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 حضرة صاحب اجلاللة اهلامشية

 املعظم امللك عبد اهللا الثاني ابن احلسني
 

 

وس��نس��تمر في بذل كل الجھود لقیام الدولة  "إن موقفنا من القض��یة الفلس��طینیة واض��ح وثابت، فھي في ص��دارة أولویاتنا،
 .، وفقا لحل الدولتین1967الفلسطینیة المستقلة، وعاصمتھا القدس الشرقیة، على خطوط الرابع من حزیران عام 

وس�نواص�ل القیام بش�رف مس�ؤولیتنا التاریخیة في حمایة المقدس�ات اإلس�المیة والمس�یحیة في القدس الش�ریف، من منطلق 
میة على ھذه المقدسات، وسنستمر في التصدي لكل المحاوالت الساعیة لتغییر الوضع التاریخي والقانوني الوصایة الھاش

 .ونؤكد ضرورة تقدیم جمیع أشكال الدعم والمساندة لألشقاء الفلسطینیین القائم في المدینة
وأوجھ الحكومة بض������رورة إعطاء األولویة للعمل على تعزیز التنس������یق والعمل العربي المش������ترك، وتوس������یع التعاون 
االقتص�ادي والتجاري واالس�تثماري بتش�اركیة عالیة، بما یحقق المص�الح المش�تركة، ویخدم القض�ایا العربیة ویعود باألثر 

 .ن"األرداإلیجابي على 
 8/10/2020لدولة رئيس الوزراء كتاب التكليف السامي من 

 
سیم أدوار للوصول "  سة وتق شعارات، بل تتطلب درا سي واالقتصادي واإلداري ال تحتاج إلى  سیا أن عملیة اإلصالح ال

سیر بجدیة وشفافیة إلى نتائج ملموسة   .ضمن برامج واضحة األھداف ومحددة زمنیا بمخرجات یلمس أثرھا المواطنوال
یعد جزءاً مھماً من حل المعض��الت االقتص��ادیة، وأنھ ال یمكن تحقیق التقدم في اإلص��الح االقتص��ادي  فاإلص��الح االداري

 .دون اإلداري
 301/5/2021جاللة امللك مع شخصيات سياسية اردنية  لقاءمن 
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 حضرة صاحب السـمو امللــكي

 االمري احلسني بن عبد اهللا 

 ويل العهد املعظم

الشــــ�اب من خوض معر�ة المســــتقبل �أنفســــهم، �إعطائهم األدوات ل�خاطبوا جیلهم من خالل منصــــات التواصــــل اإللكتروني علینا تمكین "
فأمامنا  ل�شكلوا ش�كات فكر�ة وتحالفات عمل�ة تصل هذا الجیل وتقود الرأي الش�ابي والفكر المبني على التعا�ش واحترام التنوع ونبذ العنف

التار�خ، وأكبر فرصـــة لبناء وتمكین مجتمعات قانونها العقل، ودســـتورها األخالق، وم�ادئها الســـالم والمســـاواة الیوم أكبر جیل شـــاب عرفه 
 ة)االحترام والحوار، الع�ش المشترك وتقبل االختالف، فتلك هي أسس إنسانیتنا المشتر�

 

 :الدوليني"صون السالم واألمن األردن يف جلسة جملس االمن  مسو ويل العهد ممثال كلمة

 22/4/2020دور الشباب يف مكافحة التطرف العنيف وتعزيز السالم" 
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 كلمة عطوفة املدير العام

 

، تض������ع حكومات المملكة األردنیة الھاش������میة المتعاقبة وبتوجیھات من قیادتھا 1948منذ نش������وئھا في العام    

الھاش��میة القض��یة الفلس��طینیة، وبخاص��ة قض��یة الالجئین الفلس��طینیین االش��قاء، في مكانتھا التي تس��تحق على رأس س��لم 

ث ھاش��میین اختارت المملكة الس��یر علیھ، وھو تس��خیر أولیات س��یاس��اتھا الخارجیة والداخلیة، في مواظبة على نھج وترا

 كل إمكانیاتھا المتاحة، ھذا على محدودیتھا، إلغاثة الالجئین الیھا ھربا من ویالت الحروب ومآسیھا.    

وھي ولھذه الغایة أنش����أت حكومات المملكة المتعاقبة ومنذ ذلك التاریخ عدة ھیئات رس����میة لتحقیق ھذا الھدف    

قدیم أفضل الخدمات والعون والمساعدة لألشقاء من الالجئین والنازحین الفلسطینیین، وصوالً الى دائرة الشؤون المتمثل بت

، بعد قرارھا بفك االرتباط القانوني واإلداري بالض���فة الغربیة المحتلة، والتي 1988الفلس���طینیة التي اس���س���تھا في العام 

ضافیة أخرى ت سھا عدة مسؤولیات إ سی سطینیة، من تضمن قرار تأ صب في خانة اھتمام المملكة االستثنائي بالقضیة الفل

قبیل رصد ودراسة وتحلیل األمور المتعلقة بالشؤون الفلسطینیة في داخل األرض الفلسطینیة وخارجھا، ومتابعتھا عربیا 

اعمال وكالة الغوث  واس���المیا ودولیا، ودعم ص���مود أبناء األرض الفلس���طینیة المحتلة، وتنظیم االتص���االت التي تتطلبھا

 الدولیة "االونروا" وتنسیقھا مع الوزارات والدوائر الحكومیة.

)، ھي نتاج جھد مش��ترك قام بھ فریق من 2022/2024الخطة االس��تراتیجیة التي بین أیدینا (وھي للس��نوات    

كالة التعاون األلماني بدعم مش�����كور من و، ”keys of Qualityالدائرة بالتعاون مع مؤس�����س�����ة اردنیة معنیة بالتنمیة "

"GIZوالتي لطالما دعمت عملیات اعداد الخطط االستراتیجیة المتتالیة للدائرة ،". 

آملین أن یكون لعملیة اعداد ھذه الخطة االس���تراتیجیة، وكذلك مخرجاتھا، دور في تطویر الفكر االس���تراتیجي    

لدى موظفي الدائرة، وكذلك عملھا، بما یس��اعد في تحقیق أھدافھا االس��تراتیجیة بكفاءة وفاعلیة لتقدیم أفض��ل خدمة ممكنة 

 لمتلقي خدماتھا. 

