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رقم ال�سفحة الفهر�س 

٩كلمة عطوفة املدير العام.

١٠خميمات الالجئني الفل�سطينيني يف االردن.

١٤ا�سرتاتيجية دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية.

١٥الهيكل التنظيمي.

١٦اأهم حماور عمل الدائرة.

١٧الرعاية امللكية ملخيمات الالجئني الفل�سطينيني

٢٠اأواًل: حمور املبادرات امللكية ال�سامية وامل�ساريع اخلدمية لالجئني.

٣٥ثانياً: حمور ال�سراكة مع وكالة الغوث الدولية ״ االأونروا ״ .

٣٦ثالًثا: حمور التمويل واملنظمات الدولية .

٤٦رابًعا: حمور متابعة تطورات الق�سية الفل�سطينية

٤٨خام�ًسا: حمور العمليات التي تقوم بها الدائرة .

٥٤�ساد�ًسا: حمور املوارد الب�سرية .

٦١�سابًعا: امل�سوؤولية املجتمعية
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• برئا�سة ال�سيد: اأحمد الروا�سدة - مدير مديرية الدرا�سات واالإعالم.

وع�سوية كل من :-

ال�سيدة: اأريج �سدقة - مديرية الدرا�سات واالعالم.

ال�سيد: اإبراهيم الهروط - مديرية ال�سوؤون املالية.

االآن�سة: م.اآالء اخلواجه - مديرية التخطيط وامل�ساريع.

االآن�سة: اأمرية النويران- مديرية ال�سوؤون االإدارية.

ال�سيدة: �سذى باطا- مديرية خدمات املخيمات.

ال�سيدة: هبة املعاين - مديرية االونروا واملنظمات الدولية.

االآن�سة: علياء داود - مديرية ال�سوؤون االإدارية.

ال�سيد: حممد الوزين - مديرية تكنولوجيا املعلومات.

ال�سيد: فادي الفقيه - وحدة التدقيق والرقابة الداخلية.

جلنة اإعداد كتاب الإجنازات ال�سنوي لعام ٢٠١٨ :- 
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الرعاية  توفري  على  بالعمل   ١٩٤٨ عام  االأولى  الفل�سطيني  اللجوء  ملوجة  ا�ستقبالها  ومنذ  االأردنية  الدولة  ا�ستمرت 
الفل�سطينية  الق�سية  الفل�سطيني، وكذلك دعم  ال�سعب  اإلى جانب  اأر�سها والوقوف  الفل�سطينيني على  الكرمية لالجئني 
اأقرتها  التي  امل�سروعة  الفل�سطينية  احلقوق  كامل  على  للح�سول  والدولية  االإقليمية  واملحافل  املنابر  يف  اإمكاناتها  بكامل 
االرتباط  قرار فك  بعد   ،١٩٨٨ عام  الفل�سطينية  ال�سوؤون  دائرة  اإن�ساء  جاء  هذا احلر�ص  من  وانطالقاً  الدولية.  ال�سرعية 
القانوين واالإداري مع ال�سفة الغربية كموؤ�س�سة ر�سمية اأردنية، تتبع ملعايل وزير اخلارجية و�سوؤون املغرتبني، ولتكون امتداًدا 
للموؤ�س�سات االأردنية التي مت اإن�ساوؤها منذ عام ١٩٥٠ لتوفري الرعاية وتقدمي اخلدمات لالجئني الفل�سطينيني، والعمل على 

اإدارة �سوؤون املخيمات الثالثة ع�سر املقامة على االأرا�سي االأردنية.
ودولًيا،  واإ�سالمًيا  عربًيا  الفل�سطينية  الق�سية  تطورات  متابعة  الفل�سطينية،  ال�سوؤون  دائرة  وواجبات  مهام  اأهم  ومن 
االإ�سراف على �سوؤون الالجئني الفل�سطينيني، اإدارة �سوؤون املخيمات، اإ�سافة اإلى االإ�سراف على ن�ساطات وبرامج وكالة الغوث 

الدولية »االأونروا« يف االأردن، وتعزيز ال�سراكة مع الدول املانحة وال�سركاء الدوليني املعنيني بق�سايا اللجوء الفل�سطيني.
اإبراز الدور االأردين الداعم  اإلى االإ�سهام يف  ال�سوؤون الفل�سطينية يف عملها من روؤية ا�سرتاتيجية تهدف  وتنطلق دائرة 

للق�سية الفل�سطينية، و�سمان تقدمي اأف�سل اخلدمات ملجتمع الالجئني الفل�سطينيني يف االأردن وفقا للموارد املتاحة.
ولتحقيق هذه الروؤية، عملت الدائرة على ترجمة روؤيتها ور�سالتها وفق خطتها اال�سرتاتيجية  للعام ٢٠١٩-٢٠٢١ ال�ساعية 
ال�ستثمار  اأمثل  تخطيط  وفق  املخيمات،  يف  خا�سة  الفل�سطينيني  الالجئني  ملجتمع  ودميومة  نوعية  ذات  خدمات  لتقدمي 
الدولية  الغوث  وكالة  اال�سرتاتيجي  ال�سريك  عمل  وت�سهيل  فاعلة،  ودولية  حملية  �سراكات  بناء  خالل  من  املتاحة  املوارد 
»االأونروا«، ومتابعة الق�سية الفل�سطينية، وهذا من خالل تنفيذ برامج خدمية متنوعة، تركز على تلبية احتياجات اأبناء 
املخيمات يف جمال الُبنى التحتية الفيزيائية، والنواحي واملتطلبات املجتمعية، وكذلك فتح اآفاق متويلية مع اجلهات الدولية 

املانحة، مبا ي�سمن لهم حت�سني االأحوال املعي�سية واحلياة الكرمية. 
االأ�سا�سية  االحتياجات  من  الكثري  وتلبية  اال�ستجابة  يف  والفاعل  ال�سخي  دعمها  عن  ال�سامية  امللكية  املكارم  انفكت  وما 
لالجئني الفل�سطينيني، عربتغطية كافة املناحي احلياتية من تعليم، �سحة، مرافق اجتماعية، ودعم مبا�سر لالأ�سر الفقرية. 
هذا اإ�سافة ملتابعة تطورات الق�سية الفل�سطينية، واإعداد التقارير والدرا�سات ذات ال�سلة، وكذلك االإ�سراف واملتابعة لعمل 

وكالة الغوث الدولية »االأونروا« يف االأردن عامة، وداخل املخيمات خا�سة . 
مديرعام دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية

املهند�ص رفيق خرفان 

كلمة املدير العام-: 
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عام ١٩٤٨ وبعد اندالع احلرب العربية اال�سرائيلية االأولى، ا�سطر حوايل )٧٥٠( األف فل�سطيني اإلى هجرة اأر�سهم ووطنهم، 
من  االأكرب  الن�سيب  لالأردن  وكان  الفل�سطينيني.  بحق  االإ�سرائيلية  القوات  نفذتها  ق�سري  تهجري  عمليات  نتيجة  وذلك 
ا�ستقبال الالجئني الفل�سطينيني �سواء يف ال�سفة ال�سرقية اأو الغربية من نهر االأردن قبل اإعالن فك االرتباط معها. وت�سري 
االإح�ساءات الر�سمية لوكالة الغوث الدولية )االأونروا( اإلى اأن عدد الالجئني الفل�سطينيني يف االأردن حتى عام ٢٠١٨ هو 
)٢.٣( مليون الجئ اأي ما ن�سبته ٤٢% من جمموع الالجئني الفل�سطينيني امل�سجلني لدى الوكالة الدولية يف مناطق عملياتها 

اخلم�ص )االأردن، �سوريا، لبنان، ال�سفة الغربية، قطاع غزة(.

يف عام ١٩٦٧ ونتيجة احتالل اإ�سرائيل لل�سفة الغربية وقطاع غزة ح�سلت موجة اأخرى من النزوح اإلى االأردن، وقدر عدد 

النازحني يف حينه بحوايل )٢٥٠( األف نازح، كان حوايل ن�سفهم الجئني يقطنون يف خميمات ال�سفة الغربية اأو قطاع غزة، 
وا�سطروا للجوء مرة ثانية خالل اأقل من ع�سرين عاما.

وخالل ال�سنوات التي اأعقبت احتالل ال�سفة الغربية وقطاع غزة ا�ستمرت عمليات النزوح الى االأردن ب�سبب �سيا�سات وممار�سات   
االحتالل االإ�سرائيلي، اإذ اأدت اأوامر االإبعاد الع�سكرية، وهدم املنازل والقرى الفل�سطينية وغريها من املمار�سات �سواء على ال�سعيد 

الع�سكري اأو االقت�سادي اإلى تهجري االآالف من الفل�سطينيني باجتاه االأردن.  

خميمات الالجئني الفل�سطينيني  يف الأردن

خلفية تاريخية: 



11

2018كتاب اإلنجازات السنوي

اأدت موجات اللجوء والنزوح الإلقاء اأعباء كبرية على الدول امل�سيفة وب�سكل خا�ص اجلوانب االإن�سانية منها، من ناحية توفري 
املاأوى واملاأكل وامللب�ص، ومع التوقعات التي كانت �سائدة اآنذاك بقرب عودة هوؤالء الالجئني اإلى وطنهم، اأُن�سئت املخيمات يف 
البداية من مواد ب�سيطة وموؤقتة وهي اخليم، حيث �ساهمت الدولة االأردنية بالتعاون مع وكالة الغوث الدولية »االأونروا« 
يف اإن�ساء هذه املخيمات يف ال�سفتني ال�سرقية والغربية، ومع ا�ستمرار قيام ق�سية الالجئني الفل�سطينيني وعدم متكينهم 
من العودة اإلى ديارهم، وقد كان البد من مراعاة اأو�ساعهم االإن�سانية من حيث توفري امل�ساكن املالئمة، فاأن�سئت يف البداية 
امل�ساكن الدائمة من مواد الزينكو والطوب، وعندما ا�ستقَرت االأو�ساع كما هي االآن تطورت هذه امل�ساكن لتكون مبنية من 

املواد اخلر�سانية والطوب.
ح�سب �سجالت وكالة الغوث الدولية »االأونروا«  لعام ٢٠١٨ ؛ يقيم يف االأردن حوايل )٢.٣( مليون الجئ فل�سطيني؛  يقيم نحو 
)٤٢٠( األف الجئ منهم يف ثالثة ع�سر خميما منت�سرة يف مناطق خمتلفة من اململكة، فيما يقيم االآخرون يف عدة جتمعات 

�سكانية يف العا�سمة عمان واملدن الرئي�سية.

خميم يف وادي االردن عام ١٩٥٢

خميم غور منرين عام ١٩٦٧

ن�ساأة وتطور املخيمات:
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خميمات الالجئني يف الأردن
خميمات الالجئني الـ )5( التي ن�ساأت بعد حرب ١94٨:-

تاريخ الإن�ساء         ا�سم املخيم
عام ١٩٤٩خميم الزرقاء١

عام ١٩٥١خميم اربد٢

عام ١٩٥٢خميم احل�سني٣

عام ١٩٥٥خميم الوحدات٤

عام ١٩٥٦خميم ماأدبا٥

خميمات النازحني التي اأُن�سئت بعد حرب عام ١967

خميم الطالبية١
خميم البقعة٢
خميم �سوف٣
خميم جر�ص٤
خميم ال�سهيد عزمي املفتي٥
خميم حي االمري ح�سن٦
خميم حطني٧
خميم ال�سخنة٨
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والنازحني  الالجئني  خميمات  �سوؤون  الإدارة  الر�سمية  االأجهزة  من  العديد  ملكية  بتوجيهات  االأردنية  الدولة  اأن�ساأت 

الفل�سطينيني يف االأردن، وهي كالتايل:-

١- وزارة �سوؤون الالجئني:
اأن�سئت هذه الوزارة عام ١٩٥٠ وذلك بتوجيهات من جاللة املغفور له باإذن اهلل امللك عبد اهلل االأول من اأجل تقدمي الرعاية 

واالهتمام لالجئني الفل�سطينيني الذي اأُجربوا على ترك ديارهم.

٢- وزارة الن�ساء والتعمري:

اأن�سئت هذه الوزارة عام ١٩٥٠ بتوجيهات من جاللة املغفور له باإذن اهلل امللك عبد اهلل االول حيث اآلت اليها م�سوؤولية الرعاية 

واالهتمام ب�سوؤون الالجئني، وقامت هذه الوزارة بعمل دوؤوب لتاأمني الالجئني وت�سهيل اأمر معي�ستهم، حيث �ساهمت يف اإن�ساء 

وال�سحية  التعليمية  النواحي  كبرية يف  وبذلت جهوداً  وال�سرقية،  الغربية  ال�سفتني  الفل�سطينيني يف  الالجئني  خميمات 

واالجتماعية بالتعاون مع املوؤ�س�سات الر�سمية ووكالة الغوث الدولية  »االأنروا«.

3- اللجنة الوزارية العليا ل�سوؤون الرا�سي املحتلة:
ت�سكلت هذه اللجنة بعد عام ١٩٦٧ برئا�سة جاللة امللك املغفور له باإذن اهلل، احل�سني ابن طالل، وع�سوية ت�سعة وزراء، وذلك 

لالإ�سراف على �سوؤون ال�سفة الغربية و�سوؤون النازحني بعد حرب ١٩٦٧.

4- املكتب التنفيذي ل�سوؤون الر�س املحتلة:

مت اإن�ساوؤه عام ١٩٧١ كجهاز �سكرتاريا للجنة العليا ل�سوؤون االأر�ص املحتلة واأُحْلق مبجل�ص الوزراء.

5- وزارة �سوؤون الر�س املحتلة:

اأُن�سئت هذه الوزارة عام ١٩٨٠ لتحل حمل وزارة االإن�ساء والتعمري واملكتب التنفيذي يف رعاية �سوؤون الالجئني والنازحني.

6- دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية :
اإلغاء وزارة �سوؤون االأر�ص املحتلة، واأن�سئت دائرة  بعد قرار فك االرتباط القانوين واالإداري مع ال�سفة الغربية عام ١٩٨٨مت 

ال�سوؤون الفل�سطينية لتتولى االإ�سراف والرعاية على �سوؤون الالجئني والنازحني يف االأردن.

املوؤ�س�سات الر�سمية لإدارة �سوؤون املخيمات:-
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دائرة حكومية تقدم اخلدمات بكفاءة وجودة مميزة تلبي احتياجات جمتمع الالجئني الفل�سطينيني يف املخيمات.

تقدمي خدمات ذات نوعية ودميومة ملجتمع الالجئني، خا�سة يف املخيمات، وفق تخطيط اأمثل ال�ستثمار املوارد املتاحة، من 

خالل بناء �سراكات حملية ودولية فاعلة، وت�سهيل عمل ال�سريك اال�سرتاتيجي، وكالة الغوث الدولية »االأونروا«، ومتابعة 
الق�سية الفل�سطينية.

تتبنى دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية جمموعًة من القيم اجلوهرية املوؤ�س�سية التي حتكم م�سار عملها وعالقاتها الداخلية 

واخلارجية، متمثلة بـ:

ال�سفافية والعدالة.

روح الفريق الواحد.

ثقافة املوؤ�س�سة والعمل املوؤ�س�سي.

املبادرة واالإبداع .

تقدمي خدمات متميزة مبهنية عالية وبناء ال�سراكات .

متابعة الق�سية الفل�سطينية .

تطوير املوارد الب�سرية وجتذير ثقافة التمُيز .

ا�ستثمار املعرفة والتطور التكنولوجي.

اال�ستغالل االأمثل للموارد املالية واالأ�سول امللمو�سة .

ا�سرتاتيجية دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية ٢٠١٨

الروؤيـــــة

الر�سالـــة 

القيم املوؤ�س�سية 

الأهداف ال�سرتاتيجية
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الهيكل التنظيمي لدائرة ال�سوؤون الفل�سطينية
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حمور املبادرات امللكية ال�سامية وامل�ساريع اخلدمية لالجئني.
حمور وكالة الغوث الدولية.

حمور التمويل و املنظمات الدولية.
حمور متابعة تطورات الق�سية الفل�سطينية.

