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 نبذة تاريخية عن دائرة الشؤون الفلسطينية 
 
 

رض المحتلة، لتحل محلها  تم إلغاء وزارة شؤون األحيث   1988عام داري مع الضفة الغربية  القانوني واإل  االرتباطبفك    األردنيبعد القرار  تأسست دائرة الشؤون الفلسطينية 
 على شؤون الالجئين والنازحين الفلسطينيين في األردن.  الرعاية واإلشرافي تتولى لغاية األن  دائرة الشؤون الفلسطينية الت 

( والذي تضمن المهام  1988الموافقة على )تعليمات ومهام دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة  17/9/1988بتاريخ حيث قرر مجلس الوزراء األردني في جلسته المنعقدة  
 والصالحيات التالية: 

 رصد ودراسة وتحليل األمور المتعلقة بالشؤون الفلسطينية في داخل األرض الفلسطينية وخارجها .1
 متابعة الشؤون الفلسطينية عربيا واسالميا ودوليا   .2
 اركة في اعمال اللجنة األردنية الفلسطينية المشتركة في مجال دعم صمود أبناء األرض الفلسطينية المحتلة المش .3
 تنظيم االتصاالت التي تتطلبها اعمال وكالة الغوث الدولية وتنسيقها مع الوزارات والدوائر الحكومية  .4
 ت العامة وفقا لالتفاقية المبرمة بين الحكومة والوكالة بهذا الخصوص التنسيق مع وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في تقديم الخدما  .5
 القيام بزيارات لمؤسسات وكالة الغوث الدولية في المملكة ومتابعة شؤون تلك المؤسسات .6
 ومعالجة قضاياهم وإدارة شؤون المخيمات في محافظات المملكة بالتنسيق مع الوزارات والدوائر األخرى ازحينشراف على شؤون الالجئين والناال .7
 ة لمعالجتها دراسة قضايا ابناء األرض الفلسطينية المحتلة ذات العالقة بالدوائر الحكومية والمؤسسات العامة واألهلية والتنسيق مع األجهزة المختص .8
وائر المختصة في تنظيم عملية انتقال األشخاص عبر الجسور والمساهمة في حل القضايا التي تنشأ خالل مدة زيارة األرض الفلسطينية  التنسيق مع الوزارات والد .9

 المحتلة للمملكة او اإلقامة فيها او السفر عبرها للخارج 
جاءت دائرة الشؤون    ردن،ئين والنازحين الفلسطينيين في األن مخيمات الالجدارة شؤوجهزة الرسمية إلردنية العديد من األت ملكية متعاقبة أنشأت الدولة األوبتوجيها

 -وهي:  1948الفلسطينية وريثة لها السنوات منذ حدوث نكبة فلسطين عام 
 

  وزارة شؤون الالجئين 
 

ثناء أ ين الذي أُجبروا على ترك ديارهم  لالجئين الفلسطيني  هتمامواالول من أجل تقديم الرعاية  لة المغفور له الملك عبد هللا األوذلك بتوجيهات من جال   1949والتي أنشأت عام  
 .1948ولى عام سرائيلية األاإل  –وعقب الحرب العربية 

 نشاء والتعمير وزارة ال 
 

ي المملكة، بما فيه المساهمة بشؤون الالجئين الفلسطينيين ف  هتمامواالليها مسؤولية الرعاية  إول حيث آلت  لة المغفور له الملك عبد هللا األبتوجيهات من جال  1950أنشأت عام  
 ، وبالتعاون مع وكالة الغوث الدولية. جتماعية واالوالصحية ضافة الى جهود كبيرة في النواحي التعليمية ي الضفتين الغربية والشرقية، باإلنشاء مخيمات لهم ف إ في 

 لغاثة النازحين يا  اللجنة الوزارية العل 
 

شراف على شؤون الضفة الغربية وشؤون النازحين  طالل وعضوية تسعة وزراء، وذلك لإلجاللة الملك الحسين بن  المغفور له بإذن هللا  برئاسة    1967تشكلت هذه اللجنة بعد عام  
 .1967الفلسطينيين بعد حرب 
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 اللجنة العليا لشؤون األرض المحتلة  
 