 وهللا من وراء القصد،،
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 الرسالة والقيم اجلوهريةالرؤية و
 

 ة:ــالرؤي

یتوافـــــــق مـــــــع مصـــــــالح الدولـــــــة �مـــــــا  الفلســـــــطین�ةجئـــــــین الفلســـــــطینیین فـــــــي األردن والقضـــــــ�ة لمجتمـــــــع الال أفضـــــــلخدمـــــــة 
 .األردن�ة

 

 الرسالة:

تعز�ـــــز الظـــــروف المع�شـــــ�ة والخدم�ـــــة والتنمو�ـــــة لمجتمـــــع الالجئـــــین الفلســـــطینیین فـــــي األردن واالســـــهام فـــــي ابـــــراز الـــــدور 
 .األردني الداعم للقض�ة الفلسطین�ة وفقا للموارد المتاحة ومن خالل بناء شراكات فاعلة ومستدامة

  

 القيم املؤسسية:

 احترام �رامة االنسان -
 العمل بروح الفر�ق -
 المسؤول�ة المجتمع�ة -
 المساءلة والشفاف�ة والعدالة -
 والتحدیث المستمر  التمیز واالبداع -
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 دائرة الشؤون الفلسطينيةنبذة تارخيية عن 
بفك االرتباط القانوني واإلداري مع الضفة الغربیة القاضي تأسست دائرة الشؤون الفلسطینیة بعد القرار األردني 

حیث تم إلغاء وزارة ش����ؤون األرض المحتلة، لتحل محلھا دائرة الش����ؤون الفلس����طینیة التي تتولى لغایة األن  1988عام 
 شؤون الالجئین والنازحین الفلسطینیین في األردن.الرعایة واإلشراف على 

الموافقة على (تعلیمات ومھام دائرة  17/9/1988حیث قرر مجلس الوزراء األردني في جلس�������تھ المنعقدة بتاریخ 
 ) والذي تضمن المھام والصالحیات التالیة:1988الشؤون الفلسطینیة لسنة 

 وخارجھا المحتلة الفلسطینیة في داخل األرض الفلسطینیةرصد ودراسة وتحلیل األمور المتعلقة بالشؤون  .1
 متابعة الشؤون الفلسطینیة عربیا واسالمیا ودولیا .2
 المشاركة في اعمال اللجنة األردنیة الفلسطینیة المشتركة في مجال دعم صمود أبناء األرض الفلسطینیة المحتلة .3
 وتنسیقھا مع الوزارات والدوائر الحكومیةتنظیم االتصاالت التي تتطلبھا اعمال وكالة الغوث الدولیة  .4
التنس�������یق مع وكالة غوث وتش�������غیل الالجئین الفلس�������طینیین في تقدیم الخدمات العامة وفقا لالتفاقیة المبرمة بین  .5

 الحكومة والوكالة بھذا الخصوص
 القیام بزیارات لمؤسسات وكالة الغوث الدولیة في المملكة ومتابعة شؤون تلك المؤسسات .6
على ش����ؤون الالجئین والنازحین ومعالجة قض����ایاھم وإدارة ش����ؤون المخیمات في محافظات المملكة االش����راف  .7

 بالتنسیق مع الوزارات والدوائر األخرى
دراس����ة قض����ایا ابناء األرض الفلس����طینیة المحتلة ذات العالقة بالدوائر الحكومیة والمؤس����س����ات العامة واألھلیة  .8

 اوالتنسیق مع األجھزة المختصة لمعالجتھ
التنس���یق مع الوزارات والدوائر المختص���ة في تنظیم عملیة انتقال األش���خاص عبر الجس���ور والمس���اھمة في حل  .9

األرض الفلس����طینیة المحتلة للمملكة او اإلقامة فیھا او الس����فر عبرھا  ابناء القض����ایا التي تنش����أ خالل مدة زیارة
 للخارج

انتاج األرض الفلس����طینیة المحتلة الزراعي  التنس����یق مع الوزارات والدوائر المختص����ة في تنظیم دخول .10
 والصناعي الى المملكة وتحدید الكمیات المسموح بدخولھا الیھا 

وبتوجیھات ملكیة متعاقبة أنش�������أت الدولة األردنیة العدید من األجھزة الرس�������میة إلدارة ش�������ؤون مخیمات الالجئین 
منذ حدوث تلك األجھزة الرس��میة وریثة لوالتي تعتبر طینیة دائرة الش��ؤون الفلس�� منھا، المملكةوالنازحین الفلس��طینیین في 

 -وھي:  1948نكبة فلسطین عام 
 

 وزارة شؤون الالجئني 
وذلك بتوجیھات من جاللة المغفور لھ الملك عبد هللا األول من أجل تقدیم الرعایة واالھتمام  1949ت عام ئوالتي أنش�������

 .1948اإلسرائیلیة األولى عام  –دیارھم أثناء وعقب الحرب العربیة لالجئین الفلسطینیین الذي أُجبروا على ترك 
  وزارة االنشاء والتعمري

بتوجیھات من جاللة المغفور لھ الملك عبد هللا األول حیث آلت إلیھا مس�������ؤولیة الرعایة واالھتمام  1950ت عام ئأنش�������
مخیمات لھم في الض����فتین الغربیة والش����رقیة،  بش����ؤون الالجئین الفلس����طینیین في المملكة، بما فیھ المس����اھمة في إنش����اء

 باإلضافة الى جھود كبیرة في النواحي التعلیمیة والصحیة واالجتماعیة، وبالتعاون مع وكالة الغوث الدولیة.

 اللجنة الوزارية العليا إلغاثة النازحني 
الحس��ین بن طالل وعض��ویة تس��عة وزراء، برئاس��ة المغفور لھ بإذن هللا جاللة الملك  1967تش��كلت ھذه اللجنة بعد عام 

 .1967وذلك لإلشراف على شؤون الضفة الغربیة وشؤون النازحین الفلسطینیین بعد حرب 
 األرض احملتلةاللجنة العليا لشؤون 

 لمعالجة شؤون الضفة الغربیة المحتلة 1967تشكلت ھذه اللجنة بعد عام 
 املكتب التنفيذي لشؤون األرض احملتلة

 كجھاز سكرتاریة للجنة العلیا لشؤون األرض المحتلة وأُْلحـِـق بمجلس الوزراء. 1972عام  ئأنشوالذي 
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 وزارة شؤون األرض احملتلة 
لتحل محل وزارة اإلنش�������اء والتعمیر والمكتب التنفیذي في رعایة ش�������ؤون الالجئین  1980ت ھذه الوزارة عام ئأنش�������

 الفلسطینیین والنازحین
 

 األولى (النكبة اإلس������رائیلیة العربیة الحربفمع اندالع  1948ان ھذه المؤس������س������ات جاءت نتیجة حرب عام 
 نفذتھا قسري تھجیر لعملیات نتیجة وذلك ووطنھم، أرضھم ھجر إلى فلسطیني ألف )750( حوالي الفلسطینیة) اضطر

 .الفلسطینیین بحق اإلسرائیلیة القوات
 

سطینیین، الالجئین ھؤالء من األكبر النصیب لألردن وكان شیر حیث الفل  الغوث لوكالة الرسمیة اإلحصاءات ت
 الجئ، ملیون )2.3( بلغ نحو األردن في الفلس��طینیین الالجئین عدد أن إلى 2020 عام )(UNRWAا األونرو الدولیة

 األردن، الخمس: عملیاتھا مناطق في لدیھا المس��جلین الفلس��طینیین الالجئین عدد إجمالي % من40 یش��كلون ما نس��بتھ
 .غزة وقطاع الغربیة، الضفة لبنان، سوریا،

 

ً  االحصائیات تلك وتشیر كما  في یقیمون ألف من ھؤالء الالجئین الفلسطینیین 450 الـ������� یقارب ما أن الى أیضا
ً  عش��ر ثالثة  الدولیة، خمس الغوث وكالة مع بالتنس��یق األردنیة الحكومة قبل من المملكة ارض على انش��اؤھا تم مخیما
 بعد الثانیة اللجوء مرحلة خالل انش���ئت أخرى وثمان 1948 عام حرب بعد األولى اللجوء مرحلة خالل انش���ئت منھا