حمور العمليات التي تقدمها الدائرة.
حمور املوارد الب�سرية.

اأهم حماور عمل الدائرة:-
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اأولى جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني »حفظه اهلل« الق�سية الفل�سطينية اأعلى درجات العناية والرعاية واالهتمام، 

وظلت فل�سطني ال�سعب واالأر�ص واملقد�سات، االأمل واجلرح واملعاناة التي حملها جاللته اإلى خمتلف املنابر الدولية واالإقليمية. 

ومن هذه الروؤية االأردنية الها�سمية العربية االأ�سيلة كان وما زال جاللة امللك عبداهلل الثاين هو الرائد واملبادر دوماً يف 

واإقامة  امل�سروعة،  الوطنية  حقوقهم  الفل�سطينيني  االأ�سقاء  ال�ستعادة  وعماًل  �سعياً  وق�سيتها  فل�سطني  عن  والدفاع  الذود 

الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�سمتها القد�ص.

ويوا�سل االأردن وبقيادة جاللته وانطالقا من الو�ساية الها�سمية على املقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�ص، الت�سدي 

لتهويدها  االإ�سالمية �سعياً  العربية  االإ�سرائيلي لطم�ص هويتها  التي تقوم بها �سلطات االحتالل  لالنتهاكات واالعتداءات 

وفر�ص �سيادتها عليها، وحتظى ق�سية الالجئني الفل�سطينيني باأهمية  واأولوية عليا يف ال�سيا�سة االأردنية ال�ساعية لدعم 

ن�سال الفل�سطينيني يف التم�سك بحقوقهم االإن�سانية والقانونية التي اأقرتها املواثيق الدولية ذات ال�سلة واملتمثلة بالعودة 

اإلى وطنهم وديارهم وتعوي�سهم عن االأ�سرار واملعاناة التي حلقت بهم وفقاً لقرارات ال�سرعية الدولية.

عالوة على دعم جاللته املتوا�سل لوكالة الغوث الدولية )االأونروا( للقيام مبهامها وواجباتها جتاه الالجئني الفل�سطينيني 

يف كافة مناطق عمليات الوكالة ومنها االأردن، قَدم جاللته وافر الرعاية واالهتمام امللكي باأبناء املخيمات الـ١٣ املنت�سرة يف 

اململكة، اإذ حظيت هذه املخيمات بالعديد من املبادرات واملكارم امللكية التي �سملتها كافة.

ال�سعبية واالأهلية  الفعاليات  املتوا�سلة مع  امللكية  اللقاءات  املخيمات من خالل  امللكية الأبناء  حيث كان االهتمام والرعاية 

يف املخيمات اإ�سافة اإلى املبادرات واملكارم امللكية التي �سملت كافة خميمات الالجئني يف اململكة، نذكرمنها ما يخ�ص اأبناءه 

الطلبة يف اجلامعات الر�سمية بتخ�سي�ص )٣٥٠( مقعدا وما يخ�ص فقراء املخيمات من خالل توزيع طرود اخلري وكذلك 

قطاع ال�سباب باإن�ساء مالعب وغري ذلك والبنية التحتية للمخيمات من خالل اإن�ساء مراكز تنموية �ساملة والتي كان لها 

االأثر الكبري واملبا�سر يف رفع م�ستوى معي�سة اأبناء املخيمات.

الرعاية امللكية ملخيمات الالجئني الفل�سطينيني
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ويف اإطار لقاءات جاللته التوا�سلية مع اأبناء وبنات الوطن، ن�ستذكر هنا لقاء جاللة امللك عبداهلل الثاين، يف الديوان امللكي 

اأكد  الفل�سطينيني، حيث  الالجئني  ال�سعبية يف خميمات  الفعاليات  املوافق ٢٠١٨/١١/٧ وجهاء وممثلي  االأربعاء  الها�سمي 

جاللة امللك يف هذا اللقاء »باأن الق�سية الفل�سطينية هي الق�سية االأولى لالأردن، فموقفنا جتاهها ثابت وال يتغري«، م�سيفاً 

جاللته »اجلميع يعرف موقفنا، وهو معروف ولن يتغري، وهذا واجب و�سرف«. 

وبتوجيهات ملكية �سامية قام رئي�ص الديوان امللكي الها�سمي، رئي�ص جلنة متابعة تنفيذ مبادرات جاللة امللك، ال�سيد يو�سف 

امللكية  للتوجيهات  تنفيذاً  اململكة  يف  ع�سر  الثالثة  الفل�سطينيني  الالجئني  خميمات  يف  ميدانية  بجولة  العي�سوي،  ح�سن 

ون�سف  دينار  ماليني  ثالثة  تخ�سي�ص  على  املوافقة  متت  اإذ  احتياجاتهم،  على  والوقوف  اأبنائها  مع  للتوا�سل  ال�سامية 

للمراأة  ومراكز  جمتمعي  تاأهيل  ومراكز  ريا�سية  اأندية  بني  تنوعت  املخيمات  يف  �ستقام  التي  امللكية  واملبادرات  للم�ساريع  

وتاأهيل م�ساكن لالأ�سر العفيفة يف املخيمات،  اإ�سافة اإلى مليون دينار �سيتم توزيها كدعم مبا�سر وجتهيزات.
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وبتوجيهات ملكية تويل احلكومة املوقرة كل الرعاية واالهتمام ملخيمات الالجئني الفل�سطينيني  بهدف حت�سني اأو�ساعهم 

من  العديد  بتقدمي  الفل�سطينية  ال�سوؤون  دائرة  تقوم   حيث  لهم،  املقدمة  للخدمات  التحتية  البنى  وا�ستدامة  املعي�سية، 

املخيمات  يف  خا�سة  الفل�سطينيني  الالجئني  معاناة  من  التخفيف  �ساأنها  من  التي  اخلدمية  امل�ساريع  وتنفيذ  اخلدمات 

الثالثة ع�سر يف اململكة وحت�سني االأو�ساع املعي�سية مثل: خدمات البنى التحتية من طرق وممرات وت�سريف مياه االأمطار، 

حيث تقوم  الدائرة ومن خالل جلان خدمات املخيمات ب�سكل متوا�سل على اإدامة هذه اخلدمات �سمن االإمكانات املتاحة 

وبالتعاون امل�ستمر مع موؤ�س�سات الدولة االأخرى كوزارة االأ�سغال العامة واالإ�سكان واأمانة عمان الكربى والبلديات املجاورة 

لهذه املخيمات، اإ�سافة اإلى امل�ساريع التي تنفذ من قبل جهات دولية مانحة يف كافة املخيمات.
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انطالقا من ا�سرتاتيجية دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية وتطلعاتها نحو تقدمي اأف�سل اخلدمات وفق اأداء موؤ�س�سي فاعل ُيف�سي 
اإلى رفع م�ستوى ونوعية اخلدمات املقدمة لقاطني خميمات الالجئني الفل�سطينيني يف اململكة كافة، وامتثاال لالأهداف 
الفل�سطينية  ال�سوؤون  دائرة  تقوم  االأردين،  املواطن  طموحات  يلبي  مبا  احلكومية  اخلدمات  لتطوير  ال�ساعية  الوطنية 
الفيزيائية  التحتية  الُبنى  جمال  )يف  اخلدمية  امل�ساريع  كافة  لتنفيذ  الالزمة  الهند�سية  الدرا�سات  وتنفيذ  اإعداد  مبهمة 
واالجتماعية( يف جميع املخيمات، مبا ي�سمل امل�ساريع املُنفذة يف اإطار املبادرات امللكية ال�سامية، واملُنفذة بالتعاون مع وزارة 

التخطيط والتعاون الدويل، واملمولة من املنظمات الدولية. 

ون�ستعر�س اأدناه اأبرز ما اأجنزته الدائرة من مبادرات وم�ساريع خالل العام ٢٠١٨ ويف طليعتها املبادرات امللكية ال�سامية :

اأولت مكارم جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم كافة املخيمات اهتماما وعطاء متوا�ساًل ال ين�سب، اأ�سوة بباقي 
التعليمية  القطاعات  وكافة  احلياتية،  املناحي  جميع  امللكية  وامل�ساريع  املبادرات  هذه  �سملت  حيث  االأخرى،  اململكة  مناطق 
العينية  امل�ساعدات  عن  ف�ساًل  والثقافية،  ال�سبابية  واالأندية  الفقرية  االأ�سر  م�ساكن  وتاأهيل  التحتية  والبنية  وال�سحية 

والنقدية لالأ�سر املحتاجة يف كافة املخيمات على النحو التايل:

الكبرية  االأهمية  على  ال�سواهد  اأبرز  اأحد  املخيمات  اأبناء  من  الر�سمية  اجلامعات  لطالب  ال�سامية  امللكية  املكرمة  ُتعترب 
التي توليها املبادرات امللكية ال�سامية لقطاع التعليم بهدف االرتقاء بامل�ستوى التعليمي والفكري والثقايف الأبناء املخيمات، 
وقد بداأت هذه املكرمة امللكية عام ٢٠٠٠/١٩٩٩، وي�ستفيد منها )٣٥٠( طالبا وطالبة، مبا فيهم اأبناء قطاع غزة املقيمني يف 

املخيمات، ويف عام ٢٠١٨ تقَدم لهذه املكرمة )٦٤٨( طالبا وطالبة، ومت قبول ٣٥٠ منهم. 
تقوم دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية با�ستقبال طلبات املكرمة امللكية ال�سامية وفق معايري معتمدة، واأهمها اأن يكون مقدم الطلب 
من �سكان املخيمات، وعقب تدقيق الطلبات امل�ستوفية للمعايري يتم العمل على تن�سيب االأ�سماء وتقدميها لوزارة التعليم 

العايل ال�ستكمال االإجراءات.

اأوًل :حمور املبادرات امللكية ال�سامية وامل�ساريع اخلدمية لالجئني.

مقدمة:

اأوًل: املبادرات امللكية ال�سامية يف املخيمات

اأ- التعليم

                          مدر�سة طه ح�سني للذكور/خميم حطني                                                 مدر�سة خميم مادبا للذكور
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وتعُم املكارم امللكية ال�سخية بعطائها الوافر واملعهود �سريحة االأ�سر املعوزة وذلك من خالل م�سروع اإعادة تاأهيل امل�ساكن لهذه 

العام ٢٠١٨   ال�ساميه اخلا�سه بتاأهيل م�ساكن االأ�سر الفقرية يف املخيمات، مَت يف  امللكيه  املبادرات  االأ�سر، وا�ستكماال مل�ساريع 

تاأهيل )٥ وحدات �سكنيه يف خميم االأمري ح�سن بكلفة ٥٠ األف دينار(.

�سورة الإحدى الوحدات ال�سكنية قبل التاأهيل وبعده

ككل،  املجتمع  يف  ومتكاملة  �ساملة  تنمية  لتحقيق  املحلية  املجتمعات  تنمية  نحو  واملتوا�سل  الدوؤوب  ال�سعي  �سعيد  وعلى 

اأدوات واأ�ساليب حديثة تتلم�ص احتياجات املواطن وتطلعاته يف تلك املجتمعات مبا ينعك�ص على النواحي االقت�سادية  وفق 

واالجتماعية والثقافية؛ �سملت املبادرات امللكية اإقامة عدد من امل�ساريع اخلا�سة باإقامة مباٍن تنموية واجتماعية عام ٢٠١٨، يو�سحها 
اجلدول اأدناه:  

ب - م�سروع املبادرات امللكيه ال�ساميه اخلا�سه بتاأهيل م�ساكن الأ�سر الفقرية.

ج - املباين الجتماعية والتنموية .
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م�ساريع املبادرات امللكية ال�سامية اخلا�سه باملباين الجتماعيه يف املخيمات واملنفذة خالل العام ٢٠١٨

امل�ساحةا�سم امل�سروعالرقم
)م٢(

قيمة امل�سروع عند 
االحالة )دينار(

.١
االنتهاء من تنفيذ م�سروع اإن�ساء قاعة متعددة االأغرا�ص يف خميم ال�سهيد 

عزمي املفتي
٨٠٠٢٢٦،٠٠٠

٣٢،٠٠٠٢٣٩،٨٥٤اإن�ساء مقربة اإ�سالمية تخدم اأبناء خميم الطالبية٢.

١٠٠٠٣٥٧،٠٠٠طرح م�سروع املركز التنموي ال�سامل للجنة خدمات خميم �سوف٣.

مبنى جلنة خدمات خميم البقعة 

مركز حطني للك�سف املبكر عن االإعاقات والتاأهيل املجتمعي
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املركز التنموي ال�سامل التابع للجنة خدمات خميم احل�سني/ نادي �سباب خميم احل�سني

املبنى اال�ستثماري خميم االأمري احل�سن
 

حظيت الأ�سر الفقرية واملحتاجة بالعديد من املكارم امللكية ال�سامية التي �سملت كافة املخيمات يف عام ٢٠١٨ومنها :
اأ- مكرمة طرود اخلري الها�سمية : يتم تنفيذها مرتني خالل العام، وت�ستفيد منها )٧،٨٠٤( اأ�سرة �سنوياً، كانت الطرود عبارة 
عن مواد عينية، ثم اأ�سبحت م�ساعدة نقدية مبقدار )١٠٠( دينار لكل عائلة من االأ�سر الفقرية التي تقيم يف املخيمات 

وتنطبق عليها �سروط ا�ستحقاق هذه املكرمة، من حيث الدخل وامتالك ال�سجالت التجارية وال�سيارات.
ب- مكرمة اال�ساحي : يتم تنفيذها مَرة يف ال�سنة، وت�ستفيد منها اأكرث من )١،٣٤٠( اأ�سرة.

ج- مكرمة التمور : يتم تنفيذها مرة يف ال�سنة،  وت�ستفيد منها اأكرث من )١،٠٨٥( اأ�سرة.

د- امل�ساعدات العينية 
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نحو ترجمة االأهداف الوطنية العليا وارتكازا اإلى االأهداف االإ�سرتاتيجية اخلا�سة بدائرة ال�سوؤون الفل�سطينية التي تتطلع 
لتحقيق اأكرب واأف�سل م�ستوى من اخلدمات مبا ي�سمل كافة املناحي احلياتية والقطاعات يف �سائر املخيمات، ُتنفذ الدائرة 
�سنويا جملة من امل�ساريع والتي ت�سمل: م�ساريع املبادرات امللكية املمولة من الديوان امللكي الها�سمي العامر، وامل�ساريع املنفذة 

بالتعاون والتن�سيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدويل،  وم�ساريع جلان خدمات املخيمات.

منظر عام ملخيم ال�سهيد عزمي املفتي

ثانيا: امل�ساريع
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امل�ساريع املنفذةالرقم
عدد 

امل�ساريع

قيمة  
امل�ساريع 
)دينار(

اأوال
م�ساريع  املبادرات امللكية ال�سامية يف املخيمات 

لالأعوام  ٢٠١٧  -٢٠١٨
٤٨٧٢،٨٥٤

ثانيا

تاأهيل وحدات �سكنيه لالأ�سر الفقرية بتمويل 
الدويل  والتعاون  التخطيط  وزارة  من 
والتا�سعة  تنفيذها(  )مت  الثامنة  للمرحلتني 

)حتت التنفيذ( .

١٠١،٠٥٠،٠٠٠

ثالثا
م�ساريع اإدامة البنيه التحتيه ومباٍن اجتماعيه 
وا�ستثماريه مموله من موازنات جلان خدمات 

املخيمات ) جزء منها حتت التنفيذ(.
٨٣٥٦،٩٨٧

م�ساريع ممولة من املنظمات الدولية:

.)GIZ(  ١- االنتهاء من م�ساريع �سغرية مموله من الوكالة االملانيه للتعاون الدويل
١٣١٠٠،٠٠٠

٢- املرحلة االأولى اخلا�سة باإعداد الت�ساميم والدرا�سات الفنية مل�سروع بنية حتتية يف خميم 
.)KFW( جر�ص بالتعاون مع »االأونروا« وبنك التنمية االأملاين

١١،٠٠٠،٠٠٠

ونورد اأدناه تف�سيال للم�ساريع التي قامت الدائرة  بتنفيذها يف العام ٢٠١٨ :-

امل�سروع الثمانية االأولى تاأهيل )٢،١٣٢( وحدة �سكنية موزعة على خميمات اململكه، ويهدف  اأجنزت الدائرة وعلى مراحل 

امل�سروع اإلى اإعادة تاأهيل م�ساكن الفقراء، وت�سمل اإعادة تاأهيل جزء من الوحدة ال�سكنيه )غرفة، حمام ومطبخ بـم�ساحة٣٠م٢(، 

التخطيط  وزارة  مع  بالتعاون  املخيمات  يف  الفقرية  للفئات  اآمن  اإيواء  لتوفري  العامة،  ال�سالمة  من  االأدنى  احلد  وتاأمني 

والتعاون الدويل، وقد بداأ امل�سروع عام ٢٠٠٤ وا�ستمر اإلى العام احلايل مبراحل خمتلفة و�سم تاأهيل )٢،١٨١( وحدة �سكنيه 

حتى املرحله التا�سعة من امل�سروع والتي هي قيد التنفيذ. 

