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كلمة عطوفة المدير العام

حر�ســت الدولــة االأردنيــة ومنــذ ا�ســتقبالها ملوجــة اللجــوء الفل�ســطيني االأوىل عــام 1948علــى اأن توفــر 
الرعاية الكرمية لالجئني الفل�سطينيني على اأر�سها والوقوف اإىل جانب ال�سعب الفل�سطيني والق�سية 
الفل�ســطينية بــكل اإمكاناتهــا يف املنابــر واملحافــل االإقليميــة والدوليــة للح�ســول علــى كامــل احلقــوق 
الفل�ســطينية امل�ســروعة التــي اأقَرتهــا ال�ســرعية الدوليــة، وانطالقــاً مــن هــذا احلر�ــص جــاء اإن�ســاء دائــرة 
ال�ســوؤون الفل�ســطينية، التي هي موؤ�س�ســة ر�ســمية اأردنية، تتبع ملعايل وزير اخلارجية و�ســوؤون املغرتبني، 
مت اإن�ســاوؤها عــام 1988، بعــد قــرار فــك االرتبــاط القانــوين واالإداري مــع ال�سفــة الغربيــة لتكــون امتــداًدا 
ــاوؤها منــذ عــام 1950 لتوفــر الرعايــة وتقــدمي اخلدمــات لالجئــني  للموؤ�س�ســات االأردنيــة التــي مت اإن�س

الفل�ســطينيني، والعمــل علــى اإدارة �ســوؤون املخيمــات الثالثــة ع�ســر املقامــة علــى االأرا�ســي االأردنيــة.
ومــن اأهــم مهــام وواجبــات دائــرة ال�ســوؤون الفل�ســطينية، متابعــة تطــورات الق�سيــة الفل�ســطينية عربًيــا 
واإ�ســالمًيا ودولًيــا، االإ�ســراف علــى �ســوؤون الالجئــني الفل�ســطينيني، اإدارة �ســوؤون املخيمــات، اإ�سافــة اإىل 
االإ�ســراف على ن�ســاطات وبرامج وكالة الغوث الدولية »االأونروا« يف االأردن، وتعزيز ال�ســراكة مع الدول 

املانحة وال�ســركاء الدوليني.
وتنطلــق دائــرة ال�ســوؤون الفل�ســطينية يف عملهــا مــن روؤيــة ا�ســرتاتيجية تهــدف اإىل تقــدمي اأف�ســل 
اخلدمــات، وبكفــاءة متميــزة لتلبــي احتياجــات جمتمــع الالجئــني الفل�ســطينيني يف املخيمــات. �ســعًيا 
لتحقيــق حيــاة كرميــة لالجئــني الفل�ســطينيني يف املخيمــات، وتعزيــز دورهــم يف ال�ســاأن العــام، ودعــم 

ال�ســركاء املحليــني والدوليــني للدائــرة.
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وانطالقــاً مــن هــذه الروؤيــة، عملــت الدائــرة علــى ترجمــة روؤيتهــا ور�ســالتها بتنفيــذ برامــج خدميــة 
متنوعــة، ركــزت علــى تلبيــة احتياجــات اأبنــاء املخيمــات يف جمــال الُبنــى التحتيــة الفيزيائيــة، والبنــى 
التحتيــة االجتماعيــة وكذلــك فتــح اآفــاق متويليــة مــع اجلهــات الدوليــة املانحــة، مبــا ي�سمــن حت�ســني 

االأحــوال املعي�ســية واحليــاة الكرميــة لهــم. 
وقــد تعــززت هــذه االإجنــازات مبــكارم ملكيــة �ســامية عديــدة وم�ســتمرة ،غطــت مناحــي احليــاة املختلفــة 
مــن تعليم،�سحــة، مرافــق اجتماعيــة، ودعــم مبا�ســر لالأ�ســر الفقــرة، والتــي قــد �ســاهمت ب�ســكل فاعــل يف 

اال�ســتجابة لكثــر مــن االحتياجات االأ�سا�ســية.

مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية
المهندس ياسين أبو عواد
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مقدمة

ي�ســت�سيف االأردن مــا ن�ســبته 40% مــن اإجمــايل الالجئــني الفل�ســطينيني امل�ســجلني لــدى )االأونــروا(، 
وهــي اأعلــى ن�ســبة م�ســجلة يف مناطــق عملياتهــا اخلم�ــص التــي ت�ســم باال�سافــة اإىل االردن كل من �ســوريا، 
لبنــان، ال�سفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بلــغ عــدد الالجئــني يف االردن )2،275،589( الجــىء، يقطــن 
منهــم يف املخيمــات حــوايل )360( الــف الجــىء، وي�ســكلون مــا ن�ســبته 17،4% مــن اإجمــايل عــدد الالجئــني 
يف االأردن، فيما بلغ عدد الالجئني خارج املخيمات )1،879،583( الجىء وي�سكلون ما ن�سبته 82،6% من 

جممــوع الالجئــني يف االأردن.
اأن�ســاأت الدولة االأردنية بتوجيهات ملكية خالل العقود املا�سية العديد من االأجهزة الر�ســمية الإدارة 
�ســوؤون الالجئــني والنازحــني الفل�ســطينيني يف االأردن، وبعــد قــرار فــك االرتبــاط القانــوين واالإداري مع 
ال�سفــة الغربيــة عــام 1988 مت اإلغــاء وزارة �ســوؤون االأر�ــص املحتلــة، واأن�ســاأت دائــرة ال�ســوؤون الفل�ســطينية 
لتتــوىل اال�ســراف والرعايــة علــى �ســوؤون الالجئــني والنازحــني يف خميمــات اللجــوء يف االأردن وكذلــك 
االإ�سراف على اأعمال وكالة الغوث الدولية االأونروا اإ�سافة اإىل متابعة تطورات الق�سية الفل�سطينية.

نبذة تاريخية عن دائرة الشؤون الفلسطينية

ُتعبــرت دائــرة ال�ســوؤون الفل�ســطينية امتــداًدا ملوؤ�س�ســات ر�ســمية مت اإن�ســاوؤها خلدمــة الالجئــني والنازحــني 
الفل�سطينيني، اإذ مت:

عــام 1948 قــام امللــك املوؤ�س�ــص عبــداهلل االأول طيــب اهلل ثــراه، باإن�ســاء وكالــة خا�ســة لتكــون م�ســوؤولة 	 
عــن الالجئــني الفل�ســطينيني.

عام 1950، مت اإن�ساء وزارة الالجئني وكانت امل�سوؤولة عن �سوؤون الالجئني الفل�سطينيني.	 
عــام 1950 مت االعــالن التاريخــي عــن الوحــدة بــني ال�سفتــني وتاأ�سي�ــص وزارة االإن�ســاء والتعمــر 	 

املعنيــة ب�ســوؤون الالجئــني الفل�ســطينيني.
بعــد حــرب 1967 اأ�س�ســت احلكومــة االردنيــه، اللجنــه الوزاريــه العليــا، للتعامــل مــع االأمــور املاليــة 	 

واالإداريــه واالجتماعيــة والتعليميــة اخلا�ســة بال�سفــة الغربيــة امُلحتلــة.
عــام 1972 مت تاأ�سي�ــص املكتــب التنفيــذي اخلا�ــص، والــذي يراأ�ســُه اأحــد اأع�ســاء اللجنــة الوزاريــة العليــا 	 

والــذي يقــوم بتعيينــه رئي�ــص الــوزراء بغر�ــص اإجــراء الدرا�ســات وجمــع املعلومــات املتعلقة بال�سفــة الغربية.
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عــام 1980 مت تاأ�سي�ــص، وزارة �ســوؤون االأر�ــص املُحتلــة، حيــث مت تكليفهــا مبهــام ال�ســكرتر العــام للجنــة 	 
الوزارية الُعليا، وبجميع م�سوؤوليات وزارة االإن�ساء والتعمر. 

بتاريــخ 1988/7/31 اأعلــن املغفــور لــه بــاإذن اهلل، امللــك احل�ســني بــن طــالل، فــك االإرتبــاط مــع ال�سفــه 	 
الغربيــه، وترتــب علــى ذلــك عــدة اأمــور اإداريــة وقانونية اأف�ست اىل اإن�ســاء دائرة ال�ســوؤون الفل�ســطينية 

ومت ربطها مبعايل وزير اخلارجية و�سوؤون املغرتبني.

  محاور عمل الدائرة

حمور متابعة تطورات الق�سية الفل�سطينية .	 
حمور وكالة الغوث الدولية.	 
حمور خدمات الالجئني وامل�ساريع.	 
حمور التمويل و املنظمات الدولية.	 
حمور العمليات التي تقدمها الدائرة.	 
حمور املوارد الب�سرية.	 
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الرؤيـــــة

 دائرة حكومية تقدم اخلدمات بكفاءة وجودة مميزة تلبي احتياجات جمتمع الالجئني الفل�سطينيني 
يف املخيمات.

الرسالـة 

 تقــدمي خدمــات ذات نوعيــة ودميومــة ملجتمــع الالجئــني، خا�ســة يف املخيمــات، وفــق تخطيــط اأمثــل 
ال�ســتثمار املــوارد املتاحــة، مــن خــالل بنــاء �ســراكات حمليــة و دوليــة فاعلــة، وت�ســهيل عمــل ال�ســريك 

اال�ســرتاتيجي، وكالــة الغــوث الدولية)االأونــرو(،  ومتابعــة الق�سيــة الفل�ســطينية .

القيم المؤسسية

 تتبنــى دائــرة ال�ســوؤون الفل�ســطينية جمموعــًة مــن القيــم اجلوهريــة املوؤ�س�ســية التــي حتكــم م�ســار عملهــا 
وعالقاتها الداخلية واخلارجية، متمثلة بـ:

ال�سفافية والعدالة.	 
روح الفريق الواحد.	 
ثقافة املوؤ�س�سة والعمل املوؤ�س�سي.	 
املبادرة واالإبداع .	 

األهداف االستراتيجية

تقدمي اأف�سل اخلدمات وفق اأداء موؤ�س�سي فاعل وداعم لل�سريك اال�سرتاتيجي للدائرة )االأونروا(.	 
التو�سع يف متابعة الق�سية الفل�سطينية.	 
�سراكة فاعلة مع اجلهات الداعمة للدائرة.	 
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أبرز إنجازات الدائرة خالل العام 2016:
أواًل: متابعة تطورات القضية الفلسطينية

الــوزراء  ال�ســوؤون الفل�ســطينية ال�ســادرة عــن جمل�ــص  مبوجــب تعليمــات مهــام و�سالحيــات دائــرة 
عــام 1988، تقــوم الدائــرة مبتابعــة تطــورات الق�سيــة الفل�ســطينية، عربًيــا واإ�ســالمًيا ودولًيــا، اإ�سافــة اإىل 
متابعــة امل�ســتجدات علــى ال�ســاحة الفل�ســطينية، مبــا يف ذلــك اإعــداد التقاريــر والدرا�ســات حــول مفاو�سات 
ال�ســالم الفل�ســطينية اال�ســرائيلية، ور�ســد االنتهــاكات االإ�ســرائيلية يف االأرا�ســي الفل�ســطينية املحتلــة، 
وخا�سة القد�ص مبا ي�سمل املقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية فيها، وكذلك متابعة االأو�ساع  االإ�سرائيلية 
الداخليــة ذات العالقــة، مــن خــالل متابعــة ال�سحــف العربيــة  واملواقــع االإلكرتونيــة ومراكــز الدرا�ســات 
االإ�ســرائيلية، اىل جانــب امل�ســاركة يف املوؤمتــرات ذات ال�سلــة بعمــل الدائــرة، والتــي ُتعقــد حتــت مظلــة 
جامعة الدول العربية ، وكذلك امل�ساركة يف املوؤمترات التي تعقدها اللجان الر�سمية التي ُتعنى ب�سوؤون 

القد�ــص.واأهم االأجنــازات التــي تنــدرج حتــت هــذا املحــور:-

1- التقرير الشهري حول تطورات القضية الفلسطينية:

ا�ســتمرت الدائــرة يف عــام 2016 باإ�ســدار تقريرهــا ال�ســهري حــول تطــورات الق�سيــة الفل�ســطينية  	 
والــذي يت�سمــن امل�ســتجدات ال�سيا�ســية للق�سيــة الفل�ســطينية عربًيــا وا�ســالمًيا ودولًيــا، ومبــا ي�ســمل 
اجلهــود االأردنيــة الداعمــة وامل�ســاندة لالأ�ســقاء الفل�ســطينيني،حيث مت اإ�ســدار )12( تقريــًرا، ومت 
اإر�ســال ن�ســخ مــن هــذه التقاريــر اىل دولــة رئي�ــص الــوزراء، دولــة رئي�ــص جمل�ــص االعيــان، معــايل وزيــر 
اخلارجيــة و�ســوؤون املغرتبــني، �ســعادة رئي�ــص جمل�ــص النــواب، وعــدة جهــات ر�ســمية اأُخــرى، يف الداخــل 
واخلارج، مبا فيها هيئات دبلوما�ســية اأردنية، كال�ســفارة االأردنية يف وا�ســنطن، املمثلية االردنية لدى 

االأمم املتحــدة / نيويــورك، وجامعــة الــدول العربيــة.  وا�ســتعر�ست هــذه التقاريــر:
تطــورات عمليــة ال�ســالم الفل�ســطينية ـــــ االإ�ســرائيلية، وخا�ســًة اجلهــود الدبلوما�ســية االأردنيــة بقيــادة 	 

جاللــة امللــك عبــد اهلل الثــاين بــن احل�ســني، الداعمــة لالأ�ســقاء الفل�ســطينيني يف �ســعيهم ون�سالهــم 
لتحقيــق طموحاتهــم الوطنيــة امل�ســروعة علــى ترابهــم الوطنــي الفل�ســطيني.    

