاع غزة

شؤون المخيم

رقم الهاتف الشخص المسؤول  االسم الرقم

0777865041 م . عمر أبو اشتيه  مدير مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية .1

0782576016 عبد الكريم موىس حسن عابد  رئيس لجنة خدمات املخيم  .2

0795773832 أسامة العامودي  مدير املخيم )وكالة الغوث الدولية( .3
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مخيـــم ســـوف
يقع عى بعد )3( كم من مدينة جرش ويتبع اداريا محافظة جرش.

معلومة عامة

1968 تاريخ التأسيس 

550.00 مساحة املخيم بالدونم

21.263 عدد السكان حسب قيود وكالة الغوث 

4842 عدد العائالت

3000 عدد الوحدات السكنية 

96 مساحة الوحدة باملرت املربع

قطاع التعليم

2 عدد مدارس وكالة الغوث الدولية 

2 عدد املدارس الحكومية 

0 عدد املدارس الخاصة

2 عدد رياض األطفال 

قطاع الصحة

1 املراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث الدولية 

1 مركز صحي لجنة الزكاة 

2 عدد الصيدليات 

1 عدد العيادات الخاصة

0 عدد املراكز الصحية الحكومية
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قطاع الخدمات العامة

1 مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية

1 مقر للجنة الخدمات

5 عدد املخابز

10 عدد املساجد

1 مكتب الربيد

1 مركز امني

160 عدد املحالت التجارية 

1 عدد االندية الرياضية 

مشاريع المبادرات الملكية السامية في مخيم سوف من عام 2007 لغاية 2021

سنة التنفيذ املرشوع

2014-2015 انشاء املبنى االستثامري عى قطعة االرض التابعة ملركز التأهيل املجتمعي يف م سوف

2014 صيانة املساكن املترضرة من العاصفة الثلجية نهاية2013

2016 ترميم مساكن فقراء يف املخيم

2019 ترميم مساكن فقراء يف املخيم

2019 صيانة نادي االقىص

2021 انشاء مركز تنموي شامل وتأهيل امللعب الخاميس

2021 انشاء طابق ثاين ملركز الربامج النسائية

مشروع ترميم مساكن األسر الفقيرة في مخيم سوف

عدد الوحدات املؤهلة املرحلة 

37 األوىل )2005-2006(

16 الثانية )2006-2007(

19 الثالثة )2007-2009(

22 الرابعة )2009-2010(

50 الخامسة )2014(

12 السادسة )2015(

10 السابعة )2016(

12 الثامنة )2017( 



دائرة الشؤون الفلسطينية                                                                                                                             سبعة عقود في خدمة الالجئين الفلسطينييندائرة الشؤون الفلسطينية                                                                                                                             سبعة عقود في خدمة الالجئين الفلسطينيين