 -المملكة، جاء انشاؤھا على النحو التالي:  وقرى مدن في البقیة تسكن بینما ،1967عام  حرب
 

 مخیمات الالجئین في المرحلة األولى وعددھا خمسة مخیمات ھي: -أ
 مخیم الزرقاء          .1
 مخیم إربد         .2
 مخیم الحسین       .3
 مخیم الوحدات       .4
 * مخیم مأدبا           .5

  وھي:م، 1967ت بعد عـــــام ئمخیمات النازحین والالجئین في المرحلة الثانیة وعددھا ثمانیة مخیمات وأنش -ب
 مخیم الطالبیة  .1
 مخیم البقعة  .2
 مخیم سوف .3
 مخیم جرش  .4
 مخیم الشھید عزمي المفتي  .5
 * مخیم حي األمیر حسن  .6
 مخیم حطین  .7
 * مخیم السخنة  .8

       ھاان وكالة الغوث لیس لھا مكتباً فی، بمعنى تعتبرھا وكالة الغوث الدولیة مخیمات رس�������میةال ھذه المخیمات( * ) 
تعلیمیة وص��حیة فیھا، وذلك لعدم تس��لیم  ولكن لھا منش��آت  ،( مكتب مدیر مخیم ) وال تقوم بأعمال النظافة وجمع النفایات

بل تم بش���كٍل عش���وائي دون  ،لتقوم بالتنظیم وتحدید الوحدات الس���كنیة وتس���لیمھا لالجئیناالونروا أراض���ي ھذه المخیمات 
في ھذه  المخیمات األخرى، علماً بان وكالة الغوث تقوم بتقدیم خدمات التعلیم والص�������حة واإلغاثةباقي توثیق كما في 

 .دون تمییز المخیمات األخرى كباقيكأي مخیم آخر وتتعامل الحكومة مع ھذه المخیمات  المخیمات الثالثة
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 اهليكل التنظيمي
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 التشريعات الناظمة لعمل دائرة الشؤون الفلسطينية
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 امللخص التنفيذي
التمیز، والحاكمیة الرشـیدة، واسـتدامة التطویر والتحسـین وفق أفضـل تسـعى دائرة الشـؤون الفلسـطینیة نحو تعزیز ثقافة 

الممارسـ��ات في القطاع الحكومي لتفعیل دورھا  وغایتھا المنشـ��ودة في االسـ��ھام في إبراز الدور االردني الداعم للقضـ��یة 
ا للموارد المتاحة، كما وتحرص الفلسـ��طینیة وضـ��مان تقدیم خدمات أفضـ��ل لمجتمع الالجئین الفلسـ��طینیین في األردن وفق

الدائرة على اسـ����تمراریة نھج التخطیط اإلسـ����تراتیجي لمواكبھ المسـ����تجدات ومواجھة التحدیات واسـ����تغالل كافة الفرص 
حضرة ى والمنبثقة من رؤ 2025المتاحة بشـ�������كل ینسـ�������جم مع األھداف الوطنیة التي جاءت في میثاق األردن / رؤیة 

 الجاللة الھاشمیة .

الدائرة في جائزة الملك عبدهللا الثاني لتمیز األداء الحكومي والشــفافیة أكبر األثر في نشــر ثقافة التمیز  الشتراككان  وقد
مجھود عمل مش�ترك لموظفي الدائرة دون الحاجة  ۲۰۲۱ - ۲۰۱۹ورفع قدرات موظفي الدائرة بحیث تعتبر اس�تراتیجیة 

راك مجموعة من الموظفین في دورات مختص��ة بالتخطیط اإلس��ـ���������تراتیجي الى خبراء خارجیین حیث قامت الدائرة باش��
وكیفیة اعداد الخطط التشـغیلیة ووضـع مؤشـرات األداء بحیث شـكل منھم فریق أسـاسـي إلعداد اإلسـتراتیجیة إضـافة 

 الى لجنة التخطیط الرئیسـیة في الدائرة.

 محاور أساسیة، ھي: خمس وقد تم استنباط األھداف اإلستراتیجیة على أساس

 محور متابعة تطورات القضیة الفلسطینیة - 1

 محور وكالة الغوث الدولیة - 2

  الالجئینمحور خدمات - 3

 محور الشراكات والمنظمات الدولیة.- 4

 ، تقني)بشريمحور األداء المؤسسي (مالي، - 5

بناء على المتغیرات الخارجیة الجدیدة  ۲۰۲٤ - ۲۰۲۲بتطویر اس����تراتیجیتھا لألعوام  ۲۰۲۱قامت الدائرة في نھایة عام 
واالولویات الوطنیة والتوجھات العالمیة حیث تم اإلبقاء على المحاور اإلس����تراتیجیة الس����ابقة واعداد أھداف اس����تراتیجیة 

ستراتیجیة نوعیة لمتابعة وتقییم الخطة االستراتیجیة، كما تم تطویر منھجیة التخطیط االستراتیج ي بما جدیدة ومؤشرات ا
من وكیف س��تس��یر في ھذا االتجاه  ھمن تحدید االتجاه الذي س��تس��یر فیالدائرة مكن ت یتوائم مع أفض��ل الممارس��ات العالمیة

خطة إس��تراتیجیة تمثل خارطة الطریق لتحقیق التمیز في األداء وتحقیق احتیاجات ومتطلبات جمیع األطراف  خالل اعداد
 .  دائرة الشؤون الفلسطینیةالمعنیة بعمل 

 ةتوضیح مراحل وخطوات إعداد وتطویر الخطة اإلستراتیجیة ومراحل اعداد الخطط التنفیذی ھذه المنھجیة یتم خالل
بما یتوافق مع متطلبات عمل القطاع الحكومي في االردن والبیئة التي  للمدیریات باإلضافة إلى آلیة المتابعة والتقییم للخطط

   دائرة الشؤون الفلسطینیة.تعمل فیھا 
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 اخلدمات الرئيسية التي تقدمها دائرة الشؤون الفلسطينية
 

 الرقم اسم اخلدمة املديرية املسؤولة عن تقديم اخلدمة

 مدير�ة خدمات ا�خيمات

 مدير�ة التخطيط واملشاريع

(اذن أشغال إيصال عامة طلب إيصال خدمات 

 عداد كهر�اء/عداد مياه/خط هاتف)
1.  

  .2 (سك�ي) أر��يطلب تصر�ح ترميم طابق 

الت فتح مح/محالت تجار�ةطلب تصر�ح ترميم 

 تجار�ة
3.  

  .4 مق��ح) /(قائمطلب تصر�ح بناء طابق أول هند��ي 

  .5 مق��ح) /(قائم ثا�ي هند��يطلب تصر�ح بناء طابق 

  .6 اول مرة) (رخصرخص مهن ا�حالت التجار�ة: 

  .7 طلب تجديد اذن اشغال تجار�ة

  .8 تجاري/ تنازل طلب إلغاء اذن اشغال 

مخالفات �عليمات األبنية �� ا�خيمات وكف الطلب 

 ع��ا �عد ازال��ا
9.  