االنتهــاكات اال�ســرائيلية يف االأرا�ســي الفل�ســطينية املحتلــة عــام 1967، مــن �ســهداء وجرحــى، اأ�ســرى 	 
ومعتقلني،اقتحام لتجمعات �ســكانية، حواجز ع�ســكرية مفاجئة، اإغالقات، ح�سار، م�سادرة وتدمر 
ممتلكات عامة وخا�سة، اعتداءات امل�ســتوطنني، اأن�ســطة ا�ســتيطانية وتهويديه، وبخا�سة يف القد�ــص 

املحتلــة، واالنتهــاكات �ســد االأماكــن املقد�ســة، وبخا�سة �سد احلرم القد�ســي ال�ســريف.  
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�ســوؤون ا�ســرائيلية، والــذي يعر�ــص ترجمــة ملجمــل ال�سيا�ســات والقــرارات اال�ســرائيلية، وخا�ســة مــا 	 
يتعلــق منهــا بال�ســراع الفل�ســطيني ــــــ االإ�ســرائيلي، وعــرب الداخــل، ومــا يتعلـَـق منهــا بال�ســاأن االأردين.  

2- تقرير شهري خاص يرصد االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس المحتلة: 

وا�سلــت الدائــرة يف عــام 2016 ا�ســدار تقريرهــا حــول االنتهــاكات اال�ســرائيلية يف القد�ــص املحتلــة 
،ومت اإ�ســدار )12( تقريــًرا، تناولــت هــذه التقاريــر وب�ســورة مو�ســعة ومعمقــة، اأبــرز انتهــاكات االحتــالل 
اال�ســرائيلي جتاه القد�ــص املحتلة، وبخا�سة جتاه مقد�ســاتها، االإ�ســالمية وامل�ســيحية على ال�ســواء، كتلك 
ال�سل�ســلة املُمتــدة مــن اقتحامــات امل�ســتوطنني اليهــود للحــرم القد�ســي ال�ســريف، ومــا ميار�ســونه فيــه مــن 
انتهــاكات ا�ســتفزازات، بالرتافــق مــع ت�سييــق االحتــالل علــى رواده مــن م�سلــني وطلبــة علــم وموظفــي 
دائرة االأوقاف اال�ســالمية املوكلني ب�ســدانته، وحتى اإغالقه اأحيانا بوجوههم، وكذلك اقتحامات قوات 
االحتــالل لــه ولباحاتــه، واالنتهــاكات واالعتــداءات �ســد املقد�ســيني وممتلكاتهــم، �ســواء مــن ِقبــل قــوات 
االحتــالل اأو امل�ســتوطنني، مبــا فيــه االعتقــال �سمــن ظــروف تفتقــد للمعايــر القانونية واالن�ســانية، اىل 
جانــب �سل�ســلة ُمغلظــة مــن االأحــكام حتــى لــو ات�ســل االأمــر مبواجهــة ب�ســيطة ل�ســلطات االحتــالل، كر�ســق 
حجــارة علــى دوريــة احتالليــة، واالأن�ســطة اال�ســتيطانية والتهويديــة، وهــدم املنــازل واملُن�ســاآت ال�ســكنية 
واخلدميــة، وغرهــا مــن منظومــة العقوبــات اجلماعيــة التــي مُيار�ســها االحتــالل بحــق هــذه املدينــة 

و�ســكانها ومقد�ســاتها.ويتم اإر�ســال هــذا التقريــر اىل اجلهــات املعنيــة.

3- ترجمات عن مراكز األبحاث والصحف اإلسرائيلية:

تعــد دائــرة ال�ســوؤون الفل�ســطينية تقاريــًرا ُمرتجمــة عــن اللغــة العربيــة واالجنليزيــة لق�سايــا ذات 
اأهميــة، تتابعهــا مــن خــالل مراكــز االأبحــاث وال�سحــف االإ�ســرائيلية وبخا�ســة مــا يتعلــق منهــا بالق�سيــة 
الفل�ســطينية، او بعالقــات اإ�ســرائيل مــع حميطهــا والعــامل اخلارجــي، ويف العــام 2016 مت اإ�ســدار )67( 
تقريــرا مرتجًمــا، مبــا ي�ســمل حتليــالت، درا�ســات، مقــاالت، واأوراق موقــف. ومت اإر�ســال هــذه التقارير اإىل  

اجلهــات املعنيــة، وفيمــا يلــي عر�ــص لعــدد مــن  هــذه الرتجمــات :
عر�ــص وترجمــة لثالثــة مــن اأ�ســل 7 ف�ســول ت�سمنهــا كتــاب �ســادر عــن "معهــد ابحــاث االمــن القومــي 
اال�ســرائيلي"، كتحليــل لظاهــرة "تنظيــم الدولــة اال�ســالمية" )"داع�ــص"(، ومــا ميثلــه من حتــٍد لعدد من 

دول املنطقــة، مبــا فيهــا االردن.
عر�ــص وترجمــة لتقريــر من�ســور يف �سحيفــة "يديعــوت احرونــوت"، ال�ســبت، 2016/5/28، بعنــوان: 	 
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"االردن: �ســبعون عامــا مــن ال�سمــود يف وجــه التحديــات رغــم �ســح املــوارد وِعظــم التهديــد، جولــة يف 
هذه الدولة الناجية"، اأعده مرا�ســلها وحمللها ال�سيا�ســي، روعيه كاي�ــص، �سَمنه تقييماً لالأو�ساع يف 

االأردن.
عر�ــص وترجمــة لتقييــم و�سعــه الرئي�ــص الرابــع جلهــاز املو�ســاد االإ�ســرائيلي )1968 ــــ 1973(، ميجــر 	 

جــرال ت�ســيفي زامــر، بعنــوان: "املخابــرات يف مكتــب رئي�ــص الــوزراء: تغيــر مقــرتح"، ن�ســره "معهــد 
ابحاث االمن القومي اال�سرائيلي" يف جامعة تل ابيب، ناق�ص فيه الدرو�ص امل�ستفادة من االإخفاقات 
يف العمــل املخابراتــي يف اإ�ســرائيل يف التعامــل مــع رئي�ــص الــوزراء والكابينيــت االأمنــي  منــذ حــرب العام 

1973، وجملــة مقرتحــات قدمهــا للتغلب على ذلك.
تقريــر بخ�سو�ــص اأبــرز ردود الفعــل والتحليــالت اال�ســرائيلية اخلا�ســة بقــرار املجل�ــص التنفيــذي 	 

لليون�ســكو، ال�ســادر يف 2016/10/13، واخلا�ــص باملقد�ســات اال�ســالمية يف القد�ــص.
عر�ــص وترجمــة لف�ســول عــدة مــن كتــاب بعنــوان "العــامل العربــي علــى الطريــق اىل دولــة فا�ســلة" 	 

�ســادر عــن "معهــد اأبحــاث االأمــن القومــي اال�ســرائيلي"، يف جامعــة تــل اأبيــب، متــوز، 2016، اأعــده 
الباحثــان د. كوبــي ميخائيــل، ود. يوئيــل غوجان�ســكي، مت�سمنــا ا�ســتعرا�سا ل�ســورة الو�ســع يف ال�ســرق 
االأو�ســط مــن زاويــة ظاهــرة "الــدول الفا�ســلة"، والوقــوف عنــد اأ�ســبابها وخ�سائ�سهــا يف كل واحدة من 
الدول العربية مبا فيها االردن،  وانت�سار هذه الظاهرة يف االإقليم، اإىل جانب حماولة تقييم دالالت 
وتبعــات هــذه الظاهــرة يف ال�ســياق االإقليمــي والــدويل عمومــاً ويف �ســياق ت�ســوية حمتملــة تقــوم بهــا 

اإ�ســرائيل مــع الفل�ســطينيني خ�سو�ســاً.
عر�ــص وترجمــة لدرا�ســة ا�ســرائيلية مو�ســعة بعنــوان: "الديــن وال�سيا�ســة يف القد�ــص ال�ســرقية" : 	 

م�ســح �ســامل للمنظمــات الفل�ســطينية العاملــة حاليــاً يف القد�ــص ال�ســرقية"، عــن "مركــز يرو�ســاليم 
لل�ســوؤون العامــة والدولــة" )ا�ســرائيلي(، بقلــم بنحا�ــص عنبــاري، كبــر الباحثــني يف املركــز املذكــور، 
عر�ــص فيهــا القــوى ال�سيا�ســية واالجتماعيــة النا�ســطة يف املدينــة املقد�ســة، وبخا�ســة مــا يت�ســل منهــا 

بجوانــب مناف�ســتها للــدور والرعايــة والو�سايــة الها�ســمية علــى املواقــع املقد�ســة فيهــا.

4- المؤتمرات 

�ســاركت دائرة ال�ســوؤون الفل�ســطينية عام 2016، يف عدد من املوؤمترات التي عقدت حتت مظلة جامعة 
الدول العربية ذات ال�سلة بالق�سية الفل�سطينية وهي:
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موؤمتــر امل�ســرفني علــى �ســوؤون الالجئــني الفل�ســطينيني يف الــدول العربيــة امل�سيفــة، حيــث �ســاركت 	 
الدائــرة خــالل عــام 2016، يف اأعمــال الــدورة )96( للموؤمتــر الــذي ُعقــد يف مقر جامعة الدول العربية 

يف القاهــرة، يف 14-10/ 7 / 2016
الــدورة)97( ملوؤمتــر امل�ســرفني علــى �ســوؤون الالجئــني الفل�ســطينيني يف الدول العربيــة امل�سيفة الذي 	 

ُعقد يف مقر جامعة الدول العربية يف القاهرة، يف 2016/12/8-3.
الــدورة )74( ملوؤمتــر ال�ســوؤون الرتبويــة الأبنــاء فل�ســطني واللقــاء امل�ســرتك، التــي ُعقــدت يف مقــر 	 

جامعــة الــدول العربيــة يف القاهــرة، يف 2016/5/26-21.
الــدورة )75( ملوؤمتــر ال�ســوؤون الرتبويــة الأبنــاء فل�ســطني واللقــاء امل�ســرتك، التــي ُعقــدت يف مقــر 	 

جامعــة الــدول العربيــة يف القاهــرة، يف 2016/11/10-5.
الــدورة )93( اخلا�ســة مبوؤمتــر جلنــة الربامــج التعليميــة املوجهــة للطلبــة يف االأرا�ســي العربيــة 	 

املحتلــة، والتــي ُعقــدت يف مقــر جامعــة الــدول العربيــة يف القاهــرة 4/30- 2016/5/5
الــدورة )94( اخلا�ســة مبوؤمتــر جلنــة الربامــج التعليميــة املوجهــة للطلبــة يف االأرا�ســي العربيــة 	 

املحتلــة، والتــي ُعقــدت يف مقــر جامعــة الــدول العربيــة يف القاهــرة، يف27-22/ 2016/10

5- اللجان الوطنية المعنية بشؤون القدس.

�ســاركت الدائــرة عــام 2016، يف اأعمــال عــدد مــن اللجــان الوطنيــة التــي ُتعنــى ب�ســوؤون مدينــة القد�ــص 	 
واملقد�ســات فيها:

جلنة اإعمار امل�سجد االأق�سى املبارك وقبة ال�سخرة امل�سرفة.	 
ال�سندوق الها�سمي الإعمار امل�سجد االأق�سى وقبة ال�سخرة امل�سرفة.	 

6- لجان أخرى .

يف العــام 2016، �ســاركت الدائــرة يف اللجنــة اخلا�ســة لفريــق عمــل )حمــور التنميــة االجتماعيــة/ 	 
تعزيــز االإنتاجيــة ومكافحــة الفقــر( وذلــك لغايــات اإعــداد الت�ســور امل�ســتقبلي لالقت�ســاد االأردين 

االأردن 2025(  االأردن -  املتكامــل لل�سيا�ســات االقت�ساديــة واالجتماعيــة يف  )االإطــار 

الهيئة الوطنية لتفعيل قرار جمل�ص االمن رقم )1325( حول املراأة واالأمن وال�سالم .	 
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ثانيا: الشراكة مع وكالة الغوث الدولية )األونروا(

  انطالقا من االأهداف اال�سرتاتيجية  لدائرة ال�سوؤون الفل�سطينية ومنها بناء �سراكة فاعلة حملياً  
دولياً مع كافة االأطراف املعنية بتح�سني اأو�ساع خميمات الالجئني الفل�سطينيني يف االأردن، وحت�سني 
االأو�ساع املعي�سية لالجئني والنازحني يف املخيمات، ومتابعة عمل �سريك الدائرة اال�سرتاتيجي، وكالة 
الغــوث الدوليــة ) االأونــروا (، تقــوم الدائــرة مبهمــة تي�ســر وت�ســهيل وكذلــك تدقيــق االأن�ســطة اخلا�ســة 
بوكالــة الغــوث الدوليــة ، مــن خــالل امل�ســاهمة يف مراجعــة وثائــق ودرا�ســات واأن�ســطة الوكالــة يف مناطــق 

عملياتهــا اخلم�ــص وبالــذات يف االأردن و مبــا يتــالءم مــع الثوابــت االأردنيــة فيما يخ�ص  اعمال الوكالة.
كمــا تقــوم الدائــرة بامل�ســاركة يف االعــداد والتح�ســر الأعمــال اللجنــة اال�ست�ســارية لالونــروا والتــي 
تتمثــل مهمتهــا يف اأداء امل�ســورة للمفو�ــص العــام لالأونــروا يف تنفيــذ الربامــج  الوكالــة وتاأمــني التمويــل 
املطلــوب لعملهــا، وتتكــون اللجنــة اال�ست�ســارية حاليــاً مــن ممثلــي )29( دولــة مــن بينهــم الــدول العربيــة 
امل�سيفــة لالجئــني )االأردن، �ســوريا، لبنــان وم�ســر( و)3( اأع�ســاء مراقبــني مــن بينهــم منظمــة التحريــر 
الفل�ســطينية. وجتتمع هذه اللجنة مرتني �ســنوًيا يف عمان/ االأردن، ومن املمكن عقد جل�ســة ا�ســتثنائية 

غــر عاديــة بنــاءاً علــى طلــب املفو�ــص العــام، اأو بنــاءاً علــى طلــب ُمقــدم مــن ثالثــة اأع�ســاء علــى االأقــل.

