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 تمهيــد

تأتي هذه الدراسة في وقت يخيم عليه حالة عدم اليقين بالنسبة لمصير الالجئين الفلسطيني في شتى أنحاء المعمورة، حيث أن 

كما ). 1993(إسرائيل ما زالت ترفض الخوض في مفاوضات حول قضايا الحل النهائي كما تم النص عليه في اتفاق أوسلو 

وما زالت الدول التي تحتضن الجئين ونازحين في . ترفض إسرائيل تطبيق مبادئ وقرارات الشرعية الدولية في هذا المجال

كما شهدت السنوات األخيرة تطورات سياسية . انتظار التوصل إلى حلول نهائية تؤمن المصلحة العامة لالجئين وللدول نفسها

. يبة المؤسساتية في مخيمات الالجئين، حيث انحسر دور قوى سياسية بينما تزايد نفوذ قوى أخرىأدت لتغيرات في طبيعة الترك

كما ظهرت في . كما امتد االهتمام في شؤون الالجئين ليشمل مؤسسات حكومية في الوقت الذي بدأ فيه دور األنروا بالتراجع

ابع نقابي وسياسي وأخرى تدافع عن حقوق الالجئين من فلسطين، وبعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤسسات ذات ط

 . داخل المخيمات نفسها

 

 جامعة بيرزيت في هذا المجال ضمن اهتماماته العامة في المجاالت التنموية المرتبطة --ويأتي اهتمام برنامج دراسات التنمية 

وال يخفى على أحد أن . ة واالجتماعية والمؤسساتيةبالحياة الفلسطينية، وارتباط هذه القضايا بأبعادها السياسية واالقتصادي

المؤسسات العاملة في المخيمات ومن أجلها واجهت تحديات غير مسبوقة في محاولة إقامة التوازن بين السياسي والحياتي، ففي 

كما أن . وميةالوقت الذي أصر فيه الفلسطينيون على حق العودة لم يستطيعوا إال أن يخوضوا في غمار تحديات الحياة الي

التحوالت السياسية في العقد األخير وما تبعها من برامج في مجاالت البنية التحتية تترك تساؤالت حول مدى مالئمة البرامج 

كما أنه كان من المالحظ أن المؤسسات العاملة في المخيمات . المختلفة مع طموحات الالجئين وحقوقهم اإلنسانية" التنموية"

اسية وتمويلية وداخلية لم يتسن لها أن تجدد في طرائق تفكيرها وتحليليها لدورها، فاستمرت في تقديم دورها ونتيجة لعوامل سي

وبغض النظر عن اإلجابة التي . اإلغاثي الضروري، ولكنها لم تبحث أو تناقش بشكل كاف في نوعية هذه البرامج والتوجهات

اش حول دور المؤسسات في المخيمات وضرورة تجدده ليشمل مهمات ذات يصل لها ذوي العالقة واالهتمام، فإن مثل هذه النق

وحيث أن من حق الالجئين أنفسهم وبالتنسيق مع القوى السياسية . طابع تعبوي ومناداة أصبح ضروريا أكثر من أي وقت سبق

هم على المستوى السياسي، فإن والفعاليات المجتمعية والمؤسسات المعنية في مختلف أماكن تواجدهم أن يقرروا ما هو األفضل ل

هذه الدراسة تزودهم بمعلومات وتحليالت قد تعينهم على ترشيد نقاش أصبح ال بد منه وال يمكن أن يبقى النقاش حول القضايا 

المطروحة قابعا في غرف مغلقة بل يتسنى أن يصبح نقاشا مجتمعيا صريحا من أجل المصلحة العامة وفي الطريق لتحقيق 

 .مم المتحدة التي يرتضيها الالجئين أنفسهمقرارات األ

 

نأمل أن تحقق هذه الدراسة الفائدة المرجوة منها وأن يتم استخدامها من قبل المؤسسات المعنية بهدف التطوير والبناء وتحقيق 

 . الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني عامة ولالجئين وسكان المخيمات خاصة

          

 نادر سعيد. د

 مدير برنامج دراسات التنمية
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 كلمة دائرة شؤون الالجئين  

 
مازلت قضية الالجئين الفلسطينيين وبعد ثالثة وخمسين عاما على النكبة تتطلب من الجانب السياسي في الدول المضيفة ، على 

الصحة، إال أن هذه الفترة من حيث الرعاية والتعليم و) األنروا(رغم من الوالية القانونية الواضحة لوكالة غوث الالجئين 
الزمنية الطويلة جعلت مجتمع الالجئين يخلق مؤسساته الوطنية واالجتماعية التي تدرج تحت اسم المنظمات غير الحكومية أو 

 مختلفة تتعلق بالحياة اليومية في المخيم، هذه الدراسات التي بين أيديكم تتعلق بحصر المنظمات غير  التي تعمل في مجاالت
 .واألردن) الضفة الغربية وقطاع غزة(مية في فلسطينالحكو

 

أهمية هذه الدراسات تتلخص أوال في الجانب التوثيقي للمنظمات غير الحكومية ، وثانيا مجاالت نشاطاتها ، والثالث بقدر 
 .ستكون هذه الدراسات مرجعا للمهتمين محليا ودوليا.  اإلمكان فعاليتها 

 
اسات التنمية في جامعة بيرزيت على هذا الجهد ، وكذلك الزمالء والزميالت في دائرة شؤون أتوجه هنا بالشكر لبرنامج در

وللوكالة السويسرية للتنمية والتعاون التي قامت بتمويل هذا . الالجئين الذين تابعوا كل مراحل العمل في هذه الدراسات
 .اعد كثيرا مراجعته للدراسات المشروع ، أيضا أثمن الجهد الذي قام به الباحث جميل رباح والذي س

 
 داود بركات
 مساعد رئيس

 دائرة شؤون الالجئين
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 تقديــم

 

جئون الفلسطينيون وسكان المخيمات الفلسطينية إحدى الحقائق المميزة لواقع األردن السكاني واالجتماعي، إذ تصـل               يشكل الال 

 .من إجمالي الالجئين الفلسطينيين في العالم% 40نسبة الالجئين الفلسطينيين في األردن إلى نحو 

 

م إال حصة من هؤالء الالجئين المقيمين في األردن، إال أنها           وعلى الرغم من أن المخيمات الفلسطينية القائمة في األردن ال تض          

تمثل، مع المناطق السكنية المجاورة لها، وكذلك المخيمات غير المعترف بها من وكالة غوث الالجئين، إحدى الشواهد الماثلـة                   

 .على المأساة الفلسطينية والتي ما زالت تنتظر الحل

يما المخيمات الفلسطينية في األردن، لم تحظ بالدراسة والبحث المعمق مـن البـاحثين              إن أوضاع الالجئين الفلسطينيين، وال س     

والمؤسسات ذات الصلة، مما يفسر قلة المعلومات المتاحة عنها، وهو األمر الذي يضاعف من مشـكلة تجاهـل االحتياجـات                    

يمات جراء غياب أو تدني حجـم الخـدمات         اإلنسانية لسكان المخيمات ومن الشعور بالمرارة لدى قطاعات هامة من أبناء المخ           

 .المقدمة لهم، فضالً عن التقليص المستمر لبعضها

 

ومع انطالق عملية المفاوضات في الشرق األوسط عادت األضواء لتسلط على قضايا الالجئين الفلسطينيين وأوضاع المخيمات                

 والدراسات الميدانيـة التـي شـملت المخيمـات          الفلسطينيين في مختلف أقطار اللجوء وفي هذا اإلطار أنجزت بعض المسوح          

الفلسطينية في األردن، ولعل أشهرها دراسة مؤسسة فافو النرويجية، وكذلك الدراسة التي أجرتها المؤسسة نفسها بالتعاون مـع                  

 .مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك

 

ن مع جامعة بيرزيت، في إطار اهتمام مركز األردن الجديد للدراسات بقضايا الالجئـين              وتأتي هذه الدراسة التي ُأعدت بالتعاو     

والمؤسسات غير الحكومية في المخيمات الفلسطينية، تلقي الضوء على دور المؤسسات غير الحكومية في تقديم العون اإلنساني                 

ن إطار المعالجة العموميـة إلـى نطـاق الدراسـات           وهي بهذا المعنى تخرج ع    . وتلبية االحتياجات اإلنمائية لسكان المخيمات    

المتخصصة في جانب محدد من واقع المخيمات، اال وهو واقع الجمعيات والمؤسسات األهلية وشبه األهلية فيهـا، ونأمـل أن                    

 .نتبعها بدراسات أخرى تتناول جوانب أخرى من هذا الواقع

 

اإلسرائيلية وموجات اللجوء والنزوح التي أعقبتها محفزاً هامـاً مـن          لقد شكلت تطورات القضية الفلسطينية، والحروب العربية        

محفزات نمو منظمات المجتمع المدني في األردن، وكانت هذه التطورات المأساوية سبباً لظهور عشرات الجمعيات التي كرست                 

 وتظهر االستقصاءات التي قام     ،1967، ولتقديم العون والمساندة للنازحين بعد حرب        1948نفسها لمساعدة الالجئين بعد حرب      

بها مركز األردن الجديد هذه الحقيقة بوضوح، وال سيما الدراسات التي وضعها حول التطور التاريخي للمجتمع المـدني فـي                    

األردن، وتتبعه لألجيال المتعاقبة للجمعيات خالل الخمسينات والستينات والسبعينات، لكن دراستنا هذه تتميز بتسـليط الضـوء                 

اقع الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية داخل المخيمات ذاتها وعلى الصلة القائمة بين عدد من المؤسسات العاملة داخل                 على و 

 .المخيمات وخارجها، وكذلك على العالقات فيما بينها وبين المؤسسات الداعمة للعمل األهلي
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تخللها عصف ذهني مع أبرز العاملين علـى رأس         ولقد حرصنا على التحضير إلعداد هذه الدراسة من خالل عقد ورشة عمل             

وال بـد،   . المؤسسات األهلية في المخيمات، األمر الذي ساعد على بلورة استمارة البحث التي شكلت األساس للدراسة الميدانية               

كما . إلى الوجود في هذا المجال، من توجيه الشكر لكل الذين قدموا المساعدة المباشرة أو غير المباشرة في إخراج هذه الدراسة                   

أشكر السيد إبراهيم مهنا على الجهود الطيبة التي بذلها في إعداد هذه الدراسة والتي تتوج أعماله البحثية المنشورة، وال سـيما                     

 .منها الخاصة بقضايا المخيمات والالجئين الفلسطينيين

 

 على إعداد الدراسة فـي مراحلهـا المختلفـة          محمد هيثم الحوراني على جهوده في اإلشراف      . وال يفوتني توجيه الشكر إلى د     

وضمان إنجازها في الوقت المحدد، كما أشكر اآلنسة منيرة أبو صباح على طباعة الدراسة منـذ مراحلهـا المبكـرة وحتـى                      

 .خروجها بشكلها النهائي

 

، وأتوجه بالشكر خـاص     وفي الختام أعرب عن سعادة المركز لتعاونه المثمر مع جامعة بيرزيت في إعداد ونشر هذه الدراسة               

 .إلى الدكتور نادر سعيد الذي أسهم بمالحظاته وتعليقاته في إغناء الدراسة

 

                                                                       هاني الحوراني

  مركز األردن الجديد–المـدير العـام 
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 مقدمـــة

إال أن غالبية الباحثين يتفقون على ضرورة توفر        " غير الحكومية " أعطيت للمنظمات األهلية     على الرغم من تعدد التعريفات التي     

خمس صفات رئيسة لهذه المؤسسات، وهي أن يكون لها هياكل تنظيمية، وأن تكون مستقلة، بمعنى أن تقوم بمبـادرات أهليـة                     

. ونية، وأن يكون لها برامج عمل، وقـدرة علـى التنفيـذ           وتتمتع باستقاللية في حركتها وإدارة اعمالها، وان تتسم بالصفة القان         

هو المؤسسات والمؤسسات والهيئات التي تقام علـى        "وتشكل هذه المؤسسات العمود الفقري للمجتمع المدني، والذي يعرف بأنه           

ن يصـر علـى     وهناك م . أساس تطوعي بين المواطنين، خارج أطر الدولة والعائلة أو عالقات القرابة وخارج عالقات السوق             

وضع التشكيالت القرابية او بعض تعبيراتها ضمن منظمات المجتمع المدني ألنها توفر أشكال الحماية للفرد من تعسف السلطة                  

 1"ومن تقلبات السوق

 

ومنذ منتصف عقد الثمانينات تلقى المؤسسات والمؤسسات األهلية وشبه األهلية العاملة في مخيمات الالجئين الفلسـطينيين فـي     

ألردن اهتماماً ملموساً من قبل الحكومة وبعض المؤسسات غير الحكومية المحلية والعربية والدولية ومن قبل نشطاء المخيمات                 ا

 .أنفسهم

 

وتتباين وجهات النظر حول مدى فاعلية وجدوى هذه المؤسسات وفقاً لآلراء واأليديولوجيات والمصالح، ففي الوقت الذي يشيد                 

 يقرع آخرون ناقوس الخطر، ويعلن البعض اآلخر فشلها في أداء المهمات المنوطة بها، ويشكك بعـض                 فيه البعض بإنجازاتها،  

 . سكان المخيمات في قدرة المؤسسات والمؤسسات القائمة على تلبية حاجات السكان

 

 لـم يتعـرض     وعلى الرغم من مرور ما يزيد على ثالثة عقود على تأسيس بعض هذه المؤسسات والمؤسسات، إال أن أدائهـا                  

للدراسة، كما لم توضع بحوث علمية حول أوضاعها ومعيقات عملها، وعموماً لم تبذل في السابق أيـة جهـود لمسـح هـذه                       

 .المؤسسات والمؤسسات أو حتى إجراء تعداد لها وحتى أسمائها والتعريف بأهدافها ومجهوداتها

 

 :مية يمكن تصنيفها تبعاً لنوع النشاطإن المؤسسات العاملة في المخيمات والتي تمارس أنشطة غير حكو

 .األولى، وهي التي تقوم بنشاطات خيرية ورعاية اجتماعية ♦

 .الثانية، وهي التي تقوم بنشاطات تنموية وتعليمية وتدريبية وتأهيلية ♦

 .الثالثة، وهي التي تنشط في الحقول السياسية واالجتماعية أخرى ♦

 

وشبه األهلية هما من المؤشرات الهامة على تطور المجتمع المدني في أي بلـد              ما من شك أن تأسيس ونمو المؤسسات األهلية         

وبسبب الخدمات الهامة التي تقدمها هذه المؤسسات لصالح سكان المخيمات باالعتماد على الجهود التطوعية، فإن مبررات                . كان

لية وشبه األهلية العاملة في المخيمات، ووضع      إجراء مثل هذا البحث كانت قوية، حيث كان ال بد من تقييم الداء المؤسسات األه              

النتائج أمام المعنيين باألمر من حكومات ومؤسسات وأفراد، لتحفيز الحريصين على أهـداف ومصـالح الالجئـين والشـعب                   

ستقبل الفلسطيني ومستقبل المنطقة، لعمل ما يمكن عمله لتحقيق العدل ومساندة سكان المخيمات والالجئين واإلسهام في تحقيق م                

 .أفضل للجميع

                                                 
 .1998 فلسطين، – جميل هالل، ورقة غير منشورة كتبت خصيصا لبرنامج دراسات التنمية، جامعة بيرزيت 1
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كان العمل في هذا البحث ممتعاً ومضنياً في الوقت نفسه، فهو ممتع لكونه يرتاد حقالً بكراً لم يدرس من قبل، وكان شاقاً لقلـة                        

المراجع وتناقض المعطيات والبيانات القليلة المنشورة عنه، ولقد راعى البحث االعتماد على مصادر متنوعة، منها المعلومـات                 

توبة والموثقة في هذه المؤسسات، وكذلك استطالع آراء الهيئات اإلدارية للمؤسسات العاملة في المخيمات، راجين أن يسهم                 المك

هذا البحث في تحقيق أهدافه الممثلة في التعرف على خصائص المؤسسات والمؤسسات األهلية في المخيمات، وسـبل تحسـين                   

 .  وتبيان فرص التعاون والتنسيق فيما بينهاأداء هذه المؤسسات وتحديد دورها المستقبلي

 

، ففي القسم األول قدمت لمحة موجزة حول أعداد الالجئين المقيمين فـي األردن، والمقيمـين               يتألف هذا البحث من أربعة أقسام     

كمـا  .  والفقـر  منهم في المخيمات، ونبذه حول أوضاعهم السكنية واالجتماعية والمشكالت التي يعانون منها، وال سيما البطالة              

أما القسم الثاني فقد قدم وصـفاً للمؤسسـات العاملـة فـي             . تناول هذا القسم أوضاع الخدمات األساسية المتوفرة في المخيمات        

هذا ويحتوي القسم الثالث وصفاً ألعداد وتوزيع هذه        . المخيمات الحكومية ومؤسسات االونروا والمؤسسات األهلية وشبه األهلية       

وينتهي هذا القسـم بعـرض      . مع التركيز على عينة البحث واألسس التي تم اعتمادها في االختيار          . خيماتالمؤسسات على الم  

 .أما القسم الرابع واألخير فيتضمن أهم االستنتاجات والتوصيات. لنتائج تحليل الدراسة الميدانية

 

 أهداف  البحث

ألهلي في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في األردن، والـى         يهدف البحث إلى استعراض وتقييم العمل المؤسساتي األهلي وشبه ا         

قياس مدى االرتباط بين البنى المؤسساتية المختلفة واألوضاع المعيشية، ويهدف أيضاً إلى قيـاس مـدى االرتبـاط مـا بـين                      

لى تشخيص المشكالت   كما يسعى البحث إ   . اإلمكانيات المتاحة بالمسؤوليات واألولويات التنموية واحتياجات المخيمات وسكانها       

التمويلية للمؤسسات األهلية وشبه األهلية، والى دراسة العالقات بين المؤسسات العاملة في المخيمات بعضها بـبعض، وبينهـا                  

وبين المؤسسات الفاعلة في األردن، ثم ما بينها وبين المؤسسات الدولية، كما يسعى البحث إلـى تحديـد سـبل تحسـين أداء                       

نا لذلك بإلقاء الضوء على نشأتها وتطورها، وأهم القضايا المرتبطة بعملها وفعالياتهـا، ومـدى تحقيقهـا                 وقد مهد . المؤسسات

ألهدافها، هذا إضافة إلى إلقاء بعض الضوء على عالقتها بالجمهور، وبناها التنظيمية واإلدارية، ودورها في العمل بين الفئات                  

 .المهمشة

 

 منهجية البحث

 :العتماد على مجموعة مترابطة من الخطوات البحثية، هيتم إعداد هذا البحث با

إجراء مسح ميداني لحصر أعداد وأسماء المؤسسات األهلية وشبه األهلية القائمة داخل حدود المخيمـات               : المسح الميداني . 1

حيث تبين  . 1/4/2000 وحتى   15/3وذلك خالل الفترة ما بين      ) وجود مقر ويافطة تحمل اسم المؤسسة على بوابة المؤسسة        (

 . مؤسسة محلية، أو فرع أو مركز لمؤسسة أهلية وشبه أهلية أردنية وعربية قائمة خارج المخيمات148وجود 

، وقد تجاوب   2 مؤسسة ومركز، كعينة تتناسب وأعداد المؤسسات وأنواعها وتوزيعاتها داخل المخيمات          57 تم اختيار    :العينة. 2

 استمارة من قبل إداريين أو      50ً لهذا البحث، حيث تم تعبئة         الستمارة الموضوعة خصيصا  غالبية إدارييها مع الباحث في تعبئة ا      

، ولم يفلح فريـق البحـث فـي     )أي شكلت العينة ثلث عدد المؤسسات المتواجدة في المخيمات        (مدراء لخمسين مؤسسة ومركز     

                                                 
  أنظر القسم الثالث من هذا البحث2
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، حيث أن عددا مـن      2000أبريل  / نيسان  سبع مؤسسات لعدم تواجد أحد في مقارها خالل شهر          ) 7(إجراء مقابلة مع ممثلي     

 .هذه المقرات ال يستخدم بشكل دائم، وتم استئجار بعضها ألهداف تمويلية ومن أجل الحصول على الترخيص الالزم

تم استقاء المعلومات حول المؤسسات العاملة في المخيمات، والتي لها طابع حكومي أو شبه حكومي               : المنشورات واألدبيات . 3

من النشرات الصادرة عن هذه المؤسسات، وال سـيما تقـارير دائـرة         ) األونروا والمؤسسات األجنبية والدولية   (سمي  أو شبه ر  

لقد تضمنت النشـرات الصـادرة عـن    . الشؤون الفلسطينية التابعة لرئاسة الوزراء في األردن، وغيرها الصادرة عن األونروا      

ناقضة فيما بينها، وال تتفق أحيانا مع تقديرات بعض النشطاء في المخيمات،         المؤسسات المعنية بالمخيمات والالجئين معطيات مت     

 . إضافة إلى بروز بعض المشكالت اللوجسيتة التي اعترضت جميع المعلومات المدققة عن هذه المؤسسات والمؤسسات

ن بالعمـل    شارك فيها بعض مسؤولي المؤسسـات ومتخصصـو        25/3/2000تم عقد ورشة عمل بتاريخ      : ورشة العمل . 4

كما تم في الورشة مناقشـة أهـم        . المؤسساتي في المخيمات، من أجل التشاور لتحقيق أقصى قدر من الموضوعية والمصداقية           

 .القضايا التي تواجهها المؤسسات في المخيمات، باإلضافة للعديد من التوصيات حول استمارة البحث ومنهجيته

 مقابلة إضافية مع شخصيات عارفة بأحوال المخيمات والعمـل المؤسسـاتي            40و  تم إجراء نح  : المقابالت الفردية المعمقة  . 5

وكان للقاءات الثنائية مع نشطاء في المخيمات أثر بارز في تحديد جوانب هامة في عمل هذه المؤسسات واإلضافة للتحليل                   . فيها

 .المعطيات المتوفرة

 

  مجتمع  الدراسة

ية وشبه األهلية القائمة في ثالثة عشر مخيماً لالجئـين الفلسـطينيين فـي األردن،               يتكون مجتمع الدراسة من المؤسسات األهل     

كمخيمات، وهي تجمعات سكانية قائمة على أراٍض تسـتأجرها         ) ممثلة بدائرة الشؤون الفلسطينية   (تعترف بها الحكومة األردنية     

فمـن جهـة    .  قيم فيها الجئون ونازحون فلسـطينيون     ، وي )األونروا(وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين        

تعترف األونروا بعشرة مخيمات منها، حيث تقوم بتعيين مدير للمخيم، وتقيم المدارس والمراكز الصحية وتقـدم غيرهـا مـن                    

 :الخدمات، وتتضمن نشراتها اإلعالمية معطيات حولها، وهذه المخيمات هي

 .م الحسين ومخيم الطالبيةمخيم الوحدات ومخي: عمان/محافظة العاصمة .1

 .مخيم حطين ومخيم الزرقاء: محافظة الزرقاء .2

 .مخيم البقعة: محافظة البلقاء .3

 .ومخيم سوف) غزة(مخيم جرش : محافظة جرش .4

 .مخيم اربد ومخيم الحصن: محافظة اربد .5

 

 :أما المخيمات الثالثة األخرى، والتي تعترف بها الحكومة وال تعترف بها األونروا هي

 .في محافظة العاصمة) النصر(ألمير حسن مخيم ا .1

 .مخيم السخنة في محافظة الزرقاء .2

 .مخيم مادبا في محافظة مادبا .3
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 أرقام  ومؤشرات: الالجئون  الفلسطينيون  في  األردن:  1-1
، يقـيم   3 الجئاً 1483,829، والمسجلين في سجالت األونروا،      31/12/1998غ تعداد الالجئين الفلسطينيين في األردن حتى        بل

وتعترف حكومة المملكة األردنية الهاشمية بوجـود ثالثـة         .  في عشرة مخيمات معترف بها من قبل األونروا        272.257منهم  

 .قامة دائمةعشر مخيماً يقيم فيها الالجئون الفلسطينيون إ

 

وتنتشر عدة تجمعات سكانية في العاصمة عمان، حيث يقيم فيها الجئون ونازحون منذ الخمسينات والستينات، ال يطلق عليهـا                   

رسمياً صفة المخيمات، لكن سكانها، وسكان العاصمة، تعارفوا على اعتبارها مخيمات لالجئين، منها مخـيم الجوفـة ومخـيم                   

 أم تينة ومخيم محمد أمين في جبل النظيف، ولقد الغيت عنها تسمية المخيم، ولكنها بقيت تتشـابه                  النزهة ومخيم المحطة ومخيم   

بالظروف واألوضاع بالمخيمات المعترف بها، وما يزال بعض النشطاء من سكان المحطة وتجمع محمد أمين يطالبون األونروا                 

 .والحكومة االعتراف بهم كسكان مخيمات

جمع وقاص في االغوار، والذي تقيم فيه األونروا مدارس تابعة لها، ومراكز خدمية أخرى تعمل على                وينطبق هذا الحال على ت    

 .رعاية النساء وتأهيل المعاقين، ورغم ذلك فإن وكالة الغوث ال تعترف بمخيم وقاص كمخيم الجئين

 

والملفت للنظـر   . دمات واإلغاثة وغيرها  وبطبيعة الحال فان موضوع االعتراف بالمخيمات له أهمية تتعلق بالرعاية وتقديم الخ           

أيضاً هو ما ينشر بصورة دورية حول تدني اعداد ونسب الالجئين الذين ما يزالون يقيمون في المخيمات، وفي المقابل تضـخم                     

توزيع الالجئـين حسـب المنطقـة       ) 1(أعداد ونسب الالجئين الذين هجروا المخيمات ويعيشون خارجها، ويظهرالجدول رقم           

 .1999ن داخل المخيمات وخارجها، باالستناد الى مصادر األونروا في آذار والسك
 )1(جدول رقم 

 توزيع  الالجئين  في  األردن  حسب  المنطقة  والسكن  داخل 

 31/3/1998المخيمات  أو  خارجها  في 

سكان خارج  %نسبة سكان في المخيمات  المنطقة

 المخيمات

 المجموع %نسبة 

 426714 88.5 377700 11.5 49014 جنوب عمان

 413371 75.14 310603 24.86 102768 شمال عمان

 262309 74.5 195423 25.5 66886 اربد

 381435 85.5 327846 14.5 53589 الزرقاء

 1483829 81.65 1211572 18.35 272257 المجموع
UNRWA, FACT SHEET ON HEALTH PROGRAMME IN JORDAN, MARCH , 1992, p.2.  