 لمعالجة شؤون الضفة الغربية المحتلة   1967تشكلت هذه اللجنة بعد عام 

 ة رض المحتل المكتب التنفيذي لشؤون األ 
 

 رض المحتلة وأُْلحـِـق بمجلس الوزراء.سكرتارية للجنة العليا لشؤون األ كجهاز 1972عام   أنشأوالذي 

 ة المحتل رض  وزارة شؤون األ 
 

 الالجئين والنازحين الفلسطيني نشاء والتعمير والمكتب التنفيذي في رعاية شؤون لتحل محل وزارة اإل 1980زارة عام أنشأت هذه الو
 

 
 نتيجة وذلك ووطنهم،  أرضهم هجر إلى فلسطيني لفأ  (750) حوالي الفلسطينية( اضطر األولى )النكبة سرائيليةاإل العربية الحرب اندالع ومع 1948 العام يفف
 .الفلسطينيين بحق  سرائيليةاإل القوات نفذتها قسري تهجير لعمليات

 

 عدد أن إلى 2015 عام  ((UNRWA ونروااأل ة الدولي الغوث لوكالة الرسمية اإلحصاءات تشير حيث الفلسطينيين، الالجئين هؤالء من األكبر النصيب لألردن كانو
 الخمس: عملياتها مناطق في لديها المسجلين  الفلسطينيين  الالجئين عدد  جمالي إ من  % 40 يشكلون ما نسبته الجئ، مليون (2.2) بلغ نحو األردن في الفلسطينيين الالجئين
 .غزة وقطاع الغربية، الضفة  ،لبنان سوريا،  األردن،

 

 قبل من المملكة ارض على انشاؤها  تم مخيما   عشر ثالثة في يقيمون من هؤالء الالجئين الفلسطينيين  ألف  380 الـ  يقارب  ما أن الى  أيضا   االحصائيات  تلك  وتشير  كما
 بعد الثانية اللجوء مرحلة خالل انشئت أخرى وثمان 1948 عام حرب بعد ولىاأل اللجوء مرحلة خالل انشئت منها الدولية، خمس الغوث وكالة مع بالتنسيق ردنيةاأل الحكومة
 - التالي: المملكة، جاء انشاؤها على النحو   وقرى مدن في البقية تسكن بينما ،1967عام  حرب
 

 هي: وعددها خمسة مخيمات  المرحلة األولىالجئين في  مخيمات ال - أ
 

 مخيم الزرقاء           .1
 ربد         إمخيم  .2
 مخيم الحسين        .3
 مخيم الوحدات        .4
   مأدبا* مخيم  .5

           
 م، وهي :  1967مخيمات النازحين والالجئين في المرحلة الثانية وعددها ثمانية مخيمات وأنشأت بعد عـــــام  -ب

 

 مخيم الطالبية   .1
 مخيم البقعة   .2
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 مخيم سوف .3
 مخيم جرش  .4
 مخيم الشهيد عزمي المفتي   .5
 * مخيم حي األمير حسن   .6
 مخيم حطين   .7
 * مخيم السخنة   .8

عمال النظافة  أوم بوكالة الغوث الدولية ليست مخيمات رسمية وهذا يعني ان وكالة الغوث ليس لها مكتبا  في المخيم ) مكتب مدير مخيم ( وال تقهذه المخيمات) * ( تعتبرها  
ت السكنية وتسليمها لالجئين بل تم  وجمع النفايات ولكن لها منشآت  تعليمية وصحية فيها، وذلك لعدم تسليم الوكالة األراضي المخصصة للمخيم لتقوم بالتنظيم وتحديد الوحدا

غاثة كأي مخيم آخر وتتعامل الحكومة مع هذه المخيمات ديم خدمات التعليم والصحة واإلبشكٍل عشوائي دون توثيق كما تم في المخيمات األخرى، علما  بان وكالة الغوث تقوم بتق
 ال فرق بينها وبين المخيمات األخرى. 
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 الشؤون الفلسطينية   التنظيمي لدائرة الهيكل  
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 ملخص تنفيذي 
 

أفـضل الممارـسات في القطاع الحكومي لتفعيل دورها  وفق  والتحـسين  التطوير  واـستدامة  الرـشيدة،  والحاكمية  التميز،  ثقافة  تعزيزدائرة الـشؤون الفلـسطينية نحو  تـسعى