وتقوم دائرة الشؤون الفلسطينية بالمشاركة في اجتماعات اللجان التالية:

اللجنــة اال�ست�ســارية لوكالــة الغــوث الدوليــة، ويعتــرب االأردن ع�ســو اأ�سا�ــص يف اللجنــة، حيــث تقــوم - 1
دائــرة ال�ســوؤون الفل�ســطينية بعقــد اجتماعــات للتن�ســيق مــع الــدول العربيــة امل�سيفــة لالجئــني 

الفل�ســطينيني، قبــل اجتماعــات اللجنــة اال�ست�ســارية.
ت�سارك الدائرة يف اعمال اللجان الفرعية للجنة اال�ست�سارية لوكالة الغوث الدولية واجتماعاتها، - 2

اإذ اأن االردن ي�سغل من�سب نائب رئي�ص اللجنة الفرعية. 

 وفي العام 2016 تم عقد اللقاءات واالجتماعات التالية :-

لقاء اللجنة اال�ست�سارية العادي يف عمان - يف 30و31 اأيار 2016 .- 1
لقاء اللجنة اال�ست�سارية العادي يف عمان - يف 14و15 ت�سرين االأول 2016. - 2
لقــاء اللجنــة اال�ست�ســارية اال�ســتثنائي يف عمــان - يف 8 اأيلــول 2016. )ي�ســبقها لقــاءات تن�ســيقية مــع - 3

مندوبي الدول امل�سيفة لالجئني الفل�ســطينيني(.
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جمموعة من لقاءات اللجان الفرعية للجنة اال�ست�سارية للوكالة.- 4
جمموعة من اللقاءات مع جمموعة من الدول املانحة.- 5
لقاء �سهري مع مدير عمليات وكالة الغوث يف االأردن.- 6

كمــا تعمــل الدائــرة علــى م�ســاعدة الوكالــة يف تخ�سي�ــص االأرا�ســي املنا�ســبة الإن�ســاء املدار�ــص واملراكــز 
ال�سحية اأو ا�ستئجار املباين املنا�سبة لهذه الغاية يف كافة حمافظات اململكة، حيث يتم يف الوقت الراهن  
ال�سر يف اجراءات تخ�سي�ص اأرا�ٍص لهذه الغايات يف منطقة ال�سخنة/ منطقة عوجان/منطقة الزهور 

يف عمان/ ويف حمافظة اربد اأي�سا.
كمــا ان  للدائــرة م�ســاركة فاعلــة يف جلــان اختيــار العاملــني بالوكالــة. عــالوة علــى دورهــا يف تي�ســر 
وت�ســهيل عقــد �سل�ســلة مــن اللقــاءات  واالجتماعــات بــني اللجــان املخت�ســة مــن الوكالــة وم�ست�ســاريها مــع 
ذوي العالقــة مــن الدوائــر الر�ســمية كاجلمــارك والرتبيــة وال�سحــة والبلديــات والداخليــة وغرهــم 
بهــدف مناق�ســة الق�سايــا املتعلقــة باالأونــروا وكذلــك متابعــة وتوثيــق االأعمــال الروتينيــة لالأونــروا مثــل 

االإعفــاءات اجلمركيــة والتعيينــات و غرهــا.
هــذا اىل جانــب مــا تقــوم بــه الدائــرة علــى �سعيــد متابعــة تنفيــذ برامــج توزيــع امل�ســاعدات املبا�ســرة كل 
ثالثة اأ�سهر  يف اطار برنامج االإغاثة واخلدمات االجتماعية التابع ملكتب االأونروا االإقليمي يف االردن 

واملُوجــه لالجئــني الفل�ســطينيني يف كافــة حمافظات اململكة . 

االجتماع التن�سيقي للدول العربية امل�سيفة لالجئني الفل�سطينيني
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تســهيل أعمــال الوكالــة فــي المملكــة مــع المؤسســات الحكوميــة األخــرى مــن 
خــالل الدائــرة لعــام 2016:

العــام 2016، بت�ســهيل العديــد مــن معامــالت الوكالــة ذات العالقــة واالرتبــاط  قامــت الدائــرة يف 
باملوؤ�س�ســات احلكوميــة االأخــرى، حيــث بلــغ اإجمــايل هــذه املعامــالت ) 2222( معاملــة، تنوعــت يف عــدة 
جمــاالت ومنهــا : االإعفــاءات اجلمركيــة، تعيينــات املعلمــني وغــر املعلمــني يف الوكالــة، ت�ســديد اأثمــان 
الكتــب املدر�ســية، اإح�سائيــات الكتــب املدر�ســية للعــام 2018/2017، ت�ســجيل الطــالب ونقلهــم اإىل مدار�ــص 
الوكالة وت�سديق الوثائق املدر�سية العائدة للطالب من وكالة الغوث الدولية، وت�سجيل اأبناء املخيمات 
يف مراكــز التدريــب املهني/كليــة وادي ال�ســر، تدريــب طلبــة اجلامعــة يف املراكــز ال�سحيــة واملدار�ــص 
التابعــة لوكالــة الغــوث، معامــالت ترخي�ــص حافــالت مراكز التاأهيــل للمعاقني يف املخيمات وغرها من 

املعامــالت املرتبطــة للوكالــة مــع املوؤ�س�ســات احلكوميــة.

ثالثا: التمويل والمنظمات الدولية

اأحــد اأهــم واأبــرز االأهــداف اال�ســرتاتيجية للدائــرة ، هــو بنــاء �ســراكة فاعلــة حمليــة ودوليــة مــع كافــة 
االأطــراف املعنيــة بتح�ســني اأو�ســاع خميمــات الالجئــني الفل�ســطينيني يف االأردن، وحت�ســني االو�ســاع 
املعي�ســية لالجئــني والنازحــني يف املخيمــات، وانطالقــا مــن هــذا الهــدف تقــوم الدائــرة ممثلــة مبديريــة 
االأونــروا واملنظمــات الدوليــة بالعمــل علــى تعزيــز التعــاون مــع املنظمــات واملوؤ�س�ســات الدوليــة، ومتابعــة 
اأن�ســطة واأعمال املنظمات واملوؤ�س�ســات الدولية التي تربطها �ســراكات وم�ســاريع بالدائرة، باالإ�سافة اإىل 
ت�ســهيل تنفيذ اأن�ســطتها داخل املخيمات وتقدمي الدعم والتن�ســيق. وت�ســعى الدائرة دائماً اىل الت�ســبيك 
واإيجــاد �ســراكات جديــدة وا�ســتقطاب التمويــل مل�ســاريع ت�ســاهم يف رفــع وحت�ســني االأو�ســاع املعي�ســية 

لالجئــني الفل�ســطينيني يف املخيمــات.

أهم الشركاء الدوليين للدائرة

1 -. )JICA ( الوكالة اليابانية للتعاون الدويل
2 -.)EU(االحتاد االأوروبي
3 -. )FAFO ( املوؤ�س�سة الرويجية للدرا�سات واالأبحاث
4 -.)GIZ( الوكالة االأملانية للتعاون الدويل
5 -.)KFW( بنك التنمية االأملاين
6 -.)ICU( احتاد اجلامعات االإيطالية
7 -.)SDC( الوكالة ال�سوي�سرية لالإمناء والتعاون الدويل
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الشراكات الحالية مع المنظمات الدولية:

 SDC الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون الدولي ◄ 

انتهــت الوكالــة ال�سوي�ســرية للتنميــة والتعــاون SDC مــن تنفيــذ حتديــث �ســبكة ميــاه ال�ســرب واإن�ســاء 
�سبكة �سرف �سحي يف خميم جر�ص بكلفة اإجمالية تقدر بـ 7.5 مليون فرنك �سوي�سري،)5 مليون دينار 

اأردين(، وقد مت ا�ستالم امل�سروع اأولياً وت�سغيله حيث ا�ستفاد منه جميع �سكان املخيم.

  JICA الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ◄ 

مية

اململكة االأردنية الها�س

دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية

مت االنتهــاء مــن املرحلــة  الثانيــة 2013-2016 »مــن م�ســروع »حت�ســني الظــروف املعي�ســية لالجئــني 	 
الفل�ســطينيني« ، حيــث ا�ســتفاد مــن هــذا امل�ســروع حــوايل )3383( فــردا مــن اأبنــاء املخيمــات.

متت املبا�ســرة باملرحلة الثالثة يف ت�ســرين اأول 2016، والتي �ست�ســتمر حتى اأيلول 2018. ومن املتوقع 	 
اأن ت�سمل اأن�سطة امل�سروع املخيمات الثالثة ع�سر.

اأن�ســطة امل�ســروع  يتــم تنفيذهــا مــن خــالل مراكــز الت�ســغيل والتدريــب التابعــة للدائــرة يف كل مــن 
خميــم البقعــة، حطــني، اربــد و�ســوف. وتعمــل هــذه املراكــز علــى تنفيــذ 3 برامــج مــن خــالل ُمدربــني 

وُمدربــات يف هــذه املراكــز:

برنامج الت�سغيل املبا�سر.- 1

برنامج الت�سغيل الذاتي.- 2

برنامج تعديل ال�سلوك )فر�ستي(.- 3

وقد ح�سل م�سروع "حت�سني الظروف املعي�سية لالجئني الفل�سطينيني" على جائزة "رئي�ص جايكا" 	 
لعام 2016، اإذ مت اختيار امل�سروع باالإ�سافة اإىل 8 م�ساريع اأخرى من بني اآالف امل�ساريع التي تنفذها 

جايكا يف 150 دولة يف العامل.
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* أهم ما تم إنجازه في العام 2016 في كل برنامج  
1- برنامج التشغيل الذاتي:

ي�ســتهدف هــذا الربنامــج �ســيدات املخيمــات اللواتــي ال ي�ســتطعن اخلــروج مــن املنــزل للعمــل، حيــث يتــم 
تدريبهــن علــى �سناعــة بع�ــص املــواد منزلًيــا، مثــل زراعــة الفطــر، �سناعــة العطــور والكرميــات وغرهــا، 

مل�ســاعدتهن يف حت�ســني دخول اأُ�ســرهن.
تلقــى املُدربــون دورتــني تدريبيتــني)TOT(؛ االأوىل علــى �سناعــة لــن اجلميــد وم�ســتقات اأخــرى 	 

مــن االألبــان كاجلبنــة، الزبــدة، اللــن، اللبنــة، ال�ســمنة ولــن ال�ســنينة. والثانيــة ل�سناعــة بع�ــص اأنــواع 
الكرميــات مثــل كــرمي حــب ال�ســباب، م�ســاد للتعــرق، كــرمي تبي�ــص وكــرمي مرطــب للج�ســم. 

عــالوة علــى هــذه االأنــواع اجلديــدة مــن الــدورات التدريبيــة متــت اإ�سافــة اأنــواع اأخــرى مثــل �سناعــة 	 
املنتجــات الغذائيــة )دب�ــص الرمــان، الكات�ســب، رب البنــدورة(، تدويــر املالب�ــص، االإك�س�ســوارات، وبذلــك 

ي�ســل عــدد اأنــواع الــدورات اإىل )8( اأنــواع.
فيما يلي جدول تو�سيحي الأنواع الدورات وعدد امل�ستفيدات من هذا الربنامج :

عدد المتدرباتاسم الدورة

91�سناعات غذائية
45العطور

30ال�سابون
31الكرميات
35املنظفات
20الفطر
5البخور

25لن اجلميد
282العدد االإجمايل
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 2- برنامج تعديل السلوك "فرصتي":

 يهــدف هــذا الربنامــج اإىل تغيــر النظــرة ال�ســلبية جتــاه عمــل املــراأة مــن خــالل عقــد ور�ــص عمــل ملختلــف 
الفئات يف املخيمات ، يتم من خاللها ت�ســجيع املراأة على العمل وتو�سيح املنافع التي تعود على االأ�ســرة 

واملــراأة مــن العمــل. ويف عــام 2016 مت عقد مايلي:

عدد المشاركاتعدد المشاركين عدد الورش 

19158338
496جمموع احل�سور 

3- برنامج التشغيل المباشر:

يتــم يف هــذا الربنامــج البحــث عــن فر�ــص عمــل متوفــرة ومــن ثــم االإعــالن عنهــا الأهــايل املخيمــات الذيــن 
يتقدمــون بتعبئــة طلبــات التوظيــف يف مراكــز الت�ســغيل والتدريــب. وبعدهــا ُتعقــد دورة اأخالقيــات املهنــة 
للمتقدمني بالطلبات، يتم من خاللها تعريف امل�ساركني على ظروف العمل اخلا�سة بالوظيفة املُعلنة 
اإىل جانــب تو�سيــح قانــون العمــل وغرهــا مــن االأمــور والن�سائــح املتعلقة بالعمل. اجلــدول املو�سح اأدناه 
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يبني ما مت اإجنازه على هام�ــص هذا الربنامج يف العام 2016:-

العددالنشاط 

440طلبات التوظيف التي مت ا�ستالمها.
241 طلبات التوظيف التي متت موائمتها.

144الذين تلقوا دورة اأخالقيات املهنة.
252الذين مت توظيفهم.

160الذين ا�ستمروا بالعمل بعد 5 اأ�سهر من التوظيف.