  .10 تقدم ش�اوى تتعلق بمخالفات االبنية
  .11 طلب قطعة ارض داخل حدود ا�خيمات

  .12 طلب تثبيت وتخصيص وحدة سكنية
  .13 طلب توسع بناء

 مدير�ة تكنولوجيا املعلومات

  مدير�ة خدمات ا�خيمات

  .14 ا�خ�� واملساعداتطرود 

  .15 طلبات مكرمة طالب التوجي�ي

 مدير�ة الشؤون القانونية

وثيقة إثبات حق االنتفاع بوحدة سكنية �� مخيمات 

 الالجئ�ن والنازح�ن الفلسطيني�ن
16.  

وثيقة إثبات حق االنتفاع بوحدة تجار�ة �� مخيمات 

 الالجئ�ن والنازح�ن الفلسطيني�ن
17.  

  .18 أرا��ي الضفة الغر�يةاستعالم واستصدار قيود 
  .19 رفع إشارة حجز أرا��ي الضفة الغر�ية

 مدير�ة خدمات ا�خيمات

فصل  -نقل حصة  -نقل حصة اعاشة (نقل بطاقة 

 حصة)
20.  

  .21 استقدام أبناء قطاع غزة لإلقامة �� األردن
كتاب "عدم مما�عة" ��جيل أبناء قطاع غزة 

 للدراسة باملدارس ا�حكومية وا�خاصة
22.  
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 الرقم اسم اخلدمة املديرية املسؤولة عن تقديم اخلدمة

"عدم مما�عة" ��جيل أبناء قطاع غزة كتاب 

 للدراسة بمراكز التدر�ب امل�ي األردنية
23.  

كتاب عدم مما�عة �عي�ن معلم�ن ابناء قطاع غزة �� 

 املدارس ا�خاصة
24.  

  .25 اثبات نزوح

 مدير�ة الشؤون املالية

سداد أجر املثل �� القضايا املكتسبة الدرجة 

 القطعية
26.  

  .27 (بدون قضايا)سداد أجور أرا��ي ا�خيمات 

 مدير�ة الدراسات واالعالم

  .28 الز�ارات ا�� ا�خيمات

  .29 حق ا�حصول ع�� املعلومة

 مدير�ة األونروا واملنظمات الدولية

  .30 للو�الة  االعفاءات ا�جمركية
  .31 القبول �� مدارس الو�الة

  .32 �عي�ن موظفي الو�الة
ا�جامعات وال�ليات (أردني�ن أو  التحاق طلبةتنسيق 

 او إجراء للتدر�ب بمؤسسات الو�الة، غ�� أردني�ن)

 ذات صلة �عملها أبحاث

33.  

تنسيق انتقال موظف الو�الة من خارج االردن ا�� 

 داخلها
34.  

اقيع بنكية ملؤسسات ا�جتمع  اعتماد و�غي�� تو

 املد�ي املشرفة عل��ا و�الة الغوث
35.  
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 االسرتاتيجيةمدخالت اخلطة 

 أوال:

صاحب اجلحل خطب وتص���ریحات واوراق نقاش���یھ سنياهلامشية اللة ضرة   املعظم امللك عبداهللا الثاني بن احل
والتي تتحدث عن القض���یة الفلس���طینیة باعتبارھا قض���یھ مركزیھ في الس���یاس���ة الخارجیة األردنیة الرتباطھا الوثیق للغایة 

 الحدود و المیاه. الالجئین، (حیث لألردن وصایة على مقدساتھا)، القدسكقضایا  بالمصالح الوطنیة العلیا،

  قرار جملس الوزراء ثانيا:

 / تعلیمات وصالحیات دائرة الشؤون الفلسطینیة 1988/  9/  9تاریخ  11569/  13رقم 

 7/10/2021تار�خ  كتاب التكليف السامي لدولة السيد بشر اخلصاونة ثالثا:

 الحمایة االجتماعیة •
 البنیة التحتیة. •
 القضیة الفلسطینیة. •
 بناء الشراكات •
 الشفافیة والمساءلة •

 األجندة الوطنية رابعا:

 محور التنمیة السیاسیة والمشاركة. .1
 بند تمكین المرأة 
ً وجعلھا شریك االقتصاديزیادة مساھمة المرأة في النشاط  •  للرجل في التنمیة. ا
 محور دعم التشغیل والتدریب المھني .2
 السوق. الحتیاجاترفع قابلیة تشغیل القوى العاملة من خالل التدریب المناسب وبرامج التدریب المالئمة  •
 الى خفض البطالة بین ذوي االحتیاجات الخاصة وتطبیقھا. الموجھةتصمیم البرامج  •
 زیادة مشاركة النساء في القوى العاملة. •
 االجتماعيمحور الرفاه  .3
 بند مكافحة الفقر 
 جھود مكافحة الفقر.تنسیق  •
 تطویر مھارات العمل االجتماعي للعاملین في الرفاه االجتماعي. •
 زیادة انتشار خدمات تمویل المشاریع الصغیرة في المجتمعات الفقیرة. •
 محور التعلیم والتعلیم العالي والبحث العلمي واالبداع .4
 بند التعلیم العام 
 تحسین جودة التعلیم األساسي والثانوي. •
 ع مستوى البنیة التحتیةمحور رف .5
 بند قطاع الطاقة 
 تشجیع المشاریع واإلجراءات الھادفة الى زیادة وعي المواطنین بأسالیب توفیر الطاقة المختلفة. •
 بند حمایة البیئة واستدامتھا 
ً توس�������یع نطاق ادارة النفایات والتخلص من النفایات ومعالجتھا بطریقة س�������لیمة بیئی • والتقلیل من انتاج النفایات  ا

 الصلبة ومعالجتھا واعادة استخدامھا.
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 2025وثيقة األردن  خامسا:

 مبدأ تكافؤ الفرص .1
 ربط عالوات األجور والترقیات في القطاع العام بتقییمات االداء. •
 مبدأ اتباع معاییر عالمیة ألفضل الممارسات. .2
 نطاق واسع.استخدام الشراكات بین القطاعین العام والخاص على  •
 االنفتاح على الفرص واالتجاھات الجدیدة .3
 تمكین المواطنین •
 اتباع معاییر عالمیة ألفضل الممارسات •
 تحقیق نمو مستدام وشامل •
 تعزیز دور المؤسسات •
 الحكومي للتنمیة الوطنیة  التمویل غیر •

 والتعاون الدويل)(موقع وزارة التخطيط  2024-2021الربنامج التنفيذي التأشريي للحكومة  سادسا:

  ة.االصالحات الھیكلیة واالقتصادی •
 .التنمیة السیاسیة وتعزیز سیادة القانون ومكافحة الفساد •
  .رالتحول إلى االقتصاد الرقمي واالخض •
 االنتاجیة.تحفیز االستثمار والقطاعات  •
 التحتیة.خدمات البنیة  •
 االجتماعیة.الخدمات  •
 التشغیل ومكافحة الفقر. •

 االقتصــاد وزارة موقع(2025– 2021االســرتاتيجية الوطنية للتحول الرقمي واخلطة التنفيذية  ســابعا:

 ).والريادة الرقمي

رفع كفاءة االداء الحكومي واالرتقاء بالخدمات الحكومیة لكافة ش���رائح المجتمع وتقدیمھا بص���ورة رقمیة متكاملة  •
 وآمنة.