ويو�سح اجلدول التايل جملة امل�ساريع التي قامت الدائرة بتنفيذها خالل العام ٢٠١٨:

م�سروع تاأهيل م�ساكن الأ�سر الفقرية واملمولة من وزارة التخطيط والتعاون الدويل:
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املرحلة
املرحلة 
االولى

املرحلة 
الثانية

املرحلة 
الثالثة

املرحلة 
الرابعة

املرحلة 
اخلام�سة

املرحلة 
ال�ساد�سة

املرحلة
ال�سابعة

املرحله 
الثامنه

املرحله 
التا�سعة

االجمايل
لكل خميم

�سنة التنفيذ
-٢٠٠٥
٢٠٠٦

-٢٠٠٦
٢٠٠٧

-٢٠٠٧
٢٠٠٩

-٢٠٠٩
٢٠١٠

-٢٠١١
٢٠١٤

-٢٠١٥
٢٠١٦

-٢٠١٦
٢٠١٧

-٢٠١٧
٢٠١٨

-٢٠١٨
٢٠١٩

٢٠٠٥-٢٠١٨

قيمة امل�سروع

 )١.٥(

مليون 

ون�سف 

املليون دينار

 )١.٥(

مليون 

ون�سف 

املليون دينار

)٣(
مليون 

دينار

 )٣(
مليون 

دينار

)٣(
مليون 

دينار

)١(
مليون 

دينار

)٩٠٠(
األف دينار

 )٦٥٠(
الف دينار

 )٤٠٠(
األف دينار

 )١٤.٩٥(
مليون دينار

ا�سم املخيم
عدد 

الوحدات 
املنفذة

عدد  
الوحدات 

املنفذة

عدد  
الوحدات  

املنفذه

عدد  
الوحدات 

املنفذه

عدد  
الوحدات 

املنفذه

عدد  
الوحدات 

املنفذه

عدد  
الوحدات 

املنفذه

عدد  
الوحدات 

املنفذه

عدد  
الوحدات 

املنفذه

عدد  
الوحدات 

املنفذه

٥٥١٩٢٠٣٦١٧٠٠٠٠١٤٧خميم ال�سهيد

٨٥٥٨٩٩٦١٦٥١٧٢٠٢٩١٥٤٤٩خميم حطني

١١٦١٠١١٤٨٢٦٤٢٥٣٥٧٤٠٣١٢٩١٠٣٩خميم البقعة

٣٧١٦١٩٢٢٥٠١٢١٠١٢٥١٨٣خميم �سوف

٣٧١١١٥١٦٢٢٠٠٠٠١٠١خميم اربد

٠١٤١٨٣٤٢٣١١١١٧٠١١٨خميم الزرقاء

٠٢٩٤٠٢٢٠٠١٥٠٠١٠٦خميم الطالبية

٠٠٠١٣٠٩٥٠٠٢٧خميم احل�سني

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠خميم ماأدبا

٠٠٠٠٠١١٠٠٠١١خميم الوحدات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠خميم االأمري ح�سن

االإجمايل لكل 
مرحلة

٣٣٠٢٤٨٣٥٩٤٦٨٤٣٠١١٧١٠١٧٩٤٩٢،١٨١

م�سروع ترميم م�ساكن الأ�سر الفقرية مبراحله الت�سعة )لالأعوام ٢٠٠4-٢٠١٨(

وتتلخ�س اأبرز اإجنازات امل�سروع حتى العام ٢٠١٨ باجلدول التايل:



27

2018كتاب اإلنجازات السنوي

ا على دميومة البنى التحتية  ويف اإطار �سعي الدائرة نحو ا�ستمرارية حت�سني وتطوير اخلدمات املُقدمة لقاطني املخيمات وحر�سً
يف املخيمات قامت الدائرة بعمل درا�سة فنية لعدد من امل�ساريع  خالل عام ٢٠١٨ ومتابعتها واالإ�سراف على تنفيذها على النحو 

الذي يو�سحه اجلدول التايل :-

م�ساريع جلان اخلدمات يف املخيمات واملنفذة خالل العام ٢٠١٨

القيمة)دينار(ا�سم امل�سروعالرقم

٤،٣٠٠جتهيز مائة مدفن يف خميم البقعة١

٤،٣٥٠�سيانة مبنى جلنة خدمات خميم ماأدبا٢

٤،٦٤٥اإن�ساء جدار ا�ستنادي يف خميم جر�ص3

١،٤٠٠�سيانة االأ�سوار اخلارجية ملبنى الربيد يف خميم ال�سهيد4

٢،٢٩٥تنفيذ �سال�سل حجرية ملقربة خميم �سوف5

٣،٥٢٤ا�ستحداث وحدة �سحية وبوفيه ملبنى جلنة خدمات خميم الزرقاء6

١،٣٢٧تنفيذ خلطات ا�سفلتية مقدمة من  اأمانة عمان الكربى يف خميم حطني7

٣٦،٧٦٥اإن�ساء الب�سطات يف خميم البقعة )خمازن(٨

٣٣،٧٧٠االأعمال الهيكلية للمخزن التجاري يف خميم البقعة9

١٢،٢٥٠جتهيز مدافن يف مقربة خميم البقعة١٠

٦٥،٨٠٠�سيانة طرق خر�سانية ورقع اإ�سفلتية يف خميم البقعة١١

٣٧،٨٢٠ا�ستكمال اأعمال املخازن التجارية يف خميم البقعة١٢

١٥ ،٣٤٣خط ت�سريف مياه اأمطار ووحدة �سحية يف خميم ال�سخنة١3

١4
اأعمال الت�سطيبات للطابق االأول للمركز التنموي ال�سامل التابع للجنة خدمات 

خميم حطني
٢٦،٩٧٠

٤٢،٣٧٥�سيانة مدات خر�سانية يف خميم ال�سهيد عزمي املفتي١5

٢٨،٨٦٠�سيانة احلديقه العامه يف خميم الطالبية١6

١٧،١٩٣اإن�ساء وحدتني �سحيتني ومتفرقات يف خميم احل�سني١7

٠٠٠ ،١٨ا�ستحداث مكاتب و�سالة يف الطابق االأر�سي  ملبنى جلنة خدمات خميم جر�ص١٨

٩٨٧ ،٣٥٦املجموع االإجمايل للم�ساريع املنفذة

١- م�ساريع البنية التحتية وال�ستثمارية واملمولة من موازنة  جلان خدمات املخيمات :
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�سورة عامة ملخيم جر�ص

مت اإجناز الت�ساميم واملخططات الهند�سية الالزمة وطرح العطاء، بالتعاون مع وكالة الغوث الدولية )االأونروا(، وبتمويل 

�سبكات  وتنفيذ  الطرق  وتاأهيل  تعبيد  اإلى  امل�سروع  ويهدف  ״   KFW ״  االأملاين  التنمية  ببنك  ممثلة  االأملانية  احلكومة  من 
لت�سريف مياه االأمطار، والعمل على جتديد ال�سوق ونقل موقع البا�سات وم�ساريع تعليمية و�سحية. 

ت�سعى دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية اإلى تقدمي اأف�سل اخلدمات لقاطني املخيمات يف اململكة ، حيث تقوم من خالل مديرية 

خدمات املخيمات ومن خالل مكاتبها يف امليدان مبتابعة عمل جلان اخلدمات �سمن تعليمات التنظيم االإداري واملايل للجان 

خميمات الالجئني والنازحني يف االأردن /٢٠١٤ و متابعة عمل الهيئات اال�ست�سارية �سمن التنظيم االإداري للهيئات اال�ست�سارية 

يف خميمات الالجئني والنازحني يف االأردن/٢٠١٤ ومتابعة اأعمال واأن�سطة املوؤ�س�سات غري احلكومية، باالإ�سافة اإلى متابعة 

االأمور التنظيمية املتعلقة باالأبنية داخل املخيمات واخلدمات العامة.

م�سروع حت�سني  البنية التحتية، يف خميم جر�س، بالتعاون مع وكالة الغوث الدولية »الأونروا« 
وبتمويل من بنك التنمية الأملاين ״ KFW ״

اخلدمات التي قدمتها الدائرة عام ٢٠١٨: 

اأول: مكاتب الدائرة يف العا�سمة واملحافظات : 
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• مكتب حمافظة العا�سمة وماأدبا ويتبع له: خميم احل�سني/خميم الوحدات/خميم االأمري ح�سن/ خميم الطالبية / خميم ماأدبا.
• مكتب حمافظة البلقاء ويتبع له خميم البقعة.

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

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

• اإ�سدار ت�ساريح  بناء الطابق االأول والثاين هند�سي. 
• اإ�سدار تراخي�ص ابنية قائمة للطابق االأول  والثاين الهند�سي.

• ا�ستقبال طلبات ترميم الوحدات ال�سكنية واملحال التجارية املرخ�سة.
• اإ�سدار اأذونات االأ�سغال للخدمات العامة للوحدات ال�سكنية واملحال التجارية )املياه والكهرباء(.

• متابعة املخالفات داخل املخيمات بالتن�سيق مع احلكام االإداريني.
• 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 الفقرية امل�ستفيدة من طرود اخلري واملكارم امللكية.
• االإ�سراف على توزيع امل�ساعدات العينية من اجلهات املختلفة)الهيئة اخلريية الها�سمية(.

• االطالع  على  واقع  اخلدمات  املقدمة من  قبل وكالة الغوث الدولية )اخلدمات ال�سحية،التعليمية،البيئية(الأهايل املخيمات.
• ح�سور  دعوات  املجل�ص  التنفيذي.

• االإ�سراف  وامل�ساركة  يف  تنفيذ امل�ساريع  داخل املخيمات.
• متابعة اأو�ساع املخيمات اخلدمية والبيئية مع اجلهات ذات االخت�سا�ص.

• ا�ستقبال طلبات  ترميم  م�ساكن  الفقراء.
• امل�ساركة  يف  االحتفاالت  واملنا�سبات الوطنية واالجتماعية.

وتتمثل اأعمال هذه املكاتب بالعمل على تقدمي اخلدمة املبا�سرة لأهايل املخيمات من خالل: -

وت�سرف على هذه الأعمال من خالل مكاتبها املنت�سرة يف امليدان وهي:
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تقوم الدائرة بتقدمي العديد من اخلدمات ل�سكان املخيمات فيما يتعلق باالأرا�سي وتنظيم ال�سكن من خالل مديرية خدمات 
املخيمات ومكاتبها يف امليدان، حيث مت عام ٢٠١٨ اإجناز اخلدمات التالية:

١- اأذونات االأ�سغال للخدمات العامة واملحالت التجارية وت�ساريح البناء والتو�سعات، والت�ساريح املتعلقة بخدمات الوحدات 
ال�سكنية يف املخيمات، حيث بلغ العدد االجمايل )١٢١٩٦( معاملة.

٢- خمالفات االأبنية ومتابعتها مع اجلهات ذات العالقة ح�سب االأهمية حيث بلغ العدد االإجمايل )٥٨٨( معاملة.

العددنوع املعاملةالرقم

٢،١٤٥اأذونات اأ�سغال للخدمات العامة )اإي�سال كهرباء، مياه، هاتف(.١

١،٤٦١طلبات االأرا�سي وت�سمل اال�ستدعاءات واثبات ال�سكن٢

٨٤٥الت�ساريح )ترميم الوحدات واملحالت، الطابق الثاين، التو�سعات، فتح وتق�سيم املحال التجارية(.٣

١،٥٣٣ترخي�ص املحالت )جتديد، تغيري ا�سم، ترخي�ص جديد(.٤

٦،٢١٢املتفرقات )كتب لدوائر ر�سمية، مثل االأمانة، االأرا�سي، املحافظة، الوكالة، جلان املخيمات(.٥

١٢،١٩٦املجموع الكلي

٥٨٨املخالفات

تقوم الدائرة مبخاطبة اجلهات املعنية وذات العالقة من اأجل ت�سهيل ح�سول اأبناء قطاع غزة على العديد من اخلدمات وت�سمل، 
طلبات الزيارات اإلى االأردن وت�سهيل بع�ص اخلدمات لدى الدوائر االأخرى حيث مت يف العام ٢٠١٨ تقدمي اخلدمات التالية:- 

الطلباتاملو�ســــــــوعالرقم

١
٢،٦٥٨اأ- عدد طلبات اال�ستقــدام املقدمة من اأبناء قطاع غزة .

١،٥٢٢ب- املوافقات ال�سادرة ملكتب التمثيل/ رام اهلل.

٤٧٦ا�ستقبال الطلبات اخلا�سة بتعيني املعلمني من اأبناء قطاع غزة يف املدار�ص اخلا�سة والرد عليها.٢

١٧٣ا�ستقبال طلبات اأبناء قطاع غزة الراغبني بااللتحاق بالتدريب املهني والرد عليها.٣

٨٦ا�ستقبال طلبات االلتحاق بالدرا�سة اخلا�سة واحلكومية والرد عليها.٤

٥٦ا�ستقبال طلبات اإقامة الطالب من اأبناء قطاع غزة للدرا�سة يف اجلامعات.٥

جمموع املعامالت الكلي ٤،٩٧١

ثانيا: خدمات مركز الدائرة

خدمات الأرا�سي وال�سكن

اأ- معامالت اأبناء قطاع غزة:

١- اخلدمات املقدمة للجمهور:-



2018كتاب اإلنجازات السنوي

32

تقدم الدائرة العديد من اخلدمات مثل معامالت نقل بطاقات الالجئني من مناطق عمليات الوكالة اإلى االأردن، وكذلك 

لغايات  اأو  الوطنية  املعونة  �سندوق  مثل   ، الر�سمية  والدوائر  الوزرات  خمتلف  يف  للمراجعني  الر�سمية  االأوراق  ت�سديق 

ال�سريحة من  العام ٢٠١٨ تقدمي اخلدمات لهذه  ال�سفر الأبناء قطاع غزة. حيث مت يف  اأو لغايات جواز  االإعفاءات الطبية، 

املراجعني كما هو مو�سح يف اجلدول التايل:

عدد املرا�سالتاملو�سوعالرقم

١٠٣نقل بطاقات الالجئني من مناطق عمليات وكالة الغوث الدولية اإلى االأردن.١

٢
اإجابة طلبات النازحني امل�سجلني يف بطاقات النازحني والذين يتقدمون للق�سم للح�سول على ما يثبت 

ت�سجيلهم كتابيا.
٣٢

١٠٠٠املعونة الوطنية / �سندوق الزكاة واجلمعيات اخلريية.٣

٤

ت�سديق اجلوازات والوثائق وت�سمل:

-• جوازات ال�سفر

-• �سهادات امليالد و�سهادات الوفاة

-• تفقد احلياة

-• وكاالت

١٥٠• اإقرا�ص زراعي

خماطبة دائرة االأرا�سي:٥

٢٩• اال�ستف�سار عن اأرا�سي عام ١٩٦٧

-• اال�ستف�سار عن اأرا�سي عام ١٩٦٧لغايات ا�سدار جواز �سفر وبطاقة موؤن

ب- نقل بطاقات اللجوء وت�سديق املعامالت:
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تقدم الدائرة من خالل مديرية ال�سوؤون القانونية العديد من اخلدمات القانونية كاإدارة الدعم الذاتي للجان اخلدمات يف 

املخيمات باالإ�سافة الى متابعة الدعاوى احلكومية وتقدمي اال�ست�سارات القانونية وفقاً ملا هو مو�سح اأدناه:-

عدد املعامالت نوع املعاملة 

٢٤٨تقدمي الراأي القانوين.