�ساركت املراكز يف معار�ص التوظيف التي نظمتها وزارة العمل والتي اأقيمت يف كل من اإربد وعمان.	 
كمــا ت�ســرف الدائــرة اأي�ســاً علــى متابعــة اأن�ســطة واأعمــال املتطوعــني اليابانيــني يف مدار�ــص وكالــة 	 

الغــوث الدوليــة.

 ◄ الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي GIZ وبنــك التنميــة األلمانــي KFWوبمظلــة 
BMZ وزارة التنميــة والتعــاون االقتصــادي

اململكة االأردنية الها�سمية

بــداأ التعــاون بــني دائــرة ال�ســوؤون الفل�ســطينية والوكالــة االأملانيــة للتعــاون الــدويل GIZ يف عــام 2012، 
وبداأ هذا التعاون مب�سروع رفع قدرات جلان خدمات املخيمات، ثم تدريب اللجان على عدد من الدورات 

يف ال�سنوت ال�سابقة. وفيما يلي ما مت تنفيذه يف عام 2016:
م�ســروع رفــع قــدرات جلــان اخلدمــات والهيئــات اال�ست�ســارية من خالل تاأهيلهــم لتقدمي مقرتحات - 1

م�ســاريع �سغــرة متــت مناق�ســتها واعتمادهــا خــالل ور�ــص عمــل عقــدت يف مدينــة العقبــة. وبــداأت 
عمليــة التنفيــذ لهــذه امل�ســاريع خــالل عــام 2015، و�ســيتم التنفيــذ كامــاًل خــالل عــام 2017.

دعــم الدائــرة يف م�ســروع التقــدمي للح�ســول علــى جائــزة امللــك عبــد اهلل الثــاين للتميــز يف دورتهــا - 2
القادمــة وذلــك مــن خــالل متويــل دورات تدريبيــة ملوظفــي الدائــرة متثلــت مبــا يلــي: -



www.dpa.gov.joشفافية - عدالة - مبادرة و ابداع - ثقافة العمل المؤسسيدائرة الشؤون الفلسطينية

19

كتـاب االنجازات السنوي

عدد المشاركيناسم الدورة 

17دورة احلاكمية الر�سيدة
25دورة بطاقة االأداء املتوازن

24دورة اإدارة املخاطر للمبتدئني
20دورة اإدارة املخاطر املتقدمة

ا�ستكمال متويل م�سروع احلكومة االإلكرتونية: -- 3
مت خالل عام 2015 توريد االأجهزة املطلوبة. اأ- 

ب-   Software: برجميات �سيتم توريدها وت�سغيلها خالل عام 2017.
متويــل م�ســروع اإعــداد اإطــار تن�ســيقي للموؤ�س�ســات غــر احلكوميــة يف املخيمــات" ومت مــن خاللهــا عقــد 

ور�سات العمل التالية على مرحلتني:

عددالزمانالمكانالمخيم
الحضور

عددالزمان
الحضور

املرحلة الثانيةاملرحلة االأوىل
خميمات ال�سمال

عزمـــي  ال�ســـهيد  )خميـــم 
املفتـــي، خميـــم �ســـوف، خميـــم 

جر�ـــص، وخميـــم اإربـــد(

2016/5/17482016/11/2330خميم ال�سهيد

2016/8/16472016/10/2550خميم البقعةخميم البقعة
خميمات العا�سمة

خميـــم  الوحـــدات،  )خميـــم 
ماأدبـــا،  خميـــم  الطالبيـــة، 
وخميـــم  احل�ســـني،  خميـــم 

االأمـــر ح�ســـن(

2016/8/22402016/10/2750خميم الوحدات

خميمات الزرقاء 
خميـــم  حطـــني،  )خميـــم 
الزرقـــاء، وخميـــم ال�ســـخنة(

2016/2/24262016/11/1318خميم حطني
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من GIZ   * كمــا تــم عقــد ورشــتي العمــل، الموضحــه أدنــاه، فــي محافظــة العقبــة بتمويــل 

عددالمكانالزمانالهدف من الورشة
الحضور

اإعــداد اإطــار تن�ســيقي للموؤ�س�ســات غــر احلكوميــة 
يف املخيمــات

30العقبة  2016/10/2-9/29

و�ســع اآليــة لتقييــم التنظيــم االإداري واملــايل للجــان 
اخلدمات والتنظيم االإداري للهيئات اال�ست�سارية

30العقبة2016/11/25-24

مت التعاقد مع م�ست�سارة الإعداد االإطار التن�سيقي للموؤ�س�سات غر احلكومية يف املخيمات.- 4
اإدارة - 5 جمــال  يف  اخلــربات  علــى  لالطــالع  االحتاديــة  اأملانيــا  جلمهوريــة  ميدانيــة  بزيــارة  القيــام 

.2016/5/15-8 بتاريــخ   ال�سلبــة  النفايــات 
تنفيــذ درا�ســة حــول اإدارة النفايــات ال�سلبــة يف املخيمــات �ســاركت بهــا الدائرة ووكالــة الغوث الدولية - 6

ووزارة البلديات والبلديات املعنية.

 ◄ المؤسسة النرويجية للدراسات واألبحاث )فافو( 

قامــت الدائــرة يف عــام 2016 بتنفيــذ م�ســروع م�ســرتك مــع املوؤ�س�ســة الرويجيــة لالأبحــاث )الفافــو( 
وبتمويــل مــن حكومــة الرويــج، بعنــوان " ا�ســتخدام اآخــر اإح�سائيــات الالجئــني الفل�ســطينيني ". وجــاء 
هذا امل�سروع كاأحد خمرجات "درا�سة االأو�ساع املعي�سية يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني يف االأردن" 
والتــي مت تنفيذهــا يف عــام 2011 بتمويــل مــن احلكومــة الرويجيــة، وباال�ســرتاك مــع الفافــو وبالتعــاون 

مــع دائرة االإح�ســاءات العامة.

* أنشطة المشروع:  
1 -:SPSS دورة التحليل االإح�سائي

نظــراً للحاجــة للتعامــل مــع نتائــج درا�ســة الظــروف املعي�ســية لالجئــني الفل�ســطينيني، قامــت دائــرة 
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ال�ســوؤون الفل�ســطينية بتنميــة قــدرات موظفيهــا وبدعــم مــن الفافــو، بعقــد دورة تدريبيــة بعنــوان 
SPSS  ملــدة �ســبعة اأيــام بواقــع 5 �ســاعات تدريــب يوميــاً اأي مبجمــل35  �ســاعة تدريبيــة و التحــق بهــا  

19 موظفــاً.
ور�سات العمل يف املخيمات:- 2

عددالمكانالزمانالمخيم
الحضور

خميمــات ال�ســمال )خميــم ال�ســهيد عزمــي 
املفتي، خميم �ســوف، خميم جر�ــص، وخميم 

اإربد( 

قاعــة جلنــة خدمــات خميــم 2016/2/22
ال�ســهيد عزمي املفتي

46
12 اإناث
34 ذكور

خميمــات العا�سمــة )خميــم البقعــة، خميــم 
الوحــدات، خميــم الطالبيــة، وخميــم مادبا ( 

قاعة جلنة خدمات2016/2/23
خميم البقعة

45
18 اإناث
27 ذكور

خميمــات الزرقــاء )خميــم حطــني، خميــم 
االأمــر  احل�ســني، خميــم  الزرقــاء، خميــم 

ح�ســن وخميــم ال�ســخنة(

قاعة جلنة خدمات2016/2/24
خميم حطني

41
10 اإناث
31 ذكور

ا�سافة اىل عقد 3 ور�سات تدريبية على النحو التايل:	 
- كان احل�ســور لهــذه الور�ســات مــن كافــة فئــات جمتمــع املخيمــات؛ جلــان خدمــات املخيمــات، الهيئــات 
اال�ست�سارية، ممثلني عن بع�ص موؤ�س�سات املجتمع املحلي كمراكز الربامج الن�سائية، جلان الزكاة، 
اإىل جانــب ممثلــني عــن املجتمــع املحلــي، كمعلمــي املدار�ص،�ســباب عاملــني، واآخريــن عاطلــني عــن 
العمــل. كمــا كان هنــاك ح�ســور لالأونــروا ولبع�ــص اجلهــات واملنظمــات الدوليــة التــي تتعامــل معهــا 
الدائــرة كال�ســفارة الرويجيــة واملنظمــة اليابانيــة للتعــاون الــدويل )جايــكا( وبهــذا بلــغ اإجمــايل 

احل�ســور 132 �ســخ�ساً، منهــم 40 اإنــاث و92 ذكــور. 

* مخرجات المشروع:  
تقريــر م�ســروع "ا�ســتخدام اآخــر اإح�سائيــات الالجئــني الفل�ســطينيني، 2016" وهــو تقريــر يلخ�ــص - 1

التــي جــرت يف تلــك الور�ســات. وهنالــك ملخ�ــص لهــذا التقريــر باللغــة  النقا�ســات واملالحظــات 
االإجنليزيــة متوفــر علــى املوقــع االإلكــرتوين للدائــرة. 
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مــن - 2 اإليهــا،  امل�ســار  الدرا�ســة  تقاريــر  اإحــدى  املخيمــات،  لــكل  ال�ســامل  اجلــداول  تقريــر  ترجمــة 
للدائــرة  االإلكــرتوين  املوقــع  علــى  اأي�ســا  متوفــر  وهــو  العربيــة  اللغــة  اإىل  االإجنليزيــة  اللغــة 

www.dpa.gov.jo

تو�سيات مت اخلروج بها من هذه الور�سات. - 3
تقرير يلخ�ص اأهم نتائج الدرا�ســة ال�ســابقة ب�ســكل ُيتيح اإمكانية الو�سول اىل تلك النتائج ب�ســرعة - 4

وب�سهولة.

 ◄برنامــج تمكيــن ســكان المخيمــات »صندوق اإلقــراض« بالتعاون مــع المفوضية 
األوروبية  

املعي�ســية  االأحــوال  لتح�ســني  والــدوؤوب  املتوا�ســل  الفل�ســطينية   ال�ســوؤون  دائــرة  �ســعي  اإطــار  يف 
واالقت�ساديــة الأبنــاء املخيمــات، اأطلقــت الدائــرة عــام 1999 برنامــج "متكــني �ســكان املخيمــات" املعــروف 
بـــ "�سنــدوق االإقرا�ــص" مبنحــة ماليــة مــن املفو�سيــة االأوروبيــة، حيــث قامــت الدائــرة باإن�ســاء �سندوقــي 
اإقرا�ص يف بنك االردن، وبنك االإمناء ال�سناعي، بر�سيد بلغ )500( األف يورو، لتقدمي القرو�ص الأبناء 

املخيمــات لتنميــة م�ســاريعهم االإنتاجيــة.
ويف العــام 2008 قامــت الدائــرة باإن�ســاء نافــذه اإقرا�سيــة خا�ســة باأبنــاء املخيمــات مــن خــالل االتفــاق 
ا تعمل على دفع  مع �سندوق التنمية والت�سغيل ملنح امل�ستحقني والذين تنطبق عليهم ال�سروط، قرو�سً
م�ســاريعهم االإنتاجيــة ، ومنــذ العــام 2008 وحتــى عــام 2016، بلــغ اإجمــايل متويــل )421386( دينــار، حيــث 
مت متويــل )231( م�ســروًعا خمتلًفــا مثــل )حمــالت حالقــة، �سالونــات جتميــل �ســيدات، م�ســاريع غذائيــة 
ــا بالذكــور، و169 منهــا كان  منزليــة، ماكينــات خياطــة( ، اإذ اأن 62 م�ســروًعا مــن هــذه امل�ســاريع كان خا�سً
ا باالإناث، كما بلغ اإجمايل ُفر�ص العمل التي مت توفرها من خالل هذا الربنامج )389( فر�سة،  خا�سً

71 فر�ســة عمــل للذكــور، و318 لالإناث.