50

5 التاسعة )2018(

6 العارشة )2019(

- الحادية عرشة )2020(

5 الثانية عرشة )2021(

194 املجموع

مؤسسات المجتمع المدني

رقم الهاتف الشخص المسؤول  االسم الرقم

0798316182 محمد يوسف إبراهيم الدوامية جمعية األقىص املبارك الخريية .1

0785557303 احمد محمد خليل الحموز جمعية مخيم سوف الخريية .2

0788942586 عبد املحسن بنات جمعية االميان التعاونية .3

0785148362 اسحق محمد عطا الله النويري جمعية عراق املنشية لرعاية االيتام .4

0776986276 سامر غطاشه جمعية املحافظة عى القرآن الكريم .5

026352952 مجدولني ملحم جمعية لجنة الكنائس .6

0777872585 ابراهيم محمود بنات جمعية عمورية .7

0786371972 لجني عبد الله سيالة جمعية الفصول األربعة التعاونية .8

026341393 وليد السيد احمد جمعية املركز االسالمي .9

0796271972 عبد الفتاح سامل سياله جمعية الجبارنة الخريية .10

0796559087 رافت خليل عليان مركز التأهيل املجتمعي للمعاقني .11

0788942586 عبد املحسن بنات جمعية عجور للتنمية االجتامعية .12

0789274583 سعدي طايع لجنة الزكاة .13

0796747779 عي ابو سل جمعية الحامئم البيضاء .14

0795332967 مأمون القاسم جمعية الصندوق العريب لرعاية الطفل .15

األنديـــــــــــــــة الرقم

0796559087 رافت خليل عليان نادي األقىص الريايض .1

المراكز النسائيـة الرقم

6341037

0785028688
نهى القطامي مركز الربامج النسائية .1

العشائر في مخيم سوف

25% عشائر عجور/ الخليل

15% عشائر بيت جربين / الخليل

10% عشائر عراق املنشيه

7% عشائر القرعان

7% عشائر الرتكامن

5% عشائر طوباس / نابلس

30% عشائر برئ السبع، عشائر السطرية،  عشائر وادي الحوارث

شؤون المخيم

رقم الهاتف الشخص المسؤول  االسم الرقم

0777865041 م . عمر أبو اشتيه مدير مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية .1

0777478480 عبد الله احمد عبد الله سواملة  رئيس لجنة خدمات املخيم  .2

0788592586 مروان أبو سليم مدير املخيم )وكالة الغوث الدولية( .3
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محافظــة اربـــد
 

مخيـــم اربـــد
يقع عى بعد )95( كم شامل العاصمة عامن ويتبع اداريا محافظة اربد.

معلومة عامة

1951 تاريخ التأسيس 

244.00 مساحة املخيم بالدونم

29.890 عدد السكان حسب قيود وكالة الغوث 

6975 عدد العائالت

1660 عدد الوحدات السكنية 

96 مساحة الوحدة باملرت املربع

قطاع التعليم

2 عدد مدارس وكالة الغوث الدولية 

0 عدد املدارس الحكومية 

0 عدد املدارس الخاصة

عدد رياض األطفال 

قطاع الصحة

1 املراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث الدولية 

1 مركز صحي لجنة الزكاة 

5 عدد الصيدليات 

8 عدد العيادات الخاصة

0 عدد املراكز الصحية الحكومية
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قطاع الخدمات العامة

1 مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية

1 مقر للجنة الخدمات

5 عدد املخابز

4 عدد املساجد

1 مكتب الربيد

1 مركز امني

320 عدد املحالت التجارية 

1 عدد االندية الرياضية 

مشاريع المبادرات الملكية السامية في مخيم اربد من عام 2007 لغاية 2021

سنة التنفيذ املرشوع

2013 انشاء صالة متعددة االغراض

2016 مركز التأهيل املجتمعي/اربد

2016 مرشوع ترميم مساكن مخيمي اربد وسوف

2021 انشاء مخازن تجارية تابعة للجنة خدمات مخيم اربد

مشروع ترميم مساكن األسر الفقيرة في مخيم اربد

عدد الوحدات املؤهلة املرحلة 

37 األوىل )2005-2006(

11 الثانية )2006-2007(

15 الثالثة )2007-2009(

16 الرابعة )2009-2010(

22 الخامسة )2014(

- السادسة )2015(

- السابعة )2016(

- الثامنة )2017( 

- التاسعة )2018(

- العارشة )2019(

4 الحادية عرشة )2020(

5 الثانية عرشة )2021(

110 املجموع
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مؤسسات المجتمع المدني

رقم الهاتف الشخص المسؤول  االسم الرقم
 027241990
0785386581 سمري عقل عويس منتدى محبة االطفال الثقايف .1

0788030192
027254232 عيىس موىس عثامن مركز عبد الله ابن مسعود القرآين .2

0796535366
027260917 هاين القواسمي لجنة زكاة وصدقات مخيم اربد .3

0785360111
027251017 مصطفى ابو الهيجاء مركز التأهيل املجتمعي للمعاقني .4

027275902
0796666266 حسني فايز الهواري جمعية الفاروق الخريية لرعاية االيتام .5

األنديـــــــــــــــة الرقم
0788568567 عاطف حسني صالح أبو رشيدة نادي الجليل الريايض .1

المراكز النسائيـة الرقم

0799239585 حنان حمزة مركز الربامج النسائية .1

العشائر في مخيم اربد
5% عشائر ابو الهيجاء

5% عشائر الجسري

5% عشائر الفالوجة

5% عشائر النارصة

5% عشائر برئ السبع

5% عشائر طرية حيفا

4% عشائر عراق املنشية

3% عشائر اجزم

3% عشائر الصبارين

3% عشائر إندور

3% عشائر عيلوط

2% عشائر بركوسيا

شؤون المخيم

رقم الهاتف الشخص المسؤول  االسم الرقم

0788293368 فراس عرعر مدير مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية .1

0795987730 محمود يوسف إبراهيم الصالح  رئيس لجنة خدمات املخيم  .2

0796737180 مازن سعديه مدير املخيم )وكالة الغوث الدولية( .3
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مخيـم الشهيد عزمي المفتي
يقع عى بعد )2( كم جنوب مدينه الحصن ويتبع اداريا محافظة اربد.