٧٣متابعة ق�سايا مرفوعة.

٣٨اإبداء الراأي برخ�ص املهن.

٧�سياغة العقود بني الدائرة واأي جهة اأخرى.

٥٢النظر يف الق�سايا املكت�سبة.

٤٣٢بيان حق االنتفاع يف الوحدات ال�سكنية .

اإ�سافة اإلى ذلك فقد با�سرت مديرية ال�سوؤون القانونيه بتمثيل الدائرة اأمام املحاكم ال�سلحية باملرافعة واملدافعة عن كافة 

مراحل الدعوى ا�ستنادا»لقانون اإدارة ق�سايا الدولة رقم ٢٨ ل�سنة ٢٠١٧ وتعديالته«.

انطالقاً من حر�ص الدائرة على متكني اللجان من القيام مبهامها ، فقد متت اال�ستفادة من م�ساريع املبادرات امللكية وما 

تقدمه اجلهات املانحة الإقامة بع�ص امل�ساريع الالزمة لتوفري دعم ذاتي للجان اخلدمات يف املخيمات بالتن�سيق مع دائرة 

ال�سوؤون الفل�سطينية ملتابعة الدعم الذاتي عرب متابعة عقود االإيجار والتح�سيالت والتن�سيب باإ�سدار التعليمات الالزمة 

االإجنازات،  كافة  على  الوقوف  لغايات  املديرية  املعني يف  الق�سم  ُيعدها  دورية  تقارير  اإلى  باالإ�سافة  العملية،  لتنظيم هذه 

للعمل على ا�ستدامتها والوقوف عند امل�ساكل لو�سع احللول املنا�سبة لها

   حيث قامت املديرية خالل عام ٢٠١٨ بتقدمي اخلدمات القانونية التالية:

اخلدمات القانونية :

خدمات اإدارة الدعم الذاتي للجان خدمات املخيمات :
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الفل�سطينيني يف  الالجئني  اأف�سل اخلدمات ملجتمع  بتقدمي  املتمثل  اال�سرتاتيجية،   اأهدافها  اأهم  نحو جت�سيد واحد من 

اململكة، وبخا�سة يف خميمات اللجوء الفل�سطيني؛ حتر�ص الدائرة على بناء �سراكات فاعلة وم�ستدامة مع املنظمات والهيئات 

الدولية العاملة يف االأردن، وبخا�سة �سريكها اال�سرتاتيجي وكالة الغوث الدولية » االأونروا«. 

متتاز ال�سراكة مع وكالة الغوث الدولية »االأونروا« باالأهمية البالغة، نظرا لطبيعة ال�سراكة اال�سرتاتيجية الهامة بينهما، اإذ 

تقوم الدائرة بالعديد من املهام االإ�سرافية والتن�سيقية وت�سهيل االأعمال  اخلا�سة بن�ساطات الوكالة يف االأردن مبا ي�سب يف 

خدمة الالجىء الفل�سطيني. وخالل العام املذكور قامت دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية ب�سل�سلة من االأن�سطة املكثفة والهادفة 

لت�سهيل ودميومة عمل الوكالة يف االأردن، وبخا�سة يف ظل اأزمتها املالية اخلطرية وغري امل�سبوقة التي تعر�ست لها يف �سوء 

اإلغاء الواليات املتحدة م�ساهمتها املالية ال�سنوية الهامة واخلا�سة بها.

بذل االأردن بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين » حفظه اهلل ورعاه« جهوداً دبلوما�سية و�سيا�سية مكثفة خالل عام ٢٠١٨، دعماً 

لعمل وكالة الغوث الدولية »االأونروا« يف �سوء وقف الواليات املتحدة االأمريكية م�ساعدتها املالية للوكالة الدولية والتي 

اأف�ست يف النهاية اإلى خف�ص العجز املايل من )٤٧١( مليون دوالر اإلى )٢١( مليون دوالر، وانطالقا من تاأكيد االأردن على 

اأهمية و�سرورة ا�ستمرار الوكالة الدولية والقيام مبهامها املنوطة بها وفق قرار اإن�سائها اإلى حني التو�سل حلل عادل لق�سية 

الالجئني الفل�سطينيني وفقا لقرار االأمم املتحدة رقم ١٩٤.

لبحث  معظمها  كر�ست  والتي  الوكالة،  نظمتها  التي  واملوؤمترات  االجتماعات  يف  وبفعالية  الدائرة  �ساركت  ال�سياق  هذا  يف 

هذه االزمة املالية اخلطرية وكيفية اخلروج منها، بالرتافق مع تاأكيد الدائرة امل�ستمر على وجوب اأن ُتبقي »االأونروا« على 

خدماتها عاملة ودون اأي نق�سان اأو تقلي�ص ويف جميع مناطق عملياتها اخلم�ص، مبا فيها االأردن، طبقا لتفوي�سها االأممي 

املتمثل بالقرار رقم ٣٠٢ ال�سادر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عام ١٩٤٩، واأبرزها:

• موؤمتر اللجنة اال�ست�سارية للوكالة العادي، املنعقد يف منطقة البحر امليت، ١٨ و ١٩ حزيران ٢٠١٨.
• موؤمتر اللجنة اال�ست�سارية  للوكالة اال�ستثنائي، املنعقد يف عمان، اآب ٢٠١٨.

• موؤمتر اللجنة اال�ست�سارية العادي، املنعقد يف منطقة البحر امليت، ١٩ و٢٠ ت�سرين ثاين ٢٠١٨.
• ا�ست�سافة الدائرة وم�ساركتها يف اجتماعات الدول امل�سيفة لالجئني الفل�سطينيني وجامعة الدول العربية، والتي ت�سبق 

اجتماعات اللجنة اال�ست�سارية للوكالة.

• جمموعة من لقاءات اللجنة الفرعية للوكالة.
• لقاءات مع جمموعة من الدول والهيئات املانحة.

على هذا ال�سعيد ، ن�ستعر�س اأدناه اأبرز اأن�سطة الدائرة خالل العام ٢٠١٨:

١. ال�سراكة مع الأونروا:

ثانيا  : حمور ال�سراكة مع وكالة الغوث الدولية )الأونروا( .
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االجتماع التن�سيقي للدول العربية امل�سيفة لالجئني الفل�سطينيني ٢٠١٨/١١/١٨

عملت الدائرة خالل العام اأي�سا على متابعة وت�سهيل اأن�سطة الوكالة داخل الأردن خلدمة الالجئني الفل�سطينيني، من خالل :

• ت�سهيل ومتابعة تخ�سي�ص قطعتني من االأرا�سي احلكومية لبناء مدار�ص جديدة عليها تابعة للوكالة.
• ت�سهيل ومتابعة تخ�سي�ص قطعتني من االأرا�سي احلكومية لبناء مراكز �سحية جديدة عليها تابعة للوكالة.

• متابعة وت�سهيل اأعمال الوكالة يف عدة جماالت تخدم الالجئني الفل�سطينيني يف اململكة، مبا فيه جمال االإعفاء اجلمركي 
مل�ستورداتها، حيث مت ت�سهيل )٤٣١( معاملة يف هذا اجلانب. 

• امل�ساركة يف اللجان التي ت�سكلها الوكالة النتقاء موظفيها. 

وبخا�سة  االأردن،  الفل�سطينيني يف  املعي�سة لالجئني  االأو�ساع  بتح�سني  املعنية  االأطراف  كافة  فاعلة مع  �سراكات  بناء  يعُد 

يف املخيمات، اأحد اللبنات االأ�سا�سية لرفد املخيمات باملزيد من اخلدمات واالرتقاء بها وبقاطنيها نحو م�ستوى اأف�سل من 

اخلدمات، عالوة على كون بناء ال�سراكات واحد من اأهم واأبرز االأهداف اال�سرتاتيجية للدائرة. ولدعم وتعزيز هذا الهدف، 

تقوم مديرية االأونروا واملنظمات الدولية بالعمل على ت�سهيل وتعزيز التعاون مع املنظمات واملوؤ�س�سات الدولية العاملة يف 

اململكة، وبخا�سة مع تلك التي تربطها بالدائرة �سراكات وم�ساريع، كما وت�سعى الدائرة دوماً اإلى ا�ستقطاب واإيجاد �سراكات 

يف  الفل�سطينيني  لالجئني  املعي�سية  االأو�ساع  وحت�سني  رفع  يف  ي�سهم   الذي  بال�سكل  امل�ساريع   متويل  �ساأنها  من  جديدة  

املخيمات. 

ثالثا: حمور التمويل واملنظمات الدولية:
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. )JICA ( ١. الوكالة اليابانية للتعاون الدويل

.)EU(٢. االحتاد االأوروبي

. )FAFO ( ٣. املوؤ�س�سة الرنويجية للدرا�سات واالأبحاث

.)GIZ( ٤. الوكالة االأملانية للتعاون الدويل

.)AICS( ٥.الوكالة االيطالية للتعاون الدويل

.)KFW( ٦. بنك التنمية االأملاين

.)ICU( ٧. احتاد اجلامعات االإيطالية

.)SDC( ٨. الوكالة ال�سوي�سرية لالإمناء والتعاون الدويل

.)TIkA (٩. الوكالة الرتكية للتعاون والتن�سيق

مع انتهاء العام ٢٠١٨، يكون قد م�سى على التعاون التقني بني الدائرة والوكالة اليابانية للتعاون الدويل )جايكا( ما يقرب 

١٢ عاما، عرب م�سروع »تنمية القدرات من اأجل حت�سني �سبل املعي�سة لالجئني الفل�سطينيني«، الذي انطلق عام ٢٠٠٦، ومر 

بثالثة مراحل، انتهت الثالثة منها خالل العام احلايل، ويهدف اإلى رفع م�ستوى معي�سة الالجئني الفل�سطينيني من خالل 

التمكني االجتماعي واالقت�سادي وبخا�سة للمراأة.

وبالرغم من انتهاء اتفاقها الفني مع جايكا يف اأيلول ٢٠١٨، اإال اأن الدائرة ا�ستمرت يف تنفيذ اأن�سطة امل�سروع املذكور من خالل 

مراكز الت�سغيل والتدريب التابعة للدائرة يف كل من خميمات البقعة، حطني، اربد ،�سوف، والتي تعمل على تنفيذ )٣( برامج 

من خالل ُمدربي وُمدربات هذه املراكز، وهي:

١. برنامج الت�سغيل املبا�سر.

٢. برنامج الت�سغيل الذاتي.

٣. برنامج تعديل ال�سلوك »فر�ستي«.

 اأهم ال�سركاء الدوليني للدائرة:

JICA اأول: الوكالة اليابانية للتعاون الدويل

ال�سراكات احلالية مع املنظمات الدولية:
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ي�ستهدف هذا الربنامج ن�ساء املخيمات اللواتي ال ي�ستطعن والأ�سباب خمتلفة مبا فيه الثقافية واالجتماعية العمل خارج 

املنزل، حيث يتم تدريبهن على �سناعة وانتاج بع�ص املواد منزلًيا، مثل زراعة الفطر، �سناعة العطور والكرميات وغريها، 

مل�ساعدتهن يف حت�سني دخول اأُ�سرهن.

وقد �ساركت متدربات �سابقات �سمن هذا الربنامج يف معار�ص للت�سغيل الذاتي اأُقيمت يف خميم البقعة، ويف مراكز اأخرى 

تابعة لوزارة العمل. 

عدد املتدرباتا�سم الدورة

٣٦دورة �سناعة الكرميات 

٢٨دورة �سناعة عطور

٢١دورة �سناعة املنظفات

١١دورة �سناعة منتجات االألبان

٣٨دورة �سناعة ال�سابون 

١٣٤العدد االإجمايل

١. برنامج الت�سغيل الذاتي:

اأهم ما مت اإجنازه يف العام ٢٠١٨ يف كل برنامج:

فيما يلي جدول يو�سح اأنواع هذه الدورات وعدد امل�ستفيدات خالل العام ٢٠١٨:
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 يهدف هذا الربنامج اإلى تغيري النظرة ال�سلبية جتاه عمل املراأة، وبخا�سة خارج املنزل، من خالل عقد ور�سات عمل ملختلف 

الفئات يف املخيمات، يتم فيها ت�سجيع املراأة على العمل وتو�سيح املنافع التي تعود عليها وعلى اأ�سرتها.

العدد الكلي للح�سورعدد امل�ساركاتعدد امل�ساركنيعدد الور�سات

١٢١٤٢٢٠٠٣٤٢

يو�سح اجلدول اأدناه عدد الور�س التي متت يف العام ٢٠١٨ ، وعدد امل�ساركات 

٢- برنامج تعديل ال�سلوك »فر�ستي«:
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يقوم هذا الربنامج بالبحث عن فر�ص عمل متوفرة، كتلك املن�سورة يف ال�سحف املحلية، ومن ثم اإعالم اأهايل املخيم عنها، 
املخيمات  يف  واملوجودة  للدائرة  التابعة  والتدريب  الت�سغيل  مراكز  خالل  من  التوظيف  طلبات  لتعبئة  توجيههم  ثم  ومن 
العمل  و�سروط  تعريفهم على ظروف  يتم من خاللها  بالطلبات،  للمتقدمني  دورات  املراكز  يلي ذلك عقد هذه  املذكورة. 

اخلا�سة بالوظيفة املُعلن عنها، اإلى جانب تو�سيح قانون العمل وغريها من االأمور والن�سائح املتعلقة بالعمل. 

العددالن�ساط

٤١٢طلبات التوظيف التي مت ا�ستالمها.

١٦٢طلبات التوظيف التي متت مواءمتها.

١٦٦الذين مت توظيفهم.

١٠٠الذين ا�ستمروا بالعمل بعد )٥( اأ�سهر من التوظيف.

كما و�ساركت مراكز الت�سغيل والتدريب هذه يف معار�ص التوظيف التي نظمتها خالل العام وزارة العمل.

وتر�سيخا للتعاون بني الدائرة ووزارة العمل يف جمال الت�سغيل واالإر�ساد املهني، �سارك مدربو هذه املراكز يف دورة تدريبية 

)م�سروع م�سرتك بني جايكا ووزارة العمل وبدعم من موؤ�س�سة ويل العهد(  تتعلق باالر�ساد الوظيفي حلديثي التخرج بهدف 

زيادة وعيهم وار�سادهم قبل التحاقهم ب�سوق العمل. 

برنامج الت�سغيل املبا�سر:
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من  جملة  �سمل  الثالث،  تنفيذه  مراحل  خالل  باإجنازاته  كتيبا  وجايكا  الدائرة  بني  الفني  التعاون  م�سروع  اأ�سدر  كما 
التو�سيات، اأبرزها:

* اأهمية التوجه لدعم ت�سويق منتجات الت�سغيل الذاتي.
* بناء قدرات ال�سباب يف املخيمات فيما يتعلق بامل�ساريع ال�سغرية، لتمكينهم من بدء م�ساريع ت�ساهم يف حت�سني دخولهم 

وم�ستوى معي�ستهم.
الكتيب  وجايكا،اأو�سى  الدائرة  بني  الفني  التعاون  م�سروع  عنها  متخ�ص  التي  االيجابية  والنتائج  الوا�سحة  ولالأهمية 
با�ستمرار هذا امل�سروع. وعليه تقدمت الدائرة ومن خالل وزارة التعاون والتخطيط الدويل، مبقرتح م�سروع جديد للتعاون 

بني اجلانبني، يتوقع اأن يح�سل على املوافقة وبدء العمل به خالل العام ٢٠١٩.
باالإ�سافة الى ما ورد اآنفا ، يتم كذلك االإ�سراف على متابعة اأن�سطة واأعمال متطوعني يابانيني يعملون يف مدار�ص وكالة 

الغوث الدولية يف اململكة االأردنية الها�سمية.
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نتيجة للتعاون املثمر بني دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية والوكالة االملانية للتعاون الدويل )GIZ( خالل االعوام ال�سابقة، مت 

التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة بني اجلانبني يف ٢٠١٥/٦/٢٣، مدتها ثالث �سنوات، تركز على التعاون يف جمايل احلكومة 

االإلكرتونية ورفع قدرات موظفي الدائرة وجلان اخلدمات وموؤ�س�سات املجتمع املدين يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني، 

وذلك انطالقا من هدف رئي�سي للدائرة يتمثل برفع امل�ستوى املعي�سي لالجئني الفل�سطينيني يف هذه املخيمات.