رابعا: المشاريع والخدمات

المشاريع :

تقــوم دائــرة ال�ســوؤون الفل�ســطينية مبهمــة اإعــداد الدرا�ســات الهند�ســية واالإ�ســراف علــى تنفيــذ العديــد 
املنفــذة  امل�ســاريع  امللكيــة،  املبــادرات  : م�ســاريع  تت�سمــن  والتــي  املخيمــات،  امل�ســاريع اخلدميــة يف  مــن 
بالتعــاون مــع وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل، م�ســاريع جلــان خدمــات املخيمــات، حيــث مت عــام 2016 

العمــل علــى درا�ســة وتنفيــذ حزمــة امل�ســاريع التاليــة:
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قيمة المشاريع المشاريع المنفذه
)دينار(

2608760م�ساريع الديوان امللكي الها�سمي يف املخيمات للعام 2016

م�ســاريع اإدامــة البنيــة التحتيــة ومبــاين اجتماعيــة ممولــة مــن موازنــات جلــان 
خدمــات املخيمــات )جزء منهــا حتت التنفيذ(

471718.6

تاأهيــل وحــدات �ســكنية لالأ�ســر الفقــرة بتمويــل مــن وزارة التخطيــط والتعــاون 
الدويل للمرحلتني ال�ساد�سة)مت تنفيذها( وال�سابعة)حتت التنفيذ(

1732800

ال�ســرب ملخيــم جر�ــص واملمــول مــن  م�ســروع ال�ســرف ال�سحــي و�ســبكة ميــاه 
ال�سوي�ســرية. الوكالــة 

5 مليون دينار

وتالًيا بع�ص التف�سيالت املتعلقة بُحزم هذه امل�ساريع:	 

 ◄ المبادرات الملكية السامية في المخيمات

حظيــت املخيمــات مبــكارم جاللــة امللــك عبــد اهلل الثــاين ابــن احل�ســني املعظــم، اأ�ســوة بباقــي مناطــق 
اململكــة االخــرى، و�ســملت هــذه املبــادرات وامل�ســاريع امللكيــة جميــع مناحــي احليــاة وكافــة القطاعــات 
التعليميــة وال�سحيــة والبنيــة التحتيــة وتاأهيــل م�ســاكن لالأ�ســر الفقــرة واالأنديــة ال�ســبابية والثقافيــة، 

ف�ســاًل عــن امل�ســاعدات العينيــة والنقديــة لالأُ�ســر املحتاجــة يف كافــة املخيمــات علــى النحــو التــايل:

* التعليم :  
عــام 	  امللكيــة  املكرمــة  هــذه  بــداأت  املخيمــات،  اأبنــاء  مــن  الر�ســمية  اجلامعــات  لطــالب  امللكيــة  املكرمــة 

2000/1999 وي�ســتفيد منهــا حاليــا )350( طالًبــا وطالبــة، مبــا فيهــم اأبنــاء قطــاع غــزة املقيمني يف املخيمات.
يف عــام 2016 تقــَدم لهــذه املكرمــة )500( طالبــا وطالبــة، 87 منهــم مــن ابنــاء قطــاع غــزة، ومت قبــول 

350 طالبــا وطالبــة منهــم.
وتقــوم دائــرة ال�ســوؤون الفل�ســطينية با�ســتقبال طلبــات املكرمــة وفــق معايــر يتــم االإعــالن عنهــا، 
واأهمها اأن يكون مقدم الطلب من �سكان املخيمات، كما يتم ت�سكيل جلان متعددة ال�ستقبال الطلبات 

وتدقيقهــا ومــن ثــم تن�ســيب االأ�ســماء اىل هيئــة القبــول املوحــد للجامعــات الر�ســمية.
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* مراكز التأهيل المجتمعي:  
كان للتاأهيــل املجتمعــي ن�سيًبــا كبــًرا مــن االهتمــام والرعايــة العاليــة يف املــكارم واملبــادرات امللكيــة 	 

التــي ُتنفــذ خدمــًة ل�ســكان املخيمــات، حيــث �ســهد عــام 2016 اإجنــاز العديــد مــن م�ســاريع املبــادرات 
امللكيــة التــي ُتعنــى بالقطــاع ال�سحــي يف كافــة املخيمــات ومنهــا:

م�ســروع تو�ســعة وجتهيــز الطابــق الثــاين ملركــز تاأهيــل املعاقــني يف خميــم اإربــد مب�ســاحة اإجماليــة  اأ- 
دينــار(.  121،190،90( وبقيمــة  )400م2( 

م�ســروع تو�ســعة وجتهيــز مركــز تاأهيــل املعاقــني يف خميــم ال�ســهيد عزمــي املفتــي مب�ســاحة )270م2(  ب- 
وبقيمــة )103263 دينــار(.



www.dpa.gov.joشفافية - عدالة - مبادرة و ابداع - ثقافة العمل المؤسسيدائرة الشؤون الفلسطينية

25

كتـاب االنجازات السنوي

م�ســروع تو�ســعة مركــز العنايــة بــذوي االحتياجــات اخلا�ســة يف خميــم ال�ســخنة مب�ســاحة )150م2(  ج- 
وبكلفــة اإجماليــة بلغــت )287،238.4 دينــار(.

* المباني التنموية:  
متعــددة  قاعــة  ي�ســمل  الزرقــاء  خميــم  خدمــات  للجنــة  التابــع  ال�ســامل  التنمــوي  املركــز  اإن�ســاء  اأ- 
االأغرا�ــص ومكاتــب ومرافــق خدميــة تابعــة لهــا مب�ســاحة اإجماليــة )1200م2( بكلفــة اجماليــة بلغــت 

)263770دينــار(.

اإن�ســاء املركــز التنمــوي ال�ســامل التابــع للجنــة خدمــات خميــم حطــني مب�ســاحة 1132 م2 وي�ســمل  ب- 
قاعــة متعــددة االأغرا�ــص وملحقاتهــا وخمــازن ا�ســتثمارية بكلفــة )343670.20 دينــار، وهــو حتــت 

التنفيــذ(.
اإن�ســاء املرحلــة الثانيــة مــن املركــز التنمــوي ال�ســامل التابــع للجنــة خدمــات خميــم البقعــة وي�ســمل  ج- 
تو�ســعة الطابــق االأر�ســي واإ�سافــة الطابــق االأول واملكاتــب االإداريــة مب�ســاحة)800( مــرت وبكلفــة 

اإجماليــة بلغــت )222571 دينــار(.

وبقيمــة  )916م2(  مب�ســاحة  البقعــة  خميــم  يف  املــدين  املجتمــع  ملوؤ�س�ســات  اإداري  جممــع  اإن�ســاء  د- 
دينــار(.  243693(

اإن�ســاء مبنــى موؤ�س�ســات املجتمــع املــدين ملخيــم الوحــدات مب�ســاحة اإجماليــة )850م2( واملكــون مــن  هـ- 
خم�ســة طوابــق، تت�ســع لـــ)10 مقــرات( م�ســاحة كل منهــا )84م2(.
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معايل اأمني عام الديوان امللكي يفتتح مبنى موؤ�س�سات املجتمع املدين يف خميم الوحدات

* مساكن األسر الفقيرة:  
عنيــت املــكارم واملبــادرات امللكيــة يف املخيمــات ب�ســريحة االأُ�ســر املَعــوزة وذلــك مــن خــالل م�ســروع اإعــادة 
تاأهيــل امل�ســاكن لهــذه االأُ�ســر، حيــث ا�ســتهدف هــذا امل�ســروع خــالل عــام 2016 تاأهيــل )75( وحــدة �ســكنيه 
اإ�سافيــة )ت�ســمل بنــاء غرفــة، مطبــخ، حمــام مب�ســاحة اإجماليــة ت�ســل اإىل)35م2( ومت اجنــاز الدرا�ســات 

املتعلقــة بهــا وطرحهــا للتنفيــذ خــالل العــام 2016 بقيمــة اإجماليــة )621134.8( دينــار .

* األندية الشبابية:  
يحظــى قطــاع ال�ســباب برعايــٍة واهتمــاٍم ملكــي خا�ــص، لــذا كان لهــذا القطــاع ن�سيــب مهــم مــن امل�ســاريع 

واملبــادرات امللكيــة يف كافــة املخيمــات خــالل عــام 2016 ومنهــا:
اإن�ســاء طابــق ثــاين هند�ســي، لنــادي �ســباب خميــم حطــني ، يخــدم ابنــاء املخيــم مب�ســاحة )300م2(  اأ- 

دينــار(. وبقيمــة )111441.25 
اإن�ساء حديقة عامة الأبناء خميم البقعة مب�ساحة اجمالية 2700 م2 وبكلفة )221856.11 دينار(. ب- 

افتتــاح امللعــب القانــوين لنــادي خميــم �ســباب احل�ســني يف منطقــة �ساحليــة العابــد بكلفــة 622 الــف  ج- 
دينار.
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* المساعدات العينية:  
حظيت االأُ�سر الفقرة واملحتاجة بالعديد من املكارم امللكية ال�سامية التي �سملت كافة املخيمات ومنها:

مكرمــة طــرود اخلــر الها�ســمية : وت�ســتفيد منهــا )7800( اأ�ســرة �ســنوية، وهــي عبــارة عــن م�ســاعدة  اأ- 
نقديــة مبقــدار )100( دينــار لــكل عائلــة مــن االأ�ســر الفقــرة التــي ت�ســكن املخيمــات وتنطبــق عليهــا 

�ســروط ا�ســتحقاق هــذه املكرمــة.
مكرمة االأ�ساحي امللكية : يتم تنفيذها مَرة يف ال�سنة، وت�ستفيد منها اأكرث من )1100( اأ�سرة. ب- 

مكرمة التمور : يتم تنفيذها مرة يف ال�سنة،  وت�ستفيد منها اأكرث من )1100( اأ�سرة. ج- 

التخطيــط  وزارة  مــن  والممــول  الفقيــرة  األســر  مســاكن  تأهيــل  مشــروع   ◄  
الدولــي: والتعــاون 

اأجنزت الدائرة وعلى مراحل امل�سروع ال�ستة االأوىل،  تاأهيل )1985( وحدة �سكنية موزعة على خميمات:) 
البقعــة، �ســوف، احل�ســني، الزرقــاء، حطــني، الوحــدات، ال�ســهيد عزمــي املفتــي، اربــد، والطالبيــة( .ويهــدف 
امل�ســروع اىل اإعــادة تاأهيــل م�ســاكن الفقــراء ، وتاأمــني احلــد االأدنــى مــن ال�ســالمة العامــة،  لتوفــر اإيواء اآمن 
للفئات الفقرة يف املخيمات بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدويل، وذلك من خالل ان�ســاء  بناء 
بـــم�ساحة32م2 )غرفــة، مطبــخ، وحمــام( وقــد بــداأ امل�ســروع عــام 2004 وال يــزال م�ســتمرا حتــى العــام احلــايل. 
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* وتتخلص أبرز انجازات المشروع لألعوام 2015-2016 على النحو التالي:  
االنتهــاء مــن تنفيــذ م�ســروع اإعــادة تاأهيــل م�ســاكن االأ�ســر الفقــرة يف املخيمــات للمرحلــة ال�ساد�ســة - 1

يف اإطــار مــا مت تخ�سي�ســه مــن قبــل وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل والبالــغ قيمتــه )832800 
دينــار( لالأعــوام 2015-2016 حيــث مت اإجنــاز )110( وحــدة يف خمتلــف املخيمــات. 

و�سمــن املرحلــة ال�ســابعة مــن امل�ســروع التــي بــداأت يف متــوز/2016 مت طــرح ودرا�ســة جميــع عطــاءات - 2
م�ســروع اإعادة تاأهيل م�ســاكن االأ�ســر الفقرة يف املخيمات، يف اإطار ما مت تخ�سي�سه من قبل وزارة 
التخطيــط والتعــاون الــدويل ، والبالــغ قيمتــه )900 األــف دينــار( للعــام )2016( وبهــذا يكــون عــدد 
الوحــدات ال�ســكنية التــي مت �ســمولها يف املرحلــة ال�ســابعة )100( وحــدة، �ســيتم ا�ســتكمالها خــالل 

العــام 2017 موزعــة علــى النحــو التــايل:-

40 وحدة خميم البقعة

20 وحدةخميم حطني

15 وحدةخميم الطالبية

10 وحداتخميم �سوف

10 وحداتخميم الزرقاء

5 وحداتخميم احل�سني

 ◄ مشاريع البنية التحتية الممولة من لجان خدمات المخيمات:

ل�سمــان دميومــة البنــى التحتيــة يف املخيمــات قامــت جلــان املخيمــات ومــن خــالل الدائــرة بعمــل درا�ســة 
فنيــة لعــدد مــن امل�ســاريع وتابعــت االإ�ســراف علــى تنفيذهــا وكما يلي :

م�ســاريع البنــى التحتيــة التــي متــت درا�ســتها واالإ�ســراف علــى تنفيذهــا ، واملمولــة مــن جلــان خدمــات - 1
املخيمات خالل عام 2016 ما يقارب )280391 دينار ( ت�سمل :

العمــل علــى تنفيــذ خطــوط ت�سريــف ميــاه اأمطــار و�سيانــة �ســوارع ا�ســفلتية يف خميــم البقعــة  اأ- 
بقيمــة )170850 دينــار( حيــث بلغــت ن�ســبة اإجنــاز امل�ســروع حــوايل %90 .
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تعديــل طابــق الت�ســوية يف املبنــى اال�ســتثماري التابــع للجنــة خميــم االمر ح�ســن، بكلفة 30890  ب- 
دينــار )يف مرحلة التنفيذ(.

اأمطــار يف خميــم حطــني، بكلفــة 25400 دينــار )يف مرحلــة  تنفيــذ خطــوط ت�سريــف ميــاه  ت- 
االإحالــة(.

�سيانــة �ســوارع ا�ســفلتيه ومــدات خر�ســانيه يف خميــم حطــني، بكلفــة 43500 دينــار )يف مرحلــة  ث- 
االإحالــة(.

�سيانــة مــدات خر�ســانيه وخطــوط ت�سريــف ميــاه االمطــار يف خميــم ال�ســخنة، بكلفــة 9751  ج- 
دينــار )يف مرحلــة االإحالــة(.

م�ســاريع البنــى االجتماعيــة التــي متــت درا�ســتها واالإ�ســراف علــى تنفيذهــا املبا�ســر واملمولــة مــن - 2
جلــان خدمــات املخيمــات خــالل عــام 2016 مــا يقــارب )191327.6 دينــار(.

ت�سمل تنفيذ اأ�سوار لتو�سعة �سور املقربة يف خميم �سوف بقيمة )35000 دينار(. اأ- 
وجتهيز مدافن يف مقربة خميم البقعة بقيمة ) 21500 دينار ( ومت اال�ستالم االأويل . ب- 

ان�ساء وتعديل خمازن جتارية يف كل من خميمي البقعة والطالبية مبا يقارب )134827.6 دينار(.  ت- 
تعديــل وا�سافــة خمــزن يف مبنــى  املخــازن التابــع  للجنــة خدمــات خميــم الطالبيــة29890 دينــار  ث- 

)يف مرحلــة االإحالة(.

خامسا: الخدمات التي تقدمها الدائرة

ت�ســعى دائــرة ال�ســوؤون الفل�ســطينية اإىل تقــدمي اأف�ســل اخلدمــات لقاطنــي املخيمــات ، حيــث تقــوم مــن 
خــالل مديريــة خدمــات املخيمــات ومــن خــالل مكاتــب الدائــرة يف امليــدان:-

االأمــر 	  الوحدات/خميــم  لــه: خميــم احل�ســني/خميم  ويتبــع  العا�سمــة وماأدبــا  مكتــب حمافظــة 
الطالبيــة ماأدبا/خميــم  ح�ســن/خميم 

مكتب حمافظة البلقاء ويتبع له خميم البقعة.	 