طينيين في األردن وفقا للموغايتها المنـشودة في  هام في إبراز الدور األردني الداعم للقضـية الفلـسطينية وضـمان تقديم خدمات أفضـل لمجتمع الالجئين الفلـس وارد  االـس

تيجي لمواكبه المسـتجدات ومواجهة التحديات و اسـتغالل كافة الفرص المتاحة بشـكل ينسـجم مع ، كما وتحرص الدائرة على اسـتمرارية نه  التخطيط االسـتراالمتاحة

 ( والمنبثقة من رؤيا حضرة الجاللة الهاشمية  2025األهداف الوطنية التي جاءت في ميثاق )األردن / رؤية 

ــتراك الدائرة في جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي وال ــفافية  وكان الش رفع قدرات موظفي الدائرة بحيث تعتبر هذه في نشــر ثقافة التميز واألثر    أكبرش

حيث قامت الدائرة باشراك مجموعة من الموظفين في دورات مختصة  االـستراتيجية وألول مرة مجهود عمل مشترك لموظفي الدائرة دون الحاجة الى خبراء خارجيين  

طط التشـغيلية ووضـع مؤشـرات األداء شـكل منهم فريق أسـاسـي إلعداد االسـتراتيجية إضـافة الى لجنة التخطيط الرئيسـية في  بالتخطيط االسـتراتيجي وكيفية اعداد الخ

 الدائرة  

   وفقا لمنهجيات 2021-2019ة لالعوام  ومن هنا فقد قامت الدائرة باعداد الخطة االستراتيجي

 والداخلية  الخارجية  البيئة  تحليل منهجية -1

 المعنيين  العالقة  أصحاب  تحليل منهجية -2
  االستراتيجية  وتحديث مراجعة منهجية -3
 التشغيلي  الخطط  اعداد منهجية -4

 
 :هي أساسية، محاوربع أساس س على ستراتيجيةاال األهداف استنباط تم فقد وعليه

 محور متابعة تطورات القضية الفلسطينية  -1

 محور وكالة الغوث الدولية  -2

 محور خدمات الالجئين  -3

 .الشراكات والمنظمات الدوليةمحور  -4

 .محور الموارد البشرية -5

 محور الموارد المالية  -6

 محور التقنية والمعرفة -7
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 التشريعات الناظمة لعمل دائرة الشؤون الفلسطينية 
 

 سنة إصداره رقمه  النظام /اسم القانون  رقم

 القوانين 

 1976 43 القانون املدني  1

 2001 20 قانون رسوم طوابع الواردات 2

 و تعديالته1996سنة  8 قانون العمل  3

 2014 1 قانون الضمان االجتماعي  4

 2017 4 قانون األشغال العامة  5

 1959 34 قانون التقاعد املدني  6

 سنوي  - العامةقانون املوازنة  7

 2014 34 2014قانون ضريبة الدخل  8

 2017 28 قانون إدارة قضايا الدولة 9

 1997 12 االستمالك وتعديالتهقانون  10

 2013واملعدل حتى  1994لعام  11 قانون املالكين واملستأجرين  11

 2017 31 قانون معدل القانون أصول املحاكمات املدنية  12

 2007 47 حق الحصول على املعلومة ضمان قانون   13

 2015 15رقم  قانون املعامالت االلكترونية  14

 2015 27رقم  الجرائم االلكترونيةقانون  15

 2015 26رقم  قانون االعالم املرئي واملسموع  16

 االنظمة

 1986 71 تعديالته االشغال الحكومية و نظام  1

 2017 82 وتعديالته  نظام الخدمة املدنية 2
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 1993 32 تعديالتهو  نظام اللوازم 3

 31/1/2005وتعديالته حتى  1994لسنة  3 النظام املالي 4

 2003 9 نظام الكفاالت للموظفين  5

 2004 83 نظام التامين الصحي املدني وتعديالته 6

 سنوي  - نظام تشكيالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية 7

 التعليمات 

 1988  تعليمات وصالحيات دائرة الشؤون الفلسطينية 1

 2018 10/1/9926 بمناسبة عيد ميالد جاللة امللكتعليمات املكرمة امللكية السامية  2

 2017 10/1/2339 تعليمات املكرمة امللكية السامية بمناسبة شهر رمضان 3

 2018 1/11425ت تعليمات املكرمة امللكية السامية لتوزيع التمور  4

 2017 2/11/3625 تعليمات مديرية الشؤون اإلدارية /التدريب )تعميم(  5

 2012  تعليمات البناء والسكن في املخيمات  6

 1986 71 تعليمات العطاءات الحكومية  7

التعليمات الخاصة بتشكيل لجان خدمات املخيمات في اململكة  8

 2018لعام 

 