اإذ  األف دينار(، �سملت كافة خميمات اململكه،  ١- قيام »GIZ« بتمويل عدد من امل�ساريع ال�سغرية يف املخيمات بقيمة )١٠٠ 

متت �سيانة وتزويد األعاب خارجيه يف خميمات ال�سهيد عزمي املفتي، ال�سخنه، و�سوف، و�سيانة مبنى جلنة خدمات خميم 

الطالبية.

٢- رفع قدرات جلان خدمات املخيمات والهيئات اال�ست�سارية، من خالل: 

اأ- منح �سغرية )ال تزيد عن ١٠ اآالف دينار(  لتنفيذ ١٣ م�سروعاً جمتمعياً، �سملت كافة املخيمات.

وامل�سوؤوليات،  وال�سالحيات  التعليمات  تو�سيح  بهدف  املخيمات  للجان خدمات  واالإداري  املايل  التنظيم  تقييم  ب- م�سروع 

والعمل على رفع احلواجز التي تعيق م�ساركة املراأة يف هذه اللجان والهيئات. 

ت - حت�سني خدمات وعمليات دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية، وذلك عن طريق:

-  م�سروع رفع قدرات موظفي الدائرة بالتوافق مع معايري جائزة امللك عبد اهلل الثاين  لتميز االداء احلكومي وال�سفافية، من 

خالل دورات تدريبية متخ�س�سة انعقدت يف مركز امللك عبداهلل للتميز، حيث عقدت )٥( دورات بهذا املجال يف العام  ٢٠١٨. 

-  م�سروع احلكومة االإلكرتونية للدائرة لتح�سني و�سائل االت�سال واإدارة املعلومات وال�سفافية.

- اإعداد ال�سروط املرجعية واملوا�سفات اخلا�سة بالنظام املحا�سبي للجان اخلدمات يف املخيمات.

ثانيا: الوكالة الأملانية للتعاون الدويل GIZ وبنك التنمية الأملاين   KFW ومبظلة وزارة 
BMZ التنمية والتعاون القت�سادي الملاين

امل�ساريع والربامج التي مت العمل عليها مع GIZ خالل العام ٢٠١٨:
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امل�ساركة املجتمعية لالجئني الفل�سطينيني  ”FASPAR” بالتعاون مع الوكالة  ا�ستكمااًل للعمل �سمن م�سروع تي�سري 

خاللها  من  �سعت  عدة،  مراحل  وعلى   ٢٠١٦ عام  التن�سيقية  املبادرة  م�سروع  يف  العمل  بداأ   ،GIZ الدويل  للتعاون  االأملانية 
بهدف  االأردن  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  خميمات  يف  العاملة  احلكومية  غري  املوؤ�س�سات  بني  التن�سيق  تعزيز  الى  الدائرة 

ت�سافر اجلهود وتوزيع االأدوار لتلبية مطالب جمتمع الالجئني لدعم التنمية امل�ستدامة، ت�سمنت املراحل التالية:-

• املرحلة االأولى متت عرب عقد عدد من ور�ص العمل يف املخيمات يف اإطار م�ساركة وا�سعة من املوؤ�س�سات غري احلكومية يف 
املخيمات ومدراء املكاتب وروؤ�ساء اللجان من خالل موؤ�س�سة LEAD  للتدريب وحتت اإ�سراف الدائرة بفريق عمل خا�ص 

مت ت�سكيله لهذه الغاية حيث مت اعتماد االإطار التن�سيقي للمبادرة.  

• املرحلة الثانية مت خاللها اختيار مقرر ومن�سق للهيئة االإدارية لالإطار التن�سيقي لتنظيم عملية التن�سيق واإدارة العمل 
الزرقاء، جر�ص( كم�ساريع  الطالبية، حطني،  املفتي،  ال�سهيد عزمي  املخيمات )خميم  الت�ساركي واختيار جمموعة من 

جتربة لتطبيق املبادرة . 

اأع�ساء املوؤ�س�سات غري احلكومية امل�ساركة يف املبادرة من خالل برامج تدريبية مت  • املرحلة الثالثة متثلت برفع قدرات 
اإعداد مبادرة )ن�ساط( داخل  االتفاق عليها بالتعاون مع موؤ�س�سة حبق للتدريب على التنمية وحقوق االن�سان ومن ثم 

.»GIZ« املخيم بدعم من

الربنامج التدريبياملخيم

ال�سهيد عزمي املفتي
التفكري االإبداعي

كتابة مقرتحات امل�ساريع واإدارتها

حطني
التخطيط اال�سرتاتيجي

اإدارة احلوار

جر�ص
االت�سال والتوا�سل التنموي

كتابة مقرتحات امل�ساريع واإدارتها

الزرقاء
كتابة مقرتحات امل�ساريع

تكوين املبادرات واإدارتها

الطالبية
الذكاء العاطفي

ا�ستقطاب التمويل

اأبرز الربامج التدريبية التي مت تنفيذها بناًء على احتياجات اأع�ساء املوؤ�س�سات امل�ساركة والتي مت حتديدها وتنفيذها من قبل  وفيما يلي 

موؤ�س�سة حبق للتدريب:

كر�سيا،   ٦٠ بـ  بتزويدها  وذلك  املخيم  يف  اخلدمات  حت�سني  جلنة  ملقر  التابعة  املنا�سبات  قاعة  تاأهيل  على  العمل  مت  الزرقاء:  خميم  يف   •
باالإ�سافة اإلى دهان اأر�سفة املخيم واإحدى مقرات ريا�ص االأطفال داخل املخيم.

:GIZ م�سروع املبادرة التن�سيقية بالتعاون مع

ومت تنفيذ الأن�سطة التالية يف اإطار هذه املبادرة:
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• خميم الطالبية : مت توزيع براميل نفايات على بلوكات املخيم مبا جمموعه ٣٠ برميال ، ويف ذات الوقت مت دهان جمموعة من 
االأ�سوار العامة باملخيم وتزيينها بعبارات ور�سومات وطنية، ويافطة �سوئية تعريفية باملخيم، و�سعت يف مدخل املخيم لرت�سد 

النا�ص القادمني ملخيم الطالبية.
• خميم ال�سهيد عزمي املفتي : مت تركيب مظلة للوقاية من ال�سم�ص واملطر يف مقربة املخيم من اأجل وقوف امل�سيعني يف خمتلف 

الظروف اجلوية.
• خميم جر�ص: مت توزيع براميل نفايات على بلوكات املخيم مبا جمموعه ٣٠ برميال ، ومت يف ذات ال�سياق عقد جل�سات 

توعوية حول مو�سوع النظافة يف املخيم مبعدل ١٠جل�سات توعية لالأطفال والن�ساء يف املخيم.
• خميم حطني : مت تاأهيل مكبات النفايات يف املخيم، و�سملت ٩ مكبات تنوع تاأهيلها ما بني البناء والدهان للتحفيز للحفاظ 

على نظافة املخيم.
املخيمات كان �سعيفا  العاملة يف  املوؤ�س�سات غري احلكومية  التن�سيق ما بني  اأن  املبادرة تبني  اإعداد  العمل على  ومن خالل 
جدا ويقت�سر على حاالت الطوارئ واملنا�سبات الوطنية ومن خالل ا�ستكمال العمل بامل�سروع اأ�سبح للمخيمات اخلم�سة التي  
مت اختيارها كتجربة لتطبيق مبادرة هيئة تن�سيقية فاعلة، تتبنى املبادرات يف املخيمات وت�سعى اإلى ت�سويقها جللب الدعم 
املايل ومن هنا انطلقت تو�سيات فريق العمل اخلا�ص باملبادرة داخل الدائرة ب�سرورة ا�ستكمال تطبيقها على كافة املخيمات 

املتبقية يف حال احل�سول على التمويل املايل الالزم، مبا يعود باالأثر االإيجابي واملنفعة العامة على املخيم والقاطنني فيه.

املخيمات  يف  ال�سم�سية  للطاقة  �سغرية  م�ساريع   )GIZ ( االأملانية  الوكالة  مع  بالتعاون  الفل�سطينية  ال�سوؤون  دائرة  نفذت 

وم�ساريع �سيانة حدائق عامه يف املخيمات  وكانت م�ساهمة الوكاله االأملانيه فيها بقيمة )١٠٠ الف دينار اردين تقريبا( ، حيث 

بداأ العمل يف هذه امل�ساريع يف نهاية عام ٢٠١٧   ومت االنتهاء منها يف نهاية اآب ٢٠١٨ على النحو التايل: 

ا�سم املخيم
قيمة 

التمويل)بالدينار(
قيمة امل�سروع االجماليه

)بالدينار(
ا�سم امل�سروع

نظام توليد الكهرباء من اخلاليا ال�سم�سيه١٥٠٠٠٦،٤٠٠- اربد

نظام توليد الكهرباء من اخلاليا ال�سم�سيه٢٨٠٠٠٨،٧٧٨-جر�ص

نظام توليد الكهرباء من اخلاليا ال�سم�سيه٣٦٠٠٠٩،٦٨٠-الوحدات

نظام توليد الكهرباء من اخلاليا ال�سم�سيه٤١٠٠٠٠٦،٨٥٠-مادبا

نظام توليد الكهرباء من اخلاليا ال�سم�سيه٥١٠٠٠١٩،٦٠٢-البقعه

نظام توليد الكهرباء من اخلاليا ال�سم�سيه٦٥٠٠٠١٥،٧٥٦-االمري ح�سن

نظام توليد الكهرباء من اخلاليا ال�سم�سيه٧١٠،٠٠٠١٣،٩٢٩-احل�سني

نظام توليد الكهرباء من اخلاليا ال�سم�سيه٨١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠-الزرقاء

نظام توليد الكهرباء من اخلاليا ال�سم�سيه٩١٠،٠٠٠١٠،٥٠٠-حطني

:GIZ م�سروع الطاقة البديلة  بالتعاون مع الـ



45

2018كتاب اإلنجازات السنوي

جاءت فكرة م�سروع اخلاليا ال�سم�سية ح�سيلة الأن�سطة متنوعة لرفع قدرات جلان خدمات املخيمات والهيئات اال�ست�سارية 

بهدف جلب التمويل والذي نفذته الوكالة االملانية  GIZ،  مت�سمنا تدريب اللجان والهيئات اال�ست�سارية ب�ساأن كيفية اإعداد 

الكهربائية  الطاقة  اإنتاج  م�سروع  بينها  من  كان  م�ساريع  لعدة  مقرتحات  بو�سع  اللجان  قامت  وقد  للم�ساريع،   مقرتحات 

بوا�سطة اخلاليا ال�سم�سية، بهدف ا�ستغالل الطاقة ال�سم�سية  ال�ستعماالت متعددة واإ�سهاما يف توفري ا�ستهالك الكهرباء.

 ومت تنفيذ هذه امل�ساريع يف ت�سعة خميمات وهي: اربد وجر�ص والوحدات وماأدبا والبقعة واالأمري ح�سن واحل�سني والزرقاء وحطني.

وقد اأ�سهم م�سروع اخلاليا ال�سم�سية يف تلبية احتياجات املخيمات بحيث مت توفري الطاقة الكهربائية  من �سهر اآذار ولغاية اآب 

توفريا كامال باالإ�سافة اإلى توفر فائ�ص. ويف االأ�سهر االأخرى مت توفري من ٦٠%-٧٠%  من فاتورة الكهرباء مما كان له االأثر 

الوا�سح يف  ا�ستغالل الطاقة وتوفري امل�ساريف.

بداأت الوكالة الرتكية للتعاون الدويل »تيكا« دعمها لالجئني الفل�سطينيني يف املخيمات، بالتن�سيق مع الدائرة وبالتعاون مع 

»االأونروا« بالعمل على )تاأهيل مدر�سة االإناث يف خميم الوحدات، باالإ�سافة اإلى عزمها توريد معدات واأجهزة طبية  لعدد 

من املخيمات(.

 ا�ستمراراً للتعاون مع الوكالة االيطالية للتعاون الدويل )AICS(، قدمت الدائرة مقرتح م�سروع يتعلق بتاأهيل عدد من 
م�ساكن الفقراء يف خميم حطني، وهو املقرتح الذي حظي مبوافقة احلكومة االيطالية، ومن املتوقع اأن يبداأ تنفيذه مطلع 

العام ٢٠١٩. 

)TIKA( ثالثا: الوكالة الرتكية للتعاون والتن�سيق

)AICS( رابعا: الوكالة اليطالية للتعاون الدويل
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رابعا: حمور متابعة تطورات الق�سية الفل�سطينية.

بالق�سية  يتعلق  وفيما  العليا،  االأردنية  الوطنية  امل�سالح  االإ�سهام يف حماية  يوؤكد على  الذي  الوطني  الهدف  انطالقا من 
الفل�سطينية، و�سعت الدائرة �سمن خطتها اال�سرتاتيجية هدفها املوؤ�س�سي اخلا�ص مبتابعة الق�سية الفل�سطينية من خالل 
التو�سع يف الدرا�سات واالأبحاث التي تتمحور حول تطورات الق�سية الفل�سطينية، عربًيا واإ�سالمًيا ودولًيا، اإ�سافة اإلى متابعة 
امل�ستجدات على ال�ساحة الفل�سطينية، مبا يف ذلك اإعداد التقارير والدرا�سات حول مفاو�سات ال�سالم الفل�سطينية اال�سرائيلية، 
ور�سد االنتهاكات االإ�سرائيلية يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، وخا�سة القد�ص مبا ي�سمل املقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية 
فيها، وكذلك متابعة االأو�ساع  االإ�سرائيلية الداخلية ذات العالقة، من خالل متابعة ال�سحف العربية، املواقع االإلكرتونية،  
الدول  جامعة  يف  ُتعقد  والتي  الدائرة،  بعمل  ال�سلة  ذات  املوؤمترات  يف  امل�ساركة  جانب  الى  االإ�سرائيلية،  الدرا�سات  ومراكز 
العربية ، وكذلك امل�ساركة يف املوؤمترات التي تعقدها اللجان الر�سمية التي ُتعنى ب�سوؤون القد�ص. واأهم االأجنازات التي تندرج 

حتت هذا املحور خالل عام ٢٠١٨:-

وا�سلت الدائرة يف العام ٢٠١٨ ما داأبت عليه طويال على �سعيد متابعة تطورات وم�ستجدات
الق�سية الفل�سطينية، فقامت �سهريا باإ�سدار تقريرها الذي يت�سمن امل�ستجدات ال�سيا�سية

للق�سية الفل�سطينية عربًيا وا�سالمًيا ودولًيا، ومبا ي�سمل اجلهود االأردنية الداعمة وامل�ساندة
لالأ�سقاء الفل�سطينيني، حيث ا�سدرت الدائرة )١٢( تقريًرا على مدار العام، ومت اإر�سال ن�سخ

من هذه التقارير الى دولة رئي�ص الوزراء، دولة رئي�ص جمل�ص االعيان، معايل وزير الدولة
لل�سوؤون اخلارجية، �سعادة رئي�ص جمل�ص النواب، وعدة جهات ر�سمية اأُخرى يف الداخل واخلارج،

 مبا فيها هيئات دبلوما�سية اأردنية، كال�سفارة االأردنية يف وا�سنطن، املمثلية االردنية لدى االأمم املتحدة / نيويورك، وجامعة 
الدول العربية.  وا�ستعر�ست هذه التقارير امل�ستجدات والتطورات ال�سهرية املتعلقة بـ :

• تطورات عملية ال�سالم الفل�سطينية ـــ االإ�سرائيلية، وخا�سًة اجلهود الدبلوما�سية االأردنية بقيادة جاللة امللك عبد اهلل 
امل�سروعة على  الوطنية  لتحقيق طموحاتهم  ون�سالهم  �سعيهم  الفل�سطينيني يف  لالأ�سقاء  الداعمة  بن احل�سني،  الثاين 

ترابهم الوطني الفل�سطيني.    
اقتحامات  اأ�سرى ومعتقلني،  �سهداء وجرحى،  املحتلة عام ١٩٦٧، من  الفل�سطينية  االأرا�سي  االإ�سرائيلية يف  االنتهاكات   •
اعتداءات  وخا�سة،  عامة  ممتلكات  وتدمري  م�سادرة  ح�سار،  اإغالقات،  مفاجئة،  ع�سكرية  حواجز  �سكانية،  لتجمعات 
امل�ستوطنني، اأن�سطة ا�ستيطانية وتهويديه، وبخا�سة يف القد�ص املحتلة، واالنتهاكات �سد االأماكن املقد�سة، وبخا�سة �سد 

احلرم القد�سي ال�سريف.  