 
، ويعود ذلـك    %18.54أن نسبة من بقي مقيماً في المخيمات قد تراجعت الى           ) 1(إن من ابرز ما يمكن مالحظته من الجدول         

 :إلى ما يلي

 دونماً، ولم يتم توسيعها منذ نشـأة    5691أن مجموع مساحات األراضي التي تقوم عليها المخيمات المعترف بها لم يتجاوز              .1

 .ستيناتالمخيمات في الخمسينات وال

                                                 
 1999ابريل / خريطة منطقة عمليات األونروا، نيسان3
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ممـا أدى الـى ازديـاد حـدة     ) متعددة الطوابق(ارتفاع معدالت الزيادة الطبيعية بين الالجئين، واستمرار منع أبنية طابقية           .2

 .مشكالت السكن، واضطرار الالجئين للبحث عن مساكن مالئمة لهم خارج المخيمات

 مجاورة للمخيمات، وبما أن المخيم المعترف به يقع         لقد توسعت المخيمات عملياً، من خالل تملك الالجئين ألراٍض ومساكن         . 3

في حدود األراضي المخصصة له عند التأسيس، فان الذين سكنوا بجوار المخيمات يحسبون من ضـمن السـكان خـارج                    

 .المخيمات، رغم انهم يشكلون امتداداً طبيعاً للمخيم ويعانون من ظروف سكان المخيم ذاتها

، ولـم تعتـرف إال بمخـيم        1967 وحتى العـام     1952عتراف بالمخيمات التي أقيمت بعد عام       أوقفت األونروا عملية اال   . 4

الوحدات لكونه بديالً للوحدات السكنية التي أقامتها األونروا إلسكان الالجئين فيها في جبل النظيف بالقرب مـن الوحـدات،        

وبعـد نكسـة    . الالجئين في إقامة مساكنهم فيه     حتى اآلن، رغم أنها ساعدت       1956ولم تعترف بمخيم مأدبا الذي أقيم عام        

 .1967م اعترفت األونروا بالمخيمات الجديدة التي أقيمت لالجئين والنازحين الذين نزحوا عام 1967حزيران 

ال يمكن التعرف على حدود مخيمات مثل مخيم الوحدات ومخيم الحسين ومخيم البقعة ومخيم حطين ومخيم مادبا وغيرهـا،                   . 5

ان الباحث عن حدود المخيم هو من موظفي األونروا أو دائرة الشؤون الفلسطينية، حيث أصبحت حدود المخيمـات                  إال إذا ك  

لذلك فإن النشـطاء مـن سـكان        .  الفعلية غير معروفة حتى لسكان المخيمات بسبب اندماجها باألحياء والمناطق المجاورة          

 حول أعداد سكان المخيمات، ويقدرون أعدادهم بإضعاف مـا يـتم            المخيمات ال يوافقون على اإلحصاءات المشار إليها آنفاً       

وبناءاً على ما تقدم فإن األرقام والنسب المنشورة حول السكان والالجئين داخـل وخـارج               . اإلعالن عنه من قبل األونروا    

 المخيمات، حيث ينتسب    وتؤثر على اداء وفعالية المؤسسات العاملة داخل      . المخيمات قد ال تعبر عن الصورة الحقيقية للواقع       

لهذه المؤسسات ويدير جزء منها الجئون ونازحون يقيمون خارج المخيمات، مما يجعلها غير متخصصة بشؤون المجتمـع                 

لكن ما يجدر ذكره أن امتداد هذه المؤسسات إلى خارج المخيمات على صعيد قبـول العضـوية                 .  المحلي داخل المخيمات  

صبح مؤسسات وطنية قادرة على التطور للعمل على صعيد الالجئين بصـرف النظـر عـن                واألداء والفعالية، يؤهلها أن ت    

ولذا فان فعالية وتأثير هذه المؤسسات على الوضع العـام لالجئـين مـرتبط              ).  داخل أو خارج المخيمات   (أماكن سكناهم   

 وعوامل أخرى سيتم التطرق اليها فـي        بتنظيمها، وبالقوانين التي تحكم وجودها، ونشاطاتها وبإمكاناتها المتاحة وتوجهاتها،        

 .سياق هذا البحث
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 مخيمات  الالجئين  الفلسطينيين  في  األردن : 1-2
كـل  " حول تعريف الالجئ والمعتمد رسمياً من قبل األونروا الى أنـه             30/6/1951يشير تقرير المفوض العام لالونروا في       

، جاء في التقرير    "بل معيشته بسبب األعمال الحربية واصبح محتاجاً      شخص كان يقيم بصورة طبيعية في فلسطين ثم فقد بيته وس          

 ".ال يزال من غير الممكن إعطاء رقم نهائي للعدد الحقيقي لالجئين"المذكور أنه 

وبناءاً على ما تبع ذلك من تفسيرات لتعريف الالجئ وشروط الثبات حالة اللجوء والتسجيل في سـجالت االونـورا،  يمكـن                      

 :شروط على النحو التاليتلخيص هذه ال

 .1948-1946أن يكون مكان إقامة الشخص الطبيعية في فلسطين ما بين  .1

 .أن يكون قد فقد بيته وسبل معيشته واصبح محتاجاً .2

 .أن يكون قد لجأ إلى البلدان التي تعمل فيها األونروا، وهي األردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة .3

 .تسجيل لدى االونروا كالجئأن يكون قد تقدم بطلب  .4

 .أن يكون قد تقدم بطلب اغاثة من االونروا .5

 

 :، ولم يتم تسجيلهم في سجالت األونروا لألسباب من بينها1948وحيث أن فلسطينيين اصبحوا الجئين بعد عام 

 .1946أنهم غادروا وطنهم للعمل أو الدراسة أو اإلقامة المؤقتة في الخارج قبل عام  .1

 .وتهم أو سبل معيشتهم ولم يسجلوا في سجالت األونروا ألسباب سياسية أو اجتماعية أو غيرهاأنهم فقدوا بي .2

أنهم غادروا إلى بلدان ال تعمل فيها األونروا، ولم يتمكنوا من السفر إلى البلدان التي تعمل فيها األونـروا، ولـم يسـجلوا،                        .3

 . بالتالي، في سجالت الالجئين
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 )2(جدول رقم 

 ين الفلسطينيين في األردنمخيمات الالجئ

 )سنة اإلنشاء والمساحة والموقع وأعداد السكان(
 
 

 المخيم

 المساحة  4سنة اإلنشاء
 5دونم

عدد السكان  6الموقع 
سنة 

 7اإلنشاء

عدد السكان 
30/6/97 

 األونروا

عدد السكان نهاية 
 97تقديرات 

دائرة الشؤون 
 الفلسطينية

عدد السكان في 
31/12/98 

 االونروا

عمان (م الوحدات مخي
 )الجديدة

 5000 داخل عمان 477 1955
 نسمة

43659 29580 45824 

 28409 25316 28001 8000 داخل عمان 338 1952 مخيم الحسين
مخيم االمير حسن 

 النصر(
غير  داخل عمان 96 1967

 *معروف
غير وارد في 
احصاءات 
 األونروا

غير وارد في  7279
إحصاءات 
 األونروا

 3190 4410 2810 5000 كم جنوب عمان27 133 1968 ةمخيم الطالبي
كم جنوب عمان 33 112 1956 مخيم مادبا

 )محافظة مادبا(
غير 
 *معروف

غير وارد في 
احصاءات 
 األونروا

غير وارد في  4780
إحصاءات 
 األونروا

كم شرق عمان 11 894 1968 )ماركا(مخيم حطين 
 )محافظة الزرقاء(

15000 35991 35916 37814 

محافظة (كم 23 189 1949 خيم الزرقاءم
 )الزرقاء

8000 15254 7417 15775 

محافظة (كم 31 69 1969 مخيم السخنة
 )الزرقاء

غير 
 *معروف

غير وارد في 
احصاءات 
 األونروا

 

غير وارد في  4226
إحصاءات 
 األونروا

كم شمال عمان 20 1307 1968 مخيم البقعة
 )محافظة البلقاء(

26000 72972 58592 74359 

كم شمال عمان 38 507 1968 )غزة(مخيم جرش 
 )محافظة جرش

11500 12785 13756 13443 

كم شمال عمان 43 596 1967 مخيم سوف
 )محافظة جرش(

8000 13260 9474 13768 

عزمي (مخيم الحصن 
 )المفتي

كم شمال عمان 85 754 1968
 )محافظة اربد(

12500 17247 14970 18027 

كم شمال عمان 95 219 1950 مخيم اربد
 )محافظة اربد(

4000 20761 13444 21648 

 272257 228660 262740 103000 محافظات6 5691  المجموع

 

                                                 
  :3و2و1 االعمدة 4

The Hashemite Kingdom of Jordan. Department of Palestinian Affairs, ATLAS OF PALESTIANIAN UGEE CAMPS IN JORDAN, 
table no (3) p9  ) من المرجع11والعمود السادس صفحة ) أطلس المخيمات  

 تشرين 106مد االقتصادي، السنة الثامنة عشرة، العدد محمد عبد الهادي، المخيمات الفلسطينية في األردن حقائق وأرقام، مجلة صا) 4العمود ( عدد السكان سنة اإلنشاء 5

 .141، ص1996كانون أول -أول
 30/6/1997األونروا، خريطة منطقة عمليات األونروا ) 5العمود  (30/6/97 عدد السكان في 6
 .فلسطين-ة األونروا، غزة، رئاس1999أبريل /، األونروا، خريطة منطقة عمليات األونروا نيسان)7العمود  (31/12/98 عدد السكان في 7

حيث ال تشير إليها إحصاءات األونروا حتى اآلن، وبالنسبة للحكومة اعترفت بها مؤخراً وال يوجد بيانات . لم تنشر أي بيانات حول العدد عند اإلنشاء:  غير معروف*

 حولها في السابق حيث كانت تحتسب أحياء من ضمن التجمعات السكانية المجاورة لها
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 :يبرز عدة قضايا وأمور البد للمعنيين باألمر أخذها بالحسبان، من أبرزها) 2(الجدول رقم 

إعداد المخيمات واعداد السكان فيهـا، فالحكومـة        هناك اختالف واضح بين رؤية الحكومة األردنية ورؤية األونروا حول            •

واألونروا، وهما الجهتان المعنيتان بمتابعة شؤون المخيمات، وهما الجهتان اللتان نشرتا حتـى اآلن بيانـات عـن أعـداد                    

سـكان  الالجئين في المخيمات، لم تتفقا على هذه األعداد، هذا ويعتبر  بعض نشطاء المخيمات أن هذه األرقـام المعتمـدة ل                    

 . المخيمات من قبل الحكومة األردنية واألونروا دون الواقع

من الثابت أن هناك ثالثة مخيمات تعترف بها الحكومة وال تعترف بها األونروا، وهناك أيضـاً مخيمـات مثـل المحطـة                       •

األمر مطالبة الجهات   ووقاص ومحمد أمين والجوفة ال تعترف بها الحكومة واألونروا، لذا فانه يصبح لزاماً على المعنيين ب               

المتخصصة الكف عن اإلعالن عن إعداد الالجئين داخل المخيمات، واستبدالها بالحديث عن اعداد الالجئـين فـي عشـرة                   

ارض مستأجرة من قبـل     "مخيمات أو ثالثة عشر مخيماً، أو اإلشارة عند اإلعالن عن اية احصائية إلى تعريف المخيم بأنه                 

 ".ون ونازحوناألونروا ويقيم عليها الجئ

 50بقسمة عدد السكان، حسب إحصاءات األونروا، على مساحة المخيمات العشرة الواردة في الجدول، يكون نصيب كـل                   •

، )من سكن وشوارع ومدارس واسواق ومرافـق أخـرى  . (الجئاً دونماً واحداً من األرض، يستخدم لاليفاء بكافة احتياجاتهم        

، علماً أن المساكن في المخيمات بقيت لعدة عقـود منتشـرة            8دحام واكتظاظ شديدين  وهذا يظهر مدى معاناة الالجئين من از      

 .افقياً

 ممـا   9 )من سكن ومرافق من مدارس وشوارع وغيرها      ( متراً مربعاً    19.88خصص لكل الجئ حسب مصادر األونروا،        •

ـ                ر أسـباب انتقـال الالجئـين       يعني أن المخيمات تعاني من اكتظاظ شديد، وهذه االزمة تشمل معظم المخيمات، ممـا يفس

 .والنازحين من المخيمات للبحث عن مأوى أفضل في أي مكان آخر

 باعدادهم عند إقامة كل مخيم، يمكن المالحظة أن أعدادهم الى تناقص            1998عند النظر في أعداد سكان المخيمات في عام          •

 نسـمة، وقـد   5.000كم عن العاصمة، عند تأسيسه    27بدالً من الزيادة فعلى سبيل المثال أقام في مخيم الطالبية الذي يبعد             

، وحسب نسبة التزايد السكاني الطبيعي فإن عدد سكانه يجب أن يصـل             1998 نسمة عام    3190انخفض عدد قاطنيه إلى     

وبعـد  .  نسـمة  11.500ويقدم مخيم جرش مثال مشابه، فقد بلغ عدد سكانه سنة التأسيس            .  نسمة على االقل   12.500الى  

 نسمة، وحسب نسبة الزيادة السكانية الطبيعيـة مـن          13.443 اعلنت األونروا أن عدد السكان في المخيم هو          ثالثين عاماً 

مما يؤكد أن المخيمات التي أقيمت بعيداً عن مراكـز المـدن قـد       .  ألف نسمة  35المفترض أن يصل هذا العدد الى حوالي        

 بأن إعداد الالجئين غير مكتملة، ويحق لالجئين المطالبـة          ولذلك يمكن الجزم  .  شهدت تيارات هجرة فردية وجماعية كبيره     

 .باكمال الحصر والتعداد، علماً بأن غالبية الالجئين غير المسجلين بسجالت األونروا تقيم في الضفة الغربية واألردن

 

الذي يعتبر انتقاالً وهمياً،    ومما يزيد من تعقيد عملية حساب أعداد الالجئين انتقال الالجئين من المخيمات للسكن خارجها األمر                

وأدى إلى إلغاء صفة المخيم عن عدة مخيمات كانت  قائمة وتحتسب من ضمن المخيمات، إضافة إلى أن انتقال بعض الالجئين                     

للسكن في أحياء هامشية تحيط بالمخيمات، وانتقال هؤالء والذين يمكن وصفهم بالهاربين من الفقر إلى الفقر أدى إلى تخفـيض                    

 .الجئين المقيمين داخل المخيمات إحصائياً، ولكنهم فعلياً يعانون من نفس الظروف ماعدا حق الملكيةنسب ال

 

                                                 
 .عايير البنك الدولي يحتاج الشخص إلى عشرة أضعاف ما هو مخصص لالجئ وفق م8

 . متراً مربعا10.1ً متراً مربعاً، وفي مخيم اربد يخصص 12.1 متراً مربعاً للشخص الواحد، وفي مخيم الحسين 10.4 وفي كل من مخيم الوحدات يخصص 9



 18 

إن البحث حول أسباب انتقال الالجئين وإلغاء صفة المخيم عن بعضها، وعن عدم اعتراف األونروا ببعضها، يتطلـب دراسـة                    

ات العاملة داخل المخيمات المعترف بها من قبـل حكومـة           أخرى، وسيتم التركيز في هذا البحث على دراسة أوضاع المؤسس         

المملكة األردنية الهاشمية كمخيمات الجئين، وذلك لخلو باقي التجمعات التي يقيم فيهـا الجئـون ونـازحون مـن مؤسسـات                     

 ). مثل مخيمي المحطة والجوفه(متخصصة في شؤون الالجئين 

 

 10األوضاع  السكنية  في  المخيمات: 1-3
ن المخيمات في األردن من ظروف معيشية قاسية وضائقة سكنية، األمر الذي شكل عامل طرد للسكان من المخيمات                  يعاني سكا 

ولوصف األوضاع السكنية في المخيمات، البد من       . وتحٍد رئيسي لجهود التنمية وتحسين الظروف المعيشية لالجئين الفلسطينيين        

فالمساكن القائمة فـي المخيمـات ال يصـلح         . مكنه أن يفي بتصوير هذا الواقع     اإلشارة إلى أن ما كتب حولها وما قد يكتب ال ي          

أغلبها للسكن البشري، وترتفع معدالت األشغال للوحدة السكنية وللغرفة الواحدة، ويفتقد معظمها للشروط الصحية الضـرورية                

" أطلـس المخيمـات   "لفلسطينية في منشورها    ولقد أشارت دائرة الشؤون ا    . مثل اإلنارة الكافية والتهوية واالرتدادات وغير ذلك      

 : م إلى بعض هذه المعاناة، حيث أوردت ما يلي1998الصادر عام 

 87 وحدة سكنية، بمتوسط مساحة للوحدة السـكنية الواحـدة ال يتعـدى              32.583 أسرة في المخيمات في      33.495تقيم   •

مل الستحالة القيام بذلك، النه لو تم ألصبح المخـيم غرفـة   ، علماً أن بناء الوحدة السكنية ال يشمل هذه المساحة بالكا   11متراً

 فرداً، ويرتفع هذا المتوسـط      7.8واحدة كبيرة واصبحت الحياة فيه مستحيلة، ويبلغ متوسط عدد افراد األسرة في المخيمات              

يث يقيم في هذه     أفراد في مخيمات الوحدات والبقعة وسوف واربد، ح        9 أفراد في مخيم الزرقاء، ويزيد على        10ليصل إلى   

من ُأسر الالجئين في المخيمات، وبشكل عام فإن ما هو مخصص للفرد            % 51.8 أسرة، تشكل    17.350المخيمات الخمسة   

 مترا مربعا، للسكن والفناءات بما في ذلك حجم البناء نفسه، مما يؤكد وجود ازدحام واكتظاظ سـكاني وسـكني                    11حوالي  

 .شديدين

 دونما تخصص   2.856 دونماً من المساحة المخصصة للمخيمات، والباقي        2.835صة للسكن   تعادل المساحة الكلية المخص    •

للشوارع والممرات والمدارس وغير ذلك، على اعتبار أن ثلث هذه المساحة مخصصة إلقامة الغـرف السـكنية بمسـاحة                   

 فـردا   3.5 غرفة مما يعني إقامة       ألف 63، ولذا فان عدد الغرف يقدر بحوالي        )للغرفة وفناءاتها ( متراً مربعاً    15متوسطة  

 فردا للغرفة، وفق إحصاءات األونروا، مما يشـير إلـى وجـود             4.1في الغرفة الواحدة، كمعدل، ويرتفع هذا المعدل إلى         

 فرداً فـي    2.5-2ازدحام شديد على صعيد أشغال الغرفة الواحدة، وفي المقابل فإن المعدل العام في األردن يتراوح ما بين                  

، وهذا يعني الكثير علـى      "فرد واحد للغرفة الواحدة     " احدة، أما في الدول المتقدمة والغنية فيقارب معدل األشغال          الغرفة الو 

صعيد الوضع االجتماعي والنفسي لالجئ، ويدفع به إلى هجرة المخيمات، كما ان هذه الضائقة السكنية تؤدي إلى عرقلة أي                   

 .لسكاننوع من انواع التنمية على صعيد المخيمات وا

، ومخـيم مادبـا     2م70انخفاض متوسط مساحة الوحدة السكنية عن المتوسط العام بشكل ملحوظ في كل من مخيم الطالبية                 •

 . 12، مما يعني تأزم المشكلة بحيث تصبح بحاجة إلى عملية انقاذ سريعة وفورية2م78، ومخيم البقعة 2م80

                                                 
إبراهيم مهنا، الواقع البيئي في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في األردن، جمعية مجلس الكنائس في الشرق :  اعتمدت األقسام التالية في العديد من األحيان على دراسة10

 .2000األردن، -األدنى إلغاثة الالجئين، عمان

 .  12-10، ص)المرجع السابق( أطلس المخيمات، 11 

 . 10، ص )المرجع السابق( أطلس المخيمات، 12
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، مما يعني استحالة تحسـين أوضـاع        %10.7البشري حيث بلغت    ارتفاع نسبة المساكن التالفة وغير الصالحة لالستخدام         •

السكان السكنية وفق خطة تطويرية عادية، خاصة وانه ال يمكن إحداث تحسين ملحوظ في مخيمات تعاني نسبة عالية مـن                    

، مخيم مادبـا    %22، مخيم الطالبية    %15، مخيم النصر    %20، مخيم الحسين    %25مخيم الوحدات   (مساكنها من التلف،    

 . 13دون اتباع خطة طوارئ وإنقاذ%) 15، مخيم اربد 30%

، مما يعني أن هناك نسبة من المساكن ما تـزال مشـيدة             %86.7تقدر نسبة المشيد من المساكن بالطوب واألسمنت بنحو          •

 مسكناً مشـيداً مـن      4286. (14من مساكن المخيمات  % 13.3بالصفيح واالسبست ومواد أخرى غير صحية تبلغ نسبتها         

وعليه فان المشاكل ستزداد تأزماً، وحلها ال يمكن إنجازه بتقديم مساعدات بسيطة، كما كان األمر عليـه                 ) ح وما شابه  الصفي

 .خالل العقود المنصرمة، الن المشكلة على ما يبدو مرتبطة ارتباطا وثيقا بحل قضية الالجئين حال جذريا وعادال

 

 الفقر  والبطالة  في  المخيمات: 1-4
داث تنمية حقيقية دون العمل بجديه على مكافحة البطالة والفقر، وبما انه لم تجر دراسات مسحية شاملة لموضوعي                  ال يمكن إح  

، فان الحديث عن البطالة والفقر يبقى موضـوعاً شـامالً           )2000أو على األقل لم يعلن عن مثل ذلك حتى عام           (البطالة والفقر   

 .وعاماً

 

/ ما نشرته األمـم المتحـدة       ) على سبيل المثال  (ؤشراً حول نسبة الفقر في المخيمات،       ومما ورد حول موضوع الفقر ويعطي م      

، 1998المنشـور فـي نيويـورك       (،  "مشاركة المجتمعات المحلية في التنمية الحضرية في منطقة االسكوا        "االسكوا في كتاب    

وحيـث  " ئية ال ضمان للملكية فيها    من سكان عمان يعيشون تحت عتبة الفقر وغالبيتهم في مستوطنات عشوا          % 25).  "38ص

أن المخيمات هي من أبرز هذه التجمعات العشوائية في عمان وال ضمان للملكية فيها، بالتالي فان ما يفهـم أن نسـبة الـذين                        

ودون الخوض بتفاصيل انواع الفقر وتعريفاته،      . من السكان % 25يعيشون تحت عتبة الفقر في المخيمات ال يمكن أن تقل عن            

 .ا ال يقل عن ربع سكان المخيمات يعيشون تحت خط الفقر األكثر تشددافإن م

 

الصادر عنها، البيانات التالية عن حالتي البطالة والفقر فـي          " أطلس المخيمات "ويذكر أن دائرة الشؤون الفلسطينية عرضت في        

 ).3(المخيمات والمبينة في الجدول رقم 

 

                                                 
13  The Hashemite Kingdom of Jordan, Department at Palestinian Affairs, The Annual Report, 1997. 
 . 24، ص)المرجع السابق(، 1997   تقرير دائرة الشؤون الفلسطينية 14
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 )3(جدول رقم 

 1997لمخيمات في األردن معدالت البطالة والفقر في ا

معدل البطالة  اسم المخيم 

% 

نسب األسر التي تعيش 

 %تحت خط الفقر 

عدد األفراد الذين يعيشون تحت خط 

تقدير اعتمادا على النسبة (الفقر 

 )السابقة
 10081 22 19 مخيم الوحدات 1

 3910 14 18 مخيم الحسين  2

 غير متوفر 25 20 مخيم االمير حسن 3
 415 13 22 الطالبيةمخيم  4

 غير متوفر 17 21 مخيم مادبا 5
 5294 14 20 مخيم حطين 6

 2051 13 20 مخيم الزرقاء 7

 غير متوفر 14 23 مخيم السخنة 8
 28256 38 21 مخيم البقعة 9

 2420 18 22 )غزة(مخيم جرش  10

 2616 19 24 مخيم سوف 11

 3786 21 21 مخيم الحصن 12

 4763 22 20 مخيم اربد 13

 63592   المجموع

The Hashemite Kingdom of Jordan, Department of Palestinian Affairs المصدر :  
ATLAS OF PALESTINIAN REFUGEE CAMPS IN JORDAN, Table No. 19 and 20, p.39 and p.40. 