1 2018 

افز  9  2018 - واملكافئات تعليمات منح الحو

   تعليمات الزيارات الى املخيمات  10

 والتنظيمات   واالتفاقياتاالسس واملعايير 

 2008 11/11/1/20252 السياسة الوطنية ألمن وحماية املعلومات 1

 2017 32/1/981 معايير رحلة املستخدم للخدمات االلكترونية 2

أسس توزيع مقاعد املكرمة امللكية السامية في الجامعات األردنية  3

 الرسمية ألبناء املخيمات 

7/9/6178 2017 

 2013 - املقاولة املوحد / فيديك )الطبعة الثانية املعدلة( عقد  4

 1989 21 كودات البناء الوطني االردني  5
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 1996 ----  املواصفات العامة للمباني / الطبعة الثانية  6

 / قيد التعديل  2014 - التنظيم اإلداري للهيئات االستشارية 7

ململكة واملنظمات االتفاقات والتفاهمات املبرمة بين حكومة ا 8

 ة في اململكة وفي األساس "قانون التخطيط الدولية العامل

68 1971 

االتفاقية املوقعة بين األردن وبين وكالة األونروا متضمنة  9

 التسهيالت والحصانات الالزمة إلنجاح عمل الوكالة

- 1951 

مذكرة تفاهم بين مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني ودائرة     10

 الشؤون الفلسطينية

10/1/7/3254 1/5/2017 
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 الدائرة   ارؤي 
 

 األردنية  الدولة مصالح قضية الفلسطينية بما يتوافق مع وال في االردن ني يالفلسطين  ينإدارة متميزة لتقديم أفضل ما يمكن لخدمة الالجئ
 

 رسالة الدائرة 
 

ومن خالل بناء   األردني الداعم للقضية الفلسطينية وضمان تقديم خدمات أفضل لمجتمع الالجئين الفلسطينيين في األردن وفقا للموارد المتاحةاالسهام في إبراز الدور  

 شراكات فاعلة 

 

 القيم المؤسسية للدائرة 
 

 :بـ متمثلة والخارجية،  الداخلية وعالقاتها عملها مسار تحكم التي المؤسسية  الجوهرية القيم من مجموعة   الفلسطينية الشؤون دائرة تتبنى
 احترام كرامة اإلنسان. 

 العمل بروح الفريق الواحد. 

  المسؤولية المجتمعية. 

  المساءلة والشفافية. 

 المبادرة واإلبداع. 
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 البيئة التي تعمل بها الدائرة تحليل  
 

 نقاط الضعف نقاط القوة

 .إلدارة المخاطروجود خطة   .1

 ال مركزية في صنع القرار من خالل تفويض الصالحيات  .2

 وجود فرق تعمل بتشاركية داخل الدائرة .3

 وجود خطة إلدارة التغيير  .4

 الوصول للمنظمات الدولية والجهات المانحة   فيالدائرة  خبرة .5

 .توفر الدراسات والتقارير والبيانات الخاصة بالقضية الفلسطينية .6

 انات عن الالجئين والنازحين الفلسطينيين في االردن.توافر قاعدة بي .7

 .اإلدارة على عملية التطوير والتحديث  دعم وتشجيع .8

 وجود كادر ذو خبره في التعامل مع قضايا اللجوء والنزوح  .9

 لجان خدمات مؤهلة في المخيمات. .10

 وجود مؤشرات قياس لتقييم االلتزام بالقيم  .11

 وف المختلفة  هيكل تنظيمي مرن قابل للتغيير في الظر .12

 وجود آلية لرصد واستقطاب المبادرات االبداعية من خالل صندوق االبتكار  .13

 ازدياد الدخل الذاتي للجان الخدمات نتيجة زيادة االستثمارات  .14

 .التوجه نحو نظام الربط االلكتروني في الدائرة .15

توظيف نتائج تقارير تقييم جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز االداء الحكومي   .16