االحتالل  انتهاكات  اأبرز  وعميقة،  مف�سلة   وب�سورة  التقارير  هذه  تناولت  تقريًرا،   )١٢( اإ�سدار   ٢٠١٨ العام  يف  مت  كما 
املُمتدة من  ال�سل�سلة  ال�سواء، كتلك  وامل�سيحية على  االإ�سالمية  املحتلة، وبخا�سة �سد مقد�ساتها،  القد�ص  اال�سرائيلي �سد 
اقتحامات امل�ستوطنني اليهود للحرم القد�سي ال�سريف، وما ميار�سونه فيه من انتهاكات وا�ستفزازات، بالرتافق مع ت�سييق 
اأحيانا  اإغالقه  االحتالل على رواده من م�سلني وطلبة علم وموظفي دائرة االأوقاف اال�سالمية املوكلني ب�سدانته، وحتى 
بوجوههم، وكذلك اقتحامات قوات االحتالل له ولباحاته، واالنتهاكات واالعتداءات �سد املقد�سيني وممتلكاتهم، �سواء من 
ِقبل قوات االحتالل اأو امل�ستوطنني، مبا فيه االعتقال �سمن ظروف تفتقد للمعايري القانونية واالإن�سانية، الى جانب �سل�سلة 

اأ- التقرير ال�سهري حول تطورات الق�سية الفل�سطينية  

ب- تقرير �سهري خا�س ير�سد النتهاكات الإ�سرائيلية يف القد�س املحتلة: 
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ُمغلظة من االأحكام حتى لو ات�سل االأمر مبواجهة ب�سيطة ل�سلطات االحتالل، كر�سق حجارة على دورية احتاللية، واالأن�سطة 
اال�ستيطانية والتهويدية، وهدم املنازل واملُن�ساآت ال�سكنية واخلدمية، وغريها من منظومة العقوبات اجلماعية التي مُيار�سها 

االحتالل بحق هذه املدينة و�سكانها ومقد�ساتها. ويتم اإر�سال هذا التقرير الى اجلهات املعنية.

اأهمية،  ذات  لق�سايا  واالإجنليزية  العربية  اللغة  تقاريًرا ُمرتجمة عن  ال�سيا�سية  الدرا�سات  ق�سم  الدائرة من خالل  تقدم 
تتابعها من خالل اأبرز واأهم  مراكز االأبحاث واملواقع االإلكرتونية وال�سحف االإ�سرائيلية، وبخا�سة ما يتعلق منها بالق�سية 
الفل�سطينية، اأو بعالقات اإ�سرائيل مع حميطها والعامل اخلارجي، ويف العام ٢٠١٨ مت اإ�سدار حوايل )٧٠( تقريرا مرتجًما، 

مبا ي�سمل حتليالت، درا�سات، تخدم امل�سلحة وال�ساأن االأردين على هذا ال�سعيد. 

�ساركت دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية يف العام ٢٠١٨، يف عدد من املوؤمترات التي عقدتها جامعة الدول العربية ذات ال�سلة بالق�سية 
الفل�سطينية وهي:

• موؤمتر امل�سرفني على �سوؤون الالجئني الفل�سطينيني يف الدول العربية امل�سيفة، حيث �ساركت الدائرة خالل عام ٢٠١٨، 
املوؤمتر  ويناق�ص  القاهرة،   يف  العربية  الدول  جامعة  مقر  يف  ُعقدتا   اللتني   للموؤمتر   )١٠١/١٠٠( الدورتني  اأعمال  يف 
الذي ي�سارك فيه ممثلني عن الدول العربية امل�سيفة اأو�ساع الالجئني الفل�سطينيني وبرنامج عمل وكالة الغوث الدولية 
الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  اال�سرائيلية  واالنتهاكات  املحتلة،  العربية  االأرا�سي  يف  االأو�ساع  تطورات  اإلى  اإ�سافة  االونروا، 

واجلوالن، واالعتداءات االإ�سرائيلية جتاه املقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية .
اأعمال  يف  عام ٢٠١٨،  الدائرة خالل  �ساركت  اإذ  االأونروا،  امل�سرتك مع  واللقاء  فل�سطني  الأبناء  الرتبوية  ال�سوؤون  موؤمتر   •
يف  الرتبوية  ال�سوؤون  املوؤمتر  هذا  ويناق�ص  القاهرة،  العربية يف  الدول  ُعقدتا يف مقر جامعة  اللتني    ) الدورتني)٧٩/٧٨ 
االأرا�سي العربية املحتلة، وبرنامج التعليم يف وكالة الغوث الدولية )االأونروا( والتحديات التي تواجه العملية الرتبوية 

يف ظل االحتالل اال�سرائيلي.
• موؤمتر جلنة الربامج التعليمية املوجهة للطلبة يف االأرا�سي العربية املحتلة، اإذ �ساركت الدائرة خالل عام ٢٠١٨، يف اأعمال 
الدورتني )٩٨/٩٧( واللتني ُعقدتا يف القاهرة، ويبحث املوؤمتر التحديات التي يواجهها الطلبة العرب يف االأرا�سي العربية 

املحتلة )االأرا�سي الفل�سطينية، واجلوالن ( وب�سكل خا�ص توفري املواد التعليمية واتاحتها للطلبة.

د- املوؤمترات :

ج- ترجمات عن مراكز الأبحاث وال�سحف الإ�سرائيلية :
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ت�سارك الدائرة يف اأعمال عدد من اللجان الوطنية التي ُتعنى ب�سوؤون مدينة القد�ص واملقد�سات فيها، منها:
• 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.

• الهيئة الوطنية لتفعيل قرار جمل�ص االأمن رقم )١٣٢٥( حول املراأة واالأمن وال�سالم /اللجنة الوطنية ل�سوؤون اال�سرة .
• ت�سارك الدائرة يف اللجنة الوطنية االأردنية ل�سوؤون املراأة من خالل �سابط النوع االجتماعي لدى الدائرة ، فتقوم اللجنة 
بتاأهيل وتدريب هوؤالء ال�سباط بعقد عدة دورات تدريبية بالتعاون مع م�سروع »متكني« الذي تنفذه الوكالة االأمريكية  
”USAID” وتركز هذه الدورات على ن�سر الوعي حول مفهوم النوع االجتماعي، كيفية حتليل املوؤ�س�سات من منظور النوع 

االجتماعي، احلركة الن�سوية، وموؤ�سرات االأداء من منظور النوع االجتماعي.
• ت�سارك الدائرة �سمن فريق التن�سيق احلكومي حلقوق االإن�سان من خالل �سابط االرتباط، يف االجتماعات واحلوارات 
املتعلقة بتقارير املركز الوطني حلقوق االإن�سان والذي ُيعنى مبتابعة حالة حقوق االإن�سان يف االأردن بالتعاون مع املنظمات 

العاملة بهذا املجال يف اإطار االتفاقيات والتفاهمات التي يوقعها االأردن بهذا ال�ساأن.

تقوم العديد من الوفود الر�سمية، من دول خمتلفة، بزيارات اإلى املخيمات بهدف االطالع على اأو�ساع الالجئني فيها، اأو 
واأمريكية ودول خمتلفة،  اأوروبية  الباحثني والطالب من جامعات  باالإ�سافة لزيارات من  بتنفيذها،  لتفقد م�ساريع تقوم 
حيث تقوم الدائرة بالتن�سيق لهذه الزيارات من خالل اإعداد الرتتيبات الالزمة لها مع مكاتب الدائرة يف امليدان من خالل 

ق�سم االإعالم.

وبلغ اإجمايل عدد الزيارات خالل عام ٢٠١٨ )١٢٠( زيارة ومن اأبرزها: - 

١- زيارات من خالل وكالة الغوث الدولية » االأونروا«، بلغ عددها ) ١٢( زيارة ت�سمنت هيئات دبلوما�سية .

٢- طلبات زيارة للمخيمات من خالل الهيئة امللكية لالأفالم )٤( زيارات، ل�سركات انتاج بهدف ت�سوير اأفالم وثائقية .

٣- زيارات و�سائل اإعالم مرئية وف�سائيات خمتلفة، ومنها )٤( زيارات لتلفزيون دولة فل�سطني.

٤- )٤( زيارات من خالل هيئة االإعالم.

٥- زيارات من قبل طالب جامعات حملية ودولية وباحثني من معاهد اأكادميية، الإجراء البحوث والدرا�سات باالإ�سافة الى 

زيارة عدد من املتطوعني بهدف القيام باأعمال تطوعية داخل املخيمات.

١- اللجان الوطنية املعنية ب�سوؤون القد�س.

زيارات الوفود والباحثني اإلى املخيمات:

جلان اأخرى .

خام�سا :حمور العمليات التي تقوم بها الدائرة 
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زيارة ال�سفرية االإ�سبانية ارانثاثو بانيون دابالو�ص للمركز ال�سحي يف خميم الطالبية/ ماأدبا.

لالإعالم دور رئي�سي وبالغ االأهمية يف التوا�سل مع كافة الدوائر واملوؤ�س�سات، حيث ُيعترب االإعالم الو�سيلة الهامة الإبراز عمل 

املوؤ�س�سات واأن�سطتها ودورها الفاعل يف املجتمع، ويقوم ق�سم االإعالم والعالقات العامة مبا يلي:-
١- تغطية كافة ن�ساطات الدائرة يف و�سائل االعالم املختلفة، وعلى راأ�سها وكالة االأنباء االأردنية )برتا(،التلفزيون االأردين 

وال�سحف املحلية.
٢- التوا�سل مع وكاالت االأنباء العربية املختلفة ومنها وكالة اأنباء ال�سرق االأو�سط امل�سرية ووكالة االأنباء الفل�سطينية »وفا«.

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

٥- مت اإعداد فيلم عن املبادرات امللكية يف املخيمات مبنا�سبة عيد اال�ستقالل.

لل�سنة الرابعة على التوايل، ا�ستمرت الدائرة باإ�سدار دورية �سهرية حتمل ا�سم » ال�سروق « 
والتي بداأت اإ�سدارها منذ العام ٢٠١٤. ويف  العام ٢٠١٧ مت اإ�سدار ٩ اعداد،  اأما يف العام ٢٠١٨

 مت اإ�سدار ) ١٢( عددا تناولت مايلي:
١- اأهم اأخبار ون�ساطات الدائرة ب�سكل دوري �سهري .

٢- تغطية ن�ساطات واأخبار كافة املخيمات من خالل التوا�سل مع جلان خدمات املخيمات وموؤ�س�سات
 املجتمع املدين الإبرازها اإعالميا من خالل هذه اجلريدة.

٣- تزويد بنك املعلومات وموقع الدائرة االإلكرتوين باالأعداد ال�سادرة لن�سرها .

الإعالم والعالقات العامة:

جريدة ال�سروق :
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مت تفعيل قانون حق احل�سول على املعلومات بالتن�سيق مع دائرة املكتبة الوطنية، حيث قام ق�سم االإعالم بتعميم القانون على 
املوقع االإلكرتوين وو�سع النموذج املخ�س�ص للح�سول على املعلومات للت�سهيل على طالبي املعلومات كما مت و�سع ن�سخ ورقية 

من النموذج يف ق�سم اال�ستقبال يف الدائرة .

مت يف العام ٢٠١٨ ت�سمية �سابط ارتباط من ق�سم االإعالم ملن�سة » حقك تعرف« التي اأطلقتها رئا�سة الوزراء بهدف دح�ص 
االإ�ساعات وحماربتها وبث االأخبار ال�سحيحة املتعلقة باأي خرب مفربك اأو غري دقيق، ومت تخ�سي�ص اأيقونه خا�سة للمن�سة 

على موقع الدائرة االإلكرتوين ليت�سنى للجميع االطالع عليها.

ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  روؤى  �سوء  يف   ٢٠٠١ عام  �سامية  ملكية  مببادرة  االإلكرتونية  احلكومة  برنامج  اإن�ساء  مت 
احل�سني »حفظه اهلل« لتطوير خدمات القطاع العام وذلك للعمل على تب�سيط املعامالت احلكومية وتوفريها لكافة القطاعات 

بالو�سائل االإلكرتونية املختلفة. وفيما يلي اأهم االإجنازات التي تتعلق بربنامج احلكومة االإلكرتونية:

�سمن املرحلة اجلديدة من م�سروع احلكومة االإلكرتونية وبدعم من GIZ ، والتي تهدف اإلى تزويد الدائرة باالأنظمة املحو�سبة التالية:

.) Work Flow( ١- نظام اإدارة �سري العمل للدائرة ومكاتبها وجلان اخلدمات

٢- نظام املمتلكات والعهد. 

٣- نظام االأر�سفة االإلكرتونية.

٤- نظام �سوؤون املوظفني ونظام مراقبة الدوام.

٥- نظام الديوان. 

٦- نظام احلركة .
. Website ٧- املوقع االإلكرتوين

٨- برنامج حما�سبي خا�ص بلجان اخلدمات.

١- اإعداد منوذج خدمات الدائرة وح�سرها.

٢- اإعداد خارطة اخلدمات.

 حق احل�سول على املعلومات 

من�سة »حقك تعرف«

   برنامج احلكومة الإلكرتونية:

اأوًل: م�سروع احلكومة الإلكرتونية وربط الدائرة مع مكاتبها.

ثانيًا : منهجية التحول الإلكرتوين مع وزارة الت�سالت والذي ي�سمل:
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توفر وزارة االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات خدمة الر�سائل الق�سرية )SMS Gateway( وهي اأحد م�ساريع احلكومة 
اإبالغهم عن  املوظفني ومتلقي اخلدمة من خالل  التوا�سل مع  وزيادة  العمل  اآليات  ت�ساهم يف حت�سني  التي  االإلكرتونية 

العديد من اخلدمات التي ميكن اال�ستفادة منها وت�سهيل اي�سال املعلومات اإليهم يف اأي مكان وزمان .
• يبني اجلدول التايل اأعداد الر�سائل التي مت اإر�سالها موزعة ح�سب مو�سوع الر�سالة، حيث بلغ عدد الر�سائل املر�سلة خالل 

العام  ٢٠١٨ )٢٨،٣٧٦( ر�سالة:

العدد نوع الر�سالةالرقم

١٩،٤٨٣توعوية وار�سادية١

٣،٠٣٥ترويجية٢

٤،٨٨٩اإعالم عن حالة معاملة٣

٩٦٩ات�سال داخلي٤

٢٨،٣٧٦املجموع

 - وحتر�ص الدائرة على زيادة اأعداد امل�ستفيدين من هذه الر�سائل. ويبني اجلدول التايل اأعداد الر�سائل التي مت ار�سالها 
وا�ستالمها خالل عام ٢٠١٨ مقارنة باالأعوام ال�سابقة.