 .31/12/98 تحت خط الفقر بعدد السكان، كما نشرت األونروا في تم احتساب عدد األفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر بضرب نسبة األسر التي تعيش •

 

 :هي) 3( ولعل أبرز االستنتاجات حول المعدالت والنسب الواردة في الجدول -

أن مالحظات دائرة الشؤون الفلسطينية تؤكد أن التقديرات صدرت عن المتخصصين في شؤون المخيمات، مما يبقيها فـي                   .1

الهتمام بإجراء دراسات متخصصة حول الفقر والبطالة، النه ال يمكن وضع أي خطط تنمويـة               دائرة التخمين، ويستوجب ا   

 .دون الوقوف على حقيقة األمر

ال يمكن إيراد معطيات دقيقة حول معدالت البطالة واعداد العاطلين عن العمل، النه ال يتوفر نشرات او معطيات حول عدد                     .2

 . 15القوى العاملة داخل المخيمات

حظ أن المعدل العام للبطالة في المخيمات مرتفع إجماالً، لكن نسبة البطالة ترتفع بشكل ملحوظ في المخيمات البعيدة              من المال  .3

 %.24، مخيم سوف %22) غزة(، مخيم جرش %23، مخيم السخنة %22عن المدن الرئيسية، مثل مخيم الطالبية 

                                                 
 تعبـر عـن الحقيقـة،       عندما عرض الباحث المعدالت المنشورة على عشرة نشطاء من اداريي المؤسسات في المخيمات لم يوافقوا عليها، واعتبروها منخفضة وال                  . 15

 ولكنهم ال يملكون أرقاماً أو معدالت اخرى حول الموضوع
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ا اسر فقيرة، هي نسبة تقديرية، اعتمد واضعوها على تقديرات          إن نسبة األسر التي تعيش تحت خط الفقر أو التي يطلق عليه            .4

األونروا، حسب تعريفاتها غير المنشورة، وتقديرات لجان الصدقات والزكاة التي تعتمد معاييراً تختلف عما هو متبـع فـي                   

وف على حجم األسر    وحيث انه لم تقم أي جهة في المملكة بمسوحات داخل المخيمات، أو على صعيد المملكة للوق               . األونروا

التي تعيش تحت خط الفقر، فال يمكن االرتهان لتعريفات األونروا، أو مقاييس لجان الصدقات والزكاة، التـي تميـل إلـى                     

اعتبار األيتام وبعض االرامل بانهم هم الفقراء، الن هذا االعتبار مرتبط بإمكاناتها وصالحياتها، لذلك فان النسب المـذكورة   

 . نسب تفيد كمؤشرات عامة، وان اعالن الحكومة عنها يؤكد بان األوضاع أسوء بكثير من ذلكهي) 3(في الجدول 

حيث تصل في مخيم البقعـة الـى        % 20إن الملفت للنظر هو ارتفاع نسبة الفقر في عدد من المخيمات، وبنسبة تزيد على                .5

 شخصاً، وفـي    7279ي يبلغ   من أصل عدد سكان   % 25 شخصاً، وفي مخيم النصر الى       74.359من ما مجموعه    % 38

من % 21 شخصاً، وفي مخيم الحصن يشمل الفقر        45,824من مجموع   % 22مخيم الوحدات حيث تصل نسبة الفقر الى        

مما .  شخصاً 21,648من عدد سكانه البالغ عددهم      % 22 شخصاً، وفي مخيم اربد      18027إجمالي سكانه والبالغ عددهم     

مما يعنـي أن نسـبة      % ) 29.14(ونسبتهم  . ات الخمسة يعيشون تحت خط الفقر        الجئاً في هذه المخيم    48,706يعني أن   

 .الفقر في هذه المخيمات مرتفعة جداً

، %23.4إن نسبة الالجئين في المخيمات العشرة المعتمدة من قبل األونروا الذين يعيشون تحت خط الفقر تبلغ بالمتوسـط                    .6

 .ر في المخيماتومهما كانت درجة دقتها فإنها مؤشر على تفشي الفق

 

  الخدمات  األساسية  المتوفرة  في  المخيمات-1-5
ويحتاج وصف الخدمات وتحليلها إلى بحث مسـتقل يقـوم بـه            . يعاني سكان المخيمات من تدني مستوى الخدمات المقدمة لهم        

الخدمات المقدمة فـي    متخصصون في هذا المجال، ولكن في ظل غياب مثل هذه الدراسة نكتفي هنا ببعض اإلشارات الى واقع                  

 .المخيمات الفلسطينية في األردن

من المعروف أنه قد ُأنيط باألونروا، بالنيابة عن األمم المتحدة ومؤسساتها، مهمة تقديم كافة الخدمات واالحتياجـات األساسـية                   

، على إثـر عمليـة   8/12/1949، بتاريخ )302-17(لالجئين منذ إنشائها بموجب القرار الصادر عن الجمعية العمومية رقم       

، وذلك إلى جانب الدور الموكل اليها بالتأهيل والمسـاعدة          1948الطرد الجماعي التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في حرب          

، واتفق على أن تقوم األونروا بالتعاون مع الحكومات المضيفة بتقديم اإلغاثة ووضع البرامج المتعلقة بذاك، والتـي                  16والمتابعة

 االستقصاء االقتصادية التابعة لألمم المتحدة، وقد شكلت الجمعية العمومية لجنة استشارية لالونروا تتألف مـن                أوصت بها بعثة  

سـورية  (ممثلين عن كل من فرنسا وتركيا والواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وبلجيكا واليابان والدول العربيـة المضـيفة     

وا ترعى جوانب حياة الالجئين في الدول المضيفة على الصعد التعليمية والصحية            ، وعليه أخذت األونر   )ولبنان واألردن ومصر  

والخدمات العامة واإلغاثة، علماً بأن هذه الخدمات تنطلق من نقطة هامة، وهي تقديمها لشعب الجئ اعتبرته الهيئات الدولية في                   

 .وضع اللجوء المؤقت حتى يتمكن من حل قضيته

 

الخمسينات مخيمات اللجوء إليواء الالجئين، وافتتحت العديد من المكاتب والمراكز، وبدأت بتوزيـع             أقامت األونروا في اوائل     

الخيام والبطانيات ومن ثم المواد التموينية والخدمات االجتماعية، ثم أخذت تحسن من نوع خدماتها تدريجياً، فأقامت مساكن من                  

خيمات، واقامت فيما بعد وحدات سكنية بدال من الطوب الطيني وعملـت            الطوب االسمنتي وبما يتناسب والطبيعة الجغرافية للم      

                                                 
 .18، ص1981لبنان،  - بيروت) 1981-1947( مؤسسة الدراسات الفلسطينية، قرارات االمم المتحدة بشان فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي، المجلد األول 16
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واستمرت األونروا بتقديم خدماتها بشكل مرٍض نسـبياً، حتـى عـام            . على سقف الغرف بالطين ومن ثم بالزينكو، وغير ذلك        

غاثة، واستعاضـت   ، حيث بدأت إدارتها تعلن عن وقوع عجز في ميزانيتها نظرا لقلة مواردها، واوقفت مخصصات اال               1982

عنها بتقديم مساعدات بسيطة لالسر المعدمة، وظلت األسر التي تحظى بهذا الدعم والمساعدة ال تمثل نسبة ضئيلة من مجمـوع                    

. الالجئين، واستمر، بعد ذلك، التراجع في تقديم الخدمات، مما قاد إلى اعتقاد البعض أن األونروا تمهد لالنسحاب مـن دورهـا          

 ساهمت بالمحافظة على أوضاع المخيمات لتبقـى        1982 والمعونات التي قدمت في الفترة السابقة على عام          ورغم أن الخدمات  

شبيهه باألوضاع التي كانت عليها عند نشؤها، إال أن تراجع دور األونروا أدى إلى تـدهور األوضـاع التعليميـة والصـحية                      

سسات أهلية، وخاصة الجمعيات الخيريـة، والـى اللجـوء إلـى            والخدماتية األخرى، ودفع بالسكان للعمل في اتجاه إنشاء مؤ        

وبهذا الصدد البـد   . مؤسسات حكومية وغير حكومية أردنية وغير أردنية لإليفاء باحتياجات الالجئين من إغاثة وتأهيل وغيرها             

 :من القاء الضوء بإيجاز على حجم ونوعية الخدمات المتوفرة في المخيمات

 

 خدمة التعليم . 1

 مدرسة تابعة لها في االردن، وهـي تسـتقبل طلبـة المرحلـة              198 مدارس داخل المخيمات من اصل       106األونروا  أقامت  

وأقامت حكومـة   . ينتقل الطالب الراغب بإكمال تحصيله العلمي بعد ذلك إلى المدارس الحكومية          . األساسية حتى الصف العاشر   

يمات قائمة خارج عمان العاصمة وبعيدة عـن التجمعـات السـكانية             مدارس ثانوية في ستة مخ     10المملكة األردنية الهاشمية    

، وعلى سبيل المثـال اسـتوعبت مـدارس األونـروا فـي األردن              17 مدارس لإلناث وأربع مدارس للذكور     6األردنية، منها   

لطـالب  ، وهذا يعني تناقص عدد ا     98/99 طالباً في العام     141,214 مقابل   99/2000 طالباً في العام الدراسي      139,778

الملتحقين بمدارس األونروا، ويرجع السكان ذلك الى اإلجراءات المعقدة التي تتبعها إدارة الوكالة في قبول طلبـة جـدد فـي                     

 .المدارس، والى تزايد الهجرة من المخيمات وانتقال الطلبة للدراسة في مدارس حكومية قريبة من مساكنهم الجديدة

 :ونروا داخل المخيماتمن ابرز المالحظات حول وضع مدارس األ

 18  طالبا30ً طالباً، علما أن هذا المتوسط في مدارس الحكومة في األردن يبلغ 41بلغ متوسط عدد الطلبة في الفصل الواحد . أ

 . 

داخل وخارج المخيمات في عقدي الخمسينيات والستينيات من        )  مدرسة 106(من مدارس األونروا    % 54تم بناء ما نستبه     . ب

 مبنى مدرسياً غيـر صـالح       24 مدرسة أصبحت مبانيها تصنف من ضمن االبنية القديمة جداً، و          33شرين، منها   القرن الع 

 . 19لالستعمال

 . 20من مدارس األونروا في المملكة بنظام الفترتين% 93تعمل ما نسبته . ج

 

 خدمة الصحة والعالج. 2

 مليـون   23.179ظ منذ مطلع التسعينات، أنفقت األونـروا        قلصت األونروا خدماتها العالجية لالجئين في األردن بشكل ملحو        

، علماً أن عدد الالجئين المقيمـين فـي األردن حسـب التقريـر              )21(1997 و 1996دوالر على الخدمة الصحية في العامين       

                                                 
  .28ص ،)المرجع السابق( أطلس المخيمات، 18

 .53 ص30/6/1998، وتقرير المفوض العام لالونروا في 26، ص)المرجع السابق(، 1998 تقرير دائرة الشؤون الفلسطينية السنوي  19

 . 27، ص)المرجع السابق(، 1998 تقرير دائرة الشؤون الفلسطينية السنوي 20

 .27، ص)المرجع السابق(،1998 تقرير دائرة الشؤون الفلسطينية 21

 .1997  أكتوبر 6دة، الجمعية العامة، تقرير المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى، نيويورك  األمم المتح22
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الصـحية  علماً أن ما انفق على الخدمات       .   دوالرا في السنة الواحدة    8.2مما يعني أن حصة الالجئ هي       .  الجئاً 1,413,252

 مليون دوالراً، وهذا يعني أن ما انفق علـى خدمـة مـوظفي رئاسـة                9.215المقدمة للعاملين في رئاسة األونروا يصل الى        

 مركزاً صحياً، منها    23تقدم األونروا خدماتها الصحية من خالل       . " ألف الجئ  550األونروا صحياً يعادل ما انفق على حوالي        

وتشهد هذه المراكـز ازدحامـاً      ".  مخيماً، ولم تنشئ األونروا عيادة صحية في مخيم مأدبا         12 مركزاً وعيادة أقيمت داخل      18

 زيارة، وبسبب عدم    1,819,945 بلغت   1998شديداً، ووفق منشورات األونروا فان عدد زيارات المرضى للعيادات في عام            

اب عدد المرضى لكل طبيب، ولكن، حسب قـول         نشر أرقام حول عدد األطباء العاملين في هذه المراكز فانه من المتعذر احتس            

 .نشطاء المخيمات، فإن هناك ازمة خانقة

 

 أن أعداد العيادات والمراكز الصحية في المخيمات بلغت         1998وتشير المعلومات الصادرة عن دائرة الشؤون الفلسطينية عام         

 مركزاً وعيادة خاصـة،     154ي مخيم مادبا، و    مركزاً وعيادة لالونروا، وعيادة حكومية واحدة ف       18: ( موزعة كما يلي   19122

 . مركزاً وعيادة191 عيادات لجمعيات خاصة، المجموع 3 مركزاً وعيادة لمنظمات غير حكومية، و15و

 

 191 عيادة ومركزاً صحياً تقدم خدمات مجانية أو باجور رمزية للمرضى، مـن أصـل                37من الجدير بالذكر أن هناك فقط       

فاع كلفة العالج، فان سكان المخيمات يعانون من ازمة حقيقية على صعيد الخدمات الصحية وتوفر               وفي ظل ارت  . عيادة ومركز 

 .العالج

 

 عن األوضاع الصحية للمخيمات، وقد أيد بعض نشـطاء          1999لقد لخصت دائرة الشؤون الفلسطينية في تقريرها الصادر عام          

 :المخيمات هذه المالحظات التي يمكن تلخيصها بما يلي

 .قد تم تخفيض الخدمات الصحية بشكل ملحوظل. أ

تنضب االدوية في عيادات األونروا في االسبوع الثاني من كل شهر، وال يتم صرف أدويـة للمرضـى فـي                    (قلة االدوية   . ب

 ).النصف الثاني من كل شهر

 .ارتفاع نسبة زيارات المرضى للمراكز الصحية واألطباء. ج

 .انعدام خدمة المستشفيات. د

 

 مة اإلغاثةخد. 3

 عن تقديم اإلعانات المنتظمة لالجئين، تزايدت حدة ظاهرة الفقـر وتنـامي عـدد األسـر                 1982بعد توقف األونروا في العام      

المحتاجة وباتت ظاهرة علنية، أخذت األونروا على عاتقها تقديم المساعدات الرمزية لحاالت العسر الشديد بين الالجئين، ففـي                  

 1998 وفـي العـام      ،23من الالجئين المسـجلين   % 2.49ثال، قدمت األونروا مساعدات لما نسبته       ، على سبيل الم   1997عام  

، في الوقت الذي تزيد فيه نسبة القابعين تحت خط الفقر عـن             )تقرير األونروا (من الالجئين   % 2.6قدمت مساعدات لما نسبته     

مـن الفقـراء    % 97.5(األسر المحتاجة والمعوزة    من  % 90مما يعني عملياً أن حوالي      . بين الالجئين على اقل تقدير    % 25

 .حرمت من خدمة اإلغاثة من قبل الهيئة الدولية المختصة بذلك) من السكان% 25المقدرين بحوالي 

                                                 
 .17، ص)المرجع السابق(، 1998  التقرير السنوي الصادر عن دائرة الشؤون الفلسطينية عام 23

  1999فبراير / في شباط   نشرة األونروا باألرقام الصادرة 24



 24 

 

لقد اضطر المجتمع المحلي والمحيط االجتماعي للمخيمات، وكذلك الهيئات والمؤسسـات الخيريـة علـى اخـتالف أنواعهـا                   

ديل، ونشطت لجان الصدقات والزكاة، وتعزز دور الجمعيات الخيرية، وانتشـرت ظـاهرة تأسـيس               وجنسياتها للبحث عن الب   

 بعض الجمعيـات    1992الروابط والدواوين العائلية بسبب توقف الحكومة عن ترخيص الجمعيات الخيرية، وظهرت منذ عام              

ة االجتماعية فـي المملكـة، مـن خـالل          التعاونية خاصة في مخيمات اربد والحصن وسوف والزرقاء، وتحملت وزارة التنمي          

صندوق المعونة الوطنية، بعض المسؤولية عن تقديم مساعدات شهرية منتظمة لألسر التي تثبت عوزها الشـديد، شـريطة أن                   

ة، تكون من حملة الجنسية األردنية ولها رقماً وطنياً، ولذلك لم تشمل هذه المساعدات الالجئين الذين ال يحملون الجنسية األردني                  

 .وحطين وفي مناطق أخرى) غزة(وهم متمركزون في مخيمي جرش 

 

باختصار، ونظراً لعدم إجراء مسوحات لجيوب الفقر في المخيمات، تمهد الطريق لوضع خطة شاملة لمكافحة الفقـر وبـالنظر                 

اإلغاثة والمسـاعدات ال    الى الطابع غير المنتظم والمدروس لجهود اإلغاثة ومساعدة األسر الفقيرة، فان ما يحدث على صعيد                

من قبل الفئات االجتماعية األقل عوزاً وحاجة، ومن بعض الموسرين في محاولة لتقديم المسـاعدة إلـى                 " فزعة"يعدو أن يكون    

ويالحظ أن ظاهرة األيتام والمعوزين ظهرت بشكل اكثر وضوحاً في عقد التسعينيات من خـالل انتشـار                 . االكثر حاجة وفقراً  

ومما ال بد ذكره، أن     … حيث فقدت العديد من األسر المعوزة الجهة األساس والمتخصصة بمساعدتهم واغاثتهم            أعمال التسول،   

ساحة المخيمات أصبحت مهيأة بشكل اكثر من قبل بدخول بعض الراغبين بالتغلغل بين الالجئين، وسـكان المخيمـات بشـكل                    

نية المعارضة لعملية التسوية، وتيـارات إعالميـة كجماعـة          خاص ومنهم على سبيل المثال ال الحصر بعض الفصائل الفلسطي         

اإلخوان المسلمين، وأحياناً شخصيات تقليدية لكسب تأييد الالجئين وأصواتهم في االنتخابات، وإذا ما امتلك مثل هؤالء األمـوال   

صعيد فإن هناك جمعيات    وحسن التصرف، واستغالل األوضاع، فسيكونون األقدر على السيطرة على هذه الساحة، وعلى هذا ال             

 .ولجان ومؤسسات لم تكن موجودة في السابق، أصبح لها وجوداً ملموساً وظاهراً من خالل المساعدات التي تقدمها للفقراء

 

 خدمات أخرى. 4

باشرت الحكومة األردنية بإنشاء البنى التحتية في المخيمات منذ مطلع التسعينيات، حيث كان مثل هـذا األمـر مـن مهمـات                      

 مسـكناً   1160ولم تكن الحكومة تقدم سوى خدمتي الكهرباء والماء، والتي يحصل عليها غالبية السكان، باسـتثناء                . ونروااأل

 . ، نظرا لعدم قدرة سكانها على تسديد رسوم االشتراك24يتوزعون على كافة المخيمات

ة والسخنة ومخيم جـرش والحصـن        لم يكن في مخيمات الطالبي     1998واما على صعيد شبكات الصرف الصحي، فحتى عام         

 .فقط من مساكن مخيم سوف موصولة بشبكات الصرف الصحي% 10شبكات للصرف الصحي في حين كانت نسبة ال تتعدى 

 

 لم تكن خدمة خطوط الهاتف قد وصلت الى مخيم السخنة نهائياً، وعموماً اتسمت مختلـف الخـدمات فـي                    1998وحتى عام   

، %40م الوحدات، وهكذا فان نسبة عدد المساكن التي تتمتع بخدمة الهواتف تصل الى حـوالي                المخيمات بالتدني باستثناء مخي   

 %. 25، ومخيم الزرقاء %30، ومخيم النصر %35ومخيم الحسين 

 :وأما على صعيد خدمات النظافة وجمع النفايات والمحافظة على البيئة فإنه يمكن تلخيصها كما يلي
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، وهم مسؤولون عن نظافـة      199725 عامالً في عام     359لين لصالح األونروا داخل المخيمات      بلغ عدد عمال النظافة العام    . أ

، مع العلم أن أعداد السكان في تزايد وعدد العمال ثابت أو            26 الف نسمة  272 مخيماً ويقطنها    13 دونما، تقوم عليها     5691

 .يتناقص

، ومخيم سوف ومخيم الحصن ومخيم      )غزة( مخيم جرش    ما تزال هناك مجاٍر مكشوفة تخترق شوارع وأزقة مخيمات، مثل         . ب

 .الطالبية

تنتشر القوارض بكافة انواعها في إحياء المخيمات وازقتها الضيقة، ولقد توقفت األونروا عن المساعدة بالمكافحة، أو خففت                 . ج

 .حجم مساعدتها للمكافحة

األسبوع في أحسن األحوال، والسـكان ال يملكـون وال          شح المياه النقية الصالحة للشرب، فهي تصل إلى المساكن مرة في            . د

يستطيعون اقتناء خزانات كبيرة لحفظ المياه لضيق مساحة المساكن من ناحية وعدم قدرة أسقف المساكن المساكن على حمل                  

 .أثقال مثل هذه الخزانات

 الـى   -جميعهـا -ات وقلة الوعي، أدت     اكتظاظ الطلبة في المدارس وشح المياه والفقر ونقص خدمات النظافة وجمع النفاي           . هـ

 .انتشار القمل والحشرات الضارة األخرى بين السكان
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 مقدمـة: 2-1
خيص والموافقات  تنشط في المخيمات عدة انواع من المؤسسات، وجميعها تتطلب التقدم الى الحكومة للتسجيل، ويستثنى من التر               

إدارات الدواوين، والروابط والتي ال يعترف بها القانون، ألنها ليست مؤسسات قائمة من وجهة نظر الحكومة والقانون، وتعامل                  

 .وقت الطوارئ وما شابه معاملة المحالت غير المرخصة وتغلق

 

ـ            ة لألونـروا، ومؤسسـات شـبه أهليـة،         وتتوزع المؤسسات العاملة في المخيمات ما بين مؤسسات حكومية، ومؤسسات تابع

 .ومؤسسات أهلية

وحيث أن أعمال ونشاطات وصالحيات هذه المؤسسات تكون متكاملة ومتعاونة في بعض األحيان، اال انها تكـون متنافسـة أو         

بياتهـا  متناقضة في أحيان أخرى، كان البد من القاء الضوء على حقيقة أدوار هذه المؤسسات، كما وردت في منشـوراتها واد        

 .وإفادات بعض القائمين عليها

 

 المؤسسات الحكومية: 2-2
 :تعمل في المخيمات ثالثة أنواع من المؤسسات الحكومية هي

 دائرة  الشؤون  الفلسطينية. أ

وهي مؤسسة رسمية حكومية تتبع رئاسة الحكومة في المملكة، مهمتها ادارة ومتابعة كافة شؤون الالجئين والنازحين، من خالل                  

 .كتبها الرئيسي في العاصمة ومكاتبها الفرعية في المحافظاتم

، بعد الغاء وزارة شؤون األراضي المحتلة التي كانت قد باشرت عملها في الفترة مـا بـين                  6/8/1988تم تشكيل الدائرة في     

 بالشؤون الفلسطينية   ، وقبل ذلك كان المكتب التنفيذي لشؤون االرض المحتلة هو الجهة الحكومية المعنية            1988 و 1973عامي  

، وقد سبقته في المتابعة الهيئة العليا لشؤون االرض المحتلـة وذلـك منـذ               1971/197326في المملكة وذلك خالل السنوات      

 .1971 والتي استمرت متابعتها حتى 1967احتالل إسرائيل للضفة الغربية في حزيران 

 

لنازحين في االردن، واجراء الدراسات ومتابعة الشؤون الفلسـطينية   حددت للدائرة مهام تتلخص بمتابعة كافة شؤون الالجئين وا        

بشكل عام، والتنسيق مع األونروا، ومتابعة وتسهيل معامالت الالجئين والنازحين في الدوائر والـوزارات االردنيـة، وتقـديم                  

ككلفة خدمات مباشـرة وغيـر       مليون دينار اردني     245وقدمت ما مجموعة    . المساعدات، واقامة البنى التحتية في المخيمات     

 . 199727 و1978مباشرة لالجئين والنازحين خالل الفترة ما بين 

تعتبر هذه الدائرة المسؤولة فعلياً عن كافة شؤون المخيمات وكافة التراخيص المطلوبة للمؤسسات وحتى للمحـالت التجاريـة                  

ة ألية نشاطات في المخيمات وتقديم المساعدات لها موافقـة          واالبنية، ويتطلب مزاولة المؤسسات األردنية أو العربية أو األجنبي        

الدائرة المذكورة، وهي تشرف حالياً على كافة أعمال التغيير والتطوير وتحسين مستوى الخدمات في المخيمات، وتقوم بالنيابة                 

شـية فـي المملكـة، وتقـدم     عن الحكومة بتنفيذ خطة االمان االجتماعي، وهي خطة اردنية تشمل معظم المناطق النائية والهام    

مساعداتها المادية للجان تحسين المخيمات، واالندية، واتحاد المرأة ومراكز التأهيل المجتمعي، وجمعية رعاية األسرة وجمعيـة                

 .اصدقاء االطفال
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 لجان  تحسين  المخيمات. ب

 لجنـة، ويتـراوح عـدد       13وعددها  " يملجنة تحسين المخ  "شكلت دائرة الشؤون الفلسطينية لجنة في كل مخيم اطلق عليها اسم            

، وهي لجان معينة تعتبر ممثلة للدائرة لدى السكان، وتقوم الدائرة بدعم هذه اللجـان، حيـث                 ) عضواً 13-7(أعضاء كل لجنة    

 .28 دينار أردني396,500، ما قيمته 1997قدمت لها خالل عام 

داخل المخيمات لتقديمها لدائرة الشـؤون الفلسـطينية، وتـنظم          تقبل هذه اللجان طلبات المساعدة من المؤسسات األهلية العاملة          

ويشير بعض القـائمين علـى المؤسسـات فـي          . زيارات الوفود األجنبية والعربية إلى المراكز والمؤسسات وازقة المخيمات        

لجان من قبل السكان    المخيمات إلى أن هذه اللجان هي بمثابة مجالس محلية معينة، ويطالب البعض بإجراء انتخابات حرة لهذه ال                

 .أن كان البد من استمرارها

 

 مؤسسات حكومية أخرى. ج

ماعدا مخيم النصر، كما يوجد في كل مخيم مكتب للبريد ماعدا كل من مخيم الحسين               ) شرطة(يوجد داخل كل مخيم مركز أمني       

. حكومية الوحيـدة فـي المخيمـات      ومخيم النصر ومخيم السخنة، ويوجد في مخيم مادبا عيادة صحية حكومية، وهي العيادة ال             

تباشر كل من وزارة الشباب والرياضة ووزارة التنميـة         . 29ويوجد مركزي دفاع مدني في كل من مخيم البقعة ومخيم الحصن          

االجتماعية ووزارة االوقاف، وغيرها من الوزارات والدوائر الحكومية، اإلشراف والمتابعة على المؤسسات المرخصة من قبلها               

 .يمات، وذلك من خالل مكاتبها الرئيسية أو في المحافظات، وال تتخذ لها في المخيمات أي مقار أو مكاتبداخل المخ

ويمارس المختار في المخيم دوراً نشطاً على صعيد اصدار شهادات التعريف بالسكان واخبار الوالدة، حيث ما تزال هناك نسبة                   

 . 30 من مهامال بأس بها من الوالدات تتم في المساكن، وغير ذلك

 

 ) وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى(مؤسسات األونروا : 2-3
تدير األونروا شؤون الالجئين والمخيمات وتتابعها من خالل مكاتب لها في العاصمة عمان، كما افتتحت عشرة مكاتب فرعيـة                   

وأن جميع العاملين فـي  . كتب مدير مخيم، تعينه األونروا، وهو موظف رسمي فيها        في المخيمات التي تعترف بها، ويدير كل م       

 .هذه المكاتب هم من موظفي األونروا ينفذون قراراتها، ويشرفون على المخيم بالطريقة التي تحددها األونروا

 

 مدارس للتعليم األساسي أقيمت     106ويتبع لها   .  مركزاً وعيادة صحية في المخيمات تدار بالكامل من قبلها         18أقامت األونروا   

 .وهي تعتبر مؤسسات رسمية تتبع بصورة مباشرة لالونروا. داخل المخيمات

أسست األونروا، بالتعاون مع السكان والجهات المعنية في المملكة، منذ منتصف الثمانينيات مؤسسات نوعية جديدة مثل مراكز                 

ي على ذكرها في موضع اخر من هذا البحث، خاصة انها من حيث الشـكل               للبرامج النسائية وأخرى للتأهيل المجتمعي، وسنأت     

 .والترخيص مؤسسات شبه رسمية، أما من حيث المضمون فهي تتجه لتصبح مؤسسات أهلية أو انه يجري تأهيلها لتصبح كذلك

                                                 
 .46، ص1998ائرة السنوي  انظر تقرير الد28

 .51، ص)المرجع السابق( أطلس المخيمات، 29

والمخاتير .  مختارا25ً مخاتير في كل مخيم، حيث في بعضها كالوحدات والبقعة وحطين يزيد عدد المخاتير في كل منها عن 10 يقدر متوسط عدد المخاتير بنحو 30

 .معتمدون من قبل وزارة الداخلية
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 المؤسسات شبه األهلية: 2-4
 على وجودها ونشاطاتها بشكل عـام، ويـتم تعيـين           وهي مؤسسات أسستها الحكومة أو األونروا، وتشرف الجهة التي أسستها         

أداريها من قبلها ولكنهم ال يتقاضون رواتب وأجور على عملهم فيها من الجهة المؤسسة لها، وإداريو هذه المؤسسات ال يعملون                    

زماً للجمهـور، وبهـذه     فيها بصفتهم الوظيفية في الحكومة أو األونروا، واالنتساب لها أو التعاون معها أو التبرع إليها، ليس مل                

 :ومن أبرزها. الصفات فإنها ليست رسمية كما أنها ليست أهلية بالمعنى الصحيح

 لجان  الزكاة  والصدقات.  أ

تعينها وزارة األوقاف، وتقوم بجمع الصدقات واموال الزكاة التي توردها لصندوق الزكاة في المملكة، وتشرف على توزيع مـا                   

 .وهي صاحبة الحق في تحديد األسر واألفراد المحتاجين للمساعدة. ردةمن األموال الوا% 90نسبته 

يعمل أعضاؤها عمال تطوعياً، ويستطيع السكان من خالل توقيع عرائض مؤثرة تغيير اللجنة أو بعض اعضـائها، لكـن هـذا              

 .العمل يحتاج إلى جهود كبيرة القناع المسؤولين في الوزارة بالحاجة إلى مثل هذا التغيير

 