والشفافية للخروج بمبادرات اصالحية وتطويرية ومتابعة تنفيذها الدعم الحكومي  

 لتطوير اداء القطاع العام  

عدم كفاية المخصصات المالية للدائرة لتنفيذ سياساتها   .1

 داخل المخيمات 

 اس االلتزام بالقيم اليات قي تفعيل عدم .2

عدم كفاية الكادر الوظيفي المؤهل بسب ضعف نظام  .3

 استقطاب الخبرات ذات الكفاءة لقلة الحوافز المادية

ظل محدودية   الموظفين فيرضا تدني درجة  .4

 الموازنات المخصصة 

 مهارات االتصال   نقص في  .5
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 التهديدات الفرص المتاحة

 االمن واالستقرار السياسي في األردن   -1

الدعم الحكومي الستقطاب المنح الخارجية لتمويل مشاريع التنمية   -2

 الوطنية  

  شراكات فاعلة مع المنظمات الدولية -3

 وجود عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في المخيمات.  -4

 .الموقف الرسمي الداعم للقضية الفلسطينية -5

ة والتعاون المثمر مع الوزارات والمؤسسات المبادرات الملكي -6

 الحكومية.  

 لدعم الحكومي نحو تطبيق الحكومة االلكترونية والحكومة الذكية ا -7

وجود بنية تحتية جيدة في المخيمات يمكن االفادة منها ألية مشاريع   -8

 مستقبلية. 

 .قرب المخيمات من المدن الرئيسية -9

 .واألونرواالشراكة الفاعلة ما بين الدائرة  -10

وجود مبادرة تنسيقية قيد التنفيذ للتنسيق ما بين مؤسسات  -11

 المجتمع المدني في المخيمات 

  

عدم مواكبه مستوى خدمات األونـــروا )تعليم، صحة، إغاثة( مع   -1

 تزايد االحتياجات وتبعاتها. 

 االونروا.  استمرار تجفيف مصادر تمويل  -2

 ة الفلسطينية تأثير البيئة السياسية الخارجية على القضي -3

 زيادة عدد سكان المخيمات )االكتظاظ السكاني(.   -4

 المجتمعي. الفقر والبطالة في المخيمات وتزايد ظاهرة العنف  -5

احتمالية انخفاض درجة رضا متلقي الخدمة، في ظل تضاءل الموارد  -6

 المالية المتاحة لوكالة الغوث الدولية. 

 ت  عدم كفاءة شبكات الصرف الصحي في بعض المخيما -7

 المسؤولية المجتمعية في المخيمات.  الوعي نحوتدني  -8

 عدم االستقرار في دول الجوار وتبعات اللجوء.  -9

 عدم زيادة المخصصات الحكومية للجان الخدمات.  -10

 قلة الموارد المالية للدائرة.   -11

بما يتعلق بأجور  زيادة عدد القضايا المرفوعة على الدائرة -12

 وتبعاتها المالية  االراضي

 الدائرة تعمل بتعليمات داخل المخيمات وليس قوانين   -13
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 األهداف االستراتيجية واالهداف الوطنية مصفوفة ربط  
 

 

 

 األهداف الوطنية ذات الصلة  األهداف االستراتيجية   مهام الدائرة

رصد ودراسة وتحليل األمور املتعلقة 

رصد وتحليل شؤون القضية الفلسطينية  بالقضية الفلسطينية 
 الدور األردني الداعم لها  إلسناد

 

القضية الفلسطينية قضية مركزية في السياسة الخارجية  تحقيق املصالح الوطنية العليا تعتبر  -

 االردنية، الرتباطها الوثيق  

تها(، الالجئين، الحدود،  ة على مقدساوصاي لألردنللغاية بمصالح وطنية عليا، كقضايا القدس )حيث 

 املياه.

/ تعليمات وصالحيات دائرة  1988/ 9/ 9تاريخ 11569/  13فقرة أ، من قرار مجلس الوزراء رقم ت  -

 الشؤون الفلسطينية . 