امل�ستلماملر�سلاملخ�س�ص من الر�سائلالعام

٢٠١٦٢٤،٠٠٠٩،٢٧٤٨،١٤٩

٢٠١٧٣١،٥٦٥٢٥،٧٨٣٢٢،٤٦٤

٢٠١٨٤٩،١٤٩٢٨،٣٧٦٢٤،٥٢٠

ويتم يف كل عام حتديد االحتياجات من الر�سائل وحجز العدد املتوقع لهذا العام، وعقد ور�سة تدريبية ملجموعة من موظفي الدائرة ومكاتبها 
الإ�سراكهم يف ا�ستخدام هذه اخلدمة واال�ستفادة من ميزاتها، كما يتم اإ�سدار تقاريردورية الأعداد الر�سائل املر�سلة وحمتوياتها، وتقييم ما 
مت تلبيته من االحتياجات، واأي�سا يتم عمل درا�سة بهدف تقييم هذه اخلدمة وتطويرها من خالل توزيع ا�ستبانات على املوظفني ومتلقي 

اخلدمة، واإ�سدار تقرير نتائج الر�سى عن اخلدمة وا�ستخال�ص الفر�ص التح�سينية اخلا�سة بها.

اإلى معلومات عن الالجئني  املوقع االإلكرتوين اخلا�ص بالدائرة تعريفا بها وبخدماتها وم�ساريعها، باالإ�سافة  ي�ستعر�ص 
و املكارم امللكية الأبناء املخيمات، كما يت�سمن اآخر الن�سرات و التقارير اخلا�سة مبتابعة ال�ساأن الفل�سطيني، وقد �سهد العام 
٢٠١٨ ازدياد عدد زوار املوقع االإلكرتوين ب�سكل كبري، حيث ارتفع عدد الزوار من   ١٦،٨٩٩ خالل عام ٢٠١٧ الى ٢٤،٥٨٤ زائراً.

 ويف اإطار اجلهود الوطنية التي ت�سعى نحو دعم االإبداع  ورعايته نهو�سا بالعمل املوؤ�س�سي بكافة اأركانه، متت اإ�سافة زاوية 
»�سندوق االإبداع« يف املوقع االلكرتوين تت�سمن معلومات عن ال�سندوق وكيفية تقدمي افكار اإبداعية.

)SMS Gateway( ثالثا: بوابة الر�سائل الق�سرية

:)www.dpa.gov.jo( رابعًا: املوقع اللكرتوين للدائرة
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تهدف ال�سبكة احلكومية االآمنة الى ربط الدوائر مع بع�سها البع�ص، وتوفر خدمة االنرتنت والربيد احلكومي. والعمل 

على متابعة ربط املوظفني ب�سكل م�ستمر على ال�سبكة االآمنة ل�سمان ا�ستفادتهم من امليزات التالية:

• تزويدهم باالإنرتنت.

• تفعيل خدمة الربيد االإلكرتوين لت�سهيل عملية التوا�سل واإر�سال املعلومات بني املوظفني داخل وخارج الدائرة.

.)Shared Folder( م�ساركة امللفات با�ستخدام املجلد امل�سرتك •

• حماية االأجهزة بربنامج م�ساد للفريو�سات وحتديث الربنامج با�ستمرار.

اإلى توفري املعلومات بدقة و�سرعة لال�ستفادة منها، كونها م�سنفة  اأهم املعلومات املتعلقة بالدائرة ويهدف  يحتوي البنك 

ومنظمة بطريقة ي�سهل الو�سول اإليها من قبل موظفي الدائرة فقط.

• يتم تطوير هيكل البنك وحمتوياته ب�سكل م�ستمر وا�سافة موا�سيع وميزات جديدة.

• كما يتم اخذ ن�سخ احتياطية دورية.

تطوير الربنامج با�ستمرار بحيث يتالئم مع متطلبات مديرية خدمات املخيمات من تقارير و تعديالت بالربنامج.

ت�سمن العمل على  اجلاهزية االإلكرتونية خالل العام ٢٠١٨  عالوة على حتديث البيانات اخلا�سة باجلرد  الدوري الأجهزة  

الكمبيوتروالطابعات واإ�سدار تقرير اإح�سائي وتقييمي للجاهزية االلكرتونية يف الدائرة ،  وتوفري الدعم الفني وامل�ساركة 

يف تفعيل ا�ستخدام اأنظمة اإدارة املخزون؛ امللف االلكرتوين املركزي؛ نظام اإدارة املوارد الب�سرية املوحد )HRMIS(؛ نظام 

.GPS ؛ نظام ترا�سل؛ نظام مراقبة الدوام؛ نظام تتبع املركبات)GFMIS(  اإدارة املعلومات املالية احلكومية

 

مت تعميم »�سيا�سة اال�ستعمال املقبول« املعتمدة من وزارة االت�ساالت على موظفي الدائرة، لالطالع والتوقيع عليها )مثل 
كلمة املرور املعقدة(، اإ�سدار »تعليمات اأمن وحماية املعلومات« والتي ت�سمل اأهم االإجراءات الواجب اتباعها يف الدائرة ل�سمان 

تطبيق اإجراءات اأمن املعلومات، والبدء يف تطبيقها.

:)SGN(  خام�سًا: ال�سبكة احلكومية الآمنة

١- بنك املعلومات:

٢- برنامج »خدمات املخيمات«: 

3- اجلاهزية اللكرتونية:

4- ال�سيا�سة الوطنية لأمن وحماية املعلومات
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يتمثل  والذي  الفل�سطينية  ال�سوؤون  لدائرة  اال�سرتاتيجية  اخلطة  تت�سمنه  الذي  اال�سرتاتيجي  الهدف  من  انطالقا 

باال�ستغالل االأمثل للموارد املالية واالأ�سول امللمو�سة، تقوم املديرية املالية بتطبيق ال�سيا�سات املالية واالجراءات املتعلقة بها 

مبا ي�سمن امل�سلحة العامة و�سفافية االأداء احلكومي ومبا تو�سحه البيانات التالية:-

بلغت موازنة الدائرة لعام ٢٠١٨ )٥،٢٢٧،٠٠٠( خم�سة ماليني ومئتني و�سبعة وع�سرين األف دينار.

اأ- مت تخ�سي�ص مبلغ )٢،٢١٦،٠٠٠( - ٢ مليونني ومئتني و�ستة ع�سر األف دينار ال غري نفقات جارية كما يلي:-.

ب- خم�س�ص رواتب واأجور و�سلع وخدمات مبلغ )١،١١٦،٠٠٠( مليون ومائة و�ستة ع�سر األف دينار .

 خم�س�ص دعم اللجان واالأندية واأجور اأرا�سي املخيمات مبلغ )١،١٠٠،٠٠٠( مليون ومائة األف دينار كما يلي :-

١- خم�س�سات دعم للجان املخيمات )٩٥٠،٠٠٠( ت�سعمائة وخم�سون األف دينار.

٢- خم�س�سات دعم االأندية الريا�سية )١٠٠،٠٠٠( مائة األف دينار .

٣- خم�س�سات دفع اأجور اأرا�سي املخيمات )٥٠،٠٠٠( خم�سون األف دينار.

مت تخ�سي�ص مبلغ )٣،٠١١،٠٠٠( ثالثة ماليني واحد ع�سر األف دينار لتنفيذ الق�سايا املكت�سبة الدرجة القطعية.

ينق�سم عمل وحدة الرقابه الداخليه اإلى ق�سمني :-
١- ق�سم الرقابه الداخليه على اأعمال الدائــرة )مايل واداري(
٢- ق�سم تدقيق اأعمال جلان خدمات املخيمات )مايل واداري(

اإجنازات الق�سم للعام ٢٠١٨ 
• تدقيق ال�سجالت وامل�ستندات وامللفات.

• تدقيق القرارات املالية واالإدارية.
• اال�سرتاك يف اللجان املختلفه وتقييم ا�ستخدام املوارد الب�سريه واملاديه يف الدائرة  )املوظفني، وال�سيارات ..(.

ومت يف العام ٢٠١٨ :-
١- تدقيق )١٢٠٠( م�ستند �سرف خالل العام .

٢- جرد امل�ستودع مرتني خالل العام.

5- املوارد املالية

اأول:-  خم�س�سات جارية:

ثانيا:- خم�س�سات راأ�سمالية

الرقابة والتقييم:

ق�سم الرقابه الداخليه على اأعمال الدائرة 

املخ�س�سات املالية للعام ٢٠١٨:
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٣-  العمل على تدوير كافة مركبات  الدائرة �سهريا.
٤- تدقيق ك�سوفات دوام موظفي الدائرة �سهريا .

٥- تدقيق �سجالت االأعمال اليومية ملركبات الدائرة .
٦- تدقيق ك�سوفات �سيارات مكاتب الدائرة �سهريا .

اإجنازات الق�سم للعام ٢٠١٨ :
 يتم اجراء عمليات تدقيق مايل واداري الأعمال جلان خدمات املخيمات ب�سكل �سهري باالإ�سافة اإلى : -

١- اال�سرتاك وتدقيق )١١٥( عملية �سراء مبحا�سر ر�سمية خالل العام )اثاث، �سيانة، �سوادر، مواد انارة، العاب حديقة(.
٢- االطالع على )١٠٥( حما�سر اجتماع جلان وتدقيقها.

٣- اال�سرتاك يف جلان فنية عدد)٣( ت�سمل ) تاأجريحمالت جتارية، �سيانة، األعاب حديقة(.
٤- اال�سرتاك يف جلنة �سراء وا�ستالم حمرك �سيارة عدد )١(.

٥- اال�سرتاك يف عطاءات اللجان الفنية اخلا�سة باال�ستثمارات يف جلان اخلدمات.
٦- اال�سرتاك يف ا�ستالم عطاءات م�ساريع عدد )١٥(.

٧- تدقيق  دوام العاملني يف جلان اخلدمات و تدقيق العقود والزيارات ال�سنوية والعمل االإ�سايف وعددها )٢١٠(.
٨- اال�سرتاك يف جلان اتالف وبيع اأثاث غري �سالح يف جلان اخلدمات .

٩- اال�سرتاك يف تعيني موظفي جلان اخلدمات.
١٠- اال�سرتاك يف مناق�سة تعديالت التنظيم املايل واالداري للجان اخلدمات .

١١- تدقيق جلان خدمات املخيمات من حيث االيجارات وااليرادات وامل�ساريف وال�سيارات والدوام وذلك ب�سكل �سهري .

املورد  كونها  لتحقيقها  الدائرة  ت�سعى  التي  اال�سرتاتيجية  االأهداف  حتقيق  يف  اأهميته  من  الب�سرية  املوارد  حمور  ينطلق 
داعمة  باأنظمة  م�ستعينة  ل�سيا�ستها  واملنفذين  فيها  العاملني  االأفراد  وتقييم  الوظيفية  الكفاءات  ا�ستقطاب  يف  االأ�سا�سي 

لتنظيمها وتطويرها ومكافاأتها واإدارتها وفق احتياجات الهيكل التنظيمي للدائرة متمثال يف املديريات العاملة فيها.

١عدد املوظفني حملة �سهادة الدكتوراه 

٤عدد املوظفني حملة �سهادة املاج�ستري 

٢٩عدد املوظفني حملة �سهادة البكالوريو�ص  

٣٨عدد املوظفني حملة �سهادة الدبلوم

٣٨عدد املوظفني حملة �سهادة الثانوية فما دون  

٣٩عدد االإناث اللواتي على راأ�ص عملهن ٧١عدد الذكور الذين على راأ�ص عملهم 

عدد الذكورالذين يف اإجازة دون راتب 
وعالوات 

٦عدد االناث اللواتي يف اإجازة دون راتب وعالوات ٦

٤٥جمموع عدد االإناث ٧٧جمموع عدد الذكور 

ق�سم تدقيق اأعمال جلان خدمات املخيمات وعددها ١3 جلنة 

�ساد�سا : حمور املوارد الب�سرية

يبلغ عدد موظفي دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية ١٢٢ موظفا كما هو مو�سح اأدناه:-
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يقوم ق�سم املوارد الب�سرية يف الدائرة بالتعاون مع كافة املديريات واالأق�سام املعنية م�ستعينة بالدعم الفني املتمثل يف مديرية 
التي  ال�سمولية  االأنظمة  اأحد  النظام  هذا  يعترب  اإذ  النظام،  هذا  وتفعيل  تطبيق  م�ستلزمات  بتوفري  املعلومات  تكنولوجيا 
عممت على كافة املوؤ�س�سات والدوائر احلكومية من قبل ديوان اخلدمة املدنية، تلبية الحتياجات تنمية اإدارة تخطيط املوارد 
الب�سرية واالرتقاء بها، حفاظا على الكفاءات الب�سرية العاملة لدى اأجهزة اخلدمة املدنية من خالل اتخاذ قرارات اإدارية 
اإلى  للو�سول  وال�سفافية  واملو�سوعية  العدالة  بذلك  حمققة  باأول،  اأوال  وحمدثة  دقيقة  معلومات  توفر  على  بناًء  �سليمة 
الوظائف واالختيار والتعيني مروراً  اأنظمة متكاملة مبتدئة بنظام و�سف وت�سنيف  الوظيفي من خالل  االأداء  التميز يف 

باأنظمة الرواتب وتقييم االأداء و التدريب. 

كافة  عمل  وت�سهيل  تنظيم  على  بالعمل  احلركة(  الديوان،  )الطباعة،  اأق�سامها  بكافة  امل�ساندة  االإدارية  اخلدمات  تعمل 
ت�سهيل  ي�سهم يف  الالزم، مما  الوجه  على  اأعمالهم  ومتابعة  املوظفني  تنقل  ت�سهيل  وكذلك  واأق�سامها،  الدائرة  مديريات 
االرتباط والتوا�سل بني الدائرة ومكاتبها يف املحافظات، فعالوة على قيام الديوان بطباعة الكتب الر�سمية وامل�ساهمة يف 
اإعداد معامالت املراجعني وت�سجيل ال�سادر والوارد والقيام بتوثيق وح�سر وترتيب امللفات للعودة اليها اإذا اقت�ست احلاجة؛ 
مت العمل بتاريخ ٢٠١٨/٧/١ على تفعيل نظام الرتا�سل �سعيا لتحقيق ال�سرعة والكفاءة يف اإجناز املرا�سالت احلكومية، وبلغ 

عدد الكتب ال�سادرة عرب هذا النظام )١٢١( كتابا ، اأما الواردة منها و�سل عددها اإلى ) ٦٥|( كتابا.

حتقيقاً لالأهداف اال�سرتاتيجية التي ت�سعى الدائرة من خاللها لرفع  قدرات موظفي الدائرة  يف املركز ويف مكاتبها يف 
اإلى ماأ�س�سة  ا�ستمرارية دفع عجلة االإبداع ُقدما نحو االرتقاء بقدرات موظفيها، �سعًيا  خمتلف املحافظات، وحر�ساً على 

العمل وحتقيق اأف�سل م�ستوى من اخلدمات، قام ق�سم التطوير املوؤ�س�سي  يف العام ٢٠١٨ باإجناز ما هو اآت: 

)HRMIS( نظام اإدارة املوارد الب�سرية املوحد

اخلدمات الإدارية امل�ساندة :

التميز والتطوير املوؤ�س�سي 
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نظرا لالأهمية البالغة وال�سرورية الكامنة يف اإرفاد املوظفني بخربات ومهارات ومعلومات جديدة من �ساأنها تطوير وحت�سني 
اأدائهم الوظيفي، حر�ست دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية بالتن�سيق مع ق�سم املوارد الب�سرية على اإحلاق موظفيها بدورات تدريبية 
يف اإطار خطة ارتكزت على حتديد االحتياجات الوظيفية، مبا يخدم م�سلحة العمل، واإميانا منها باأن التدريب امل�ستمر يجعل 
املوظفني على ات�سال دائم بامل�ستجدات واأكرث قدرة على مواكبة التطورات يف �ستى املجاالت وهو ما يلزم لالرتقاء مب�ستويات 
اأدائهم الوظيفي، وينعك�ص اإيجابا على م�ستوى ونوعية اخلدمات، ويف العام ٢٠١٨ قام ق�سم التطوير املوؤ�س�سي  بتنفيذ الربامج 

التدريبية املو�سحة اأدناه :  

املجموع الكليجائزة ومتيزبرامج ن�سر معرفةبرامج تدريبيةنوع الربامج

٤٠ برنامج٢٦٨٦عدد الربامج

١٠٠ موظف٤٦٤٠١٤عدد امل�ستفيدين

دورة املقارنات املعيارية »مركز امللك عبداهلل الثاين للتميز«

مت اإن�ساء �سندوق االإبداع والتطوير املوؤ�س�سي انبثاقا من الهدف الوطني املتمثل باإعداد االأردنيني للتعلم وحفزهم على العمل 
يف مهن ترتفع قيمتها امل�سافة با�ستمرار، حيث حر�ست الدائرة �سمن خطتها اال�سرتاتيجية على و�سع الهدف املتمثل برفع 
على  املوظفني  حلفز  وتطويرية  حت�سينية  كخطوة  االإبداع  �سندوق  اإن�ساء  وجاء  اأهدافها،  طليعة  يف  فيها  العاملني  قدرات 
تقدمي االأفكار االإبداعية التي ت�ساهم يف تطوير �سري العمل واالجراءات، وحتفيز املوظفني على التفكري باآليات عمل جديدة 
بكفاءة وفاعلية على م�ستوى الدائرة ككل، كما �ساهم ال�سندوق يف تنظيم عملية طرح االفكار وا�ستقطابها من خالل توزيع 
االإلكرتوين اخلا�ص  املوقع  االإبداع على  رابط ل�سندوق  وا�ستحداث  اإلكرتونيا ويدويا،  املوؤ�س�سي(  التطوير  منوذج )بطاقة 
بالدائرة  وحتميل الربو�سورات والنماذج وبع�ص املعلومات اخلا�سة.  وبلغ عدد االأفكار واملبادرات التي مت تقدميها من ِقبل 
موظفي الدائرة خالل ٢٠١٨ )١٢( فكرة اإبداعية لتطوير العمل املوؤ�س�سي، قام بتقدميها ٩ من موظفي الدائرة، وبعد مناق�سة 
وتقييم االأفكار متت املوافقة على)٨( اأفكار من اأ�سل )١٢( فكرة  اإذ مت تنفيذ )٤( اأفكار خالل ٢٠١٨.  وتقديراً لهذه اجلهود 

قام املدير العام بتقدمي �سهادات �سكر وتقدير ملقدمي االفكار االإبداعية بح�سور عدد من املوظفني ومدراء املديريات.