  مراكز  البرامج  النسائية.ب

أسست بمبادرة من برامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية التابعة لالونروا، كمراكز لخدمة المرأة في المخيمات، حيث أنشئ فـي                  

كل مخيم مركز رئيس، وتفرع عن بعضها فروع ومراكز تدريبية أخرى داخل المخيم الواحد، وتقوم األونروا بتعيـين مـديرة                    

فر لها مستلزماته، تقدم هذه المراكز خدمات دورات التدريب على الخياطة والتريكو وفن التجميل وغيرها، وتساهم                المركز وتو 

في إدارتها لجان محلية من سيدات من المجتمع المحلي، حيث يقمن باالتفاق مع مدرسات ومدربات على عقد دورات تـدريب                    

ين أجورا رمزية في حالة تحقيق وفر من الدخل النـاجم عـن تحصـيل               كعمل تطوعي ال يتقاضين عليها أجوراً، وربما يتقاض       

 .رسوم هذه الدورات

إن . 1993أسس بعض هذه المراكز في مطلع عقد الثمانينيات، لكن غالبية المراكز، ببرامجها األكثر تطوراً، ُأسست بعد عـام                   

، تقوم مديرة المركز المعينة من قبل األونروا        1994م  ما يميز هذه المراكز أنها أخذت تتسم بصفة األهلية تقريبا منذ ما بعد عا             

وتمثـل دور   .  بالتشاور وبعض المشاركات بنشاطات المركز الختيار لجنة محلية إلدارة المركز والمشاركة باتخاذ القـرارات             

 .ت بنشاطات المركزاألونروا على صعيد اختيار هذه اللجان باعتماد ما تتفق عليه مديرة المركز وأكبر عدد ممكن من المشاركا

 

، واصبح ينتسـب لبعضـها حـوالي    )عضوية انتفاع ومشاركة  ( فُِتَح باب االنتساب للعضوية في هذه المراكز         1998ومنذ عام   

ومن طبيعة واهداف هذه المراكز توفير البيئة المناسبة لبرامج التوعية المجتمعية في كافة المجاالت االقتصـادية                .   امراة 150

وهـي  . جتماعية والصحية، واالرتقاء بوعي المجتمع المحلي الحتياجات وحقوق افراده وبخاصة المرأة والطفـل            والقانونية واال 

 .بهذا المعنى مؤسسات أهلية واعدة تستحق الدراسة

 

 مراكز  التأهيل  المجتمعي  لرعاية  المعاقين. ج

 ال تحتاج لترخيص من جهـة أخـرى غيـر           أسست هذه المراكز بإشراف األونروا وتحت مظلتها، وهي مؤسسات شبه أهلية،          

األونروا، وأسهمت األونروا بتوجيه القائمين عليها من أبناء المخيمات، وقدمت إليها نفقات التأسيس، وتنسق مع الجهات المانحة                 

 تطوعيـة   تقدم هذه المراكز خدماتها للمنتفعين بأجور رمزية وللمعوزين مجاناً، ويدير أعمالها لجـان محليـة              . لتوفير دعم لها  

 . عضوا11ً و9يتراوح عدد أعضاءها ما بين 
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 1991م، ومنذ ذلك الحين ُأقيمت ثمانية مراكز أخرى في مخيمات معترف بها، ومنذ عـام                1985اقيم المركز االول منها عام      

عضاء اللجنة  شكلت لجنة تنسيق عليا لهذه المراكز مكونة من رؤساء اللجان المحلية وعضو عن كل مركز يتم انتخابه من قبل ا                   

 .من احتياجاتها سنوياً% 20تشرف األونروا حالياً على المراكز صحياً، وهي ال تغطي اال حوالي .  المحلية في كل مخيم

 

 مؤسسات أهلية: 2-5
السلع التـي تخـدم المصـلحة       /  تعنى بتوفير الخدمات     31منظمات ضمن المجتمع المدني   "إن المؤسسات غير الحكومية، وهي      

، )32("منظمات غير تجارية مستهدفة للربح، تعمل عادة على أساس النشاط التطوعي والعمل المأجور في آن معـاً                العامة، وهي   

ومن ميزات هذه المؤسسات أو المؤسسات التي تعـرف      . ويعرف عن هذه المؤسسات احيانا بوصفها منظمات طوعية أو خيرية         

 .يد المحلي يسعى لخدمة المستفيدين على صعيد موقع محددأن عملها على الصع) كما في هذا البحث(بالمؤسسات األهلية 

 

وحيث أن قوانين وأنظمة العمل المؤسساتي األهلي والطوعي في المملكة تشترط تسجيلها من قبل الوزارة وموافقـة الجهـات                   

 البحث حاصلة علـى     فان سائر المؤسسات الواردة في هذا     . المعنية قبل ممارسة النشاط، كما هو الحال في كافة أرجاء المملكة          

ترخيص من الوزارات والدوائر المعنية بنشاطها، ما عدا الدواوين والروابط، والتي تقوم على أسس عشائرية أو عائلية أو حتى                   

 .1967 و1948لتقوية الترابط والتعاون بين أهالي البلدات الفلسطينية األصلية التي نزح سكانها الى األردن خالل حربي 

 :سات بمقومات العمل التطوعي، ومن أبرزهاتتمتع هذه المؤس

 .االنتساب اإلرادي الحر، حيث ينضم األعضاء لها باختيارهم ولتحقيق مصلحة ما •

 التنظيم الجماعي •

 التنوع ووجود نظام للمؤسسة تتم العودة له عند االختالف •

 

، وهي شديدة االرتباط بالمسـاحة الديمقراطيـة        وتتأثر هذه المؤسسات بقوة بالمناخ العام والظروف السياسية  والقانونية السائدة          

وكانت أسماء المرشحين الدارة هذه المؤسسات تخضع خالل العهد العرفي للموافقة األمنية، وحتى أن حصل               . المتاحة في البالد  

إلدارة، وإن  أحد المرشحين على أعلى األصوات فإن القوانين العرفية كانت تمنح الجهات الرسمية المعنية إلغاء عضويته فـي ا                 

وعلى الرغم من إلغاء األحكام العرفيـة       . تمسكت اإلدارة المؤسسة بنتائج االنتخابات تصبح الهيئة اإلدارية بكاملها غير شرعية          

والقوانين االستثنائية في مطلع التسعينات، إال أن من المعتقد أن الموافقات األمنية ال زالت تفعل فعلها في إقرار نتائج انتخابـات      

 .سات األهليةالمؤس

 مؤسسة وفرعا ومركزاً لمؤسسة أهلية وشبه أهلية متواجدة في المخيمات، وتتباين مـن              148في ظل هذه األوضاع فان هناك       

إن الفقرات التاليـة تلقـى   . حيث البنية ونطاق العمل ومستوى التنظيم والخطط والتمويل والجمهور الذي تعمل له في المخيمات        

 .مؤسسات األهلية ونشاطاتها ومهامهابعض األضواء على نشأة ال

 

                                                 
مجموعة المؤسسات التطوعية الحرة التي تمأل المجال العام بين األسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير : المدني بأنه  يعرف المجتمع 31

ات واألندية والتعاونيات، أي كل ما االحترام والتراضي والتسامح واإلدارة السليمة للتنوع والخالف، وتشمل تنظيمات المجتمع المدني كالً من الجمعيات والروابط والنقاب

 ).أنظر سعد الدين إبراهيم، مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية، مصر. (هو غير حكومي وكل ما هو غير عائلي وراثي

 ).  ، ص ج1998الصادر عن االمم المتحدة، نيويورك " (مشاركة المجتمعات المحلية في التنمية الحضرية في منطقة االسكوا: "  أنظر32
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 األنديـة. أ

 نادياً، وتعتبر هذه األندية مؤسسات أهلية أردنية، تسري عليها القوانين المعمـول             17بلغ عدد األندية والمنتديات في المخيمات       

ـ                 يس معظمهـا بإنشـاء     بها في المملكة كغيرها من األندية األردنية، وقد أسست جميعها تحت اسم مراكز الشباب، وارتبط تأس

، وبعد  1987المخيمات، منها خمسة أندية أسست في عقد الخمسينيات، غير أنه وقع تحول في أوضاع هذه المراكز، وذلك عام                   

أن أوقفت األونروا إشرافها على المراكز ودعمها لها، حيث أعيد تسجيلها باسم أندية وحصلت على تراخيص بذلك مـن وزارة                    

 . مملكةالشباب والرياضة في ال

عضواً حتـى   16043إن لكل ناٍد نظامه الداخلي وهيئته العامة، وقد بلغ عدد أعضاء الهيئات العامة في هذه األندية والمنتديات                  

 وتعتبر األندية في المخيمات من ابرز المؤسسات األهلية التي تتأثر باألجواء السياسية العامة، وهي تشهد بـين                  199733نهاية  

 . تنظيمية وسياسية بين مختلف االتجاهات الفاعلة في صفوف الشعب الفلسطينيالحين واآلخر صراعات

 

تخول القوانين األندية حق جمع التبرعات وتلقي المساعدات الداخلية والخارجية مع مراعاة القوانين المعمول بها فـي الـبالد،                   

يرها واالستفادة منها، على أن تكون ضمن مساحة        وتستطيع إقامة مشاريع مدره للدخل، كإقامة المباني والمحالت التجارية لتأج         

، )كرة القدم، والسلة، والطائرة، وألعاب القـوى وغيرهـا        (أبرز نشاطات األندية تشكيل فرق رياضية       . األرض المحددة للنادي  

 صـعيد   ولقد حاز بعض هذه األندية على بطوالت لعدة العاب رياضية على          . وتنظيم مباريات محلية والمشاركة بأخرى عربية     

". الوحـدات الرياضـي  "المملكة والدول العربية ، ويصدر أحد األندية صحيفة رياضية منتشرة بشكل واسع في المملكة صحيفة          

كما لألندية نشاطات ثقافية واجتماعية، من خالل عقد ندوات واحتفاالت بالمناسبات الوطنية، ومعظـم األنديـة شـكلت لجـان                    

هذا ويعتبر المنتسبون لألندية في المخيمات      . ان األيتام وبعضها يقدم مساعدات عينية للفقراء      اجتماعية أقامت مراكز رعاية للفتي    

اكثر الفئات السكانية اعتناء بالعمل العام وأكثرها تنظيماً ووعياً، مما يجعل من أندية المخيمات من ابرز واهم المؤسسات األهلية                   

 .العاملة في المخيمات

 

 يةاتحاد  المرأة  األردن.  ب

 وضع له نظام أساسي جديد وسـجل فـي          1994، وفي عام    "جمعية االتحاد النسائي في األردن    "  تحت اسم     1974تأسس عام   

 جبل الحسين، وله فروع في كافة مـدن المملكـة           -وزارة الداخلية تحت اسم اتحاد المرأة األردنية، ومقره الرئيسي في عمان            

الوحدات والحسين والنصر   : ة تجمعات سكانية، منها ستة مراكز في المخيمات وهي        االردينة الهاشمية، وله أيضاً مراكز في عد      

 : 34ومن ابرز أهداف االتحاد).  في محافظة العاصمة، والبقعة في محافظة البلقاء، وحطين والزرقاء في محافظة الزرقاء

 .تنظيم وتوحيد جهود وطاقات المرأة األردنية للدفاع عن مكتسباتها وحقوقها .1

لدمج المرأة األردنية في تنمية المجتمع المحلي والسعي إلى تحسين مكانتها االجتماعية وتمكينها من استثمار طاقاتها                السعي   .2

 .اإلبداعية واإلنتاجية على نحو أفضل

 .السعي لتذليل العقبات التشريعية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها .3

داء واجبها لتعزيز استقالل األردن وترسيخ النهج الـديمقراطي وحمايـة السـيادة             تفعيل دور المرأة األردنية وتمكينها من ا       .4

 .والثقافة الوطنية

                                                 
 .33، ص)المرجع السابق( أطلس المخيمات، 33

 .12 و11 كما وردت في النظام األساسي التحاد المرأة األردنية ص 34
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 .المساهمة في محو أمية المرأة األبجدية والقانونية والثقافية السياسية .5

 .دعم ومساندة المرأة الفلسطينية دفاعاً عن حقوقها الوطنية المشروعة .6

سسات األردنية غير الحكومية القالئل الذي مدت نشاطها إلى ستة مخيمات بعمـل مؤسسـي            واتحاد المرأة األردنية هو من المؤ     

، 1990ويمكن القول أن التفاعل المؤسسي بين االتحاد وقطاع المرأة في المخيمات ظهر بشكل بارز ومنظم منـذ عـام       . منظم

 :يقدمها االتحاد ومراكزه في المخيماتوبالتحديد مع بداية حرب الخليج الثانية، ومن ابرز النشاطات والخدمات التي 

 .دورات محو أمية أبجدية •

 .دورات محو أمية قانونية •

 .عقد ندوات ومحاضرات حول الهموم السياسية واألوضاع الصحية واالجتماعية •

 .دورات في فن التجميل والخياطة والتريكو والكمبيوتر •

 .تقديم استشارات قانونية للنساء والفتيات •

ت مراكز المخيمات تعمل عمالً تطوعياً باستثناء تقاضي العامالت في الحضانات ورياض األطفال مكافئـات               والن كافة نشاطا  

رمزية، فان الدور الرئيسي التحاد المرأة األردنية في دعم المراكز في المخيمات يتمثل بتوفير المظلة القانونية والدعم المعنوي                  

 .قته ومحافظتهوتسهيل اتصال النساء في المجتمع، كل حسب منط

 

 الجمعيات  الخيرية  المحلية.  ج

 جمعية خيرية، افتتحت ثـالث جمعيـات        14وهي جمعيات خيرية تعمل وفق قوانين وزارة التنمية االجتماعية، وقد بلغ عددها             

 المعمول  لقد حدت القوانين  .  جمعية محلية  17منها فروع لها في عدة مخيمات، مما يعني أن عدد الجمعيات الخيرية المرخصة              

بها من زيادة عدد الجمعيات الخيرية، حيث توقف ترخيص الجمعيات في المملكة لعدة سنوات، وكذلك نقلت الجمعيات الكبيـرة                   

نسبياً، مثل العباسية وجمعية الدوايمة وجمعية الفالوجة وجمعية عجور وجمعية بيت دجن مقارها إلى خارج مخـيم الوحـدات                   

 لتحسين أوضاعها، أو لرغبة القائمين عليها بإقامة صاالت وأبنية ينتفع منها اهـالي البلـدة                وغيره، وذلك لضيق المساحات أو    

 . والجمعيات التي تنشط في صفوفهم

 

وتتشابه هذه الجمعيات في أعمالها ونشاطاتها تقريباً، ويتمثل دور الناجح من هذه الجمعيات في توثيق العالقات بين أهالي البلدة،                   

ألكثر احتياجاً، وال يتعدى نشاطها التدريبي والتربوي حدود إقامة دورات لتعليم الخياطة، أو افتتـاح صـفوف                 ومساعدة أبنائها ا  

 .دراسية لتقوية الطالب دراسياً وما شابه

 

 الدواوين والروابط.  د

بهم، بلغ عددها   بسبب توقف ترخيص الجمعيات أسس أهالي البلدان الفلسطينية وبعض العائالت الكبيرة روابط ودواوين خاصة               

وبرغم أنها تقتصـر فـي      .  رابطة وديوان، وهي غير مرخصة ونشاطاتها تنحصر بخدمة العشيرة أو أهالي البلدة وحسب             11

عضويتها على أبناء الحمولة أو أهالي البلدة األصلية، إال أنها هيئات طوعية وتنتخب هيئاتها القيادية دورياً، وتعتبر جزءاً مـن                    

 .خيماتالمجتمع المدني للم

 

 الجمعيات  والهيئات  األردنية  والعربية  واألهلية.  هـ

وقـد  . أولت عدة جمعيات أردنية وهيئات عربية سكان المخيمات اهتمامها، من حيث تقديم المساعدات وتنفيذ البرامج التنمويـة                
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معية مجلس الكنائس في    تخصصت واحدة من هذه الجمعيات بمساعدة الالجئين وسكان المخيمات بصورة شبه حصرية، وهي ج             

الشرق األدنى إلغاثة الالجئين، وهناك أيضاً جمعيات أخرى تضع ثقلها الكبير في المخيمات، مثل جمعية المركـز اإلسـالمي                   

 .الخيرية

الى جانب ذلك هناك عدة جمعيات خيرية أردنية قائمة في المدن تقدم بدورها خدمات هامة لسكان المخيمات باعتبارهم مواطنين                   

إن جميع الجمعيات الخيرية المسجلة رسمياً في المملكة تعمل وفق أنظمتها المعلنة والتي تفيد بأنها تعمل على خدمـة                   . نيينأرد

 .المجتمع المحلي في المملكة، ويحمل غالبية الالجئين وسكان المخيمات الجنسية األردنية

 

 :ية العاملة في المخيمات الفلسطينية في األردنوفيما يلي نبذة تعريف سريعة عن أهم الجمعيات والهيئات االجتماع

 جمعية  المركز  اإلسالمي  الخيرية: 1-هـ

، وهي تمارس نشاطاتها في جميـع انحـاء المملكـة           1965 سنة   143 وسجلت كجمعية خيرية تحت رقم       1963انشئت سنة   

 :األردنية الهاشمية، ومن ابرز أهدافها

 .طفال ومدارس وكليات مجتمع وجامعات تعليمية وتثقيفية، وذلك بانشاء رياض ا-

 . صحية، وذلك بانشاء مستوصفات طبية ومراكز صحية ومستشفيات-

 . انشاء مشاريع انتاجية وتدريبية تخدم المجتمع المحلي-

 . مساعدة األسر الفقيرة بما يتوفر من الصدقات والزكاة وفتح مراكز لرعاية االيتام وانشاء المراكز الحرفية لهذا الغرض-

مركز الجمعية الرئيسي في العاصمة عمان، ولها أربعة فروع في كل من الزرقاء والرمثا والمفرق واربد، وأنشـطتها مسـتقلة         

 مدرسة وروضة أطفال وحضانة في مختلـف المـدن،          43 ما مجموعة    2000عن المركز، واقامت الجمعية حتى مطلع عام        

اً وعيادة طبية في األردن، منها ست مراكز في مخيمات الالجئين            مركز 18 أقامت الجمعية ما مجموعة      31/12/1999وحتى  

 31/12/1999، وأقامت الجمعيـة حتـى       )مخيم الزرقاء، مخيم السخنة، مخيم البقعة، مخيم غزة، مخيم مادبا ومخيم النصر           (

فرعـاً ومراكـزاً     37كما أقامـت    "). مخيم جبل الحسين ومخيم غزة    (سبعة مراكز مهنية حرفية، منها مركزان في المخيمات         

مخيم حطين، مخيم غزة، مخـيم مادبـا، مخـيم          : لمساعدة الفقراء وااليتام في المملكة، منها عشرة مراكز في المخيمات، وهي          

 .35)البقعة، مخيم السخنة، مخيم الزرقاء، مخيم الوحدات، مخيم الحسين، مخيم سوف ومخيم النصر

 

   الغاثة  الالجئينجمعية  مجلس  الكنائس  في  الشرق  األدنى: 2-هـ

 ومقرها في عمان، وهي فرع للجمعية األم جمعية كنائس الشرق األوسط التي             1960وهي جمعية خيرية أردنية قائمة منذ عام        

وتمـول نشـاطاتها الـدول      . تتخذ من قبرص مقراً لها، ولها خمسة فروع في كل من غزة، القدس، الناصرة، لبنـان واألردن                

وعلى سـبيل المثـال، بلغـت       .  وتمثل في إدارة الفرع في األردن الكنائس المحلية       . نسانية األوروبية األوروبية والجمعيات اإل  

م مليون ونصف المليون دوالر، خصص منها مليون دوالر لقطاع غزة وثالثمائة ألف دوالر للقـدس                1999ميزانيتها في عام    

 . ألف دوالر للناصرةومئتي ألف دوالر لألردن وثمانون ألف دوالر للبنان ومائة وخمسون

 :تعمل جمعية مجلس الكنائس في الشرق األدنى إلغاثة الالجئين في األردن في المجاالت التالية

 الصحة. 1

                                                 
، كما افاد بصحة المعلومات الواردة عن الجمعية مشرف فرع الجمعية في مخيم البقعة بمقابلة خاصة في 2000 انظر المفكرة السنوية الصادرة عن الجمعية لعام 35

23/4/2000. 
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اقامت الجمعية مركزين صحيين في مخيمي غزة ومادبا، ويتوفر في كل مركز عيـادة اختصـاص بـاألمراض النسـائية                    

، صـارت   1998كانت تقدم خدمة مجانية، إال أنها ثم ومنذ مطلـع عـام             واألمومة والطفولة إضافة الى عيادة طب عام، و       

، وهي ال تقدم االدوية للمرضى، باستثناء أيام العمل التطوعي          )نصف دينار اردني لكل كشف طبي     (تتقاضى رسوماً رمزية    

 .التي تقام عدة مرات سنوياً

 التدريب المهني والتأهيل. 2

ي خاصة بالفتيات في مخيمات غزة  وسوف والحصن واربد والطالبية، وتقدم هذه             افتتحت الجمعية خمسة مراكز تدريب مهن     

 مولـت الجمعيـة     1999وفي عـام    . المراكز خدمات تدريبية على الخياطة والحياكة والتطريز والتريكو وتنسيق الزهور         

 .دورات حرفية للفتيان في مخيم الزرقاء من خالل نادي شباب العودة

 اخرى لمشاريع انتاجية صغيرةو/ القروض التعليمية. 3

تقدم الجمعية قروضاً مستردة دون فوائد لطلبة الجامعات وكليات المجتمع المتوسطة، ويبدأ المقترض بالسداد فوراً، وكـذلك                 

تقدم القروض لألفراد، وبشكل خاص لإلناث، لشراء معدات القامة مشاريع انتاجية صغيرة، وصارت هذه القـروض تقـدم           

 .1999أو خارجها لالجئين وغير الالجئين من المواطنين األردنيين منذ عام لسكان المخيمات 

 المرأة ومشاريع تثقيف أخرى. 4

تتعاقد الجمعية مع محاضرين ومحاضرات للحديث في شؤون المرأة من خالل التعاون مع المؤسسات القائمة في المخيمات،                 

 .36 المخيمات بتنفيذ مشروع توعية بيئية داخل1999وقد بدأت، منذ عام 

 

  جمعية أصدقاء األطفال-3-هـ

 :وتتمثل أهدافها فيما يلي. م، وهي جمعية خيرية مسجلة في وزارة التنمية االجتاعية1965تأسست عام 

 .رعاية ثقافة الطفل وتوسيع مداركه ومعارفه .1

 .االهتمام بهوايات الطفل وتنمية مواهبه .2

 .تعزيز انتماء الطفل لوطنه .3

 .هات السلوكية واإليجابية عند الطفلخلق العادات واالتجا .4

 .استقطاب األهل واألمهات وتوجيههم لألسس السليمة في تربية الطفل صحياً واجتماعياً وتربوياً ونفسياً .5

 .37مواكبة التطور العلمي لتوفير ما يستجد من أجهزة علمية متطورة، كالكمبيوتر، وخصوصاً ألطفال المناطق الشعبية .6

 :ثقافية، منها خمسة مراكز تعمل في مخيمات الالجئين الفلسطينيين، وهيوللجمعية سبعة مراكز 

وهو مركز ثقافي يحتوي علـى مكتبـة        .  بالتعاون مع نادي شباب مخيم الحسين      1984مركز جبل الحسين، وقد أنشئ عام        .1

 ألـف طفـل     11لي  تضم حوالي ثالثة االف كتاب، كما يحتوي على ثالث أجهزة كمبيوتر وتلفزيون، ويبلغ عدد رواده حوا               

 .39 افتتحت دار رعاية نهارية لألطفال تتسع لحوالي ثالثين طفال1996ً، ومنذ عام 38وآخرين من ذوي األطفال

                                                 
، كما تم الحصول على المعلومات من مقابلة خاصة مع عضوين في إدارة 1999 عمل الباحث منسقاً لمشروع التوعية البيئية في المخيمات لصالح الجمعية في العام 36

 2000أبريل/ الجمعية في نيسان 

 5 و4، ص ص  كما وردت في منشور صادر عن الجمعية بمناسبة ثالثون عاماً على الجمعية 37

 3/4/2000 األردن، في -جريدة المجد، عمان . 38

  1997منشور صادر عن الجمعية في العام . 39
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وتعتبر المكتبـة العامـة     .  بالتعاون مع وزارة شؤون االرض المحتلة      1986أنشئ عام   : مركز ومكتبة مخيم حطين الثقافية     .2

قوم المركز والمكتبة في مبنى مؤلف من ثالثة طوابق بمسـاحة إجماليـة مقـدارها               التابعة له المكتبة الوحيدة في المخيم، ي      

، ويصل عدد الكتب في المكتبة حوالي تسعة االف كتاب، ويتوفر في المكتبة ستة اجهزة كمبيوتر إضـافة الـى                    2م3000

وبالتعاون مع مركـز    ). ات سنو 6-3(فيديو وتلفزيون، ويضم المركز دار رعاية نهارية لالطفال تتسع لحوالي مائتي طفل             

التأهيل المجتمعي في المخيم تم مؤخراً افتتاح صف لدمج االطفال المعاقين باالطفال االصحاء في مرحلة ما قبل المدرسـة،                   

، هذا وقد بلغ عدد رواد المركز حوالي خمسين الف طفل ومنتفع، حيـث يضـم                99/2000وذلك منذ مطلع العام الدراسي      

 .ح في المخيم وصالة لأللعاب يستفيد منها سكان المخيمالمركز اكبر قاعة ومسر

 بالتعاون مع دائرة التطوير الحضري، ويتألف هذا المركز من غـرفتين تسـتعمل              1987انشئ عام   : مركز مخيم الوحدات   .3

 .واحدة منها كمكتبة لالطفال واالخرى كقاعة كمبيوتر والعاب والرعاية النهارية

 بالتعاون مع االتحاد العام للجمعيات الخيرية، تحتوي المكتبة علـى حـوالي             1988شئ عام   ان: مركز ومكتبة البقعة األولى    .4

ويحتوي على اجهـزة  كمبيـوتر وآالت        .  الف زائر ومنتفع   75 حوالي   1999ستة االف كتاب، وبلغ عدد زواره في عام         

 .طباعة وفيديو وتلفزيون

 25 حـوالي    1999والي الفي كتاب، وبلغ عدد رواده عـام         ، تحتوي مكتبته على ح    1994أنشئ عام   : مركز البقعة الثاني   .5

 .الف زائر ومنتفع، ويحتوي المركز على دار رعاية نهارية لالطفال تتسع لحوالي مائة طفل

 

 الجمعية  األردنية  للعون  الطبي  الفلسطيني: 4-هـ

لصحية للشعب الفلسطيني المقيم فـي      ، لتوفير المساعدة والرعاية ا    1990وهي منظمة خيرية تطوعية تأسست في األردن عام         

 .الضفة الغربية وقطاع غزه ولبنان واالردن

يدعم ويمول هذه الجمعية    . 1984وهي جمعية شقيقة لجمعية العون الطبي للفلسطينيين المسجلة في لندن والتي تأسست في عام               