 2021 – 2016اسرتاتيجية األونروا متوسطة االجل  ثامنا:

 تحلیل السیاق واالفتراضات 
أو اآلتیین مـ��ن سـ��وریا والعـ��راق. إن  الالجئین الفلسـ��طینیین الالجئین سـ��واءسـ��یواصل األردن اسـ��تضافة مالیین  •

ھـ��ذه النزعـ��ة تفـ��رض تحدیـ��ات متنامیـ��ة أمام اسـ��تقرار البلـ��د، وخاصـ��ة اقتصـ��اده ومـ��وارده الطبیعیة المحـ��دودة، 
  .وأبرزھـا المیاه

 الفلسطینیینحتیاجات الالجئین ا : 
 مؤشرات التنمیة اإلنسانیة:  •
  بالمئة مـ��ن الالجئین المقیمیـ��ن خـ��ارج المخیمـ��ـ��ات تحـ��ـ��ت خـ��ـ��ط الفقـ��ـ��ر الوطنـ��ـ�ي  5.13وفـ��ي األردن، یعیـ��ش

ـكل  814) ـ ـنة ل ـي السـ ـ ـاً ف ـ ـاراً أردنی ـ ـن الالجئین المقشــخص (دین ـ ـر ب ـ ـدل الفق ـع معـ ـ ـا یرتف ـ ـن في فیم یمی
 .)بالمئة 7.30المخیمــات بشــكل ملمــوس لیصــل إلــى 

 ن الالجئـات اإلنـاث تتأخــر عــن مثیالتھــا بـیـن الالجئین الذكــور یال تـزال معـدالت معرفـة القـراءة والكتابـة بـ
ـ ـق إنجازات ملموسـة عب ـى الرغـم مـن تحقی ـروا، عل ـل األون ـم عمـ ـ ـع أقالی ـ ـي جمی ـ ـي ف ـ ر الوقـت. كمـا تعان

النســاء الالجئـات مــن انخفــاض مســتویات التشــغیل وارتفــاع مســتویات البطالــة فــي أغلــب أقالیــم عمــل 
 األونــروا.
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  ـا ـة لھـ ـة الفــرص المتاحـ ـ ـبب محدودی ـر بسـ ـة للخطـ ـباب معرضـ ـن الشـ ـات المحـددة مـ ـ ـد بعــض الفئ تعـ
اإلقصــاء والتمییــز والحرمــان المسـتمر مـن الحقـوق. ففـي األردن، یعـد الشـباب فـي مجتمـع الالجئیـن نتیجــة 

 القادمـین مـن غـزة معرضیـن للفقـر.

/  2020تقرير نتائج حتليل الواقع الراهن للشــباب الالجئني الفلســطينيني يف املخيمات يف األردن  تاســعا:

 ية طمي لتنمية املوارد البشر

 عوامل التوتر واإلجھاد النفسي االجتماعي التي یمكن تصنیفھا كالتالي: 
 .والبطالة: الفقر االقتصادیةالعوامل والقیود  •
 العوامل والتحدیات االجتماعیة: االكتظاظ والمحیط االجتماعي. •
 :عوامل المرونة والمنعة التي تخفف من أثر العوامل الضاغطة 

 والعالقات االجتماعیة ورأس المال. والصحةالقدرة على التحمل: المھارات والتعلیم  •
المشاركة المجتمعیة: المشاركة في التأثیر على القرارات التي تمس ظروفھم المعیشیة والتي تجعلھم أكثر  •

 .ك زمام المبادرة والتحكم في ظروف حیاتھمالقدرة على التعبیر عن أنفسھم وامت
 اتأھم التوصی 

 .) الوضع االجتماعي ورأس المال المجتمعي:(بناء جسور بین الالجئین الفلسطینیین •
 .) السوقالتعلیم والوصول للخدمات التعلیمیة (تعلیم مھني یلبي حاجات  •
 .) اقتصاديالعمل والوصول إلى خدمات التوظیف (المشاركة مجتمعیة فعالة دون تمكین  •
 .) مكتظةظروف السكن في المخیم واإلسكان (المساحات الشبابیة ضرورة في مخیمات  •
الصحة العامة وتشمل الصحة النفسیة والوصول إلى الخدمات الصحیة (رعایة وخدمات صحة نفسیة موجھة  •

 .) للشباب

 (اجلزء الثاني)   PARTأهداف مشروع تعزيز تأثري الالجئني الفلسطينيني على ظروفهم املعيشية عاشرا:

  والمش����اركة االقتص����ادیة مع التركیز على  االجتماعیة،والمش����اركة  واالجتماعي،تمكین المجتمع الرفاه النفس����ي
 الشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة.

 على سبیل المثال إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة المجتمعیة،األنشطة  •
المنظمات  غزة،فس����ي االجتماعي (مراكز األس����رة في دعم المجتمع المحلي للص����حة النفس����یة والدعم الن •

 المجتمعیة في األردن)
 . تمكین الشباب والربط مع التعاونیات ذات الفرص المدرة للدخل والقطاع الخاص •

 )SDJ 2015-2030أهداف ومقاصد التنمية املستدامة (األمم املتحدة  احدى عشر:

 القضاء على الفقر. •
 الصحة الجیدة والرفاه. •
 التعلیم الجید. •
 المیاه النظیفة والنظافة الصحیة. •
 الصناعة واالبتكار والھیاكل األساسیة. •
 مدن ومجتمعات محلیة مستدامة. •
 عقد الشراكات لتحقیق األھداف. •
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 : حتديد احتياجات أصحاب العالقةثاني عشر

وفیما یلي أھم  2017دراس����ة عام ال یوجد دراس����ة حدیثة بالخص����وص في دائرة الش����ؤون الفلس����طینیة ولكن تم مراجعة 
 البنود:

 (موظفین) وحوافزتدریب وتطویر , مكافئات  •
المنظمات  (بعضالعمل في المخیمات  وتس���ھیلتزویدھم بمقترحات مش���اریع یمكن تنفیذھا في المخیمات  •

 الدولیة).

 2017-2016الدورة الثامنة الثاني للتميز التقرير التقييمي جلائزة امللك عبداهللا  ثالث عشر:

 :فرص التحسین 
اإلس����تراتیجیة إال أنھا لم تقم بوض����ع نظام متكامل  والمؤش����راتبالرغم من قیام القیادة بتبني مجموعھ من النتائج  •

المحددة حیث أنھ لم یتم  والمس������تھدفاتمنھ في اجراءات تطویر القدرات لتحقیق النتائج  لالس������تفادةإلدارة األداء 
 2017 – 2015تحقیق ھذه النتائج للسنوات 

الدائرة في ھذا  ودورالموظفین اال أنھ لم تحدید احتیاجات المجتمع  ومشاركةبالرغم من وجود نشاطات اجتماعیة  •
 المجال.