مكتب حمافظة جر�ص ويتبع له:خميم جر�ص/ خميم �سوف .	 
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مكتب حمافظة اإربد ويتبع له: خميم اربد/ خميم ال�سهيد عزمي املفتي.	 

مكتب حمافظة الزرقاء ويتبع له: خميم ال�سخنة/ خميم حطني.	 

مبتابعــة عمــل جلــان اخلدمــات والهيئــات اال�ست�ســارية واملوؤ�س�ســات غــر احلكومية، باالإ�سافــة اإىل االأمور 
التنظيميــة املتعلقــة باالأبنيــة داخــل املخيمــات واخلدمــات العامــة والتــي ت�ســمل حركــة بطاقــات الالجئني 

الفل�ســطينيني، اخلدمات ال�سحية، املعونة الوطنية، وت�سديق الوثائق املتعلقة بهم.

وتتمثــل أعمــال هــذه المكاتــب بالعمــل علــى تقديــم الخدمــة المباشــرة ألهالــي 
المخيمــات مــن خــالل: 

ا�ستقبال طلبات بناء الطابق االأول والثاين هند�سي وطلبات ترميم الوحدات ال�سكنية.	 

اإ�سدار اأذونات االأ�سغال للخدمات العامة للوحدات ال�سكنية واملحال التجارية.	 

متابعة املخالفات داخل املخيمات بالتن�سيق مع املحافظ.	 

خماطبة الدوائر ذات العالقة لتجديد رخ�ص املهن التجارية.	 

اإثبات االإقامة الأبناء قطاع غزة للح�سول على ممار�سة املهنة )االأطباء(.	 

خماطبة وكالة الغوث الدولية بخ�سو�ص الكتب الواردة من التنمية االجتماعية و�سندوق املعونة.	 

اإعداد قوائم باأ�سماء العائالت الفقرة امل�ستفيدة من طرود اخلر واملكارم امللكية.	 

االطالع على واقع اخلدمات املقدمة من قبل عيادات وكالة الغوث الدولية الأهايل املخيمات.	 

ح�سور دعوات املجل�ص التنفيذي.	 

مراجعة اجلهات ذات العالقة لتح�سني اخلدمة املقدمة )اإنارة، �سيانة �سوارع...(	 

االإ�سراف وامل�ساركة يف تنفيذ امل�ساريع داخل املخيمات.	 

متابعة اأو�ساع املخيمات اخلدمية والبيئية.	 
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الخدمات المقدمة من خالل مكاتب الدائرة خالل عام 2016

تصاريح 
األبنية

خدمات 
عامة

المحالت 
التجارية

مخالفات
األبنية

متفرقــاتاألراضي

يم
رم

ت
ين

 ثا
بق

طا
ات

�سع
تو

باء
هر

ك
ياه

م
يم

رم
ت

يد
جد

نح 
م

�ص
خي

تر
ئم

قا

الة
اإ ز

�ص
ب اأر

طل
كن

 �س
ات

اإثب
وى

سكا
�

ايا
�س

ق
فود

و

ونة
مع

اك
ك�س

اأ
الة

وك
انة

اأم
ظ

رىحماف
اأخ

1135-2642507150181132---56--3610---132162

15745310191-16294023-322141--1-36431

525220393217-35111386297314130---41450

78-431155-1-6238817--666---1230

7734150947792232223140941111872176524534069514467

 ◄ خدمات األراضي والسكن 

تقــوم الدائــرة بتقــدمي العديــد مــن اخلدمــات ل�ســكان املخيمــات فيمــا يتعلــق باالأرا�ســي وتنظيــم ال�ســكن 
ومتابعــة خمالفــات االأبنيــة والت�ساريــح املتعلقــة بخدمــات الوحــدات ال�ســكنية يف املخيمــات مــن خــالل 
مديرية خدمات املخيمات ومكاتبها يف امليدان ، حيث مت عام 2016 اإجنازما جمموعه)898( معاملة يف 

كافــة املخيمــات علــى النحــو التايل:
العددنوع المعاملةالرقم

151اأذونات اأ�سغال للخدمات العامة )اإي�سال كهرباء، مياه، هاتف(.1
39طلبات االأرا�سي وت�سمل اال�ستدعاءات.2
فتــح 3 التو�ســعات،  الثــاين،  الطابــق  واملحــالت،  الوحــدات  )ترميــم  الت�ساريــح 

وتق�ســيم املحــال التجاريــة(.
234

131ترخي�ص املحالت )جتديد، تغير ا�سم، ترخي�ص جديد(.4
153املخالفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات5
املتفرقــات )كتــب لدوائــر ر�ســمية، مثــل االأمانــة، االأرا�ســي، املحافظــة، الوكالــة، 6

جلان املخيمات(.
73

117معامالت الطابق الثاين والثالث7
898املجموع الكلي
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* الخدمات المقدمة للجمهور:  
أ - معامالت أبناء قطاع غزة

تقــوم الدائــرة مبخاطبــة اجلهــات املعنيــة وذات العالقــة مــن اأجــل ت�ســهيل ح�ســول اأبنــاء قطــاع غــزة 
علــى العديــد مــن اخلدمــات ومنهــا  طلبــات الزيــارات اىل االأردن وت�ســهيل بع�ــص اخلدمــات لــدى الدوائــر 

االأخــرى:

الطلباتالموضوعالرقم

4042عدد الطلبات املقدمة / اال�ستقــدام من قطاع غزة والرد عليها1

يف 2 غــزة  قطــاع  ابنــاء  مــن  املعلمــني  بتعيــني  اخلا�ســة  الطلبــات  ا�ســتقبال 
والــرد عليهــا. املدار�ــص اخلا�ســة 

 485

ا�ســتقبال طلبــات اأبنــاء قطــاع غــزة الراغبــني بااللتحــاق بالتدريــب املهنــي 3
والــرد عليهــا. 

 229

61 ا�ستقبال طلبات االلتحاق بالدرا�سة اخلا�سة واحلكومية والرد عليها.4

148 ا�ستقبال طلبات اقامة الطالب من ابناء قطاع غزة للدرا�سة يف اجلامعات.5

ب - نقل بطاقات اللجوء وتصديق المعامالت

تقــدم الدائــرة خدمــات اخــرى ومنهــا معامــالت نقــل بطاقــات الالجئــني مــن مناطــق عمليــات الوكالــة 
اىل االأردن، وكذلــك ت�سديــق االأوراق الر�ســمية للمراجعــني يف خمتلــف الــوزرات والدوائــر الر�ســمية 
،مثــل �سنــدوق املعونــة الوطنيــة اأو لغايــات االإعفــاءات الطبيــة، اأو لغايــات جــواز ال�ســفر الأبنــاء قطــاع غزة.

حيــث مت يف العــام 2016 تقــدمي اخلدمــات لهــذه ال�ســريحة مــن املراجعــني كمــا هــو مو�ســح يف اجلــدول 
التايل:
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الموضوعالرقم
عدد 

المراسالت

نقــل بطاقــات الالجئــني مــن مناطــق عمليــات وكالــة الغــوث الدوليــة اإىل 1
االأردن

26

والذيــن 2 النازحــني  بطاقــات  يف  امل�ســجلني  النازحــني  طلبــات  اإجابــة   -
كتابيــا. ت�ســجيلهم  يثبــت  مــا  علــى  للح�ســول  يتقدمــون 

والذيــن  النازحــني  بطاقــات  يف  امل�ســجلني  النازحــني  طلبــات  اإجابــة   -
كتابيــا. ت�ســجيلهم  يثبــت  مــا  علــى  للح�ســول  هاتفيــا  ي�ستف�ســرون 

22

11

الخدمات الصحية والمعونة الوطنية وتشمل:3

120- االإعفاء الطبي.
21850- املعونة الوطنية والتاأمني ال�سحي.

33900- �سندوق الزكاة واجلمعيات اخلرية.
تصديق معامالت الجوازات والوثائق وتشمل:4

-1- جوازات ال�سفر
-2- �سهادات امليالد و�سهادات وفاة

-3- تفقد احلياة
-4- وكاالت

5190- اإقرا�ص زراعي
مخاطبة دائرة األراضي:5

119- اال�ستف�سار عن اأرا�سي عام 1967
-2- اال�ستف�سار عن اأرا�سي عام 1967لغايات ا�سدار جواز �سفر وبطاقة موؤن

ت - الخدمات القانونية :

تقــدم دائــرة ال�ســوؤون الفل�ســطينية مــن خــالل مديريــة ال�ســوؤون القانونيــة العديــد مــن اخلدمــات 
القانونيــة مــن خــالل ق�ســم الدعــاوى احلكوميــة واال�ست�ســارات القانونيــة، الــذي يقــوم مبتابعــة ق�سايــا 
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االأرا�ســي يف املخيمــات ،والتن�ســيق مــع دائــرة املحامــي العــام املــدين، وتقــدمي امل�ســورة القانونيــة، ومتابعــة 
اأعمــال جلــان خدمــات املخيمــات واالتفاقيــات والعقــود التي ُتربمها تلــك اللجان ومتابعة اأعمال حمامي 

جلــان خدمــات املخيمــات.

ــة  ــة التالي ــات القانوني ــم الخدم ــرة بتقدي ــت الدائ ــا ، قام ــا ورد آنف ــوء م ــي ض  وف

خــالل عــام 2016:

بلــغ جممــوع املعامــالت بخ�سو�ــص الوحــدات ال�ســكنية، التــي وردت من املحاكم النظامية وال�ســرعية - 1
وعلــى كافــة درجاتهــا واملَُدعــني العامــني والتــي متــت خماطبــة وكالــة الغــوث ب�ســاأنها )321( معاملــة، 

ومتــت االإجابــة على 315 معاملة منها.

بلــغ جممــوع الق�سايــا املقامــة علــى الدائــرة املتعلقــة باأجــور اأرا�ســي املخيمــات والتــي تتــم متابعتهــا - 2
مــع عطوفــة املحامــي العــام املــدين )58( ق�سيــة، والزالــت منظــورة اأمــام الق�ســاء.

متــت متابعــة )5( دعــاوى تنفيذيــة علــى موظفــي وكالــة الغــوث الدوليــة بالتن�ســيق مــع وكالة الغوث - 3
الدوليــة ،كمــا متــت اإجابــة ماأمــور التنفيــذ املخت�ــص بهــا واي�ســا التبليــغ باحل�ســور لل�ســهادة لبع�ــص 
موظفي الوكالة واال�ستف�سار من موظفي وكالة الغوث اأو بع�ص اال�سخا�ص اإذا كانوا يعملون لدى 

الوكالــة اأم ال.

هــذا باالإ�سافــة اإىل تقــدمي اال�ست�ســارات القانونيــة فيــا يتعلــق برخ�ــص املهــن للمحــال التجاريــة - 4
يف املخيمــات، وخمالفــات م�ســتخدمي اللجــان ومــا يرتتــب عليــه مــن اإجــراءات، وكذلــك تقــدمي 
اال�ست�سارات القانونية يف جميع االأعمال التي تقوم بها الدائرة، واإبداء الراأي القانوين.اإىل جانب 
�سياغــة العقــود واالتفاقيــات بــني الدائــرة واأيــة جهــة اأخــرى. ومتابعــة ق�سايــا الوحــدات ال�ســكنية يف 

املخيمــات واإجــراء املخاطبــات الالزمــة ب�ســاأنها مــع وكالــة الغــوث الدوليــة.

- خدمات االستثمار للجان خدمات المخيمات :

انطالًقــا مــن حر�ــص دائــرة ال�ســوؤون الفل�ســطينية علــى متكــني اللجــان مــن القيــام مبهامهــا ، متــت 
اال�ســتفادة مــن م�ســاريع املبــادرات امللكيــة ومــا تقدمــه اجلهــات املانحــة الإقامــة بع�ــص امل�ســاريع الالزمــة 
لتوفــر دعــم ذاتــي للجــان اخلدمــات يف املخيمــات بالتن�ســيق مــع دائــرة ال�ســوؤون الفل�ســطينية مــن خــالل 
ق�ســم ا�ســتثمارات اللجــان املكلــف مبتابعــة الدعــم الذاتــي عــن طريق متابعة عقود االإيجــار والتح�سيالت 
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والتن�سيب باإ�سدار التعليمات الالزمة لتنظيم هذه العملية، باالإ�سافة اإىل تقارير دورية ُيعَدها الق�سم 
لغايــات الوقــوف علــى كل االجنــازات يف هــذا اجلانــب  والوقــوف عنــد امل�ســاكل التــي تعرت�سهــا  وو�ســع 

احللــول املنا�ســبة لهــا. 
ومــن اجلديــر باالإ�ســارة اإىل اأن التقاريــر املعنيــة اأ�ســارت بــاأن هنــاك ارتفــاع يف ِقيــم االإيجــارات املطلوبــة، 
خا�ســة عنــد مقارنتهــا بنظرتهــا مــن العــام ال�ســابق، اإذ كان جممــوع االإيجــارات املطلوبــة لعــام 2015 هــو 
355 األــف دينــار تقريبــا، يف حــني اأن قيــم االإيجــارات املطلوبــة عــن العــام 2016 بلغــت مــا يقــارب 420 األــف 
دينار ، مما ي�سر اىل اال�ستفادة من امل�ساريع املقدمة من قبل اجلهات املانحة يف ا�ستثمار تلك امل�ساريع 

وعودتهــا بالفائــدة علــى زيادة ومنــاء الدعم الذاتي.