 
ً
 وإسالميا

ً
متابعة القضية الفلسطينية عربيا

 
ً
 .ودوليا

  اعاله.فقرة ب من قرار مجلس الوزراء املذكور  -

التنسيق مع وكالة الغوث الدولية وفقا 

 .األردنيةاملبرمة مع الحكومة  لالتفاقية
  أعاله. الفقرتان د وهـ من قرار مجلس الوزراء  - دعم ومتابعة أنشطة وكالة الغوث الدولية

اإلشراف على شؤون الالجئين والنازحين  

 .شؤون املخيماتوإدارة 

تحسين الخدمات املقدمة ملجتمع الالجئين من 

  لاالستغالو تطبيق الحاكمية الرشيدة خالل 

 بشرية، مالية، تقنية()االمثل للموارد املتاحة 

 قرار مجلس الوزراء املذكور اعاله فقرة ز.  -

   ( 40-38ص 2025اداء القطاع العام )االردن  تطوير  -

 ( 73، ص2025استقرار االقتصاد الكلي )االردن املساهمة في 

 ( 85-82ص 2025امن وادارة املوارد )االردن  -

 ( 41، ص2025تطوير الحكومة االلكترونية )االردن  -

 (.67، ص 2025التمويل غير الحكومي للتنمية الوطنية )االردن  -
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 أهم شركاء الدائرة 

 
 الديوان الملكي العامر  -
 وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين   -

 المختلفة  مؤسسات الدولة  −

 في المخيمات.  ستشاريةاالان الخدمات والهيئات  لج −

 . (AICS)الوكالة اإليطالية للتعاون الدولي  −

 ( EUاألوروبي. ) تحاداال −

 (. JICAالوكالة اليابانية للتعاون الدولي ) −

 ( GIZالوكالة األلمانية للتعاون الدولي ) −

 ( KFWبنك التنمية األلماني ) −

TIKA) والتنسيقالوكالة التركية للتعاون  −

http://www.dpa.gov.jo/
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 البرامج والمبادرات  2019لعام  المستهدفات المقاييس مؤشرات األداء /  الرؤية واالهداف والقيم               

 الرؤية

 

 

 

منظور 

 العمالء

يجب   )كيف

أن نبدو أمام 

 عمالؤنا( 

 

قياس رضى متلقي الخدمة والشركاء  

 والموردين بشكل دوري 

 تحقيق نسبة رضا 

 متلقي الخدمة (89%) -

 الشركاء   (85%) -

 الموردين (90%) -

والمقترحات    الشكاوىتفعيل   -1

 عبر الموقع االلكتروني 

تطور   -2 عن  دراسات  عمل 

 احتياجات العمالء

منظور 

العمليات  

 الداخلية 

)لتحقيق رضا  

العمالء، ما  

هي األعمال 

التي يجب أن 

 نتميز بها( 

 حجم المشاريع المنفذة  -1 

المتعلقة   -2 واألبحاث  التقارير  عدد 

 الفلسطينيةبالقضية 

 نسبة توفر المعلومات الكترونيا   -3

الغوث   -4 بوكالة  المتعلقة  األنشطة  عدد 

متابعة وتسهيل   واجتماعات،  لقاءات)

 معامالت(

 

 تنفيذ مشاريع  -1

 ( 14) عدد مبادرات   - أ

 ( 4)مشروع مساكن عدد   - ب

 ( 1)عدد  استثمارية  - ج

 ( 16)بنية تحتية عدد   - د

 ( 116)عدد   وابحاث  دراسات، ريراتق -3

 ( %85) ونية بنسبة ر معلومات الكتتوفير  -4

 ( 36)نشاطات لألونروا عدد   -5

بحيث   الداخليةهندسة العمليات 

 تحقق رضى العمالء 

منظور التعلم  

 والتطوير 

)كيف يمكن  

أن نحافظ على  

قدرتنا 

للتحسين 

 والتغيير( 

 عدد الدورات التدريبية -1 

المرصودة   -2 المالية  المخصصات  قيمة 

 للتدريب 

 مدى تطبيق الحكومة االلكترونية  -3

 عدد المعارف المحصورة لنشر المعرفة -4

الوظيفي   -5 والدوران  االحالل  حركات 

 والجوائز وكتب الشكر والترفيع الجوازي 

 الرضا الوظيفي  -6

 دورة بكلفة  (30)دورات تدريبية عدد   -1

 دينار (  2000) 