 . ممولون من داخل األردن وخارجه، ولها مشاريع تؤمن استمرارية الجمعية

 .40ز أهدافهامن ابر

 .لتطوير برامجها السنوية في المعونة الطبية) لندن(تقديم الخدمات الطبية االستشارية لجمعية العون الطبي  -

 .دعم الجمعيات الشقيقة أو المشابهة لتمكينها من تحقيق اهدافها في المنطقة -

                                                 
 2000كما وردت في منشور خاص صادر عن الجمعية في نيسان .  40
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 :ولقد أقامت هذه الجمعية في المخيمات المراكز الصحية التالية

اسنان وباطنية ونسائية وأطفال، علماً بأن المركز يقـدم خدمـة           :  مخيم حطين ويغطي االختصاصات التالية      مركز صحي في   -

 الـف   17 حـوالي    1999وقد بلغ عدد مراجعي المركز في عام        . المعالجة والمختبر بأجور رمزية، ويقدم أحياناً الدواء مجاناً       

 .مريض

لقد أقيم هذا المركز الذي افتتح في       ). ئية واطفال وباطنية ومختبر   نسا: اختصاصات (-) غزة( مركز صحي في مخيم جرش       -

 .، بالتعاون مع جمعية اطباء العالم الفرنسيين وبتمويل منها2000أبريل / نيسان 

 

 هيئة  اإلغاثة  اإلسالمية  العالمية  بالمملكة  العربية  السعودية: 5-هـ

لأليتام في كافة أرجاء المملكة على شـكل مخصصـات ماليـة شـهرية              وهي هيئة عالمية لها مكتب في األردن، تقدم كفاالت          

تعتمد الهيئة في كفاالتها على     . للهيئة مراكز في مخيم مأدبا ومخيم الحصن ومخيم اربد        . ومساعدات عينية مباشرة لأليتام أسرهم    

 .وثائق رسمية تثبت حالة اليتم وحاجة اليتيم للمساعدة

 

 لعالمية في دولة اإلمارات العربية المتحدةهيئة األعمال اإلسالمية ا: 6-هـ

وهي هيئة عالمية لها مكتب فرعي في األردن، أقام هذا المكتب مركزان في األردن أحدهما في مخيم مأدبا، واآلخر في جبـل                      

وعملها . لعينيةالنصر ويقدم الكفاالت لأليتام في مخيم النصر وجبل النصر والمنطقة المحيطة، وتقدم الهيئة المساعدات المالية وا               

 .منظم، حيث تعتمد الوثائق الثبوتية الرسمية إلثبات حاجة وتقديم المساعدات بشكل مباشر لأليتام

 

 جمعية أصدقاء القدس الخيرية: 7-هـ

 :، ومن ابرز أهدافها1969جمعية أردنية مركزها الرئيس في عمان، تأسست عام 

 . مساعدة أهالي القدس والمناطق المحتلة-

 .مشاغل تدريب وتأهيل مهني ألهالي المناطق المحتلة إنشاء -

 .41 إنشاء رياض لألطفال-

 .في مخيم البقعة) خياطة(وللجمعية روضة أطفال ومركز تدريب سيدات 

 

  جمعية  الشابات  المسيحية  الخيرية-8-هـ

والتريكو، وللجمعية معـرض     ومركزها عمان، لها مركز في مخيم البقعة للتدريب على الخياطة والتجميل             1965تأسست عام   

إن من ابرز أهدافها نشر روح التفـاهم والصـداقة بـين جميـع              . دائم في مخيم البقعة لعرض منتجات األعضاء والمتدربات       

 .42الشعوب، مع مباشرة األعمال الخيرية والخدمات االجتماعية عامة

                                                 
 .1999 شباط 20 األردن، -، عمان 1999 االتحاد العام للجمعيات الخيرية، دليل الجمعيات الخيرية في األردن لعام 41

 .64، ص)المرجع السابق(، 1999 دليل الجمعيات الخيرية 42
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  الجمعية  الخيرية  لرعاية  األسرة-9-هـ

 :ومن ابرز أهدافها. ئيس في عمان ومركزها الر1969تأسست عام 

 .فتح روضة أطفال تضم أبناء النازحين والالجئين والمحتاجين •

 .فتح مركز لتعليم الخياطة والتفصيل والتطريز والحياكة •

 .فتح مركز لمحو األمية لنساء النازحين والالجئين والمحتاجين •

 .43مساعدة العائالت المتضررة جراء االحتالل الصهيوني •

 

ويحتوي كل من هـذه     . مراكز في كل من مخيم حطين ومخيم البقعة، ومركزها الرئيس يقع بالقرب من مخيم الحسين              للجمعية  

ومما يسجل لهذه الجمعية انها من ضمن المؤسسات        . المراكز على روضة لألطفال، إضافة الى دورات لتعليم الخياطة والتطريز         

 .لالجئين والنازحين، وكأنها أقيمت لغرض مساعدتهم وحسبالقليلة التي تتضمن أهدافها صراحة التوجه لخدمة ا

 

 هناك عدة جمعيات خيرية انطلقت من المخيمات، أو أن معظم أعضائها من سكان المخيمات وتقدم خدمات متنوعـة                   -10-هـ

 وتتفاوت في أهميتها، منها

ثالثة فروع فـي مخيمـات حطـين         ومقرها في مدينة الرصيفة لها       1988جمعية عجور للتنمية االجتماعية، تأسست عام        •

 .44والبقعة وسوف

 . ومقرها في عمان، لها فرع في مخيم البقعة وفرع آخر في مخيم مأدبا1981جمعية الفالوجة الخيرية، تأسست عام  •

 .جمعية بيت دجن الخيرية ومقرها عمان، لها فرع في مخيم الوحدات •

رها عمان، ليس لها فروع داخل المخيمات، وعند تأسيسها كان           ومق 1982جمعية الدوايمة للتنمية االجتماعية، تأسست عام        •

 .المقر في مخيم الوحدات

 ومقرها عمان، لها فرع في مخـيم حطـين تحـت اسـم ديـوان          1986جمعية السماعنة للتنمية االجتماعية، تأسست عام        •

 .السماعنة

س لها فروع في المخيمات فـي الوقـت          ومقرها عمان، لي   1990جمعية المجدل عسقالن للتنمية االجتماعية، تأسست عام         •

 .الحاضر

 .جمعية المالحة الخيرية ومقرها عمان، وليس لها فروع في المخيمات •

 .جمعية العباسية الخيرية ومقرها عمان، انطلقت من مخيم الوحدات، وبعد انتقال المقر لم يبق لها فروع في المخيمات •

 :لبلدات المذكورةمن أبرز نشاطات الجمعيات الخيرية الخاصة بأهالي ا

حث أكبر عدد ممكن من أهالي هذه البلدات لالنتساب للجمعية، لتحقيق ترابط اجتماعي والتعاون لخدمة وإغاثة المعـوزين                   .1

 .من أبناء البلدة

 .تقديم مساعدات مالية وعينية للمعوزين من أهالي البلدة .2

 ).والحياكة والنسيج والكمبيوتر ما شابههالخياطة (العمل على فتح مراكز للتأهيل المهني وعقد دورات مهنية  .3

 .فتح دور حضانة ورياض أطفال .4

                                                 
 112، ص)المرجع السابق(، 1999 انظر بالنسبة لألهداف دليل جمعيات الخيرية 43

 . يعمل الفرع في المخيم كمؤسسة مستقلة بالنسبة للمجتمع المحلي، وال يتعارض ذلك مع كون الفرع مرتبط بالجمعة األم44
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 .تخصيص سيارة لنقل الموتى، والمساعدة في تكفين ودفن الموتى .5

 .تقديم خدمات صحية بفتح عيادة طبية .6

 .مساعدة الطالب المحتاجين إلكمال دراستهم الجامعية .7

 

 مراكز  ودور  تحفيظ   القرآن  الكريم. و

مسجلة بموجب قانون الجمعيات لدى وزارة األوقاف ووزارة الثقافة، وتنتشر في مختلف مساجد المملكـة، وفـي                 وهي مراكز   

تحصل على تمويلها من التبرعات من جمعية المحافظة على القرآن الكريم ومن السكان، ولقد اقيمت مراكز مستقلة                 . المخيمات

 .يم، والعاملون فيها من المتطوعينعن المساجد بدعم من جمعية المحافظة على القرآن الكر

 

 مجموعة  كشفية  مستقلة.  ز

تتبع الفرق والمجموعات الكشفية ولجان الفتيات لألندية، باستثناء مجموعة صالح الدين في مخيم مأدبا وهي عضو في المنظمة                  

 .نتخاباتوقادتها متطوعون من  المجتمع المحلي، وأعضاؤها فتيان وال تجري فيها ا. الكشفية العربية

 

 الجمعيات  التعاونية. ح

 ظهر عدد من الجمعيات التعاونية في بعض المخيمات، حيث أسست حتى اآلن سبع جمعيات تعمل في أربعـة                   1991منذ عام   

مخيمات هي مخيمات اربد وجرش وسوف والزرقاء، وهي عضو في المنظمة التعاونية األردنية وتعمل بنظام التعاونيات، ولها                 

 :ة وشروط عضوية وتجري فيها انتخابات الختيار لجان ادارة ولجان اشراف، يتمثل نشاط هذه الجمعيات بما يليانظمة داخلي

إقامة جمعية تعاونية وفق أنظمة المنظمة التعاونية األردنية، وجمع األموال من أعضاء المجتمع المحلي لتكـوين رأسـمال                   .1

 .لتشغيله

 .قق أهداف كتشغيل بعض العاطلين عن العمل وتحقيق أرباح معقولة للمساهمينإقامة مشروعات استثمارية داخل المخيم، تح .2

توفير سلع للمساهمين بأسعار منخفضة عما هي في السوق، والتسهيل على األعضاء بتمكينهم من الحصـول علـى سـلع                     .3

 .وحاجات باألقساط المريحة وبأسعار مناسبة

 

 الدوليةالجمعيات  والمؤسسات  والمؤسسات  االجنبية  و.  ط

ليس الي منها فروع أو حتى مكاتب داخل المخيمات، لكن هذه المؤسسات الدولية تدعم مؤسسات محلية قائمة، وهـذا الحـال                     

منها مؤسسة انقاذ الطفل االمريكية، والتي تدعم مشاريع لمنظمات قائمة مثل جمعية اصـدقاء              . معمول به منذ بداية الثمانينيات    

 ليس ظاهراً للعيان، حيث قلما يتطرق القائمون على المؤسسات والجمعيات المحلية واالردنيـة              ودور هذه المؤسسات  . االطفال

وهناك دور ما لمؤسسة الشرق االدنى للتنمية ولمنظمة االمم المتحدة لرعاية الطفولـة وصـندوق االمـم المتحـدة                   . لهذا الدور 

 .المحلية واالردنيةاإلنمائي للمراة، ولكن هذا الدور على ما يبدو مندمج بالمؤسسات 
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 القسـم الثـالث

 الدراسـة الميدانيــة
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 المؤسسات  األهلية  وشبة  األهلية  ومؤشرات  إحصائية: 3-1
تتباين أوضاع المؤسسات األهلية وشبه األهلية من حيث طبيعتها ونشاطاتها وأعداد المنتسبين إليها، وكذلك على صعيد إمكاناتها                 

، وما سـيليه مـن   )4(فاعلها مع المجتمع المحلي، لذلك ال بد من مراعاة هذه االختالفات عند قراءة الجدول رقم   المالية ومدى ت  

 .تحليل إحصائي العداد المؤسسات نسبة العداد السكان وغيره

ينيين فـي األردن    يتضمن مسحاً عاماً العداد المؤسسات األهلية وشبه األهلية العاملة في مخيمات الالجئين الفلسط            ) 4(فالجدول  

 : منظمة موزعة كما يلي148والتي بلغ عددها 

 
 )4(جدول رقم 

 أعداد المؤسسات األهلية وشبه األهلية العاملة

 ) م2000ابريل /نيسان(في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في األردن 

 

 اسم المخيم

 

 أندية

اتحاد 

المرأة 

 األردنية

مركز 

برامج 

 نسائية

مركز 

تأهيل 

 مجتمعي

نة لج

زكاة 

 وصدقات

جمعية 

خيرية 

محلية 

وديوان 

 ورابطة

جمعية 

خيرية 

أردنية 

وعربية 

 )مراكز(

مراكز 

ودور 

تحفيظ 

القرآن 

 الكريم

مجمو

عة 

كشفية 

 مستقلة

جمعية 

 تعاونية

 

 المجموع

 17 - - 1 3 8 1 1 1 1 1 مخيم الوحدات

 11 - - 3 4 - 1 - 1 1 1 مخيم الحسين

مخيم حي االميـر   

 )النصر(حسن، 

1 1 - - 1 - 3 1 - - 9 

 5 - - - 1 - 1 1 1 - 1 مخيم الطالبية

 13 - 1 - 5 2 1 - 1 - 2 مخيم مادبا

 18 - - 2 5 5 1 1 1 1 2 مخيم حطين

 8 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 مخيم الزرقاء

 2 - - - - - - - 1 - 1 مخيم السخنة

 23 - - 1 7 8 2 1 1 1 3 مخيم البقعة

 9 - - - 5 - 1 1 1 - 1 مخيم جرش

 10 1 - 1 2 2 1 1 1 - 1 مخيم سوف

 10 1 - 1 3 1 1 1 1 - 1 مخيم الحصن

 13 4 - 1 2 2 1 1 1 - 1 مخيم اربد

 148 7 1 12 41 28 13 9 12 6 17 المجموع
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 :يمكن استنتاج ما يلي) 4(ومن الجدول رقم 

وبمراعـاة  .  شخصـاً  1840، يبلغ   31/12/1998أن متوسط عدد األشخاص لكل منظمة، اعتمادا على إعداد السكان في             •

 شخص لكـل مؤسسـة      2000زيادة السكان وتضاؤل حجم خدمات بعض هذه المؤسسات، فإن هذا المتوسط يقدر بحوالي              

 .2000أبريل /أهلية وشبه أهلية وذلك في نيسان

 .عاة فروق الحجم والموقع منظمة، مع ضرورة مرا11أن متوسط عدد المؤسسات األهلية وشبه األهلية في كل مخيم، هو  •

 .من إجمالي المؤسسات% 40.5تستحوذ ثالثة مخيمات منها هي الوحدات والبقعة وحطين، بما نسبته  •

يحتل مخيم البقعة المرتبة األولى على صعيد عدد المؤسسات العاملة فيه، ويحتل مخيم السخنة المرتبة األخيرة علـى هـذا                     •

 .الصعيد

يب سكان كل مخيم بالنسبة لخدمة المؤسسات العاملة فإنه يمكن االعتماد على الجدول رقم              ومن أجل الوصول الى حصة أو نص      

الوارد في القسم األول من البحث، لمقارنة أعداد سكان كل مخيم مع عدد المؤسسات العاملة فـي               ) 2(، وكذلك الجدول رقم     )4(

 :يالمتوسطات، وذلك على النحو التال) 5(المخيم، حيث يعكس الجدول رقم 
 )5(جدول رقم 

 متوسط عدد األشخاص لكل منظمة أهلية وشبه أهلية في المخيمات

 عدد األشخاص لكل منظمة المخيم الرقم

 2696 مخيم الوحدات .1

 2583 مخيم الحسين .2

 809 مخيم النصر .3

 638 مخيم الطالبية .4

 368 مخيم مادبا .5

 2100 مخيم حطين .6

 1972 مخيم الزرقاء .7

 2113 مخيم السخنة .8

 3233 مخيم البقعة .9

 1494 مخيم جرش .10

 1377 مخيم سوف .11

 1803 مخيم الحصن .12

 1665 مخيم اربد .13

 1840 المجموع 

 

، وبالنسبة لكل من النصر والسخنة      )4(على أعداد المؤسسات في الجدول رقم       ) 2(تم قسمة أعداد السكان من الجدول       : مالحظة

 .ستخدام إعداد السكان المقدرة من قبل دائرة الشؤون الفلسطينية في الجدول المذكورومادبا تم ا

 :يمكن استخالص ما يلي) 5(ومن الجدول رقم 

رغم ارتفاع أعداد المؤسسات في كل من مخيم الوحدات وحطين والبقعة، إال أن عددها نسبة للسكان يظل قليالً، مما يفسـر                      .1

 .على ألف وثمانمائة شخص لكل مؤسسةمقابل كل منظمة، حيث أنه يزيد      ارتفاع المتوسط العام لألفراد     



 42 

وربما يعود ذلك إلى سهولة إقامة المؤسسات       . يتمتع مخيم مادبا بأفضل نسبة لعدد السكان بالنسبة لعدد المؤسسات العاملة فيه            .2

ويلي مخيم مادبا من حيـث   . ى هذا الصعيد  فيه، ألنه يعتبر تجمعاً سكانياً اردنياً، لسكانه كامل حقوق المواطنين األردنيين عل           

 .مؤشر عدد السلكان لكل مؤسسة أهلية مخيم الطالبية ومن ثم مخيم النصر

، حيـث   )غزة(أن المخيمات األكثر فقراً في عدد المؤسسات والعمل االجتماعي المنظم هو مخيم السخنة، يليه مخيم جرش                  .3

وال يحق لسكانه إقامة منظمات أهلية      ) النظر عن أرقام األونروا   بصرف  ( الف   35يرتفع عدد سكان مخيم جرش إلى حوالي        

كما أن مخيم الطالبية، وبصرف النظر عن النسبة الواردة في الجدول، هو من           ). غير النادي (كالجمعيات الخيرية والمنتديات    

 .المخيمات الفقيرة في العمل المؤسساتي

 شخص، خاصـة    3098د األفراد إلى كل منظمة يتجاوز بكثير رقم         رغم ازدحام مخيم البقعة بالمؤسسات اال أن متوسط عد         .4

وإذا ما دقق في عدد السكان بشكل صحيح، وأضيفت إليهم اعداد الالجئين والنازحين الذين انتقلوا من المخيم إلى جـواره،                    

 .ملحوظعلماً بأنهم ما يزالون يعتبرون انفسهم من سكانه، فان متوسط عدد األشخاص لكل منظمة سيرتفع بشكل 

 

 عينـة  البحـث: 3-2
كان أحد األهداف للدراسة،إجراء مسح شامل لكافة المؤسسات األهلية وشبة األهلية، وقد كان هذا غير ممكنا نظـرا للظـروف                    

السائدة، ولذلك تم اختيار عينة غير احتمالية، تم فيها تمثيل المؤسسات حسب معايير اتفـق عليهـا فريـق البحـث وممثلـون                       

 .ية مختلفةلمؤسسات أهل

 :لقد تم اختيار خمسين منظمة وفرع ومركز تابع لمنظمة عاملة في المخيمات، واختيرت العينة ضمن المعايير التالية

 حجم الجمهور المنتسب لها. 3 طول عمر المؤسسة   . 2     "منظمة أهلية" مدى قربها لوصف. 1

 .هشهرتها ومدى تأثيرها النسبي على الوضع العام وتأثرها ب. 4

 

 : توزعت العينة حسب نوع المؤسسات كما يلي

، لكون األندية هي المؤسسات األكثر تحقيقاً لشروط ومواصفات المؤسسـات األهليـة،             " ناديا قائماً  17من أصل   " ناديا   11 .1

ألهليـة،  وهي أقدمها تاريخياً، وأكثرها شهرة، كما ينتسب إليها اعداد كبيرة من األعضاء النشطاء العاملين في المؤسسات ا                

 .وعالوة على ذلك فإنها تعكس المظاهر األكثر تنوعاً وغنى لنشاطات المجتمع المدني في المخيمات

 مراكز التحاد المرأة، على اعتبار أن االتحاد من المؤسسات األهلية المشهود لها بأهليتهـا، كمـا تـم                   6 مراكز من أصل     .2

 .أي المرأة وهي في اإلدارةاختيار هذا العدد من مراكز اتحاد المرأة للوقوف على ر

 مركزاً داخل المخيمات، لكونها األقـرب       12 مراكز تعمل على تنفيذ برامج نسائية من أصل ما مجموعه            6كما تم اختيار     .3

 .إلى المؤسسات األهلية، والنها كمؤسسات تعلن عن نفسها بأنها تنموية

مع المدني، وألنها منظمات تعلن عن نفسـها بأنهـا           مراكز، لكونها اقرب إلى منظمات المجت      9مراكز تأهيل مجتمعي من      .4

تنموية، وهي من المؤسسات التي نشطت بشكل ملموس مطلع التسعينات، لكن مستقبلها غامض في حالة رفع األونروا يدها                  

 .عنها

ـ     13لجنتي زكاة من أصل      .5 الغرض،  لجنة، لكون نشاطها متشابه مع بقية اللجان العاملة في هذا المجال، ويفي هذا العـدد ب

 .حيث أن اإلدارات تعين من قبل وزارة األوقاف ومهامها وصالحياتها محددة

 . جمعية ورابطة، لكون أعمالها متشابهة28جمعيات وروابط أهلية من أصل  .6
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 جمعية، لكون غالبية هذه الجمعيات تتخذ لها مراكز في المخيمات، وبعضها له ستة              41جمعيات أردنية وعربية من أصل       .7

 .ثرفروع أو اك

 . مركزاً وداراً، لكون نشاطاتها موحدة12مراكز تحفيظ قران من أصل  .8

 .مجموعة كشفية مستقلة واحدة، وقد أخذت لعدم وجود غيرها .9

 .يجمل أنواع المؤسسات التي تم دراستها وتوزيعها حسب المخيمات) 6(إن الجدول رقم 

 
 )6(جدول رقم 

 أعداد المؤسسات والمؤسسات التي تم دراستها 

 2000أبريل / سان ني

  

 اسم المخيم

 

 

 أندية

اتحاد 

المرأة 

األردنية 

 مراكز

مركز 

البرامج 

 النسائية

مركز 

تأهيل 

 مجتمعي

لجنة زكاة 

 وصدقات

لجنة 

خيرية 

 أهلية

مراكز 

جمعية 

أردنية 

 وعربية

مراكز 

ودور تحفيظ 

 قران كريم

مجموعة 

كشفية 

 مستقلة

 

جمعية 

 تعاونية

 

المجموع 

االستمارا

 ت

 7 - - - - 3 - 1 1 1 1  الوحداتمخيم .1
 5 - - 2 2 - - - - 1 - مخيم الحسين .2
مخيم النصر  .3

حي االمير (
 )حسن

- 1 - - - - - 1 - - 2 

 3 - - - - - - 1 1 - 1 مخيم الطالبية .4
 4 - 1 - 2 - - - 1 - - مخيم مادبا .5
 5 - - - 1 - - 1 - 1 2 مخيم حطين .6
 2 - - - - - - 1 - - 1 مخيم الزرقاء .7
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 )6(جدول رقم ) تابع(

 أعداد المؤسسات والمؤسسات التي تم دراستها 

 2000أبريل / نيسان 

 
  

اسم 

 المخيم

 

 

 أندية

اتحاد 

المرأة 

األردنية 

 مراكز

مركز 

البرامج 

 النسائية

مركز 

تأهيل 

مجتمع

 ي

لجنة زكاة 

 وصدقات

لجنة 

خيرية 

 أهلية

مراكز 

جمعية 

أردنية 

 وعربية

ز مراك

ودور 

تحفيظ قران 

 كريم

مجموعة 

كشفية 

 مستقلة

 

جمعية 

 تعاونية

 

المجموع 

 االستمارات

مخيم  .8
 السخنة

1 - 1 - - - - - - - 2 

مخيم  .9
 البقعة

1 1 - - - 1 1 - - - 4 

مخيم  .10
 جرش

1 - 1 1 1 - 1 - - - 5 

مخيم  .11
 سوف

1 - 1 1 - - 1 - - - 4 

مخيم  .12
 الحصن

1 - - - - 1 - - - - 2 

مخيم  .13
 اربد

1 - - - 1 1 - - - 2 5 

 50 2 1 3 8 6 2 6 6 5 11 المجموع 
 

 .يظهر هذا التوزيع) 7(أما توزيع هذه المؤسسات على المحافظات التي يوجد فيها مخيمات فان الجدول رقم 

لمخيمات، وإعداد المؤسسـات التـي      ، ومن المعطيات السابقة حول أعداد المؤسسات العاملة في ا         )7(ويستنتج من الجدول رقم     

 من مجمل المؤسسات العاملة، وهي موزعة بنسـب تـتالءم وتوزيـع             *%34أجاب إداريوها على االستمارة، ان العينة تمثل        

 .المخيمات والمحافظات وإعداد المؤسسات فيها، وذلك تعتبر عينة ممثلة، يمكن تعميم النتائج التي تم التوصل إليها
 

                                                 
 ). منظمة146(على عدد المؤسسات بشكل عام وهو ) 50(عن طريق قسمة عدد المؤسسات المبحوثة % 34سبة احتسبت ن:  مالحظة*
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 )7(جدول رقم 

 وزيع المؤسسات وعينة البحث حسب المحافظاتت

عدد  المحافظة 

 المؤسسات

عدد المؤسسات  %النسبة 

 المبحوثة

نسبة المؤسسات المبحوثة  من العينة% النسبة

 من المؤسسات

 42.9 36 18 28.4 42 عمان .1

 30.8 8 4 8.8 13 مادبا .2

 17.4 8 4 15.5 23 البلقاء .3

 47.4 18 9 12.8 19 جرش .4

 30.4 14 7 15.5 23 اربد .5

 28.6 16 8 19 28 الزرقاء .6

 33.8 100 50 100 148 المجموع

 

 نتائج تحليل الدراسة الميدانية: 3-3
بعد إتمام عملية تعبئة استمارات البحث وعددها خمسين، تم تفريغ المعلومات التي تضمنتها على جداول تضمنت نتائج اإلجابات                  

 .على أسئلة االستمارة

 :كما تم تحليل هذه النتائج، والتي تتلخص بثالثين نقطة، وذلك على النحو التالي

 :  سنة التأسيس-1

 .سنوات تأسيس المؤسسات العاملة في المخيمات) 8(يظهر الجدول رقم 

 
 )8(جدول رقم 

 توزيع المؤسسات حسب سنة التأسيس

 %النسبة عدد المؤسسات سنة التأسيس

1953 1 2 
1954 1 2 
1956 1 2 
1963 2 4 
1966 1 2 
1968 5 10 
1969 1 2 
1971 1 2 
1977 1 2 
1983 1 2 
1985 4 8 
1986 1 2 
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 )8(تابع جدول رقم 

 توزيع المؤسسات حسب سنة التأسيس

 %النسبة عدد المؤسسات سنة التأسيس
1989 3 6 
1990 4 8 
1991 1 2 
1992 4 8 
1994 8 16 
1995 2 4 
1996 2 4 
1997 4 8 
1998 1 2 
1999 1 2 
 %100 50 المجموع

 

 : ما يلي) 8(يالحظ من الجدول رقم 

، وهي مراكز الشباب االجتماعية، والتي سميت فيما بعد عـام           1967من المؤسسات قد أسس قبل عام       % 12أن ما نسبته     .1

 . بالنوادي1987

من المؤسسات تأسست   % 24ي أن ما نسبته     ، مما يعن  1969 و 1968من المؤسسات تأسس في عامي      % 12أن ما نسبته     .2

 .2000، وما زالت مستمرة بمزاولة نشاطاتها حتى عام 1970ما قبل عام 

شهد عقد السبعينات ركوداً وجموداً في تأسيس المؤسسات في المخيمات، حيث ال يتجاوز عدد المؤسسات التي أسست خالل                   .3