سادسًا: العمليات التي تقوم بها الدائرة

1- ادارة الموارد البشرية:

يبلــغ عــدد موظفــي دائــرة الشــؤون الفلســطينية 125 موظفــا كمــا هــو موضــح 

أدنــاه:-

عدد املوظفني حملة �سهادة الدكتوراه = )2( 
عدد املوظفني حملة �سهادة املاج�ستر = )8( 

عدد املوظفني حملة �سهادة البكالوريو�ص = )33( 
عدد املوظفني حملة �سهادة الدبلوم = )42(

املوظفني حملة �سهادة الثانوية فما دون = )40( 
43عدد االإناث اللواتي على راأ�ص عملهن 71عدد الذكور الذين على راأ�ص عملهم 
عدد الذكورالذين يف اإجازة دون راتب 

وعالوات 
عدد االناث اللواتي يف اإجازة دون راتب 6

وعالوات
5

48جمموع عدد االإناث 77جمموع عدد الذكور 
عدد املوظفني يف دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية )125(
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ــر  الــدورات التدريبيــة التــي تــم ترشــيح الموظفيــن لهــا مــن خــالل قســم التطوي

المؤسســي فــي العــام 2016

عدد المرشحيناسم الدورة

2النوع االجتماعي امل�ستجيبة للنوع االجتماعي.
1متويل امل�ساريع ال�سغرة.
1تطبيقات اك�سل متقدمة.

1اإعداد القيود املحا�سبية والقوائم املالية واحل�سابات اخلتامية.
1احلاكمية املوؤ�س�سية ودورها يف تعزيز الرقابة الداخلية.

5الو�سائل احلديثة يف حتديد االحتياجات التدريبية.
2جائزة املوظف املثايل.

1مهارات العر�ص والتقدمي بروتوكوالت.
1املحا�سبة االإبداعية.

1اجلوانب القانونية والعملية يف ال�سيكات والكمبياالت.
1اأف�سل املمار�سات يف التوظيف واالختيار.

عــرب  اال�ســتهداف  ممار�ســات  واأف�ســل  االإعالميــة  احلمــالت  واإدارة  اإن�ســاء 
الفي�ــص بــوك.

1

1ادارة وتخطيط املوارد الب�سرية.
1املحا�سب احلكومي.

1خدمة اجلمهور
2تخطيط برامج تدريبية، ور�سة عمل يوم واحد

HRMIS )نظام التخطيط الوظيفي )نظام تخطيط الموارد البشرية ◄ 

املنت�ســرة  التنظيميــة للدوائــر بكافــة وحداتهــا  الهيــاكل  وهــو عبــارة عــن نظــام يوفــر معلومــات عــن 
جغرافيــاً وتوزيــع املــوارد الب�ســرية فيهــا وخ�سائ�ــص هــذه املــوارد، باالإ�سافــة اإىل اأمتتــة اإجــراءات اإعــداد 
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جــدول ت�ســكيالت الوظائــف يف �ســوء احلــراك الوظيفــي للموظفــني، باالإ�سافــة لتوفــر اإدارة م�ســاعدة 
خلطط االإحالل والتعاقب الوظيفي، كما يوفر النظام موؤ�سرات حيوية ت�ساهم يف عمليات التخطيط.

* أهداف النظام:   
دعم اإدارة الدائرة يف اتخاذ القرارات ذات ال�سلة باإدارة وتخطيط املوارد الب�سرية- 1
اال�ســتغالل االأمثــل للفر�ــص التدريبيــة املتاحــة والربــط الدقيــق بــني احتياجــات املوظــف التنمويــة - 2

وحاجــة الدائرة .
احلكوميــة - 3 املــوارد  وتخطيــط  اإدارة  م�ســروع  يف  االأخــرى  االأنظمــة  مــع  النظــام  تكامــل  حتقيــق 

احلكوميــة،  العطــاءات  احلكوميــة،  املاليــة    Government Resources Planning, GRP
اللــوازم العامــة الــذي ي�ســرف علــى تنفيــذه برنامــج احلكومــة االإلكرتونيــة يف وزارة االت�ســاالت 

املعلومــات.  وتكنولوجيــا 

نسبة اإلنجاز:

مت االنتهــاء مــن املرحلتــني االوىل والثانيــة، واملتمثلــة باإدخــال بيانــات املوظفــني علــى النظــام حلــني 
تفعيلــه يف الدائــرة بعــد االنتهــاء مــن املرحلــة الثالثــة والتــي مل تبــداأ بعــد .

2- زيارات الوفود والباحثين الى المخيمات:

      يقــوم العديــد مــن الوفــود الر�ســمية، مــن دول خمتلفــة، بزيــارات اإىل املخيمــات بهــدف االطــالع علــى 
اأو�ســاع الالجئــني فيهــا، اأو لتفقــد م�ســاريع تقــوم بتنفيذهــا باالإ�سافــة لزيــارات مــن الباحثــني والطــالب 
مــن جامعــات اأوروبيــة وامريكيــة ودول خمتلفــة، حيــث تقوم الدائرة بالتن�ســيق لهذه الزيارات من خالل 

اإعــداد الرتتيبــات الالزمــة لهــا مــع مكاتــب الدائــرة يف امليــدان من خالل ق�ســم االإعالم.

 وبلغ عدد الزيارات خالل عام 2016 )58( زيارة ومن أبرزها: 

)19( زيارة من خالل وكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني.- 1
زيارة وفد من بنك التنمية االأملاين ملخيمي جر�ص وال�سهيد عزمي املفتي لالطالع على اخلدمات - 2

املُقدمة من قبل الوكالة داخل املخيم.
زيارة �سعادة ال�سفر االإيطايل يف عمان ملخيم جر�ص لالطالع على اخلدمات يف املخيم.- 3



www.dpa.gov.joشفافية - عدالة - مبادرة و ابداع - ثقافة العمل المؤسسيدائرة الشؤون الفلسطينية

38

كتـاب االنجازات السنوي

تقــوم الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الــدويل " جايــكا " بالعديــد مــن الزيــارات لالطــالع علــى الربامــج - 4
التــي ُتنفذهــا يف املخيمــات، ومــن اأهمهــا زيــارة رئي�ــص الوكالــة اليابانيــة ملخيــم البقعــة لالطــالع على 

الربامــج التــي تنفذهــا الوكالــة داخل املخيم. 
زيــارة قــام بهــا وفــد مــن اللجنــة ال�ســعبية خلدمــات خميــم طولكــرم، ملخيــم البقعــة، وذلــك لتبــادل - 5

اخلــربات العمليــة والتعــرف علــى �ســر العمــل يف املخيــم. 

زيارة جلنة خدمات خميم طولكرم

ترتيــب زيــارة ل�سحفــي �سوي�ســري مــن الوكالــة ال�سوي�ســرية للتعــاون، الإجــراء مقابــالت متعلقــة - 6
مب�ســروع ال�ســرف ال�سحــي يف خميــم جر�ــص الــذي نفذتــه الدائــرة بتمويــل مــن الوكالــة ال�سوي�ســرية.

ترتيــب زيــارة لفريــق عمــل مــن تلفزيــون طوكيــو ملخيــم البقعــة وذلــك لت�سويــر برنامــج تلفزيــوين - 7
يتحــدث عــن م�ســاريع الوكالــة اليابانيــة يف خميــم البقعة.

تقدمــت الهيئــة امللكيــة لالأفــالم بطلــب )3( زيــارات لعــدد مــن اجلهــات االإعالميــة بهــدف ت�سويــر - 8
اأفــالم وثائقيــة ومنهــا زيــارة لفريــق ت�سويــر ملخيــم الطالبيــة بهــدف ت�سويــر فيلــم وثائقــي يتحــدث 

عــن اختــالف عــادات االأطفــال مــن دولــة اإىل اأخــرى داخــل املخيمــات.
ترتيــب زيــارة رئي�ــص الربملــان االأوروبــي مــن االحتــاد االأوروبــي ملخيــم الوحــدات، وذلــك لالطالع على - 9

اخلدمات امُلقدمة من قبل وكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني يف املخيم.
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 3- اإلعالم والعالقات العامة:

لالإعــالم دور مهــم يف التوا�ســل مــع كافــة الدوائــر واملوؤ�س�ســات، حيــث يعتــرب الو�ســيلة الهامــة الإبــراز عمل 
املوؤ�س�سات واأن�سطتها ودورها الفاعل يف املجتمع، ويقوم ق�سم االإعالم والعالقات العامة مبا يلي:-

تغطيــة كافــة ن�ســاطات الدائــرة يف و�ســائل االعــالم املختلفــة، وعلــى راأ�ســها وكالــة االأنبــاء االأردنيــة - 1
)بــرتا(، التلفزيــون االأردين وال�سحــف املحليــة.

التوا�ســل مــع وكالــة االأنبــاء العربيــة املختلفــة ومنهــا وكالــة اأنبــاء ال�ســرق االأو�ســط امل�سريــة ووكالــة - 2
االأنباء الفل�ســطينية "وفا".

اإعداد مواد اإعالمية ون�سرات تعريفية بالدائرة.- 3
تزويد املوقع االإلكرتوين اخلا�ص بالدائرة باأخبارها ون�ساطاتها ب�سكل دوري ومتوا�سل .- 4

 ◄ جريدة الشروق: 

لل�ســنة الثالثــة علــى التــوايل، ا�ســتمرت الدائــرة باإ�ســدار دوريــة �ســهرية حتمــل ا�ســم " ال�ســروق " والتــي 
بــداأت اإ�سدارهــا منــذ العــام 2014. ويف العــام 2016 مت اإ�ســدار )7( اأعــداد، تناولــت:

اأهم اأخبار ون�ساطات الدائرة ب�سكل دوري �سهري .- 1
تغطية ن�ساطات واأخبار كافة املخيمات من خالل التوا�سل مع جلان خدمات املخيمات وموؤ�س�سات - 2

املجتمع املدين الإبرازها اإعالميا من خالل هذه اجلريدة.

 4- برنامج الحكومة اإللكترونية:

 مت اإن�ســاء برنامــج احلكومــة االإلكرتونيــة مببــادرة ملكيــة �ســامية عــام 2001 يف �ســوء روؤى جاللتــه 
لتطويــر خدمــات القطــاع العــام وذلــك للعمــل علــى تب�ســيط املعامــالت احلكوميــة وتوفرهــا لكافــة 

املختلفــة.  االإلكرتونيــة  بالو�ســائل  القطاعــات 

تم خالل عام 2016 استكمال العمل في المشروع وإنجاز التالي:

توزيــع اأجهــزة الكمبيوتــر والطابعــات واملا�ســح ال�سوئــي التــي مت توريدها العــام املا�سي على مديريات 	 
الدائرة.

االتفــاق مــع �ســركة )TiraFor IT( لت�سميــم نظــام الرتا�ســل )workflow(، الــذي يهــدف اإىل اأمتتــة 	 
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جميع الرتا�سالت داخليا بني املديريات، وكذلك الرتا�سالت بني الدائرة ومكاتبها يف املحافظات.
تعديل البيانات واخلدمات اخلا�سة بالدائرة على موقع احلكومة االإلكرتونية اجلديد.	 
جمــاالت 	  يف  وا�ســتخدامها  الدائــرة  يف   )SMS Gateway( الق�ســرة  الر�ســائل  خدمــة  تفعيــل  مت 

خمتلفــة مــع بدايــة عــام 2016، ويبــني اجلــدول التــايل اأعــداد الر�ســائل التــي مت ار�ســالها خــالل عــام 2016:

العددنوع الرسالةالرقم

7197توعوية وار�سادية1
407ترويجية2
1548اعالم عن حالة معاملة3
122ات�سال داخلي4

9274املجموع

:)www.dpa.gov.jo( 5- الموقع اإللكتروني للدائرة

بالدائــرة 	  تعريًفــا  املوقــع  2013.ويعر�ــص  عــام  نهايــة  يف  للدائــرة  االإلكــرتوين  املوقــع  اطــالق  مت 
وخدماتهــا وم�ســاريعها، باالإ�سافــة اإىل معلومــات عــن الالجئــني واملــكارم امللكيــة الأبنــاء املخيمــات، كمــا 

يعر�ــص املوقــع اآخــر الن�ســرات والتقاريــر اخلا�ســة مبتابعــة تطــورات الق�سيــة الفل�ســطينية.
"ردود خدمــات اجلمهــور" علــى املوقــع االإلكــرتوين دون احلاجــة ملراجعــة مبنــى الدائــرة. ويبــني 	 

ــا حتــى اأيلــول 2016: اجلــدول التــايل اخلدمــات وعــدد الــردود التــي مت ن�ســرها اإلكرتونًي

العددالخدمةالرقم

3128طلبات اال�ستقدام من قطاع غزة والرد عليها1

325العمل باملوؤ�س�سات التعليمية اخلا�سة2

خا�ســة 3 درا�ســة   + مهنــي  )تدريــب  غــزة  قطــاع  الأبنــاء  والتدريــب  الدرا�ســة 
طــالب( اإقامــة   + وحكوميــة 

219

3672املجموع
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ارتفــاع عــدد زوار املوقــع االإلكــرتوين ب�ســكل كبــر، حيــث ارتفــع عدد الزوار من 80 زائر �ســهرياً تقريباً 	 
اإىل ما يزيد عن 1500 زائر �سهرياً.

:)Jordan E-gov( خدمة اإليميالت الحكومية ◄ 

مــن خــالل هــذه اخلدمــة مت اإر�ســال اأكــرث مــن خم�ســني ر�ســالة ت�سمنــت تعريًفــا بالدائــرة وخدماتهــا 
وم�ساريعها، تهنئة باالأعياد الوطنية والدينية، باالإ�سافة اإىل مكارم جاللة امللك عبد اهلل الثاين الأبناء 
املخيمــات و مواقفــه الها�ســمية املُ�ســَرفة جتــاه املقد�ســات يف مدينــة القد�ــص ب�ســكل خا�ــص، وجتــاه الق�سيــة 

الفل�ســطينية ب�ســكل عام.