 على االستراتیجیة. وأثرهلم تعتمد االدارة في تحدید أولویات المخاطر على أھمیة الخطر  •
 ذلك على الخطة االستراتیجیة. وانعكاستتبنى وسائل لتحدید احتیاجات الشركاء  ال •
 والخارجیة.ال یوجد استجابة للمتغیرات الداخلیة  •
 ال یوجد مقارنات معیاریة. •
 ال یتم تعمیم االستراتیجیة على أصحاب العالقة. •
 ال یوجد أھداف خاصة بمبادئ تكافؤ الفرص. •
 بنسب انجاز األھداف.ال یوجد ربط لألداء الوظیفي  •

مراجعة اسرتاتيجية دائرة الشؤون الفلسطينية / شركة املنظور املوازي لالستشارات االدارية ,  رابع عشر:

 الدويل.)  لإلمناءدائرة الشؤون الفلسطينية، الوكالة االملانية 
نیین، وحجم الجھد المبذول من إن األثر النوعي لعمل الدائرة، والتأثیر النوعي المعمق على حیاة الالجئین الفلسطی •

التأثر النوعي بقي منحصرا في حسابات كمیة ال تظھر في كثیر من المواضع مقدار الجھد  إلحداثكوادر الدائرة 
 واألثر والتأثیر.

تعتبر دائرة الشؤون الفلسطینیة أن توجھاتھا المستقبلیة ستركز بشكل أكبر وأكثر تكثیفا على تخطیط وتنفیذ برامج  •
موارد تتجاوز تلك المتاحة لھا من موازنة الحكومة، مما یفرض على الدائرة توس���یع دائرة  حعلى األرجس���تطلب 

 الشراكات مع الممولین والشركاء العالمیین واالقلیمیین والمحلیین.
تطویر وتنفیذ برنامج تطبیقي لبناء القدرات االستراتیجیة البرامجیة یفضي الستراتیجیة برامجیة متكاملة باستخدام  •

 منھجیة التخطیط االستراتیجي البرامجي الموجھ نحو تحقیق النتائج 

  نتائج دراسات الرضا (متلقي خدمة، الرضا الوظيفي، الشركاء): خامس عشر

 2025-2019ة الوطنية للشباب االسرتاتيجي سادس عشر:

 تعزیز دور الشباب. •
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 حتليل البيئة الداخلية واخلارجية

 : تحليل البيئة الداخليةأو��

 نقاط الضعف نقاط القوة العوامل الداخلیة

الھیكل التنظیمي 
STRUCTURE 

 القرار. صنع في مركزیھ ال -
 المخیمات في خدمات لجان وجود -

 انجاز على الدائرة وتساعد تسھل
 .العمل

 بحاجة تنظیمي ھیكل -
  .تحدیث الى

 

عدم وجود آلیة واضحة  - دلیل الحاكمیة المؤسسیة. - VALUESالقیم 
 لقیاس نسبة تجذر القیم.

النظم اإلداریة 
والفنیة 

SYSTEMS 

 .والرقمنة االتمتة نحو التوجھ -
 بنیة( الدائرة داخل للعمل مناسبة بیئة -

 )وتقنیھ تحتیة
 في المخیمات. بنیة تحتیة مؤھلة -
 عن شاملھ بیانات قاعدة توفر -

 .الالجئین
 .والمتابعة المراقبة الیات فعالیة زیادة -
 الكترونیة. خدمات منصة -
 .الكتروني الموقع -

 التقنیة المھارات ضعف -
 الموظفین بعض لدى
 .المستویات كافة على

 

 STAFFالعاملون 

 المخیمات. إدارة في والكفاءة الخبرة -
 واستقطاب حوافز نظام توفر -

  .الموظفین على والمحافظة الخبرات
 المھارات ونقل المعرفة استراتیجیة -

 الموظفین. بین
وجود فرق تقوم بعمل تشاركي داخل  -

 الدائرة.

 الذي الكبیر العمل حجم -
 عدد مع یتناسب ال

 .الموظفین
بمھارات  ضعف -

 ل.االتصال والتواص

المھارات 
SKILLS 

 الى الوصول في الدائرة خبرة -
 .المانحة والجھات الدولیة المنظمات

 مع التنسیق ضعف -
 المجتمع مؤسسات

 المخیمات داخل المدني

األنماط اإلداریة 
STYLE 

 الخدمات لجان مخصصات زیادة -
 نتیجة الذاتي والدخل الحكومیة

 .االستثمارات
 .والتحدیث التطویر تدعم قیادة -
 األفكار ورصد تقییم وجود الیھ -

 .وتنفیذھا اإلبداعیة

 

سابعاً: 
االستراتیجیة 

STRATEGY 

 المتعلقة والتقاریر الدراسات توفر -
 .الفلسطینیة بالقضیة

 تعمل االزمات إلدارة لجنة وجود -
  المخاطر. إدارة خطة تنفیذ على

دعم اإلدارة لفكر التخطیط  -
االستراتیجي والتطویر المؤسسي في 

 الدائرة.

السنویة الموازنة المالیة  -
ال تغطي متطلبات 

 المخیمات.
عدم اجراء دراسة  -

تحدید حاجات أصحاب 
 العالقة.
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 : تحليل البيئة الخارجيةثانيا
 التھدیدات الفرص العوامل الخارجیة

 العوامل السیاسیة

 .االستقرار السیاسي في االردن -
وجود منظمات دولیة تعمل مع  -

 الدائرة وتثق بعملھا.
األردني الداعم الموقف الرسمي  -

للقضیة الفلسطینیة وحق العودة 
 لالجئین الفلسطینیین.

عدم االستقرار في دول الجوار  -
وما ینتج عنھ موجات لجوء 

 .الى األردن
 .زیادة عجز موازنة االونروا -
انخفاض مستوى الخدمات التي  -

تقدمھا االونروا داخل وخارج 
 المخیمات.

العوامل 
 االقتصادیة

 السامیة. المبادرات الملكیة -
الدعم الحكومي الستقطاب المنح  -

الخارجیة لتمویل مشاریع التنمیة 
 الوطنیة.

عدم كفایة المخصصات المالیة  -
 للدائرة.

تزاید االحتیاجات من الخدمات  -
 .داخل المخیمات

 .جائحة كورونا وتداعیاتھا -

العوامل 
 االجتماعیة

وجود مؤسسات للمجتمع المدني  -
 الفاعلة في المخیمات.

 

اع نسب البطالة والفقر في ارتف -
 المخیمات.

االكتظاظ السكاني والنمو  -
السكاني المرتفع في 

 المخیمات.
تدني الوعي نحو المسؤولیة  -

 المجتمعیة في المخیمات.
العوامل 

 التكنولوجیة
التوجھ الحكومي نحو تطبیق  -

  الحكومة االلكترونیة.

التوجھ العالمي نحو حلول صدیقة  - العوامل البیئیة
 للبیئة.

انخفاض مستوى الخدمات التي  -
تقدمھا االونروا داخل وخارج 

 المخیمات.
ضعف شبكات الصرف  -

 الصحي في بعض المخیمات.

  العوامل القانونیة
 .ضعف انفاذ تعلیمات الدائرة -
تكالیف أراضي المخیمات  -

 .المستأجرة
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  SWOT Analysisالتحليل الرباعي : ثالثا
 

 نقاط الضعف
التقنیة لدى بعض ضعف المھارات  •

 الموظفین على كافة المستویات.
عدم اجراء دراسة تحدید حاجات  •

 أصحاب العالقة.
 ھیكل تنظیمي بحاجة الى تحدیث. •
لقیاس نسبة  واضحةعدم وجود آلیة  •

 تجذر القیم.
 ضعف بمھارات االتصال والتواصل. •
ضعف التنسیق مع مؤسسات المجتمع  •

 .المدني داخل المخیمات
الكبیر الذي ال یتناسب مع حجم العمل  •

 عدد الموظفین.