 .من المؤسسات% 4هذا العقد 

 .من المؤسسات، معظمها أقيم في النصف الثاني من الثمانينات% 18 شهد عقد الثمانينات تأسيس .4

من المؤسسات، وقـد شـهد العـام        % 54شهد عقد التسعينات النشاط األكبر في تأسيس المؤسسات، حيث أسس ما نسبته              .5

 : مما يعني تأثير واحد أو أكثر من العوامل التالية على تأسيس هذه المؤسسات. منها% 16 لوحده تأسيس 1994

 . انطالقة العملية الديمقراطية في األردن: األول

 .تفاقم األزمات االقتصادية واالجتماعية من فقر وبطالة: الثاني

 .انطالق العملية السلمية وتوقيع اتفاقية إعالن المبادئ، وتوقيع معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية: الثالث

 

 :  مجال عمل المؤسسات-2

توزيعها حسـب مجـال عملهـا       ) 9(ويبرز الجدول رقم    . سسات األهلية تعمل في ثمانية مجاالت رئيسية      أظهر البحث أن المؤ   

 :الرئيسي على النحو التالي
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 )9(جدول رقم 

 توزيع المؤسسات حسب مجال عمل المؤسسة الرئيسي

 النسبة العدد مجال عمل المؤسسة الرئيسي الرقم

 %4 2 تعليم وتدريب  -1

 %2 1 صحة  -2

 %4 2 بيمركز شبا  -3

 %22 11 المرأة  -4

 %6 3 نشاطات ثقافية  -5

 %12 6 العون واإلغاثة  -6

 %14 7 نشاطات رياضية  -7

 %36 18 )متعددة األغراض(أخرى   -8

 %100 50 المجمـــــــــوع

 

 :ويالحظ من الجدول المشار إليه آنفاً ما يلي

 .ض الجمعيات الخيرية وبعض األنديةيالحظ استمرار وجود ثقل هام للمنظمات متعددة األغراض، ويشمل ذلك بع .1

من المؤسسات تعتبر منظمات متخصصة بأنشطة محددة، بمعنى أن الترخيص الممنوح لهـا يخولهـا               % 64إن ما نسبته     .2

 .القيام بنشاطات محددة تتضمنها قائمة أهدافها المعلنة في النظام األساسي للمنظمة

 إلذن خـاص فـي      عنه كهدف رئيسي للمنظمة، وال تحتاج بوجـوده       المقصود بالعمل الرئيسي للمؤسسة هو العمل المعلن         .3

 .ممارسته، و يعني ذلك أن الترخيص الممنوح لها يخولها متابعة ذات العمل بصفة دائمة

 

، أظهر البحث أن المؤسسات العاملة في المخيمات تعمـل فـي سـتة              )45(وحول توزيع المؤسسات حسب مجال عملها الفرعي      

 :، كما يلي)10(جدول رقم مجاالت فرعية يبرزها ال

                                                 
 . والمقصود بالعمل الفرعي، أن العمل والنشاط ليس من ضمن أهداف المؤسسة الرئيسية ويحتاج كل نشاط أو عمل الى ترخيص خاص، أو أنه موسمي وغير دائم. 45
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 )10(جدول رقم 

 توزيع المؤسسات حسب مجال العمل الفرعي

 النسبة العدد مجال العمل  الرقم

 %34 17 تعليم وتدريب .1

 %6 3 صحة .2

 %2 1 مركز شبابي .3

 %36 18 ثقافي .4

 %2 1 رياضي .5

 %14 7 )متعددة األغراض(أخرى  .6

 %6 3 ال عمل فرعي .7

 %100 50 المجموع

 

 :ن أبرز ما يمكن مالحظته حول مجال عمل المؤسسات اعتماداً على إجابات قيادييها ما يليوم

في العمل الفرعي، في حين يحتل مجال الثقافة مرتبـة متـأخرة فـي العمـل                %) 36( يحتل مجال الثقافة المرتبة األولى       .1

 . كعمل رئيسيالرئيسي، مما يعني صعوبة إنشاء تنظيمات أهلية وشبه أهلية متخصصة بالثقافة

في العمل الرئيسي، بينما تراجع هذا المجال في العمل الفرعـي إلـى             %) 36( يحتل مجال تعدد األغراض المرتبة األولى        .2

، ومن الملموس أن انخفاض هذه النسبة قابلها ارتفاع في المجال الثقافي مما يشير إلى أن مجال تعدد األغـراض                    %)14(

 .ات تعنى بالمجال الثقافييشكل منفذاً ومخرجاً لتأسيس منظم

، في الوقت الذي يحتل المرتبة الثانية فـي العمـل           %)4( يحتل مجال التعليم والتدريب المرتبة السادسة في العمل الرئيسي           .3

، مما يعني صعوبة إنشاء تنظيمات متخصصة بالتعليم والتدريب مستقلة، لذلك يلجأ القائمون عليهـا إلـى                 %)34(الفرعي  

 .فرعياًاعتبارها عمالً 

في مجال المرأة كعمل رئيسي، وأن المؤسسات األخرى ال تضع مجال العمل مـع              %) 22أي ما نسبته    ( منظمة   11 تعمل   .4

 .النساء كمجال أساسي أو فرعي، مما يعني أن المؤسسات العاملة بشؤون المرأة هي تخصصية فقط

 .عملها واضح ويمكن اإلعالن عنه كعمل رئيسي وكذلك الحال بالنسبة للعمل في مجال العون واإلغاثة والمساعدات ف .5
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  وجود مجلس أمناء للمنظمات-3

من المجموع، كما يبين الجدول     % 10أظهر البحث أن المؤسسات األهلية وشبه األهلية التي يتوافر لديها مجلس أمناء ال يتعدى               

 :أدناه) 11(رقم 
 )11(جدول رقم 

 توزيع المؤسسات حسب وجود مجلس أمناء لها

 النسبة العدد  يوجد مجلس أمناءهل

 %10 5 نعم

 %82 41 ال

 %8 4 ال جواب

 %100 50 المجموع

 

ويذكر أن معظم المؤسسات التي يوجد لها مجلس أمناء هي مؤسسات قائمة خارج المخيمات ولها فـروع أو مراكـز داخـل                       

 .المخيمات

إما أنها صغيرة الحجم، أو أنها لم تلـق االهتمـام والرعايـة             يشير الجدول أعاله أن غالبية المؤسسات العاملة داخل المخيمات          

 .الالزمة من قبل شخصيات المجتمع بعد

 

  الهيئات العمومية-4

 . يظهر نسب وجود الهيئة العمومية) 12(من المؤسسات يوجد لها هيئة عمومية، والجدول رقم % 62أظهر البحث أن ما نسبته 
 )12(جدول رقم 

 ود هيئة عمومية لهاتوزيع المؤسسات حسب وج

 النسبة العدد هل يوجد هيئة عمومية

 %62 31 نعم

 %36 18 ال

 %2 1 ال جواب

 %100 50 المجموع

 

 :يمكن استنتاج ما يلي) 12(ومن الجدول 

 .من المؤسسات العاملة في المخيمات تعتبر أهلية بمعنى إتاحة المجال للسكان والجمهور لالنتساب لها% 62ما نسبته  .1

من المؤسسات شبه أهلية، تقدم خدماتها للجمهور وال تتبع إدارياً ومالياً لمؤسسات حكوميـة ومـا شـابه،                  % 38بته  ما نس  .2

 امرأة،  69 عضواً، والمتوسط العام لعدد النساء في الهيئة العمومية          490ومتوسط عدد أعضاء الهيئة العمومية لكل منظمة        

مية لكل منظمة، إذا ما تم استثناء مراكز اتحاد المرأة ومراكز البرامج            ، أما متوسط عدد أعضاء الهيئة العمو      %14أي نحو   

%. 5 امرأة، أي نحـو      31 عضواً، وفي هذه الحالة أيضاً يبلغ متوسط عدد النساء في الهيئة العمومية              582النسائية، فيبلغ   

 .مما يعني انخفاض مشاركة المرأة في المؤسسات غير المتخصصة بشؤون المرأة

من المؤسسـات يقـل   % 25ؤسسات والمؤسسات في أعداد أعضاء هيئاتها العمومية، حيث أظهر البحث أن ما نسبته          تتباين الم 
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من المؤسسات يتراوح عدد أعضاء هيئتها العمومية مـا         % 18.8 عضواً، وأن ما نسبته      55عدد أعضاء هيئتها العمومية عن      

 .سسات التي لها هيئات عمومية صغيرة الحجممن المؤ% 43.8مما يعني أن ما نسبته .  عضوا150ً و120بين 

 

وأن .   عضواً 500 و 170من المؤسسات يتراوح عدد أعضاء هيئتها العمومية ما بين          % 21.7كما أظهر البحث أن ما نسبته       

مـن  % 25 عضواً، وأن ما نسـبته       950 و 600من المؤسسات يتراوح عدد أعضاء هيئتها العمومية ما بين          % 9.5ما نسبته   

 . عضوا1800ً و1000ت يتراوح عدد أعضاء هيئتها العمومية ما بين المؤسسا

 .من المؤسسات المبحوثة% 34.5 عضو هي األندية، ونسبتها 600ويذكر أن المؤسسات التي يزيد عدد أعضاء هيئتها على 

 

أة فـي هيئاتهـا     من المؤسسات ال تشـارك المـر      % 54.6وحول عدد النساء في الهيئات العمومية أظهر البحث أن ما نسبته            

مـن  % 18.1من المؤسسات تنتسب لهيئتها العمومية أقل من ثمان نسـاء، وأن مـا نسـبته                % 9.2العمومية، وأن ما نسبته     

من المؤسسات تنتسب لهيئتها العمومية ما      % 18.1 امرأة، وأن ما نسبته      100 و 20المؤسسات تنتسب لهيئتها العمومية ما بين       

 . امرأة370 و150بين 

 

 عضواً فهي مراكز اتحاد المـرأة، أمـا         150ذكر أن المؤسسات التي تنتسب لهيئاتها العمومية نساء يزيد عددهن على            هذا، وي 

 .انتساب المرأة للمنظمات األكبر حجماً كاألندية فما زال محدوداً

 

  الهيئات اإلدارية-5

، وأنه قد تم إجراء     )13(يظهر في الجدول رقم     من المؤسسات كما    % 53أظهر البحث أنه توجد هيئة إدارية منتخبة فيما نسبته          

 عضواً، فيما المتوسط    7,7 كان   1999من المؤسسات، وأن متوسط عدد أعضاء الهيئة اإلدارية لعام          % 49انتخاب مباشر في    

أة ، حيث أن أعداد عضوية النساء في المؤسسات غير المتخصصـة بـالمر            ) امرأة 3.54(العام لعدد النساء في الهيئة اإلدارية       

 عضواً فقط بالنسبة للمنظمات التي ال تعمـل         1.42منخفضة جداً، وأظهر البحث أن متوسط عدد النساء في الهيئة اإلدارية بلغ             

 .  عضوا7.5ًمباشرة في مجال المرأة، وينخفض متوسط عدد أعضاء الهيئة اإلدارية في هذه الحالة الى 
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 )13(جدول رقم 

 ية لهاتوزيع المؤسسات حسب وجود هيئة إدار

  هل يوجد هيئة إدارية منتخبة

 النسبة العدد

 %53.2 25 نعم

 %46.8 22 ال

 %100 47 المجموع

 

من المؤسسات بلغ عدد أعضاء هيئتها اإلداريـة ثالثـة أو           % 16 فإن ما نسبته     1999وحول عدد أعضاء الهيئة اإلدارية لعام       

منها عدد أعضاء هيئتها    % 50أو أكثر من ثالثة أعضاء، وما نسبته        منها بلغ عدد أعضاء إدارتها سبعة       % 28وما نسبته   . أقل

 15عـدد أعضـاء اإلدارة      % 4 عضواً، وما نسـبته      13عدد أعضاء اإلدارة    % 2 عضواً، وما نسبته     11-8اإلدارية ما بين    

 .عضواً

 

ضاء أو أقـل، ممـا يعنـي        من المؤسسات بلغ عدد أعضاء هيئتها اإلدارية أربعة أع        % 17.5ومما أظهره البحث أن ما نستبه       

داخل اإلدارة، مما أدى    ) كما أشار بعض المستجوبين   (وجود مشكلة على صعيد قيام اإلدارة بمتابعة أعمالها، أو أن هناك مشاكل             

 .الى ابتعاد بعض أعضاء اإلدارة أو استقالتهم منها

 حيث بلغت نسبة المؤسسات التي بلغ عدد أعضـاء   وفي حالة استثناء المراكز النسائية واتحاد المرأة فإن النسب ال تختلف كثيراً           

 .من المؤسسات% 20.1الهيئة اإلدارية فيها ثالثة أعضاء أو أقل 

 

  الناشطون في تنظيم عمل المنظمة-6

وفي حالـة اسـتثناء     .  شخصاً بشكل عام   24.3أظهر البحث أن متوسط عدد الناشطين في تنظيم أعمال ونشاطات المنظمة بلغ             

 شخصاً، مما يعني أن متوسط عدد النشـطاء فـي المؤسسـات غيـر               26.5اكز النسوية يرتفع المتوسط الى      الوضع في المر  

 .الوضع على هذا الصعيد) 14(المتخصصة بشؤون المرأة يرتفع عما هو عليه الحال في مراكز المرأة، ويبرز الجدول رقم 
 )14(جدول رقم 

 ونشاطات المنظمة توزيع المؤسسات حسب أعداد الناشطين في تنظيم عمل 

المؤسسات بشكل عام النسبة  عدد الناشطين 

% 

المؤسسات باستثناء 

 %مراكز المرأة النسبة 

 7.7 8.3  أشخاص أو أقل1.4

 41.0 41.0  شخصا2.5-15ً

 35.9 35.0  شخصا3.16-30ً

 15.4 14.7 30أكثر من .4

 100 100 المجموع

 :  ما يلي،)14رقم (ومن أبرز المالحظات على الجدول أعاله 

اختلط األمر على بعض المستجوبين واعتبروا كل مساهم في اإلدارة أو العمل أو النشاط على مختلف أشكاله نشـاطاً فـي                      -1
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المنظمة، وأشار بعضهم الى أن النشطاء هم الذين يشكلون الهيئة العمومية الفعلية، مما يعني أن هناك إمكانية لالستفادة من                   

 .كمؤشر ألوضاع الهيئات العمومية الفعلية) 14( الجدول األعداد والنسب الواردة في

 : في حالة استثناء مراكز المرأة من المؤسسات يبرز المؤشرين التاليين -2

ترتفع نسبة المؤسسات المتخصصة بشؤون المرأة والتي يقل عدد الناشطين فيها عن أربعة أشخاص عما هو الحال فـي                   : األول

 .المؤسسات األخرى

 شخصاً عما هو الحـال فـي        35سبة المؤسسات المتخصصة بشؤون المرأة، والتي يزيد عدد الناشطين فيها على            تقل ن : الثاني

 . المؤسسات األخرى

مما يعني وجود خلل واضح في أعداد النشطاء في المؤسسات المتخصصة بشؤون المرأة بشكل يفوق الخلـل الموجـود فـي                     

 .المؤسسات األخرى

 

 دات وشبكات عضوية المؤسسات في اتحا-7

تنتسب غالبية المؤسسات األهلية وشبه األهلية العاملة في المخيمات والحاصلة على ترخيص عمل الى اتحـادات او مؤسسـات                

أكبر، وكافة االتحادات والشبكات والمؤسسات األم هي أردنية، كاتحاد الجمعيات الخيرية واتحاد كرة القدم واتحاد كرة الطـائرة                  

أما المؤسسات التـي مـا      .  اضية، واتحاد المرأة األردنية ولجنة التنسيق العليا للجان التأهيل المجتمعي         وغيرها من اتحادات ري   

زالت غير منضمة التحادات أو لجان عليا مثل مراكز البرامج النسائية فإن القائمين عليها بصدد تشكيل لجنة عليا على مستوى                    

 .المملكة

 

من المؤسسات العاملة في المخيمات منتسبة التحاد أو شبكة عامة، علمـاً            %) 80.6 (ومن إجابات القائمين على المؤسسات فإن     

هل المنظمة عضو فـي اتحـاد أو      "لم يجيبوا على السؤال     )  مؤسسة 50 مؤسسة من    14مندوب  (من العينة   % 28أن ما نسبته    

أن االنتساب لالتحادات هو مـن      ) يريةممثلي األندية ومراكز اتحاد المرأة والجمعيات الخ      (وأوضح بعض المستجوبين    ".  شبكة

ألن االنتساب لالتحادات يشكل مظلة قانونية ويحقق بعض الفوائد، ويسـهل أحيانـاً             .. مقتضيات الترخيص وتسهيل االنطالق     

 .عملية الحصول على مساعدات

أي منها ألي اتحاد او شبكة      وعلى صعيد االنتساب التحادات خارج األردن فإن كافة المؤسسات العاملة في المخيمات ال تنتسب               

خارج األردن، وليس لهذه المؤسسات أي عالقات منتظمة او حتى تنسيق رسمي مع أي تنظيمات او اتحادات او شبكات تعنـى                     

 .بشؤون الالجئين خارج األردن

 

  الوصف األقرب للمنظمة وطبيعة دورها-8

منها تضطلع بدور تنمـوي، ومـا       % 52ن ما نسبته    من المؤسسات تضطلع بدور خيري، وأ     % 40أظهر البحث أن ما نسبته      

هـذه األدوار وفـق إجابـات       ) 15(منها دورها ديني، وحول الوصف األقرب لطبيعة دور المنظمة يبرز الجدول            % 2نسبته  

 .المستجوبين
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 )15(جدول رقم 

 توزيع المؤسسات حسب الوصف األقرب لطبيعة دورها 

 النسبة العدد 

 %40 20 دور خيري

 %52 26 مويدور تن

 %2 1 دور ديني

 %6 3 *أخرى

 %100 50 المجموع
 .المقصود بأدوار أخرى كافة األدوار السابقة:  مالحظة*

 

 :نالحظ ما يلي) 15جدول رقم (من قراءة الجدول أعاله 

مسـتقبل، أو  إن الدور الخيري بالنسبة للمنظمات محدد ومعروف، وهو مساعدة األيتام والمحتاجين فورياً دون التخطـيط لل   -

وهـذا يـتالءم ونسـبة      . منهـا % 40التدخل في طريقة التصرف بالمساعدة، ونسبة المؤسسات التي تقوم بهذا الدور هي             

 ).لجان زكاة ولجان ومؤسسات كفالة أيتام وبعض الجمعيات الخيرية(المؤسسات القائمة على هذا األساس 

، يشـوبه   %)52(لى في الوصف األقرب لطبيعـة دور المنظمـة            إن وصف الدور التنموي، وهو الذي يحتل المرتبة األو          -

الغموض، ألن تعريف الدور التنموي ما زال فضفاضاً، وبحاجة لتحديد وضبط، حيث ما زالت غالبية المؤسسات التي تقوم                  

ر، بدور تنموي تركز في برامجها على عقد دورات خياطة وتريكو وتنسيق زهور والتجميل ودورات الطباعـة والكمبيـوت                 

وعلى سبيل  . دون وجود مناهج موحدة تشرف عليها دائرة متخصصة بالتدريب المهني، وتعترف بالشهادات الممنوحة منها             

المثال فإن وزارة التربية والتعليم ال زالت تصادق على الشهادات الممنوحة من مراكز تعليم الكمبيوتر وال عالقة لمؤسسـة                   

 .التدريب المهني باألمر

ى هامة تتعلق بدور هذه المؤسسات التنموي، وهي أن هذه المؤسسات ال عالقـة لهـا بالمتـدرب بعـد                    وهناك قضية أخر   -

التخرج، وليس لها نشاطات تذكر على صعيد توفير فرص عمل أو تسهيل مهمة الخريجين في الحصول على قـروض أو                    

 .منح إلنشاء مشاريع انتاجية

المؤسسات العاملة في المخيمات ما زال بدائياً، ال يرتقي الى ما يمكن تسـميته               وعليه فإن الدور التنموي الذي تقوم به غالبية          -

 . بالدور التنموي

 

 توفر وصف مكتوب ومنشور عن المنظمة. 9

أظهر البحث أهمية وضع المنظمة نظام أساسي وتعريف بها وبأهدافها، سواًء تقدمت بطلب ترخيص للجهـات المعنيـة أو لـم              

لى صعيد األندية والجمعيات الخيرية، سهلة، حيث يتوفر نموذج نظام أساس مقر مـن وزارة التنميـة                 تتقدم، إن هذه المهمة، ع    

االجتماعية يستطيع مؤسسي المنظمة تثبيت االسم الذي يرغبون به، وإضافة أو إلغاء بعض البنود المتعلقة بالمهام وهي بالعـادة         

نظام (من المؤسسات األهلية    % 80وصفاً مكتوباً ومنشوراً لحوالي     وفي المؤسسات العاملة في المخيمات يتوفر       . ليست جوهرية 

من % 10من المؤسسات ال يوجد فيها مثل هذا الوصف، و        % 10و) أساسي وتقارير إدارية سنوية أو نشرات تعريفية بالمؤسسة       

بة المؤسسات التي يتوفر    ومن الواضح أن سبب ارتفاع نس     . إداريي المؤسسات أجابوا أن هناك وصفاً مكتوباً ولكنه غير منشور         

 .لديها وصف مكتوب هو أن الحكومة تلزم أي منظمة تريد الترخيص بوضع نظام وإبراز تقارير للجهات المعنية
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والمؤسسات التي يتوفر فيها وصفاً مكتوباً ومنشورات هي المؤسسات األكبر واألبرز في المخيمات، مثل األنديـة والجمعيـات                  

مج النسائية، التي تعمم نشرات وإعالنات بالدورات التي تعقدها، أما المؤسسات التي ال يتوفر فيهـا               الخيرية وبعض مراكز البرا   

وصفاً مكتوباً ومنشوراً خاصاً بها لوحدها فهي التابعة بشكل مباشر لمنظمات ومؤسسات خارج المخيمات مثل لجان الصـدقات                  

 .بهوالزكاة ومراكز التأهيل المجتمعي والمراكز الصحية وما شا

 الجمهور المستهدف. 10

وعلـى  . تستهدف المؤسسات األهلية وشبه األهلية بنشاطاتها مختلف قطاعات المجتمع وفئاته، سواًء بشكل رئيسي أو فرعـي               

، %18من هذه المؤسسات، يليه قطاع الشباب مـن الـذكور   % 26صعيد االستهداف بشكل رئيس يحظى قطاع المرأة باهتمام  

أما المثقفون فيحتلون المرتبة األخيـرة      . من المؤسسات تركز عليهم   % 12طاع المعاقون المرتبة الثالثة     ويحتل قطاع الفقراء وق   

من المؤسسات تسـتهدفهم،    % 38، أما على صعيد االستهداف بشكل فرعي فإن قطاع األطفال يحتل المرتبة األولى بنسبة               2%

فر مؤسسات نقابية متخصصة بقضايا الطلبـة والعمـال فـي           وال يتو %. 16، ثم قطاع الفقراء     %26يليهم المجتمع بشكل عام     

 .المخيمات وذلك العتبارات سياسية

 .يبرز نوع الجمهور المستهدف) 16(والجدول رقم 
 )16(جدول رقم 

 توزيع المؤسسات حسب نوع الجمهور المستهدف

نوع الجمهور المستهدف 

 بشكل رئيسي

نوع الجمهور المستهدف بشكل 

 فرعي

  

 النسبة العدد سبةالن العدد

 %2 1 %18 9 الشباب من الذكور .1

 - - %2 1 المثقفون .2

 %16 8 %12 6 الفقراء .3

 %8 4 %26 13 المرأة .4

 %38 19 %8 4 األطفال .5

 %6 3 %12 6 المعاقون .6

 %4 2 - - الشباب من الجنسين .7

 %26 13 %22 11 )المجتمع (*كل ما ذكر وآخرون .8

 %100 50 %100 50 المجموع

قطاع كل ما ذكر وآخرون تعني المجتمع بشكل عام، وهي إجابات خاصة بإداريي الجمعيـات الخيريـة والـدواوين                   : مالحظة

 .والروابط التي تستهدف أهالي بلدة أو حي بكل قطاعاتهم

 

ارتفاع نسبة المؤسسات التـي  مدى تدني استهداف المؤسسات لفئة المثقفين، ومحدودية استهداف المعاقين، و ) 16(يبرز الجدول   

تتصف بتعدد األغراض أو استهداف أهالي بلدة معينة، والتي لقلة الموارد المتاحة لها واتساع نطاق عملها فإن خدماتها للفئـات                    

وما يفسر استمرار وجود هذه المؤسسات هدفها الرئيس الذي يعلنـه القـائمون عليهـا               . المستهدفة ضعيفة، وهذا هو الملموس    

ثل بإحداث تعارف وترابط بين أهالي البلدة، وتعزيز أواصر التعاون فيما بينهم، وكافة األهداف األخرى فرعية وثانويـة،              والمتم
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 .لذلك فإن استهداف فئة او جمهور معين يضعف مثل هذه المؤسسات

 

 المستوى الجغرافي لتغطية النشاطات. 11

األهلية العاملة في المخيمات تمتد لتغطي المخيمـات والمنـاطق          من المؤسسات األهلية وشبه     % 70أظهر البحث أن نشاطات     

منها تقدم  % 8منها يعمل على صعيد المخيمات في األردن كافة، بينما          % 2منها يعمل داخل المخيم، و    % 12المحيطة بها، فقط    

ـ          % 8خدمات للجمهور في األردن كافة، وفقط        ن محـل إقامتـه     منها يقدم خدمات لمن يطرق باب المنظمة، بصرف النظر ع

 .من المؤسسات على مستوى المناطق المحيطة مباشرة بالمخيم إضافة الى المخيم% 90وتعمل . وجنسيته

 

وعند االستيضاح عن سبب تقديم الخدمات خارج المخيم، أجاب المستجوبون باإلجماع أن غالبية المحيطين بالمخيمات هم مـن                  

ئمة عليها ال يفرقون بين مواطن وآخر بصرف النظر عن كونـه مـن سـكان                سكانها باألساس، وهم ومؤسساتهم واألنظمة القا     

ولقد بلـغ عـدد المسـتفيدين    .  المخيمات أو من الالجئين وغيرهم، إذا ما طرق باب المنظمة وطلب مساعدة تستطيع تلبيتها له            

، وعنـد   1999خالل عـام    )  شخصاً 2176.7(داخل المخيمات وخارجها    ) متوسط عام (مباشرة من خدمات المنظمة الواحدة      

 . شخصا2676.5ًاستثناء مراكز المرأة يرتفع المتوسط الى 

 

 المستفيدون من نشاطات المؤسسات. 12

أظهر البحث أن غالبية المستفيدين مباشرة من خدمات المؤسسات العاملة في المخيمات هم من السكان الذين تقل أعمارهم عـن                    

يبرز تصنيف المستفيدين من المنظمة     ) 17(والجدول  . لذكور واإلناث على قدم المساواة من خدماتها       سنة، ويستفيد كل من ا     45