معلومة عامة

1968 تاريخ التأسيس 

762.533 مساحة املخيم بالدونم

27918 عدد السكان حسب قيود وكالة الغوث 

6348 عدد العائالت

2314 عدد الوحدات السكنية 

96 مساحة الوحدة باملرت املربع

قطاع التعليم

4 عدد مدارس وكالة الغوث الدولية 

2 عدد املدارس الحكومية 

0 عدد املدارس الخاصة

9 عدد رياض األطفال 

قطاع الصحة

1 املراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث الدولية 

0 مركز صحي لجنة الزكاة 

2 عدد الصيدليات 

7 عدد العيادات الخاصة

0 عدد املراكز الصحية الحكومية
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قطاع الخدمات العامة

1 مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية

1 مقر للجنة الخدمات

9 عدد املخابز

14 عدد املساجد

1 مكتب الربيد

0 مركز امني

400 عدد املحالت التجارية 

1 عدد االندية الرياضية 

مشاريع المبادرات الملكية السامية في مخيم الشهيد عزمي المفتي من عام 2007 لغاية 2021

سنة التنفيذ املرشوع

2011-2012 انشاء جدار استنادي وادراج يف املخيم

2011-2012 انشاء الشارع الدائري

2016 مركز التأهيل املجتمعي/م الشهيد

2011-2012 انشاء مقربة اسالميه تخدم اهايل املخيم

2014 انشاء صالة رياضيه لنادي الكرمل وتأهيل ملعب نادي الكرمل /م. الشهيد

2011-2012 اقامة جر علوي للمشاة عى مدخل املخيم 

2017 انشاء قاعة متعددة االغراض

2019 مرشوع ترميم مساكن مخيمي البقعة والشهيد

2021 تأهيل الوادي املحاذي ملخيم الشهيد بإنشاء قناة لترصيف مياه

مشروع ترميم مساكن األسر الفقيرة في مخيم الشهيد عزمي المفتي

عدد الوحدات املؤهلة املرحلة 

55 األوىل )2005-2006(

19 الثانية )2006-2007(

20 الثالثة )2007-2009(

36 الرابعة )2009-2010(

17 الخامسة )2014(

- السادسة )2015(

- السابعة )2016(

- الثامنة )2017( 

- التاسعة )2018(
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- العارشة )2019(