 نقاط القوة
 الخبرة والكفاءة في إدارة المخیمات. •
خبرة الدائرة في الوصول الى المنظمات  •

 الدولیة والجھات المانحة.
 وجود كوادر مؤھلة. •
تبني اإلدارة لفكر التخطیط االستراتیجي  •

المؤسسي وإدارة المخاطر في  والتطویر
 الدائرة.

خدمات في المخیمات تسھل وجود لجان  •
 العمل.وتساعد الدائرة على انجاز 

 منصة خدمات الكترونیة. •
 توفر قاعدة بیانات شاملھ عن الالجئین. •

 

األھداف اإلستراتیجیة التي تمكن المؤسسة من 
 استغالل الفرص في التغلب على نقاط الضعف

 األداء المؤسسي. رفع كفاءة •
 

المؤسسة من استخدام األھداف اإلستراتیجیة التي تمكن 
 نقاط القوة في استغالل الفرص.

الدور األردني اتجاه القضیة  وابرازتعزیز  •
 الفلسطینیین. والالجئینالفلسطینیة 

استقطاب الدعم المالي والفني لالجئین  •
الفلسطینیین مع التركیز على الفئات األكثر 
 ھشاشھ (الشباب, ذوي االحتیاجات, المرأة)

 
 

 الفرص
 السیاسي في االردن.االستقرار  •
الموقف الرسمي األردني الداعم  •

للقضیة الفلسطینیة وحقوق الالجئین 
 الفلسطینیین.

 المبادرات الملكیة السامیة. •
الدعم الحكومي الستقطاب المنح  •

الخارجیة لتمویل مشاریع التنمیة 
 الوطنیة.

وجود منظمات دولیة تعمل مع  •
 الدائرة وتثق بعملھا.

تطبیق التوجھ الحكومي نحو  •
 الحكومة االلكترونیة.

وجود مؤسسات للمجتمع المدني  •
 الفاعلة في المخیمات.

التوجھ العالمي نحو حلول صدیقة  •
 للبیئة

األھداف اإلستراتیجیة التي تمكن المؤسسة من 
 التھدیدات ومواجھةالتغلب على نقاط الضعف 

تحسین الظروف المعیشیة داخل  •
 المخیمات وبما یحقق متطلبات التنمیة

 المستدامة.
 

 

األھداف اإلستراتیجیة التي تمكن المؤسسة من استخدام 
 نقاط القوة في مواجھة التھدیدات

متابعة ودعم واإلشراف على عمل وكالة  •
 .والتواصلالغوث الدولیة وتعزیز االتصال 

تحسین الظروف المعیشیة داخل المخیمات  •
 وبما یحقق متطلبات التنمیة المستدامة.

 
 

 

 
 التھدیدات

تزاید االحتیاجات من الخدمات  •
 داخل المخیمات.

انخفاض مستوى الخدمات التي  •
تقدمھا االونروا داخل وخارج 

 المخیمات.
االكتظاظ السكاني والنمو السكاني  •

 المرتفع في المخیمات.
ارتفاع نسب البطالة والفقر في  •

 المخیمات.
 لتلبیةالمناسبة  الموازنةعدم توفر  •

 احتیاجات المخیم من وزارة المالیة.
تكالیف أراضي المخیمات  •

 المستأجرة.
ضعف شبكات الصرف الصحي في  •

 بعض المخیمات.
تدني الوعي في المخیمات نحو  •

 .المسؤولیة المجتمعیة
االكتظاظ السكاني والنمو السكاني  •

 المرتفع في المخیمات.
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 / دائرة الشؤون الفلسطينية ا��ستراتيجية وا��هدافالمحاور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2024 - 2022 األهداف اإلسترات�ج�ة المحاور اإلسترات�ج�ة الرقم
الدور األردني اتجاه القض�ة الفلسطین�ة  وابرازتعز�ز  محور متا�عة تطورات القض�ة الفلسطین�ة 1

 الفلسطینیین والالجئین
عمل و�الة الغوث الدول�ة متا�عة ودعم واإلشراف على  محور و�الة الغوث الدول�ة 2

 وتعز�ز االتصال والتواصل
تحسین الظروف المع�ش�ة داخل المخ�مات و�ما �حقق  محور خدمات الالجئین 3

 متطل�ات التنم�ة المستدامة

لالجئین الفلسطینیین مع  والفنياستقطاب الدعم المالي  الدول�ة والمنظماتمحور الشراكات  4
ذوي  التر�یز على الفئات األكثر هشاشه (الش�اب,

 )المرأة  االحت�اجات,

5 
 األداء المؤسسيمحور 

 ، تقني)�شري (مالي، 
 

 األداء المؤسسي رفع �فاءة
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 وا��ستراتيجيةا��هداف الوطنية 
 االهداف االسترات�ج�ة الهدف الوطني الرقم

1 
االستقرار المالي والنقدي وض�ط عجز الحفاظ على 

 الموازنة و�ناء نظام مالي �فوء وقلیل المخاطر
 األداء المؤسسي رفع �فاءة

2 
خفض مستو�ات الفقر وال�طالة و�ناء نظام حما�ة 

 اجتماع�ة فعال
تحسین الظروف المع�ش�ة داخل المخ�مات 

 و�ما �حقق متطل�ات التنم�ة المستدامة
3 

 القض�ة الفلسطین�ة
تعز�ز وابراز الدور األردني اتجاه القض�ة 

 الفلسطین�ة والالجئین الفلسطینیین
4 

ز�ادة انتشار خدمات تمو�ل المشار�ع الصغیرة في 
 المجتمعات الفقیرة

استقطاب الدعم المالي والفني لالجئین 
الفلسطینیین مع التر�یز على الفئات األكثر 
 هشاشه (الش�اب, ذوي االحت�اجات, المرأة)

5  
استخدام الشراكات بین القطاعین العام والخاص 

 على نطاق واسع

استقطاب الدعم المالي والفني لالجئین 
الفلسطینیین مع التر�یز على الفئات األكثر 
 هشاشه (الش�اب, ذوي االحت�اجات, المرأة)

تحسین الظروف المع�ش�ة داخل المخ�مات 
 و�ما �حقق متطل�ات التنم�ة المستدامة

متا�عة ودعم واإلشراف على عمل و�الة الغوث 
 .الدول�ة وتعز�ز االتصال والتواصل

 األداء المؤسسي رفع �فاءة التحول إلى االقتصاد الرقمي واالخضر 6

 خدمات البن�ة التحت�ة 7
تحسین الظروف المع�ش�ة داخل المخ�مات 

 و�ما �حقق متطل�ات التنم�ة المستدامة

الحكومي واالرتقاء �الخدمات رفع �فاءة االداء  8
الحكوم�ة لكافة شرائح المجتمع وتقد�مها �صورة 

 رقم�ة متكاملة وآمنة
 األداء المؤسسي رفع �فاءة
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 الخريطة ا��ستراتيجية
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 2024 – 2022املؤشرات اإلسرتاتيجية 
 المستھدفةالقیم  القیم المرجعیة المسؤولیة المؤشر اإلستراتیجي الھدف اإلستراتیجي

2020 2021 2022 2023 2024 
تعزیز وابراز الدور 
األردني اتجاه القضیة 
الفلسطینیة والالجئین 