اأول  : التدريب والتطوير 

ثانيا  : �سندوق الإبداع والتميز املوؤ�س�سي.
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حتت لواء الروؤى واجلهود امللكية ال�سامية لالإهتمام مبحور ال�سباب يف االأردن، وا�ستنادا لتوجيهات القيادات العليا يف دائرة 

اإميانها بالتطوير والتح�سني ورغبة منها يف حتفيز  ،  وانطالقا من  ال�سوؤون الفل�سطينية لتجذير ثقافة التميز واالإبداع 
وا�ستغالل  املدين  املجتمع  ومنظمات  خا�سة  موؤ�س�سات  مع  بالت�سارك  للتنفيذ  القابلة  االبتكارية  االأفكار  خلق  على  ال�سباب 
الطاقات ال�سبابية، انبثقت  فكرة  تاأ�سي�ص نادي االإبداع واالبتكار الأبناء املخيمات والتي مت اطالقها  من »منهجية االإبداع 

واالإبتكار والتعلم امل�ستمر« . 
الهدف االأ�سا�سي للنادي هو  خلق بيئة اآمنة  الأبناء املخيمات لتقدمي االأفكار  االإبداعية التي تخدم املجتمع وت�ساهم يف حل 
امل�سكالت التي تواجه خميمات الالجئني باال�ستغالل االمثل للموارد املتاحة بهدف حت�سني امل�ستوى املعي�سي. باالإ�سافة الى 

اال�ستثمار االأمثل للموارد املتاحة والعمل على جتذير ثقافة التميز بني جمتمع الالجئني. 

املكتب
عدد امل�ساركني

املجموع
اإناثذكور 

٩١٢٢١البقعة

٢٥٣٣٥٨اإربد

١١١٤٢٥العا�سمة ومادبا 

٢٢١٢٣٤الزرقاء وال�سخنة 

١١٦١٧جر�ص 

٧٨٧٧١٥٥املجموع 

ثالثا   : نادي الإبداع والبتكار لأبناء املخيمات. 
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• مت عقد ٥ ور�سات تعريفية عن االبداع واالبتكار  يف املخيمات ، بتنظيم من مدراء املكاتب وبا�سراف ق�سم التطوير املوؤ�س�سي 

خالل الفرتة من متوز حتى ت�سرين ثاين ٢٠١٨. 

• ا�ستهدفت الور�ص  ١٥٥ م�ساركاً من فئة ال�سباب )١٦- ٤٠ عاماً( من �سكان املخيمات. بن�سبة ٥٠% ذكور و٥٠% اإناث، كما كانت 
هناك م�ساركة واحدة من  من ذوي االإعاقة. 

• �سارك يف الور�سة عدد من اأ�سحاب القرار  يف موؤ�س�سات املجتمع املدين وموظفي »االأونروا« وروؤ�ساء اجلمعيات من نف�ص املخيم. 

املكتب
امل�سوؤول عن 

التنفيذ
عنوان الربنامج 

التدريبي
عدد امل�ساركني

املجموعاإناثذكور
الوحدات

ق�سم التطوير 
املوؤ�س�سي

ومدراء املكاتب يف 
املحافظات

وموؤ�س�سات تدربية

٣١٩٢٢اأ�سا�سيات النجاح
١٦١٤٣٠اإدارة املبادرات الناجحةالن�سر

الوحدات/ االأمري 
ح�سن  ومادبا

مقدمة يف الت�سنيع 
الرقمي والنمذجة 

ال�سريعة
٧١٠١٧

اربد
تدريب مدربني / اإدارة 

املبادرات الناجحة

٥١١١٦
٣١٤جر�ص

٩١٠١٩البقعه

٤٣٦٥١٠٨املجموع

نتج عن الور�ص التدريبية قائمة ت�سم جمموعة من االحتياجات واالأفكار واحللول  قدمها امل�ساركون ملواجهة التحديات مت 
تدوينها يف منوذج خا�ص مت درا�سته وحتليله من قبل ق�سم التطوير املوؤ�س�سي ومدراء املكاتب وعر�سه املدير العام.

نو�سح اأدناه عدد الور�سات ومواقع عقدها يف خمتلف املخيمات:-
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تلبية لروؤية وتطلعات قائد الوطن �ساحب اجلاللة الها�سمية امللك عبد اهلل الثاين املعظم »حفظه اهلل«، وحر�سا على حتقيق 
التطلعات امللكية ال�سامية الرامية لن�سر الوعي مبفاهيم االأداء املتميز وال�سفافية، واإبراز اجلهود املتميزة ملوؤ�س�سات القطاع 
العام وعر�ص اإجنازاتها يف تطوير اأنظمتها وخدماتها، ومن اأجل اإيجاد منوذج عمل يقوم على ثقافة التميز لدى املوؤ�س�سات 
بني  من  الفل�سطينية  ال�سوؤون  دائرة  كانت  اخلدمة،   متلقي  وم�سلحة  العامة  امل�سلحة  يف  ي�سب  مبا  االأردن  يف  احلكومية 
الدوائر واملوؤ�س�سات امل�ساركة يف جائزة امللك عبد اهلل الثاين للتميز الدورة الثامنة ٢٠١٧ بهدف تعزيز تبادل اخلربات بني 
موؤ�س�سات القطاع العام وم�ساركة بع�سها البع�ص ق�س�ص النجاح يف املمار�سات الناجحة و�سوال اإلى املمار�سات الدولية املثلى 

اأو التفوق عليها.
ق�سية  �سيما  وال  اأركانها  كافة  يف  هامة  مركزية  كق�سية  الفل�سطينية  الق�سية  دعم  يف  الهام  االأردين  الدور  الإبراز  و�سعيا 
الالجئني الفل�سطينيني يف االأردن �سعت دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية  لرت�سيخ هذه القيم واملفاهيم وجت�سيدها واإخراجها اإلى 
حيز العمل والتنفيذ لتحقيق ر�سالتها املن�سودة يف االإ�سهام يف اإبراز الدور االأردين الداعم للق�سية الفل�سطينية و�سمان تقدمي 
خدمات اأف�سل ملجتمع الالجئني الفل�سطينيني يف االأردن وفقا للموارد املتاحة، حيث كان ال�سرتاك الدائرة يف جائزة امللك 
عبد اهلل الثاين لتميز االأداء احلكومي وال�سفافية يف الدورة ال�سابعة ٢٠١٥، ويف الدورة الثامنة للجائزة ٢٠١٧ بالغ االأثر يف 
ن�سر جميع هذه املفاهيم  ورفع قدرات موظفي الدائرة بحيث اأ�سبحت لغة  التميز ومفاهيمه هي لغة احلوار ال�سائدة التي 
اتخذت التطبيق العملي واملهني اأداة لرتجمتها، واأبرز �ساهد على ذلك هو قيام الدائرة بو�سع خطتها اال�سرتاتيجية لالأعوام 
اإ�سراك  اإطار  )٢٠١٩-٢٠٢١(  والأول مرة مبجهود ذاتي من قبل قياداتها وموظفيها دون احلاجة الى خرباء خارجيني، يف 
اأ�سحاب العالقة املعنيني وربط هذه اخلطة مبفاهيم التميز من حوكمة واإبداع بحيث اأ�سبحت ُكال متكامال ال يتجزاأ، و 

منهجا ت�سري عليه الدائرة نحو حتقيق نتائج م�ستدامة و مميزة يظفر بها متلقي اخلدمة يف بادئ االأمر ونهايته.
وجتدر االإ�سارة اإلى اأن م�ساركة الدائرة يف دورتني للجائزة اأك�سبتها اخلربة التي بوا�سطتها ا�ستطاعت حتديد نقاط القوة 
التي ي�ستوجب العمل على تعزيزها وا�ستدامتها، كما اأك�سبتها اخلربة يف و�سع يدها على فر�ص التح�سني املمكنة التي يجب 
العمل على تقويتها، اإذ كانت هناك ن�سبة حت�سن ملمو�ص يف نتائج اجلائزة للدورة الثامنة عام ٢٠١٧ بلغت حوايل ١٠%  وهو 
ما يعك�ص حر�ص الدائرة بكافة كوادرها على موا�سلة داأبها و�سعيها  نحو تقدمي اأداء موؤ�س�سي متطور خالل ال�سنوات القادمة 

واملناف�سة على اجلائزة التي تعترب حافزا قويا للموظفني وللدائرة  للعمل الدوؤوب والتطوير واملواكبة. 

رابعا  : احلوكمة الر�سيدة وتقرير التقييم الذاتي 

خام�سا   : جائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز.

بناء على توجيهات رئا�سة الوزراء  وقرار جمل�ص الوزراء باإطالق حزمة 
من االإ�سالحات االإدارية وتطوير االأداء املوؤ�س�سي يف القطاع العام. 

قامت دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية بت�سكيل فريق احلوكمة ملتابعة عملية 
التقييم الذاتي الأداء املديريات برئا�سة عطوفة املدير العام وجميع مدراء 

املديريات وروؤ�ساء اأق�سام املديريات املعنية بالتقييم الذاتي. 
ومت اإ�سدار تقرير التقييم الذاتي االأول للعام ٢٠١٨ يف نهاية �سهر كانون 
ور�سة  عقد  اأي�سا  ومت  مديرية،  لكل  احلال  م�سح  اأدوات  مت�سمنا  ثاين 
العام   املدير  املدير  عطوفة  بح�سور  العقبة  يف  احلوكمة   عن  تعريفية 
االأملانية   الوكالة  عن  ممثل  وح�سور  املعنيني  الدائرة  وموظفي  واملدراء 

بهدف ن�سر املعرفة  بذات املو�سوع. 
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بادرت الدائرة باإن�ساء اللجنة االجتماعية كمبادرة داخلية ت�سم جميع موظفي دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية املنت�سبني اإليها، 
بحيث تطبق تعليمات واأنظمة خا�سة بها، مت االإعداد لها من قبل فريق عمل جائزة امللك عبد اهلل الثاين للتميز يف الدائرة، 
�سعيا نحو تعزيز ودعم العمل االجتماعي يف الدائرة وتوفري البيئة املريحة عرب توطيد روابط االألفة واالأخّوة والعالقات 

االجتماعية بني املوظفني من خالل م�ساركاتهم يف املنا�سبات املختلفة .

ومن اأبرز املنا�سبات التي �ساركت بها اللجنة الجتماعية خالل العام ٢٠١٨:

احتفلت اللجنة بذكرى معركة الكرامة وكرمت يف هذا اليوم االأمهات العامالت وقدمت لهن هدايا رمزية تقديراً جلهودهن وت�سحياتهن. 

اأقامت اللجنة االجتماعية احتفاال بعيدي  الفطر  واالأ�سحى املباركني، بح�سور املدير العام وم�ساركة وا�سعة من املوظفني.

قامت اللجنة االجتماعية مب�ساركة املوظفني يف الدائرة منا�سباتهم االجتماعية املختلفة من تقدمي واجب العزاء للمتوفني 

من االأقارب، والتهنئة بالزواج واملواليد اجلدد، اإ�سافة اإلى زيارة املر�سى، وقامت اللجنة اأي�ساً باالحتفال بعدد من الزمالء 

ال�سهادة  على  ح�سلوا  الذين  اخلريجني  باملوظفني  واالحتفال  خلدمتهم  منها  تقديًرا  التقاعد  على  اإحالتهم  متت  الذين 
اجلامعية، عالوًة على تكرمي املوظف اأ�سرف اخلاليلة حل�سوله على جائزة املوظف املثايل من ديوان اخلدمة املدنية. 

الــم�سوؤولية املجتمعية

اللجنة الجتماعية  :

املنا�سبات الوطنية: 

املنا�سبات الدينية: 

املنا�سبات الجتماعية:
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تر�سيخاً ملبداأ امل�سوؤولية املجتمعية وتعزيز املنظومة االأخالقية للعمل االن�ساين واأهمية العمل التطوعي �سارك عدد من موظفي 

دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية وعلى مدار ثالثة اأيام يف حملة تبكيت الطرود الغذائية بالتعاون مع جمعية �سناع احلياة اخلريية.

الثقافة  قيم  وتر�سيخ  املجتمع  مع  التفاعل  على  وت�سجيعهم  املوظفني  حتفيز  بهدف  الدائرة  يف  البيئي  النادي  اإن�ساء  مت 
املجتمعية لتنمية وترقية احل�ص بامل�سوؤولية املجتمعية جتاه بيئتهم ولن�سر مفهوم الوعي البيئي ، ومتت ترجمة ما اأنف ذكره 

الى عدد من االن�سطة التي �ساركت بها اللجنة البيئية.

اأهم الن�ساطات التي قام بها النادي البيئي خالل عام ٢٠١٨:

• ار�سال ر�سائل حكومية)SMS( للتوعية بالبيئة ومواردها.

• اإر�سال الر�سائل التوعوية على  OUTLOOK من خالل بريد اإلكرتوين خا�ص بالنادي البيئي لرت�سيد ا�ستهالك الطاقة واملياه.
• توقيع املزيد من املراجعني والزوار، على حد �سواء، على الوثيقة البيئية.

• املتابعة مع موؤ�س�سة حممود اخلليلي لتدوير الورق حيث مت اتالف قرابة ٢ طن من الورق خالل العام ٢٠١٨ ومت ا�ستبدالها 
مبواعني ورق مدور، مت توزيعها على جميع املديريات ليتلم�سوا فوائد التدوير.

املبادرات املجتمعية  :

النادي البيئي
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�سارك موظفو الدائرة يف حملة بنك املالب�ص اخلريي »اأنت جنمة يف �سماء اخلري«، بالتعاون مع الهيئة اخلريية االأردنية 

الها�سمية، وقاموا بالتربع والتطوع بالعمل على فرز املالب�ص التي يعمل البنك على توفريها للمحتاجني والفقراء على مدار 

العام.

�سارك موظفو الدائرة يف حملة تبكيت الطرود الغذائية للعائالت املنتفعة بالتعاون مع جمعية »�سناع احلياة« �سمن فريق 

»ب�سمة خري«، لتوزيعها على الفقراء واملحتاجني خالل �سهر رم�سان الف�سيل. 

حملة فرز املالب�س:

التربع لتبكيت طرود اخلري يف �سهر رم�سان الكرمي:
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