 .1999عام 
 )17(جدول رقم 

 تصنيف المستفيدين مباشرة من خدمات المنظمة

 المتوسط التصنيف 

 2176.69 العدد الكلي للمستفيدين مباشرة .1

 %42.14  سنة15أشخاص أعمارهم أقل من  .2

 %45.9  سنة45 ولغاية 15 أعمارهم أشخاص .3

 %11.06  سنة45أشخاص أعمارهم اكثر من  .4

 %49.92 نساء .5

 %50.08 رجال .6

 

 :ما يلي) 17(ويبرز الجدول 

 . إن غالبية المستفيدين من المؤسسات هم من فئة الشباب واألطفال، وأن الفئة األقل اهتماماً واستفادة هي فئة كبار السن-

سسات كل من الذكور واإلناث بالتساوي، ولم يكن لتدني نسبة مشاركة اإلناث بالهيئات العامة واإلدارية تأثير                 يستفيد من المؤ   -

 .يذكر على مستوى تقديم الخدمات الممكنة لكال الجنسين

  فإن الوضع في المؤسسات والمؤسسـات متبـاين        1999وحول العدد الكلي للمستفيدين مباشرة من خدمات المنظمة خالل عام           
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يبـرز توزيـع المؤسسـات حسـب عـدد          ) 18(وذلك وفق نوع الخدمات وحجم المنظمة والتغطية الجغرافية، والجدول رقم           

 .المستفيدين

 
 )18(جدول رقم 

 توزيع المؤسسات حسب العدد الكلي 

 1999للمستفيدين مباشرة من خدماتها خالل عام 

المؤسسات بشكل  عدد المستفيدين 

 %عام 

المؤسسات باستثناء 

 %مراكز المرأة 

 2.6 2  شخصاً وأقل40 .1

 42.1 50  شخص500-150ما بين  .2

 23.6 24.5  شخص1000-550ما بين  .3

 23.6 18.4  شخص5000-1200ما بين  .4

 7.8 5.1  شخصاً 7500أكثر من  .5

 

 : ما يلي) 18(ويظهر الجدول 

 شخصاً في العام، وبالنسـبة للمنظمـات المتخصصـة          500-150أن حوالي نصف المؤسسات يستفيد من خدماتها ما بين          .1

 .يستفيد منها مثل هذا العدد% 42بشؤون المرأة فإن 

أن المؤسسات التي يستفيد منها أكثر من ألف شخص هي المراكز الصحية والمكتبات واألندية، حيث تحتسب كـل زيـارة                    . 2

ألندية كافة المتابعون للنشـاطات باسـتمرار مـن ضـمن           للعيادة أو المكتبة خدمة مباشرة، وكذلك يحتسب القائمون على ا         

المستفيدون من خدمات النادي، وهذا ما يفسر إجابات بعض القائمين على بعض المؤسسـات أن أعـداد المسـتفيدين مـن                     

 .خدماتها مؤسساتهم يزيد على خمسين ألف شخص

 

 العاملون في المؤسسات األهلية. 13

ومن بين العاملين في هذه المؤسسات هنـاك نحـو          .  شخصاً 6.22في المنظمة الواحدة    أظهر البحث أن متوسط عدد العاملين       

من المؤسسات لديها عاملون بشـكل  % 61وفي نفس الوقت فإن هناك   . يعملون بشكل جزئي  % 25يعمولن بشكل كلي و   % 75

ال يوجد  %) 15(باقي  أخرى توظف عاملون بشكل كلي أو جزئي، وال       % 12منها لديها عاملون بشكل جزئي، و       % 12كلي، و 

 ). بل لديها متطوعون(لديها أي عامل بشكل رسمي 

 

 دينـاراً أردنيـاً،     57.45وتشكل النساء الغالبية من العاملين في هذه المؤسسات، علماً أن متوسط الحد األدنى لألجور فيها هو                 

سبة الموظفات والعامالت في المؤسسات،      ديناراً، وهذا يفسر بشكل كبير أسباب ارتفاع ن        119.3ومتوسط الحد األعلى لألجور     

ويشارك في عمل كافة المؤسسـات      . حيث لتدني مستوى األجور عالقة بإحجام الذكور عن العمل فيها وقبول اإلناث هذا العمل             

منها يشارك بعملهـا    % 6، و %94متطوعون ال يتقاضون أجوراً، ونسبة المؤسسات التي يشارك بعملها متطوعون بشكل دائم             

 .ن لبعض الوقتمتطوعو
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 .يبرز توزيع المؤسسات حسب أعداد العاملين فيها) 19(والجدول رقم 

 
 )19(جدول رقم 

 توزيع المؤسسات حسب أعداد العاملين فيها

 %المؤسسات بشكل عام  عدد العاملين

 12.2 ال يعمل بها أحد

 46.9  عاملين5أقل من 

 28.6  عامال15ً-6ما بين 

 12.2  عامال15ًأكثر من 

 

 : ما يلي) 19(يبرز الجدول رقم 

 .ترتفع نسبة المنظمة غير المتخصصة بشؤون المرأة، والتي ال يعمل بها أحد، عما هو عليه الحال في مراكز المرأة .1

، وفي حالة استثناء مراكز المرأة فإن نسـبتها ترتفـع إلـى           %44.9 أشخاص فأكثر    7بلغت نسبة المؤسسات التي تستخدم      . 2

عني أن هذه المؤسسات تساهم في حل جزء من البطالة في المخيمات، لكن البد من اإلشـارة الـى أن األمـر                      ، مما ي  47.2%

 .مرتبط بحجم األجور وديمومة هذا العمل

 

 التغيرات على البرامج والخدمات في المنظمة.  14

من المؤسسات  % 26وما نسبته   من المؤسسات منذ تأسيسها،     % 74أظهر البحث أنه طرأ تغيرات على البرامج والخدمات في          

لم تشهد أي تغيرات، ومن إجابات إداريي المؤسسات يفهم بأن ما يزيد على نصف المؤسسات شهدت تغيرات سلبية، وتراجعت                   

 :ويفسر البعض ذلك لألسباب التالية) أو باألصح أعداد المسددين الشتراكاتهم السنوية(خدماتها وانخفض عدد المنتسبين لها 

لمؤسسون في السنوات األولى من تأسيس المنظمة، ويجتهد المجتهدون في وضع برامج ومقترحات، ويبذل بعضهم               ينشط ا *.  

جهده النجاح المنظمة، ولكن نتيجة لعدة عقبات أهمها المعوقات المالية والمادية وتُركن بعض البرامج جانباً، ممـا يحـبط                   

 .بعض اإلداريين

ف بعد توقيع إعالن المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل          .ت.دور فصائل م  يفسر البعض هذا التراجع النحسار      *. 

، مما أفقد الكثير من المؤسسات األهلية بعـض        1993، وتراجع دور السياسيين في السنوات التي تلت عام          1993في العام   

رف عليها نشطاء من الحركـة الوطنيـة        الدعم المالي وحد من إقبال الجمهور على هذه المؤسسات، والتي كان يديرها ويش            

 .الفلسطينية

بمراكزها (شهدت بعض المؤسسات، مثل مراكز البرامج النسائية ومراكز تأهيل المعاقين وجمعية المركز اإلسالمي الخيرية               *. 

 واستفادت  وجمعيات ودور تحفيظ القرآن الكريم، تغيرات إيجابية على برامجها، حيث تم تطويرها،           ) المنتشرة في المخيمات  

من العوامل سالفة الذكر، لملئ الفراغ، فنشطت على صعيد تقديم الخدمات والمساعدات لأليتام والمعـوزين وركـزت فـي         

 .برامجها على احتياجات المجتمع

 

  تقييم مشاركة المؤسسات في تقديم الخدمات للسكان-15

". ممتازة"هلية في تقديم الخدمات لسكان المخيمات بأنها        مشاركة المؤسسات األ  ) أي شخص واحد  (من الذين تم مقابلتهم     % 2قيم  
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وصفوها بأنها  %) 6(، والباقي   "متوسطة"قد قيموا هذه المشاركة بأنها      % 56وكان  ". جيدية جدا "هذه المشاركة بأنها    % 36وقيم  

داء المؤسسات علـى  من إداريي المؤسسات المستجوبين غير راضين عن أ% 62وتشير هذه النسب الى أن ما نسبته     ". ضعيفة"

 .صعيد تقديم الخدمات للسكان، ويقرون بضرورة تطويرها وتحسين أدائها

 

وعلى صعيد السكان في المخيمات فإنه من الصعوبة بمكان قياس الرأي العام تجاه مشاركة المؤسسات فـي تقـديم الخـدمات                     

ناك نسبة من السكان ال يستهان بها ال تعلـم          للسكان، حيث تتباين اآلراء حول حجم مشاركة المؤسسات أو جدوى وجودها، وه           

ومما خلصت إليه الدراسة نتيجة اللقاءات المكثفة مع اإلداريين     . بأن هذه المؤسسات تشارك في تقديم خدمات ذات جدوى للسكان         

 .  السكانوبعض المستفيدين والجمهور، فإن هناك درجة من المبالغة في تقييم مسؤولي المؤسسات لمشاركة مؤسساتهم في خدمة
 

 )20(جدول رقم 

 تقييم المؤولين لدور المؤسسات في تقديم الخدمات لسكان المخيمات

 النسبة العدد التقييم بدرجة

 %2 1 ممتاز

 %36 18 جيد جداً

 %56 28 متوسط

 %6 3 ضعيف

 %100 50 المجموع

  تمويل المؤسسات-16

ويعتبر موضـوع   . لما تعتمد مؤسسة على تمويل من مصدر واحد       أظهر البحث أن المؤسسات تتلقى تمويالً من عدة جهات، وق         

التمويل من أكثر المواضيع حساسية، ال يملك الباحث في الموضوع سوى التسليم بما يفضي به القائمين على هذه المؤسسـات،                    

أفراد ومؤسسـات  سكان مخيمات و(من المؤسسات تتلقى تمويالً من جهات محلية  % 86ومن إجابات المستجوبين فإن ما نسبته       

 .وتتلقى تمويالً من مؤسسات أخرى بشكل متقطع) أردنية حكومية وغير حكومية

من المؤسسات يتلقى تمويالً من     % 30.6من المؤسسات أنها تتلقى تمويالً من جهات عربية، وما نسبته           % 34وأفادت ما نسبته    

أعداد ونسب المؤسسات التي تتلقى     ) 21( ويظهر الجدول    من المؤسسات يتلقى تمويالً دولياً،    % 44.9جهات أجنبية، وما نسبته     

 .تمويالً، مصنفاً حسب الجهة المانحة، مع ضرورة مراعاة أن المنظمة قد تتلقى تمويالً من عدة جهات ومصادر في الوقت نفسه
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 )21(جدول رقم 

 توزيع المؤسسات حسب مصادر تمويلها
 النسبة العدد الجهة الممولة
 %86 43 نعم
 %14 7 ال

 جهات محلية

 %100 50 المجموع
 %34.7 17 نعم
 %65.3 32 ال

 جهات عربية

 %100 49 المجموع
 %30.6 15 نعم
 %69.4 34 ال

 جهات أجنبية

 %100 49 المجموع
 %44.9 22 نعم
 %55.1 27 ال

 مؤسسات دولية

 %100 49 المجموع

 : ما يلي) 21(ويبين الجدول رقم 

، وهي المؤسسات الممولة من قبـل المؤسسـات التابعـة           %14ؤسسات التي ال تعتمد على التمويل المحلي        بلغت نسبة الم  .  1

 .لألونروا وال تقبل معونات من غيرها

 .ال تعتمد أي منظمة في المخيمات على التمويل الحكومي وحده. 2

 .غير حكوميةيتسم التمويل العربي واألجنبي والدولي للمنظمات بأنه بغالبيته من مصادر .  3

 .من المؤسسات المبحوثة% 86بلغت نسبة المؤسسات التي تتلقى تمويالً حكومياً وغير حكومياً في األردن .  4

هذا مع العلم أن الحصول علـى التمويـل         . من مجموع المؤسسات  % 34بلغت نسبة المؤسسات التي تتلقى تمويالً عربياً        .  5

 مع الجهات المعنية وأحياناً الى مؤسسات وسيطة وبعلم وإشراف دائـرة الشـؤون              العربي واألجنبي والدولي يستوجب التنسيق    

 .الفلسطينية في المملكة

 

 العقبات التي تواجه عمل المؤسسات غير الحكومية.  17

من القائمين على المؤسسات األهلية وشبه األهلية العاملة في المخيمات الى وجود عقبات إداريـة، ومـا                 % 46أشار ما نسبته    

 . يبرز إجابات ممثلي هذه المؤسسات حول وجود عقبات22تعاني من عقبات مالية، والجدول % 86نسبته 
 )22(جدول رقم 

 توزيع المؤسسات حسب وجود عقبات إدارية ومالية فيها

 النسبة العدد  

 %46 23 نعم

 %54 27 ال

هــل توجــد عقبــات 

 إدارية

 %100 50 المجموع

 %86 43 نعم

 %14 7 ال

 هل توجد عقبات مالية

 %100 50 المجموع
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 : الى) 22(ويشير الجدول رقم 

منهم بوجـود عقبـات     % 46حيث أن المجيبين على األسئلة في موقع المسؤولية، وما زالوا على رأس عملهم، فإن إقرار                .  1

 .إدارية يشكل ظاهرة إيجابية في مؤسسات قائمة في مجتمع نامي

ى وجود عقبات إدارية في غالبية المؤسسات، وبعض اإلداريين يفسرون الروتين وبعض التعقيدات             يشير الواقع الملموس ال   .  2

 .اإلدارية بأنها شكل من أشكال االلتزام

يالحظ أن غالبية الذين أشاروا الى عدم وجود عقبات إدارية هم من رؤساء المؤسسات أو المقربين لهم ، ولكن عملية تأكيد                     .  3

 .قبات إدارية في مؤسساتهم يشكل قدراً ال يستهان به من الشفافية والصراحةأعضاء إدارة وجود ع

من المؤسسات تعاني من عقبات مالية، والواقع يؤكد ذلك، حيث تتسم كافة المؤسسات العاملـة  % 86يشير الجدول الى أن     .  5

ج مكاتبها طلبات اإلغاثة والمسـاعدة      داخل المخيمات بتواضع مقارها وبساطة أثاثها، وبوجود برامج طموحة وتتكدس في أدرا           

 .من قبل السكان، ولكن عدم توفر التمويل يشكل العقبة األساس لتقدمها

 

 أبرز  المعوقات التي تواجه عمل المؤسسات .  18

 :من إجابات القائمين على المؤسسات يمكن استخالص أبرز المعوقات التي تواجه عمل المؤسسات األهلية، وهي

عالقة بين المؤسسات غير الحكومية في المخيمات واألونروا، وعدم وجود تصـور مسـتقبلي لعمـل هـذه                  عدم وضوح ال  . 1

 .المؤسسات في حالة انتهاء خدمات األونروا وانسحابها الكامل من دورها

بعـض  الروتين الحكومي الذي يؤدي أحياناً الى تعطيل تنفيذ بعض النشاطات، حيث أشار بعض إداريي المؤسسات الى أن                  . 2

الجهات الحكومية ال تمنع العديد من النشاطات صراحة، لكنها تصدر األذن بالسماح بإقامة هذه النشاطات بعد فوات األوان،                  

صـدر األذن   .. وعلى سبيل المثال تقدم أحد األندية بطلب لوزارة الشباب والرياضة للسماح له بتنظيم مسابقات رمضـانية                 

صدرت الموافقة بعد   .. ، ومنظمة أخرى طلبت السماح لها بتنظيم معسكر صيفي للفتيان           بإجراء النشاط بعد العيد بأسبوعين    

 .انتهاء العطلة الصيفية بأسبوع

سيطرة النخب على المؤسسات، فأحياناً يسيطر شخص واحد على المؤسسة، ويغلق باب العضوية، إلبقاء الوضـع داخـل                  . 3

 .المنظمة لصالحه او لخدمة توجهاته دون غيرها

 حددت فترة والية إدارة المؤسسات في المخيمات بسنتين في معظم المؤسسات، وهي فترة قصيرة، ال تستطيع اإلدارة تنفيذ                   . 4

 سنوات، هذا مع العلم أنه ال تحدث تغييـرات ذات أهميـة             4 أو   3برامجها، ولذلك اقترح بعض اإلداريين أن تصبح الفترة         

 .على أعضاء اإلدارة خالل السنوات المتعاقبة

تتأثر طبيعة األشخاص القائمين على المؤسسات بطبيعة االختالفات األيدلوجية والشخصية أو العشائرية، ويتم تصـعيد أي                .  5

 .منها ليتحول الى صراع بهدف إحكام سيطرتهم على المؤسسات

 ولتخوف الكثيرين من    إن عزوف  الجمهور عن التفاعل مع عدد من المؤسسات غير الحكومية هو نتيجة اإلحباط السياسي،               . 6

أجواء هذه المؤسسات السياسية واالجتماعية، ويمنع أولياء األمور اإلناث من أفراد األسرة من التردد على هذه المؤسسات،                 

وأحياناً يتم منع الذكور من الشباب من االنخراط في هذه المؤسسات تحسباً النخراطهم في نشاطات سياسية قـد تعرضـهم                    

ا انخفض عدد المقبلين على خدمات المؤسسات نتيجة لعدم تمكنها من اإلسهام في توفير فـرص عمـل                  كم. لمساءالت أمنية 

 .للخريجات والخريجين بعد تلقيهم دورات مهنية في هذه المؤسسات،

إن وجود تباين وازدواجية في تعامل المؤسسات الحكومية مع المؤسسات األهلية داخل المخيمات، يضعف بعضها ويسـهم                 . 7
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من قيمة المبالغ التي يتبرع بها التجار وغيرهم للجمعيات الخيرية وما شابهها            % 25قوية غيرها، فمثالً تحسم الحكومة      في ت 

إذا كان التبرع للجان الزكاة، مما يولد حساسية ويثير         % 100من الضريبة المترتبة على هذا المتبرع، بينما تحسم ما نسبته           

 .بعض المشاكل الجانبية

ن على المؤسسات والجمعيات الخيرية من كون المحتاجين يرغبون بالحصول على المساعدة، لكـنهم ليسـوا                يشكو القائمو  .8

مستعدين لإلسهام بأي عمل، وأن بعض الفئات من المحتاجين يرفضون فرص العمل التي قد تتوفر لهم، أو المشاركة بمشاريع               

حالة عدم حصولها على ذلك تأخذ بإثارة الشائعات وتجد مـن           إنتاجية، ومثل هذه الفئة تلح بالحصول على المساعدات، وفي            

 .يسمعها ويعمم هذه الشائعات

 

 مقترحات المؤسسات األهلية حول سياسات مؤسسات أخرى. 19

تعتبر عملية اقتراح سياسات من قبل المؤسسات العاملة في المخيمات على المؤسسات المحلية واألردنية والعربية والدولية مـن                  

سسات األهلية وشبه األهلية األساسية، حيث يمكن لها من خالل تقديم المقترحات وضع الممولين والداعمين في صورة                 مهام المؤ 

وتشير إجابات ممثلي المؤسسات العاملة في المخيمات حـول         . أوضاع منظماتهم، ويحشدون الطاقات لخدمة الالجئين وقضيتهم      

 : لسياسات، الى ما يلي) ومنظماتهم(اقتراحهم 

 .من المؤسسات قدمت اقتراح سياسات الى األونروا% 40 •

 .فقط من المؤسسات قدمت اقتراح سياسيات الى دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية% 2 •

 .من المؤسسات قدمت اقتراح سياسيات الى دائرة الشؤون الفلسطينية في المملكة األردنية الهاشمية% 20 •

 ).كل في مخيمه( اقتراح سياسيات الى لجان تحسين المخيم من المؤسسات قدمت% 22.4 •

 ).كل في مخيمه(من المؤسسات قدمت اقتراح سياسات الى لجنة الزكاة والصدقات % 20.8 •

 .من المؤسسات قدمت اقتراح سياسات الى األندية العاملة في المخيمات% 29.2 •

 . غير حكوميةمن المؤسسات قدمت اقتراح سياسات الى مؤسسات واتحادات% 10.2 •

 .لم تقدم أي منظمة اقتراح سياسات الى مؤسسات دولية وأجنبية أخرى •

 

وحول مدى تجاوب المؤسسات المعنية مع المقترحات المقدمة لها، فإن غالبية من تمت مقابلتهم من مقدمي االقتراحات أشـاروا                   

ير، لكن لم تعمد هذه المؤسسات الى تحقيـق شـيء           الى أن إدارات المؤسسات المعنية استقبلت االقتراحات باهتمام منقطع النظ         

ويرتبط هذا بمؤشرات عدة    . ملموس على األرض، وما يتناسب ومقترحات المؤسسات العاملة في المخيمات، ما عدا القليل جداً             

 : اتضحت في االستمارة والمقابالت، منها على سبيل المثال

الدور الذي أرادته المؤسسات لنفسها بشكل فعال، وأن تأثيرها مـا زال            لم تستطع المؤسسات العاملة في المخيمات من أداء         . 1

 .ضعيفاً على هذا الصعيد

األونروا ودائرة الشؤون الفلسطينية وشؤون تحسين المخيمات ولجان الزكاة         (عدم تجاوب المؤسسات المعنية بدرجة مناسبة       .  2

 العاملة في المخيمات أدى الى إحبـاط بعـض القـائمين            مع االقتراحات، وعدم إحداث تفاعل بناء مع المؤسسات       ) وغيرها

 .عليها، والى تعميق الهوة فيما بين الطرفين

تشير النسب سالفة الذكر الى إحجام قادة المؤسسات في المخيمات عن التفاعل مع المؤسسات التي قد يكون لهـا دور فـي                      . 3

 الدولية واألجنبية التي أبدت اهتماماً بشؤون المخيمات        التوطين، أو حتى تغيير وضع المخيمات ويتشككون بدور المؤسسات        

خالل السنوات القليلة الماضية، ويركزون في مطالبهم واقتراحاتهم على األونروا على اعتبار أنها هي الجهة المكلفة بمتابعة                 
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 .شؤونهم حتى حل القضية

ات ألداء المؤسسات المعنية بشـكل مباشـر بشـؤون          يشكل تقييم القائمين على المؤسسات األهلية وشبه األهلية في المخيم         . 4

المخيمات والالجئين، أو تعلن عن نفسها بأن األمر يهمها، مؤشراً هاماً البد للمعنيين من أخذه بالحسبان عند التخطيط لتحسـين                    

 .أدائها

كورة بالنسـبة لقيامهـا     يبرز إجابات المستجوبين على سؤال حول تقييم مدراء المؤسسات لدور المؤسسات المذ           ) 23(والجدول  

 .بدورها داخل المخيمات
 )23(جدول رقم 

 تقييم أداء المؤسسات المعنية بالمخيمات من قبل إداريي المؤسسات العاملة في المخيمات

 النسبة العدد الجهة الممولة الرقم
 %2 1 جيد

 %18.4 9 متوسط
 %79.6 39 ضعيف

1.
  

 األونروا

 %100 49 المجموع
.2 %100 48 غير موجود

  
ــرة  ــين دائ شــؤون الالجئ

 %100 48 المجموع )ف.ت.م(

 %12.2 6 جيد
 %49 24 متوسط
 %38.8 19 ضعيف

3.
  

 دائرة الشؤون الفلسطينية

 %100 49 المجموع
 %12.2 6 جيد

 %34.7 17 متوسط
 %51 25 ضعيف

 %2 1 غير موجود

4.
  

 لجان تحسين المخيمات

 %100 49 المجموع

 %2 1 جيد
 %8.2 4 متوسط
 %36.7 18 ضعيف

 %53.1 26 غير موجود

5.
  

 منظمات أهلية أردنية

 %100 49 المجموع
 %28.6 14 جيد

 %49 24 متوسط
 %18.4 9 ضعيف

 %4.1 2 غير موجود

6.
  

 لجان الزكاة

 %100 49 المجموع

 %18.4 9 جيد
 %20.4 10 متوسط
 %44.9 22 ضعيف

 %16.3 8 غير موجود

7.
  