 الفلسطینیین

نسبة رضا المعنیین عن 
التقاریر الصادرة عن 

 المدیریة

مدیریة الدراسات 
 واالعالم

- - 75% 80% 85% 

متابعة ودعم 
واإلشراف على عمل 
وكالة الغوث الدولیة 
وتعزیز االتصال 

 والتواصل

نسبة رضا وكالة الغوث 
حول عملیة الدعم 
 واالتصال والتواصل

مدیریة االونروا 
 والمنظمات الدولیة

- - 80% 82% 84% 

تحسین الظروف 
المعیشیة داخل 

المخیمات وبما یحقق 
متطلبات التنمیة 

 المستدامة

نسبة المشاریع المنفذة من 
المقترحة بناء على 

 الخدمات توصیات لجان

مدیریة خدمات 
 المخیمات

- - 30% 35% 40% 

نسبة التحصیل من 
 المشاریع االستثماریة

50% 55% 60% 65% 70% 

نسبة الرضا عن الخدمات 
 المقدمة من مكاتب الدائرة

- - 70% 75% 80% 

نسبة مشاریع المبادرات 
منفذة من مجموع الملكیة ال

المشاریع الموافق علیھا من 
 الدیوان الملكيقبل 

 
مدیریة التخطیط 

 والمشاریع

30.5% 52.4% 70% 84% 100% 

عدد المساكن التي تم 
ترمیمھا بناء على موازنة 

 الدولة

39 42 100 100 100 

نسبة مشاریع تأھیل وصیانة 
الحدائق والمالعب 

من  والفراغات العامة
 .االحتیاجات 

90% 90% 95% 95% 95% 

التحتیة  نسبة مشاریع البنیة
(تعبید , انارة, میاه 

 من االحتیاجات  أمطار,..)

40% 40% 45% 50% 55% 

استقطاب الدعم المالي 
والفني لالجئین 
الفلسطینیین مع 

التركیز على الفئات 
األكثر ھشاشھ 
(الشباب, ذوي 

 االحتیاجات, المرأة)

نسبة المشاریع المنفذة من 
 المقترحة

 
مدیریة االونروا 

 الدولیةوالمنظمات 

60% 60% 65% 70% 75% 

نسبة رضا المستفیدین عن 
 المشاریع المنفذة

- - 70% 75% 80% 

      نسبة رضا الشركاء
نسبة المشاریع الموجھة 

 للفئات االكثر ھشاشة
- - 50% 53% 56% 

رفع كفاءة األداء 
 المؤسسي

مدیریة الشؤون  نسبة الرضا الوظیفي
 االداریة

- - 50% 77% 92% 
 %95 %90 %85 - - نسبة اعادة ھندسة العملیات
 %96 %93 %90 - - نسبة تجذیر القیم الجوھریة
 %95 %95 %95 %95 %95 فریق التحلیل نسبة رضا متلقي الخدمة
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نسبة االستجابة 
 %95 %89 %83 - - فریق الشكاوى لالستفسارات والشكاوى

عدد االستیضاحات 
والمذكرات االداریة 

والمالیة الواردة من دیوان 
 المحاسبة

 
وحدة الرقابة 

 والتدقیق الداخلي

15 13 10 8 6 

نسبة التوصیات المنفذة من 
 التوصیات المقترحة

40% 60% 65% 70% 75% 

مدیریة الشؤون  نسبة انجاز القضایا القانونیة
 القانونیة

85% 85% 85% 85% 85% 

 نسبة االلتزام بالموازنة

الشؤون مدیریة 
 المالیة

100% 100% 100% 100% 100% 
نسبة خفض النفقات 

 التشغیلیة
4.3% 1.1% 1.5% 1.8% 2% 

نسبة الخفض في قیمة 
الفوائد / أجور أراضي 

 المخیمات

20% 27.9% 30% 30% 30% 

نسبة الرضا عن المكافآت 
 والحوافز

مدیریة الشؤون 
 االداریة

     

مدیریة تكنولوجیا  نسبة اإلجراءات المؤتمتة
 المعلومات

11% 37% 55% 77% 93% 
 %91 %77 %45 %22 %8 نسبة الخدمات المؤتمتة

 %100 %100 %100 %100 %100 الكفاءة االلكترونیة
 رضى متلقي الخدمةنسبة 

 عن الخدمات االلكترونیة
مدیریة الشؤون 

 االداریة
- -    
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 اإلسرتاتيجيةارتباط العمليات باخلطة 
 العملیات االھداف اإلستراتیجیة المحاور اإلستراتیجیة الرقم
محور متابعة تطورات القضیة  1

 الفلسطینیة

تعزیز وابراز الدور األردني 
اتجاه القضیة الفلسطینیة والالجئین 

 الفلسطینیین

اعداد الدراسات والتقاریر المتعلقة بالقضیة 
 الفلسطینیة

2 
 الدولیةمحور وكالة الغوث 

متابعة ودعم واإلشراف على عمل 
وكالة الغوث الدولیة وتعزیز 

 .االتصال والتواصل
 متابعة وتسھیل عمل وكالة الغوث

3 
 محور خدمات الالجئین

تحسین الظروف المعیشیة داخل 
المخیمات وبما یحقق متطلبات 

 التنمیة المستدامة

 ادارة خدمات الالجئین في المخیمات

 المخیماتادارة شؤون 
4 

محور الشراكات والمنظمات 
 الدولیة

استقطاب الدعم المالي والفني 
لالجئین الفلسطینیین مع التركیز 

على الفئات األكثر ھشاشھ 
(الشباب, ذوي االحتیاجات, 

 المرأة)

 ادارة الشركاء

 استقطاب الشراكات

5 
 

 محور األداء المؤسسي
 المؤسسيرفع كفاءة األداء  ، تقني)بشري(مالي، 

 تخطیط الموارد البشریة
 ادارة عالقة الموارد البشریة

 تنمیة الموارد البشریة
 ادارة خدمات الموارد البشریة

 ادارة الرواتب واالجور
 تصنیف متلقي الخدمة

 رضى المتعاملین
 خدمة المتعاملین

 الرقابة
 ادارة المرافق والمخزون

 الموارد المالیة ادارة
 ادارة لوجستیة

 ربط االلكتروني
 خدمات الكترونیة

 امن وسریة المعلومات
 الدعم الفني

 

 

 

 

 


	كلمة عطوفة المدير العام
	الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية
	نبذة تاريخية عن دائرة الشؤون الفلسطينية
	الهيكل التنظيمي
	التشريعات الناظمة لعمل دائرة الشؤون الفلسطينية
	الملخص التنفيذي
	الخدمات الرئيسية التي تقدمها دائرة الشؤون الفلسطينية
	مدخلات الخطة الاستراتيجية
	أولا:
	أصحاب العلاقة Stakeholders
	ثانيا: تحليل البيئة الخارجية
	ثالثا: التحليل الرباعي SWOT Analysis

	المحاور والأهداف الإستراتيجية / دائرة الشؤون الفلسطينية
	الأهداف الوطنية والإستراتيجية
	الخريطة الإستراتيجية
	المؤشرات الإستراتيجية 2022 – 2024
	ارتباط العمليات بالخطة الإستراتيجية