بدعم من    (6) عددها  مشاريع رفع قدرات   -2

 منظمات دولية  

 2019أتممت جميع العمليات بنهاية  -3

 نسبة الزيادة في عدد المعارف المحصورة -4

 ( 74) عدد الحركات االدارية المستهدفة  -5

 تحقيق نسبة الرضا الوظيفي )  (  -6

 ( 5عدد اندية االبداع ) -7

في   -1 المتوفرة  الطاقات  استغالل 

للتدريب واالستفادة من   الدائرة 

مع   العاملة  الدولية  المنظمات 

التعلم   فرص  لتوفير  الدائرة 

 والتدريب 

وتمكين   -2 تحفيز  سياسات  تبنى 

 للعاملين 

 االبداع اندية  -3

المنظور  

 المالي

)للنجاح مالياً  

كيف يجب أن  

نبدو أمام  

 (الممولين

 نسبة الزيادة في الموارد المالية  -1 

 ض في النفقات التشغيليةنسبة الخف -2

 عدد الشراكات المراد استقطابها  -3

 

 ( %15)زيادة الموارد المالية   -1

 %  )  ( تخفيض النفقات التشغيلية بنسبة -2

 ( 7)شراكات ومشاريع جديدة عدد   -3

مشاريع  -1 مقترحات    تقديم 

و  الدولية  للحكومة  للمنظمات 

تمويل على  وزيادة  للحصول   ،

 الموارد المالية 

الكهرباء   -2 استهالك  تخفيض 

 والماء والمحروقات 

 تدوير الورق  -3

القيم  

 المؤسسية 

 المسؤولية المجتمعية .احترام كرامة اإلنسان
مالحظة: المؤشرات التفصيلية تكون لألهداف الفرعية ضمن الخطة التنفيذية  

 .المبادرة واإلبداع .العمل بروح الفريق الواحد  لكل مديرية وتخدم مؤشر الهدف الرئيسي في االستراتيجية.
 

 المساءلة والشفافية

تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع الالجئين 

في االردن من خالل تطبيق الحاكمية  نالفلسطينيي

  للموارد المتاحة الرشيدة واالستغالل األمثل
 

من  والتقنية تطوير الموارد البشرية

خالل تطبيق الحاكمية الرشيدة 

واالستغالل المثل للموارد المتاحة 

 )بشرية ، مالية ، تقنية(

من خالل االستغالل االمثل للموارد المالية 

 تطبيق الحاكمية الرشيدة

 

 

 بما يتوافق مع مصالح الدولة األردنية  والقضية الفلسطينية  ين الفلسطيني الالجئينتقديم أفضل ما يمكن لخدمة إدارة متميزة ل

تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع الالجئين   ▪

في االردن من خالل تطبيق الحاكمية  نالفلسطينيي

  للموارد المتاحة الرشيدة واالستغالل األمثل

الفلسطينية القضية  رصد وتحليل شؤون ▪

 إلسناد الدور األردني الداعم لها 

 دعم ومتابعة أنشطة وكالة الغوث الدولية  ▪
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 الرؤية

 
 
 
 
 

 منظور العمالء

 
 
 
 
 

منظور العمليات 
 الداخلية 

 
 
 
 
 

منظور التعلم 
 والتطوير 

 
 

 
 
 

 المنظور المالي

 والشفافية المساءلة  . العمل بروح الفريق الواحد

 املؤسسية  القيم
 . احترام كرامة اإلنسان واالبداع  المبادرة المسؤولية المجتمعية 

 

االستغالل االمثل للموارد المالية واالصول  -

 من خالل تطبيق الحاكمية الرشيدة الملموسة

 

 

 

من خالل تطبيق  والتقنية تطوير الموارد البشرية

الحاكمية الرشيدة واالستغالل المثل للموارد 

 المتاحة

في  نيالفلسطينيتحسين الخدمات المقدمة لمجتمع الالجئين -

من خالل تطبيق الحاكمية الرشيدة واالستغالل األمثل  االردن

  للموارد المتاحة

الفلسطينية إلسناد الدور القضية  رصد وتحليل شؤون-

 األردني الداعم لها

 دعم ومتابعة أنشطة وكالة الغوث الدولية-

تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع الالجئين 

من خالل تطبيق  في االردن نيالفلسطيني

الحاكمية الرشيدة واالستغالل األمثل للموارد 

  المتاحة

 

تقديم أفضل ما يمكن لخدمة إدارة متميزة ل

 والقضية الفلسطينية ينالفلسطيني الالجئين

 بما يتوافق مع مصالح الدولة األردنية
 