- الحادية عرشة )2020(

- الثانية عرشة )2021(

147 املجموع

مؤسسات المجتمع المدني

رقم الهاتف الشخص المسؤول  االسم الرقم

0798626086 ريم ابو الرب جمعية مجلس الكنائس للرشق االدىن إلغاثة الالجئني .1

027060845
0788360678

حمد الشواح مركز التأهيل املجتمعي لتأهيل ورعاية املعوقني .2

027060738
0797859585

وحيد الشلبي جمعية املركز االسالمي الخريية .3

0788897333 حسام محمد أسعد لجنة زكاة وصدقات املخيم .4

027060433
0788801587

نعيم أبو شندي
جمعية املحافظة عى القرآن الكريم / مركز ابن القيم 

القرآين
.5

027060439
0786477193

خالد محمد منيزل جمعية السنابل الخريية .6

0799393554 لوزة بدحان مروج جمعية الزهور الخريية .7

027060359
0788730837

حمده ابو هيفا مركز سمرقند القرآين .8

0785466963
0795184088

امني الطوبايس مركز ابن تيمية القرآين .9

0787168663 نعيم ابو شندي مركز اإلمام الشاطبي لتحفيظ القرآن .10

0788446986 فدوى ابو زينة جمعية نور الجنة النسائية .11

0795334730 محمد ابو حمد جمعية االتحاد والتطوير .12

0786383729 رباب الزعبي جمعية نسائم الجنة النسائية .13

0785404959 اياد مرعي جمعية جذور الخريية .14

0782664438 يرى الشوبي جمعية األمل الخريية .15

0786308056 اسامة عبد الحميد جمعية الكلمة الطيبة .16

0786458629 هيفاء صوافطة
جمعية الصالحني لتحفيظ القرآن الكريم /مركز خديجة 

بنت خويلد
.17

0795142480 امينة فالح سعد العرسان جمعية النهضة النسائية .18

0787204810 أسامة أبو حسيان جمعية شمس املعارف .19

0786760894 حمده أبو جوهر جمعية مثار الجنة الخريية .20
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األنديـــــــــــــــة الرقم

0798939096 مطلق عرسان مطلق مطلق نادي الكرمل .1

المراكز النسائيـة الرقم

0799129715

027060684
صبحة سعود مركز الربامج النسائية .1

العشائر في مخيم الشهيد عزمي المفتي

40% عشائر الصقر

30% عشائر اهايل طوباس

10% عشائر الرتكامن

10% عشائر برئ السبع

10% عشائر املرصي

شؤون المخيم

رقم الهاتف الشخص المسؤول  االسم الرقم

0788293368 فراس عرعر مدير مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية .1

0795123221 محمد شامخ مدراج الخضور  رئيس لجنة خدمات املخيم  .2

0796717902 حسن صالح أحمد الرشيف مدير املخيم )وكالة الغوث الدولية( .3
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ملحقات وجداول
خارطة توزيع المخيمات في األردن 

مخيم الزرقاء

مخيم حطني

مخيم الوحدات

مخيم األمير حسن

مخيم احلسني

مخيم الطالبية

مخيم 
مادبا

مخيم البقعة

مخيم جرش

مخيم الشهيد عزمي املفتي

مخيم اربد

مخيم سوف

مخيم السخنة

سوريا

االردن

ية
رب

غ
 ال

فة
ض

ال

جسر امللك حسني

جسر الشيخ حسني

عمان

السلط

ت
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ح
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ا

الزرقاء

اربد
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نسبة عدد البيان
42% 2.4 مليون الالجئون يف األردن

الالجئون
19.5% الالجئون يف املخيامت

5.7 مليون
الالجئون الفلسطينيون املسجلون يف مناطق عمليات 

األونروا 2020

206 ألف النازحون يف األردن عام 1985
النازحون

340 ألف النازحون املتوقع يف عام 2022 وبنسبة منو سكاين 3%

126058 أبناء قطاع غزة خارج املخيامت أبناء قطاع 

166751غزة أبناء قطاع غزة يف األردن

161 مدارس األونروا يف األردن

منشآت 

األونروا

134 املدارس التي تعمل بنظام فرتتني

25 املراكز الصحية يف األردن

12 مراكز الربامج النسائية يف املخيامت

9 مراكز التأهيل املجتمعي يف املخيامت

1.5 مليار دوالر موازنة األونروا لعام 2021

موازنة 

األونروا

806 مليون دوالر موازنة برامج األونروا لعام 2021

18.5% 149 مليون دوالر حصة األردن من موازنة األونروا لعام 2021

64.8 دوالر حصة الالجئ السنوية  من موازنة األونروا
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معلومات االتصال

06 5666172 الهاتف

املركز الرئييس

عامن - ضاحية الرشيد - ش. القعقاع بن عمري 48 العنوان

http://www.dpa.gov.jo املوقع االلكرتوين

dpa@dpa.gov.jo الربيد االلكرتوين

ص.ب 2469 عامن 11181 صندوق الربيد

06 5668264 الفاكس

06 4779745 مخيم الوحدات مكتب الدائرة ملحافظتي العاصمة ومأدبا

06 4649175 مخيم الحسني

06 4725271

06 5370081
مخيم البقعة مكتب الدائرة ملحافظة البلقاء 

053983770 مخيم الزرقاء
مكتب الدائرة ملحافظة الزرقاء

053616141 مخيم حطني

027271476 مخيم اربد
مكتب الدائرة ملحافظة اربد

027060604 مخيم الشهيد عزمي املفتي

026339569 مخيم جرش
مكتب الدائرة ملحافظة جرش

026353608 مخيم سوف
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