6- الموارد المالية:

 ◄ موازنة الدائرة لعام 2016: 

بلغت موازنة الدائرة لعام 2016 )4671000( اأربعة مليون و�ستمائة وواحد و�سبعون األف دينار:
مت تخ�سي�ــص مبلــغ )2271000( اثنــان مليــون ومئتــان وواحــد و�ســبعون الــف دينــار ال غــر نفقــات 	 

جارية.
مت تخ�سي�ص مبلغ )2400000( اثنان مليون وابعمائة الف دينار ال غر نفقات راأ�سمالية.	 
مت على ال�سعيد املايل اجناز مايلي يف العام 2016:-	 

النفقــات الت�ســغيلية " �ســلع وخدمــات " )222546( مائتــان واثنــان وع�ســرون الــف دينــار وخم�ســمائة   -
و�ســتة واأربعــون دينار.

ق�سايــا اكت�ســبت الدرجــة القطعيــة وُنفــذت عــام 2016 )2262715( اثنــان مليــون ومائتــان واثنــان   -
و�ســتون الــف و�ســبعمائة وخم�ســة ع�ســر.

خم�س�سات دعم للجان املخيمات )950000( ت�سعمائة وخم�سون الف دينار.  -
خم�س�سات دعم االأندية الريا�سية )100000( مائة الف دينار.  -

خم�س�سات دفع اأجور اأرا�سي املخيمات )16813( �ستة ع�سر الف وثمنائة وثالثة ع�سر.  -
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:" GFMIS " نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية ◄ 

ويف عــام 2016، مت تطبيــق نظــام اإدارة املعلومــات املاليــة احلكوميــة " GFMIS "، وهــو م�ســروع حما�ســبي 
اإداري حكومــي حمو�ســب ومتكامــل، يعمــل علــى ربــط كافــة العمليــات املاليــة واملحا�ســبية مــع وزارة املاليــة 

حا�سوبياً.

الكاملــة  املاليــة  البيانــات  كافــة  بتوفــر   "GFMIS" احلكوميــة  املاليــة  املعلومــات  ادارة  نظــام  ويقــوم 
والدقيقــة التخــاذ القــرارات الالزمــة يف الوقــت املنا�ســب.

7- الرقابة والتقييم:

وينق�سم عمل وحدة الرقابه الداخليه اىل ق�سمني :-

ق�سم الرقابه الداخليه على اأعمال الدائرة )مايل واإداري(.	 

تدقيق اأعمال جلان خدمات املخيمات )مايل واإداري(	 

 ◄ يقوم قسم التدقيق والرقابة بمايلي:

التدقيق والرقابة االدارية واملاليه لالأن�سطة املختلفة .	 

تدقيق ال�سجالت وامل�ستندات وامللفات.	 

تدقيق القرارات املالية واالدارية.	 

اال�ســرتاك يف اللجــان املختلفــه تقييــم ا�ســتخدام املــوارد الب�ســريه واملاديــه يف الدائــرة )املوظفــني، 	 
وال�ســيارات ..(

حيث مت يف العام 2016 :-

تدقيق مايزيد عن 1500 م�ستند �سرف خالل العام .- 1

اال�سرتاك يف جلان معاينة )اأثاث، لوازم م�ستودع، مركبات عمومية لغايات �سطبها(.- 2
اال�سرتاك يف جلان اإتالف )االأختام القدمية، ملفات اإدارية(.- 3
اإجناز دليل اإجراءات التدقيق املايل ودليل عمل وحدة الرقابة الداخلية.- 4
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 ◄ قسم تدقيق أعمال لجان خدمات المخيمات وعددها 13 لجنة 

إنجازات القسم للعام 2016:

التدقيق املايل واالإداري للجان اخلدمات.	 

تدقيق ال�سجالت وامللفات .	 

اال�سرتاك بلجان اجلرد واال�ستالم واللجان االأخرى.	 

حيث مت :-

علــى)120( - 1 واالطــالع  العــام  خــالل  ر�ســمية  مبحا�ســر  �ســراء  عمليــة   )80( وتدقيــق  اال�ســرتاك 
حم�ســر اجتمــاع للجــان اخلدمــات وتدقيقهــا.

عمل الدفاتر املحا�ســبية للجنة احل�ســني لغاية �ســهر )4( باالإ�سافة اإىل تدقيق املطلوبات ال�ســهرية - 2
من جلان اخلدمات.

اال�ســرتاك يف جلنة �ســراء وت�ســليم وتركيب اأنظمة دوام العاملني يف جلان اخلدمات وتدقيق عقود - 3
العاملني يف جلان اخلدمات والزيادات ال�سنوية وك�سوفات العمل االإ�سايف وعددها )180( ك�سف .

االنتهاء من عمل دليل اإجرائي خا�ص بلجان اخلدمات يف املخيمات، وامل�ساركة يف و�سع التو�سيات - 4
والتن�سيبات بقرارات جلان اخلدمات . 

المسؤولية المجتمعية

اللجنة االجتماعية:  

اللجنــة االجتماعيــة هــي مبــادرة داخليــة ت�ســم جميــع موظفــي دائــرة ال�ســوؤون الفل�ســطينية املنت�ســبني 
اإليهــا وتطبــق تعليمــات خا�ســة بهــا، مت االإعــداد لهــا مــن قبــل فريــق عمــل جائــزة امللــك عبــداهلل الثــاين 
للتميــز يف الدائــرة ، ت�ســعى هــذه اللجنــة اإىل تنظيــم العمــل االجتماعــي يف الدائــرة وزيــادة روابــط االألفــة 
واالخــّوة بــني املوظفــني مــن خــالل م�ســاركاتهم يف املنا�ســبات املختلفــة وقــد قامــت اللجنــة بالعديــد مــن 

الن�ســاطات خــالل العــام 2016، ومنهــا.



www.dpa.gov.joشفافية - عدالة - مبادرة و ابداع - ثقافة العمل المؤسسيدائرة الشؤون الفلسطينية

44

كتـاب االنجازات السنوي

 ◄ المناسبات الوطنية:

قامــت اللجنــة االجتماعيــة بالعــام 2016، بدعــوة املوظفــني لالحتفــال بعيــد ميــالد ح�ســرة �ساحــب 
اجلاللــة الها�ســمية، كمــا اأقامــت احتفــااًل مبنا�ســبة عيــد اال�ســتقالل ومئويــة الثــورة العربيــة الكــربى 
وتخلــل كال االحتفالــني العديــد مــن الفقــرات ال�ســعرية والكلمــات التــي عــربت عــن االنتمــاء والــوالء 

للوطــن والقيــادة الها�ســمية. 
كمــا احتفلــت اللجنــة بذكــرى معركــة الكرامــة وكَرمــت يف هــذا اليــوم االأمهــات العامــالت يف الدائــرة 

تقديــراً جلهودهــن وت�سحياتهــن. 

 ◄ المناسبات الدينية:

قامــت اللجنــة االجتماعيــة باالحتفــال بعيــدي الفطــر واالأ�سحــى املباركــني، ا�ســتهلَها عطوفــة املديــر 
العــام باإلقــاء كلمــة وتوجيــه معايــدة للموظفــني.    
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 ◄ المناسبات االجتماعية:

قامــت اللجنــة االجتماعيــة مب�ســاركة املوظفــني يف الدائــرة منا�ســباتهم االجتماعيــة املختلفــة من تقدمي 
واجــب العــزاء للمتوفــني مــن االأقــارب، والتهنئــة بالــزواج واملواليــد اجلــدد، اإ�سافــة اىل اإقامــة احتفاليــات 

للموظفني الذين متت اإحالتهم على التقاعد تقديًرا خلدمتهم . 

 النادي البيئي:

مت اإن�ســاء النــادي البيئــي يف الدائــرة بهــدف حتفيــز املوظفــني وت�ســجيعهم علــى التفاعــل مــع املجتمــع 
ــوؤولية املجتمعيــة جتــاه بيئتهــم ولن�ســر  وتر�ســيخ قيــم الثقافــة املجتمعيــة لتنميــة وترقيــة احل�ــص بامل�س
مفهــوم الوعــي البيئــي ، ومتــت ترجمــة مــا اأنــف ذكــره اىل عــدد مــن االن�ســطة التــي �ســاركت بهــا اللجنــة 

البيئيــة.

 ◄ أهم النشاطات التي قام بها النادي البيئي خالل عام 2016:

توقيع اتفاقية تدوير واإتالف الورق مع موؤ�س�سة حممود اخلليلي. 	 
عقد ور�سات تعريفية مباهية التدوير .	 
تزويد الدائرة ب�سالت كرتونية ليتم تفريغ الورق التالف بداخلها .	 
عمل يوم بيئي لتزيني ال�سالت واحلاويات .	 
عقد ور�سة توعوية لتوفر الطاقة وتر�سيد ا�ستهالك املياه.	 
ت�سكيل نادي بيئي يقوم بن�ساطات داخلية يف مبنى الدائرة ون�ساطات خارجية يف املخيمات.	 
يــوم ن�ســاط بيئــي يف منطقــة عيــون مو�ســى- مادبــا ، بهــدف جتميــل املنطقــة وتنظيفهــا مــن النفايــات 	 

بالتعــاون مــع بلديتــي مادبــا واجلمعيــة امللكيــة حلمايــة الطبيعــة وجلنــة خدمــات خميم مادبا .
ترتيــب زيــارة للجمعيــة امللكيــة حلمايــة الطبيعة لالطالع على اأن�ســطة اجلمعية واإمكانية اال�ســتفادة 	 

من جتاربها يف جمال البيئة وتي�سر �ُسبل التعاون معها.
اعداد وثيقة بيئية وجتهيز لوحة مبحتوياتها وجمع التواقيع عليها.	 
اعداد منهجية عمل النادي البيئي.	 
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تطلعات مستقبلية

تتطلــع دائــرة ال�ســوؤون الفل�ســطينية خــالل املرحلــة القادمــة اإىل املزيــد مــن االإجنــازات امل�ســتقبلية التــي 
تخــدم كوادرهــا وجمتمــع الالجئــني يف املخيمــات علــى كافــة االأ�سعدة:

تقييم اخلطة اال�سرتاتيجية للدائرة لعام 2016 و تنفيذها خالل عام 2017.	 
اإجناز ا�سرتاتيجية معرفة حديثة للدائرة.	 
اإجناز خطة خماطر مرتبطة باخلطة اال�سرتاتيجية.	 
تعزيــز الكــوادر الفنيــة يف مكاتــب الدائــرة يف امليــدان مبراقبــني فنيــني ملتابعــة املخالفــات و�ســوؤون 	 

التنظيــم يف املخيمــات.
تنفيــذ برامــج توعويــة للمجتمعــات املحليــة يف املخيمــات حــول العديــد مــن الق�سايــا الهامــة مثــل: 	 

النفايــات ال�سلبــة ومظاهــر العنــف واأثرهــا وخماطرهــا االجتماعيــة واالأمنيــة مــن خــالل لقــاءات 
وور�ســات عمــل.

ا�ســتكمال تنفيــذ امل�ســاريع ال�سغــرة )small grant projects( املقرتحــة مــن جلــان اخلدمــات 	 
والهيئات اال�ست�سارية.

اإعــداد دليــل مرجعــي للموؤ�س�ســات غــر احلكومية،العاملــة يف املخيمــات، �سمن م�ســروع مبادرة االإطار 	 
.GIZ التن�سيقي بالتعاون مع

ا�ســتكمال م�ســروع رفــع قــدرات موظفــي الدائــرة بالتعــاون مــع الوكالــة االأملانيــة للتعــاون الــدويل " 	 
GIZ " مــن خــالل ا�ســتكمال الــدورات التدريبيــة املهمــة التــي مت طرحهــا عــام 2016.

 	.)RADAR Logic( عقد دورات تدريبية مثل منطق الرادار
ا�ســتكمال م�ســروع احلكومــة االإلكرتونيــة يف دائــرة ال�ســوؤون الفل�ســطينية ، للتوا�ســل مــع امليــدان 	 

 )hardware( ب�سكل اأف�سل و ت�سريع حركة الربيد و املعامالت، اإذ مت االنتهاء من املرحلة االأوىل
.)software(و �ســيتم العمــل يف املرحلــة الثانيــة

احل�ســول علــى متويــل مل�ســروع مــن �ســاأنه دعــم قــدرات موظفــي دائــرة ال�ســوؤون الفل�ســطينية. وهكــذا 	 
�ستكون الدائرة قادرة على اإجراء درا�سات وا�ستخال�ص نتائج على امل�ستويات االجتماعية، االقت�سادية 
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وال�سيا�سية، بحيث ميكنها اأن ت�سهم يف �سياغة ا�سرتاتيجية  الدائرة يف امل�ستقبل وجعل نطاقها اأكرث 
�ســمولية لتكــون مــن )2016-2021(. ولتكــون اأي�ســاً امل�ســدر الرئي�ســي واملوثــوق للمعلومــات املتعلقــة 
بالالجئــني الفل�ســطينيني. وذلــك مــن خــالل التعــاون مــع املوؤ�س�ســة الرويجيــة للدرا�ســات واالأبحــاث 

)الفافو(.
تعزيــز العالقــات مــع املنظمــات الدوليــة و اجلهــات املانحــة وا�ســتقطابها مل�ســاريع مقرتحــة خلدمــة 	 

الالجئــني الفل�ســطينيني. ومــن االأمثلــة علــى تلــك اجلهــات )KFW، ال�ســفارة الفرن�ســية، احتــاد 
اجلامعــات االإيطاليــة، واالحتــاد االأوروبــي(. 