 الجمعيات الخيرية

 %100 49 المجموع
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 23تابع جدول رقم 

 النسبة العدد  الرقم
 %2 1 متوسط
 %6.1 3 ضعيف

 %91.8 45 غير موجود

 مؤسسات دولية أخرى  .8

 %100 49 المجموع

 %30.6 15 جيد

 %24.5 12 متوسط

 %38.8 19 ضعيف

 %6.1 3 غير موجود

 مراكز البرامج النسائية .9

 %100 49 المجموع

 %53.1 26 جيد

 %18.4 9 متوسط

 %4.1 2 ضعيف

 %24.5 12 غير موجود

 مراكز التأهيل المجتمعي . 10

 %100 49 المجموع

 

 :افي ما يلي) 23(تشير النسب في الجدول رقم 

أداء متوسط حسب تقييم المستجوبين فـي إداريـي        % 49 أداء جيد،    %28.6يحتل أداء لجان الزكاة المرتبة األولى، بنسبة        . 1

 .أداء متوسط% 20.4أداء جيد و% 18.4المؤسسات األهلية، ويليها الجمعيات الخيرية التي حصلت على نسبة 

: ل التـالي  يلفت تقييم أداء األونروا النظر، إذ يشير الى تراجع دورها بشكل ملموس حيث قيم أداءها المستجوبون على الشك                 . 2

 .ضعيف% 79.6متوسط و% 18.4جيد و% 2

إلى عدم رضا القائمين علـى      ) ضعيف% 38.8متوسط و % 49جيد و % 12.2(يشير تقييم أداء دائرة الشؤون الفلسطينية       .  3

 .المؤسسات في المخيمات عن أدائها، وأنها لم تالمس حاجات السكان بعد

 . لمنظمة التحرير الفلسطينيةعدم وجود دور لدائرة شؤون الالجئين التابعة. 4

 

 التنسيق بين المؤسسات األهلية. 20

يعتبر التنسيق بالنسبة للمنظمات األهلية العاملة في المخيمات أمراً هاماً، ويؤكد عليه كافة القائمين على قيادة هذه المؤسسـات،                   

يما بينها، أو فيما بينها وبين المؤسسات خـارج         لكن على ما يبدو فإن هذا التنسيق يشكل مشكلة بالنسبة لهذه المؤسسات، سواًء ف             

 .المخيم

فيمـا  (من المستجوبين يقيمون التنسيق فيما بين المؤسسات العاملة في المخيمـات     % 62وتشير نتائج الدراسة الى أن ما نسبته        

 .منهم الى أنه ضعيف% 22منهم يقيمونه بأنه جيد، وأشار % 16بأنه متوسط، وفقط ) بين بعضها البعض

 

وعلى أرض الواقع فإنه من المالحظ أن التنسيق فيما بين هذه المؤسسات ضعيف جداً، حيث أنه ال يتعد التنسيق في المشـاركة                      
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في االحتفاالت العامة، والتي عادة ما تنظمها جهات أخرى من خارج المخيم، وليس هناك تنسيق مبرمج على صعد النشـاطات                    

والملفت للنظر أن تنسيقاً ما قد يحدث بين منظمتين أو أكثر في حالـة مـن                . المساعداتاليومية او حتى عقد الدورات أو تقديم        

 : الحاالت التالية

 .  أن يكون رئيس المنظمتين شخص واحد، ويتكرر ذلك في عدة مواقع-

 .اً  أن تكون هناك عالقة قوية، شخصية او مصلحية، بين متنفذين في المؤسسات، ويبقى التنسيق ما دام ذلك قائم-

 .   أن تقوم جهة خارجية بدعوة المؤسسات للمشاركة باحتفال، وتقوم هي نفسها بتوزيع األدوار-

 

ومما يستحق الذكر أن البعض أشار الى أن منظماتهم تعاني من تنسيق إجباري تقوم به وزارة التنمية االجتماعيـة وصـندوق                     

قاها األسر المعوزة من الجمعيات جزء مما قد خصص لهذه األسر من            المعونة الوطنية، وذلك باعتبار المعونات المالية التي تتل       

صندوق المعونة الوطنية ويحسم من معونتها الشهرية، ويشير هؤالء اإلداريون الى أن المؤسسات األهلية، من جمعيات ولجان                 

 المؤسسـات الـى تحويـل       صدقات، تحولت الى مؤسسات تقوم بإعانة الدولة بدل إعانتها للفقراء،  لذلك تضطر إدارات بعض              

 .إعاناتها الى مواد عينية، أو أنها تنشئ صندوقاً عشائرياً او عائلياً ال توثق في سجالته المبالغ المصروفة للمحتاجين

 

إن السلبيات الناجمة عن عدم وجود تنسيق بين المؤسسات التي يؤهلها وضعها الى عقد دورات تأهيلية تظهر مـن خـالل أن                      

مد الى عقد دورات متشابهة في الخياطة ومن ثم الحياكة والتريكو وتنسيق الزهور وحديثاً دورات طباعـة                 معظم المؤسسات تع  

دون مراعاة حاجات السكان أو دراسة أعداد المراكز التي تعقد مثل هذه الدورات في حين أن التنسـيق بينهـا قـد                      .. كمبيوتر  

 .ت السكانيؤهلها إلى وضع دورات تأهيلية مدروسة ومنسجمة مع حاجا

مـن  % 10أما على صعيد وصف العالقة بين المؤسسات األهلية وشبه األهلية العاملة فـي ذات مجـال العمـل فقـد أشـار             

منهم أشاروا الى أنهـا ضـعيفة،       % 16منهم أشاروا الى أنها مقبولة، و     % 72المستجوبين أنها جيدة وتشهد تعاون، وما نسبته        

ناً متوترة، مما يعني أن العالقة فيما بين المؤسسات العاملة في المجال نفسـه مقبولـة،                منهم الى أنها معدومة وأحيا    % 2وأعلن  

 . وأن حاالت التوتر بين المؤسسات األهلية قليلة وربما تكون ناجمة عن أسباب شخصية لدى القائمين عليها

 

 تنسيق األونروا ودائرة الشؤون الفلسطينية. 21

ن أن هناك تنسيقاً جيداً فيما بين األونروا ودائرة الشؤون الفلسطينية، ويرى مـا نسـبته                من المستجوبي % 75.6يعتقد ما نسبته    

علمـاً بـأن بعـض      . منهم يعتقد أن هذا التنسيق ضعيف     % 6.7منهم أن التنسيق فيما بين المؤسستين متوسط، وفقط         % 17.8

ن ما تم حتى اآلن في المخيمات هو باتفاق مسـبق           القائمين على المؤسسات األهلية يعتقدون أن مثل هذا التنسيق ال يخدمهم، وأ           

 ).األونروا ودائرة الشؤون الفلسطينية(بين المؤسستين 

 

 تنسيق األونروا والمؤسسات األهلية وشبة األهلية العاملة في المخيمات. 22

األونروا يتم بدرجة جيدة،    من القائمين على المؤسسات األهلية وشبه األهلية في المخيمات أن التنسيق مع             % 6.1يرى ما نسبته    

من قادة المؤسسات يعتقد أنها تنسـق مـع األونـروا      % 69.4منهم أن التنسيق متوسط الدرجة، لكن ما نسبته         % 14.3ويرى  

منهم ال يوجد تنسيق فيما بينها وبين األونروا، مما يعني أن اعتقاد الغالبية السـاحقة هـو ضـعف                   % 10.2بدرجة ضعيفة، و  

 .روا ربما أوشكت على إحداث فك ارتباطها مع المؤسسات األهلية العاملة في المخيماتالتنسيق، وأن األون
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 تنسيق المؤسسات العاملة في المخيمات ودائرة الشؤون الفلسطينية. 23

من قادة المؤسسات األهلية وشبه األهلية في المخيمات أن تنظيماتهم تنسق بدرجة جيـدة مـع دائـرة                  % 18.4أشار ما نسبته    

منها ال تنسـق    % 4.1منها تنسق بدرجة ضعيفة، وفقط      % 12.2منها تنسق بدرجة متوسطة، و    % 65.3ن الفلسطينية، و  الشؤو

 .مع الدائرة

ويفسر القائمون على المؤسسات األهلية سبب وجود هذا التنسيق المختلف عما هو الحال مـع األونـروا، أن دائـرة الشـؤون                      

 شؤون المخيمات في المملكة، وكافة نشاطات المؤسسات في المخيمـات يجـب أن          الفلسطينية هي الجهة الرسمية المسؤولة عن     

تحصل على ترخيص من هذه الدائرة، او على األقل البد من أخذ علمها بها، لذلك فإن على أي مؤسسة ترغب بالقيام بأي نشاط                       

 . جماعي داخلها، او نشاط مجتمعي خارجها ملزمة بالتنسيق مع الدائرة

األهلية التي ال تقوم بالتنسيق مع دائرة الشؤون الفلسطينية فهي الدواوين والروابط، او المؤسسات التي ال تقـوم                  أما المؤسسات   

 .بنشاطات عامة

من المستجوبين أن ال وجود لتنسيق فيما بين دائرة         % 96واألونروايعتقد ما نسبته    ) ف.ت.م(تنسيق دائرة شؤون الالجئين     . 24

% 2فيما يعتقد   . ألونروا بخصوص المخيمات في األردن وسكانها والمؤسسات األهلية العاملة فيها         وا) ف.ت.م(شؤون الالجئين   

وتفسير هذا االعتقاد، كما أشـار المسـتجوبون، أن         .  يعتقدون أن هناك تنسيقاً ضعيفاً    % 2فقط أن هناك تنسيقاً بدرجة جيدة، و      

، بشؤون السلطة الوطنية الفلسطينية وباألوضاع داخـل        1994نذ  دائرة شؤون الالجئين ومنظمة التحرير الفلسطينية انشغلت، م       

 .فلسطين، وأدارت ظهرها لالجئين

 عالقة المؤسسات األهلية وشبه األهلية بمؤسسات الحكومة. 25

مـن قـادة    % 76من القائمين على المؤسسات إلى أن العالقة بمؤسسات الحكومة جيدة، ووصف ما نسبته              % 4أشار ما نسبته    

من قادة المؤسسات أن عالقتهـا بمؤسسـات   % 20عالقة األخيرة بمؤسسات الحكومة بأنها مقبولة، ويرى ما نسبته    المؤسسات  

الحكومة ضعيفة، مما يعني أن العالقة فيما بين المؤسسات األهلية وشبه األهلية ومؤسسات الحكومة مقبولة بشكل عام، علماً أن                   

ات لها عالقة عمل وإحدى مؤسسات الحكومة، مما يعني ضعف االرتباط بين            من المؤسسات العاملة في المخيم    % 28ما نسبته   

 .إمكانية إحداث عالقة مقبولة بين المنظمة األهلية والحكومة وبين عالقة العمل

 .ويجدر اإلشارة الى أن تقييم العالقة بين المنظمة األهلية ومؤسسات الحكومة بأنها مقبولة، يعني أن العالقة ال تشهد توتر

 حرية عمل المؤسسات األهلية وأبرز عوامل التوتر مع الحكومة. 26

الى أنهـا   " هل تتمتع المؤسسات بدرجة معقولة من حرية العمل       "من المستجوبين في إجابتهم على السؤال       % 92أشار ما نسبته    

مـنهم  % 2 ضعيفة، وفقـط     منهم الى أنها  % 6، مما يعني أنها متوسطة، وأشار ما نسبته         "بين بين "تتمتع بحرية العمل بدرجة     

يعني " بين بين"أشاروا الى انها جيدة،  مما يعني أن رياح الديمقراطية لم تصل بشكل كاف الى المخيمات، ألن اشارتهم الى أنها           

وعلى اعتبار ان الحرية ال تتجزأ فإن الحد من حريـة           . القول بهدوء أن هناك ضوابط ومعوقات ال مبرر لها ما زالت موجودة           

 .شكل عائقاً رئيسياً لعمل هذه المؤسسات األهليةالعمل ي

 :على النحو التالي) 25(اشار المستجوبون الى ابرز عوامل التوتر في العالقة مع المؤسسات الحكومية، والتي يلخصها الجدول 
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 )24(جدول  رقم 

 عوامل التوتر في العالقة

 بين المؤسسات العاملة في المخيمات والمؤسسات الحكومية
 النسبة العدد عوامل التوتر الرقم

 %87.7 43 هام
 %6.1 3 متوسط االهمية

 %6.1 3 ليس مهماً

 التنافس على التمويل -1

 %100 49 المجموع

 %75.5 37 هام
 %22.4 11 متوسط األهمية

 %2.1 1 ليس مهماً

 قانون الجمعيات -2

 %100 49 المجموع

 %75.5 37 هام
 %24.5 12 متوسط األهمية

الدور السياسـي الـذي      -3
 ؤسساتتلعبه الم

 %100 49 المجموع

 %42.9 21 هام
 %55.1 27 متوسط األهمية

 %2 1 ليس مهماً

االختالف فـي وجهـة      -4
 النظر التنموية

 %100 49 المجموع
 %40.8 20 هام

 %53.1 26 متوسط األهمية
 %6.1 3 ليس مهماً

االختالف حول مفهـوم     -5
ــدني  ــع المـ المجتمـ

 والمشاركة
 %100 49 المجموع

 : يشير إلى ما يلي) 24(إن الجدول رقم 

يشكل الدور السياسي الذي تلعبه المؤسسات األهلية أهم عامل توتر، حيث أشار الجميع الى أهميته ولم يعتبره أحد من . 1

 .المستجوبين غير هام

من ) متوسط األهمية% 22.4هام، و% 75.5(سات األهلية المرتبة الثانية يحتل قانون الجمعيات الذي ينظم عمل المؤس. 2

 .عوامل التوتر

 .يشكل التنافس على التمويل العامل الثالث في التوتر. 3

تشكل العوامل الخمسة المشار اليها في الجدول، أسباب ذات أهمية في حدوث التوتر، وال يمكن التقليل من أهمية أي عامل . 4

 .منها
 

 تطلعات مستقبلية للقائمين على المؤسسات األهلية. 27

من المستجوبين إلى مستقبل العمل األهلي في المخيمات والى إمكانية تطوره إلى األفضل بدرجة متوسـطة مـن                  % 62ينظر  

جـة  منهم ينظرون إلـى المسـتقبل بدر      % 2منهم ينظرون بدرجة عالية من الثقة والتفاؤل، وما نسبته          % 26الثقة، وما نسبته    

وهذه النسب تعني الكثير لمستقبل العمل المؤسساتي       . من المستجوبين % 10ضعيفة من الثقة والتفاؤل، وأما المتشائمون فنسبتهم        

األهلي في المخيمات، ألن ارتفاع نسبة المتفائلين والمتشائمين في الوقت نفسه، أن صح التعبير، هـو مصـدر الخـوف مـن                      

مين أو الناظرين لمستقبل العمل بدرجة ضعيفة من الثقة ال يشكلون خطـراً علـى مسـتقبل                 ويمكن القول أن المتشائ   . المستقبل

العمل، ألنهم يعلنون من خالل تشاؤمهم عن مطالبهم بتغيير الواقع إلى األفضل، لكن برغم ذلك فـان غالبيـة القـائمين علـى                       
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 :موحة، نذكر أبرزهاالمؤسسات األهلية في المخيمات يعلنون عن خطط وبرامج لمشاريع مستقبلية ط

يسعون للحصول على مقرات واسعة والئقة لتنظيماتهم، وغالبيتهم يخططون لبناء محالت تجارية ملحقة بمقارهم لتأجيرها،                •

 .والى إقامة صاالت ومالعب تتناسب ونشاط المنظمة

كو تطريز وتجميـل ولياقـة      مشروعات المؤسسات المستقبلية تتمثل بشكل عام بمشاريع تقليدية، كاقامة دورات خياطة وتري            •

بدنية للسيدات، والتخطيط إلقامة أيام طبية مجانية، وتبني برامج ثقافية وأخرى لمحو األمية األبجدية ومحو األمية القانونيـة                  

 .وما شابهها

 .بعض المؤسسات تسعى إلنشاء مشاريع إنتاجية لتحقيق االستقاللية وضمان االستمرارية •

، وخاصة مراكز اتحاد المرأة ومراكز جمعية أصدقاء األطفال، مشروعات متطورة لخدمـة             تتبنى بعض المؤسسات األهلية    •

، ومشروع إنشـاء مركـز      )إسهام الطفل بتعليم وإرشاد نفسه وغيره     " (طفل لطفل "مشروع  / األطفال، من هذه المشروعات   

 .ثقافي لألطفال في كل من مخيم البقعة ومخيم حطين وغيرها

لية صندوق التعليم الجامعي، وأشار غالبية المستجوبين إلى انهم يسعون إلنشاء وتطوير مثـل              أقامت بعض المؤسسات األه    •

 .هذا الصندوق

 .تتبنى منظمة أهلية في مخيم حطين دراسة ميدانية لجيوب الفقر في المخيم بالتعاون مع مؤسسات أردنية وأجنبية •

 

ها فيها، احتلت مجاالت التأهيل والثقافة ورعايـة األطفـال          وحول المجاالت التي ترغب المؤسسات تطوير مشاركتها أو خدمات        

المرتبة االولى فيها، تلتها مجاالت التعليم والقروض والمنح والصحة والمساعدات، كما ركز بعض المستجوبين على مجـاالت                 

املة في المخيمـات تسـعى      مما يعني أن المؤسسات األهلية الع     . الرياضة واإلرشاد األسري القانوني واالجتماعي وكفالة األيتام      

لتغطية مختلف احتياجات سكان المخيم ذات الصلة بعملها، وأشار المستجوبون إلى أن مصدر تشاؤم الـبعض يتمثـل بتـراكم                    

العقبات وعدم تلبية المعنيين بالمخيمات وسكانها ومؤسساتها الستحقاقات عمل هذه المؤسسات، وأن البعض يعيق عملها، فيمـا                 

 . يقدم الدعم الالزم لهااآلخر يهملها وال

 

 األولويات المعيشية التنموية في المخيمات. 28

أظهر البحث أن إجابات المستجوبين على السؤال المتعلق بتحديد األولويات المعيشية في المخيمات قد تركزت حسب األهميـة                  

 :على ما يلي

 .حل مشاكل البطالة •

 .توفير الخدمات الصحية العالجية المجانية •

 .وإغاثة األيتام واألشد فقراً من السكان، بمنحهم مساعدات مجزية منتظمةإنقاذ * •

 .التأهيل والتدريب المهني المخطط •

تصويب وضع التعليم، وتوفيره من قبل االونروا للجميع، وتسهيل عملية إكمال التحصيل العلمي الجامعي، بتـوفير مقاعـد                   •

 .اجين ممن يستطيعون إكمال تحصيلهم الجامعيدراسية كافية، وتخصيص منح تعليمية للمتفوقين والمحت

 .إقامة مشاريع إنتاجية داخل، وفي محيط، المخيمات وتسهيل عملية مشاركة السكان فيها •

فتح مجال العمل ألبناء قطاع غزة في المؤسسات كما هو الحال بالنسبة للمواطن األردني، وكذلك الحال حول الحصول على                    •

 .فرص التعليم الجامعي

 .صيانة مساكن المعوزين في المخيماتترميم و •
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 . تحسين الظروف البيئية وإقامة شبكات الصرف الصحي وصيانة شبكات الكهرباء •

 .تحسين مستوى الخدمات كافة، وإقامة البنى التحتية كتعبيد الشوارع واألزقة، وإزالة مصادر التلوث •

 

ة االحتماالت، قلما دخل أحدهم بالتفاصيل، ولكنهم اختاروا        وعندما سئل المستجوبين عن التوجهات التنموية األفضل في ظل كاف         

ولحساسـية  . التركيز على مكافحة البطالة والفقر والمرض والجهل، على اعتبار إنها توجهات تصلح لكل االحتماالت الممكنـة               

فاصيل أو اإلجابة على    الحديث حول االحتماالت الممكنة والمستقبل المتوقع للمخيمات اجمع المستجوبون على عدم الخوض بالت            

 .السؤال

 

 أهم التحديات التي تواجه عمل المؤسسات األهلية وشبه األهلية العاملة داخل المخيمات. 29

أظهر البحث أن المؤسسات تواجه عدة تحديات تعيق عملها وأحياناً تعطله، وأن لهذه التحديات تـأثير متفـاوت علـى عمـل                      

 :أشار إليها المستجوبون ما يليالمنظمة، ومن ابرز هذه التحديات التي 

عالقة مباشرة بالدعم الذي تقدمه     ) السياسية واالجتماعية (قلة الموارد المالية ونقص التمويل، كما أن لمواقف إداري المنظمة            •

 .الجهات المانحة، حيث يحجم المانحون عن دعم المؤسسات التي يديرها أشخاص ال يتفقون وإياهم بالمواقف أو باآلراء

 سقف الحرية، ووجود معوقات حكومية ناجمة عن القوانين، والتي ما زالت تمنح الحكومة سلطة منع نشطاء ال ترضى                   تدني •

إضافة إلى حاجة المنظمة إلذن مسبق قبل القيام بأي نشاط عـام،            . عنهم من المشاركة في االنتخابات وإدارة التنظيم األهلي       

 .داخل مقر المنظمة األهليةأو حتى عقد اجتماع أو إقامة محاضرة أو معرض 

مازال الجمهور داخل المخيمات يتعامل مع القضايا ذات العالقة بالحكومة وفق ما كان سائداً في فترة ما قبل الديموقراطية،                    •

حيث يسود االعتقاد أن األجهزة الحكومية تتعامل مع الجمهور والمؤسسات األهلية بأسلوب جديد يؤدي نفس الغرض، فهـي    

 رفضها ألي نشاط ولكنها تؤخر إصدار األذن بالسماح بالقيام به إلى وقت يستحيل فيه إقامة النشاط، علمـاً أن                    ال تعلن عن  

 .من يقوم بأي نشاط غير مرخص يتعرض للعقوبة

تدني مستوى اإلقبال على المؤسسات من قبل الجمهور، ووجود أزمة ثقة بين الجمهور والمؤسسات األهليـة نتيجـة عـدة                     •

ا عدم شعور الجمهور بجدوى وجود هذه المؤسسات والفوائد المترتبة على التفاعل معها، إضافة إلى أن بعض                 عوامل أبرزه 

سكان المخيمات يرفضون التعامل مع المؤسسات األهلية مشيرين إلى أن التعامل معها يعود علـيهم بالمشـاكل مـن قبـل                     

ة والقادرة على خدمة الالجئين، خاصة في ظل األوضاع         الحكومة، وأشار بعضهم األخر إلى أنها ليست المؤسسات المطلوب        

 .السياسية السائدة

يأس وإحباط فئة الشباب من جدوى العمل االجتماعي والتطوعي في ظل األجواء المحيطة، ولقد كان لتوقيع اتفاقية أوسـلو                    •

 .ومعاهدة السالم األردنية تأثير سلبي على إقبالهم على العمل التطوعي

سات الحكومية في التعامل مع المؤسسات العاملة في المخيمات، من خالل دعم بعضها أو تسهيل عمليات                تمييز بعض المؤس   •

تمويلها، حيث يرى البعض أن الحكومة تسهل عملية تبرع السكان للجان الزكاة وال تمارس نفس السياسة مـع الجمعيـات                    

 .الخيرية واللجان األخرى

يد األمور في المؤسسات األهلية، ومثل هؤالء يتلقون دعماً من عدة جهات، وفي          سيطرة بعض الشخصيات التقليدية على مقال      •

المقابل يتفرد بعض أصحاب التوجهات األيديولوجية، أو ممن ينتسبون إلى أحزاب أو منظمات فلسطينية في إدارة تنظيمات                 

ملكية خاصة، فيغلقون باب العضـوية      أهلية، حيث أنهم، بعد سيطرتهم عليها يتعاملون معها وكأنهم يملكون هذه المؤسسات             

وإذا ما توفرت اإلمكانات لدى مثل هؤالء، أو الجهات التي تدعمهم، فقد يهيمن             . أمام اآلخرين، ويخضع كل شيء ألمزجتهم     
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 .شخص واحد على عدة تنظيمات مما يؤدي إلى انتزاع صفة األهلية عنها طيلة فترة واليته

شائرية، مما يمكن أشخاص غير أكفاء من السيطرة عليها، والـى إبعـاد الكـوادر               تعاني المؤسسات األهلية من ظاهرة الع      •

 .المتخصصة في العمل العام عنها، بفعل سياسة نصرة العشيرة

تردي األحوال المعيشية بين صفوف سكان المخيمات مما يجعل العمل االجتماعي الطوعي عمالً مرهقاً بالنسبة لمن يجـب                   •

 .ذلك، ويصبح بالتالي، دورهم ثانوياًأن يكون لهم دوراً في مثل 

 .عدم وجود أطر تنسيقية بين المؤسسات األهلية العاملة في المخيمات، سواء الناشطة في مجال واحد أو بشكل عام •

عدم تحديد هوية المؤسسات األهلية بشكل واضح، حيث في الوقت الذي تحصل فيه على ترخيص بالعمل كمؤسسات أردنية                   •

وان تؤخـذ خصوصـيتها     . ا يعتبرونها، بشكل أو بأخر، مؤسسات خاصة بالالجئين أو سكان المخيمـات           فإن القائمين عليه  

بالحسبان، وأن يسمح لها بالتفاعل مع المؤسسات المتخصصة بشؤون الالجئين أينما وجدت، والسماح لهـا، علـى األقـل،                   

 .بأحياء المناسبات الوطنية الفلسطينية وغير ذلك

وجود تنافس واختالف سياسي بين القائمين على المؤسسات األهلية، بل إن التحدي األكبر يكمن في               ال يكمن التحدي في     .12 •

تحويل هذا التنافس أو االختالف إلى صراع سياسي، واتباع وسائل في الصراع تؤدي إلى تعطيل أو تدمير المنظمة، وهـذا                    

 .ما حصل فعلياً في عدة تنظيمات أهلية

ت غير قادرة على تقديم الخدمات التي يحتاجها سكان المخيمات، ولم تتمكن أي مؤسسـة مـن   ما زالت غالبية المؤسسا .13 •

حيث أنه في حالة    . حشد السكان للمطالبة باستمرارية وجودها وضرورة دعمها وإبداء االستعداد للبذل لحمايتها والدفاع عنها            

 .هم إال إذا خدمها الجو السياسي العامتعرض أي منها للحظر ال تجد إال فئة قليلة من السكان تقف معها، الل

لم تستطع المؤسسات األهلية إقامة مشاريع إنتاجية بالمعنى الصحيح، وحيثما تمكنت منظمة ما من الحصول على دعم مـن                    •

وعلى ما يبدو فان األمر مرتبط باإلمكانات والقوانين وبـإدارات هـذه            . اجل ذلك نجد أنها أقامت محالت تجارية لتأجيرها       

ويذكر أن الجمعيات التعاونية التي أقيمت حديثا في بعض المخيمات ما زالت بحاجة لمرور بعض الوقت لتقييم                 . سساتالمؤ

 .مدى نجاحها وجدواها
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 مقدمـة
مخيمات هي جزء من معانـاة الالجئـين وسـكان          ال شك إن معاناة المؤسسات والمؤسسات األهلية وشبه األهلية العاملة في ال           

المخيمات، وأن تقييم عملها ودراسة الظروف المحيطة بها بما يساعد على تطويرها وتمكينها من أداء دورها في خدمة الالجئين                   

 خارج  الهجرة المتزايدة الى  : إن من أبرز المشكالت التي يعاني منها سكان المخيمات هي         . يمثل ضرورة ملحة، وواجب وطني    

ويفسر تفاقم هذه المشكالت تراجع     . المخيمات، وارتفاع معدالت الفقر والبطالة، ضعف الرعاية الصحية، وتردي ظروف السكن          

خدمات األونروا للسكان، وعلى صعيد اإلغاثة، والخدمات الصحية والعالجية والتعليمية، حيث انسحبت األونـروا مـن تقـديم                  

 .احتلت دائرة الشؤون الفلسطينية بعض أدوارهاالخدمات في العديد من المجاالت و

 

وبينما تعترف الحكومة بوجود ثالثة عشر مخيماً لالجئين الفلسطينيين في األردن فإن األونروا ال تعترف بوجود سوى عشـرة                   

نروا، مثل  في حين يوجد تجمعات سكانية تعارف سكانها عليها بأنها مخيمات إال أنها تحظى باعتراف الحكومة واألو               . مخيمات

ويعزز الجهل بأوضاع هذه    . مخيم المحطة ومخيم الجوفة وحي أم تينة وحي محمد أمين في جبل النظيف ومخيم وقاص وغيرها               

 .التجمعات وإهمال احتياجاتها اإلنسانية وجود نقص حاد في المعلومات والبيانات المنشورة عن المخيمات وسكانها

ع من المؤسسات العاملة في المخيمات هي مؤسسات حكومية ومؤسسات تتبع األونروا            لقد سبق أن أوضحنا أن هناك أربعة أنوا       

 . مؤسسة148ومنظمات أهلية وشبه أهلية، وقد بلغ عدد المؤسسات األهلية وشبه األهلية العاملة في المخيمات 

 

 لهذه المؤسسـات أي عالقـة       وتعتبر جميع هذه المؤسسات مؤسسات أردنية، إذ تمنح ترخيصاً بالعمل على هذا األساس، وليس             

منتظمة مع المؤسسات الفلسطينية، وال يحق لها إقامة مثل هذه العالقة إال في حالة تنظيم زيـارات، أو إقامـة فعاليـات مـع                        

 .مؤسسات عربية شقيقة

دات فـي  ومن الجدير بالذكر أنه ال يوجد للمؤسسات والمؤسسات الفلسطينية األهلية أو شـبه األهليـة أي نشـاطات او امتـدا                    

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، مؤسسة صامد، االتحاد العام لعمال فلسطين، االتحاد العام للمـرأة              :  األردن مثل  -المخيمات  

ف، لجنة الالجئين والنازحين في المجلـس الـوطني         . ت. الفلسطينية، االتحاد العام لطلبة فلسطين، دائرة شؤون الالجئين في م         

 .الفلسطيني

 

اتفاق اوسلو نقطة تحول في عالقة سكان المخيمات بمنظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسـات الفلسـطينية الرسـمية                 ولقد شكل   

 .واألهلية، ويظهر سكان المخيمات قلقهم من المصير المجهول الذي ينتظرهم، حيث أن قضية الالجئين ال زال يكتنفها الغموض
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 االستنتـاجـات: 4-1
 :وفرتها المقابالت المتخصصة واالستمارات، فإنه يمكن الوصول إلى االستنتاجات التاليةبناء على المعطيات التي 

 .يقدر متوسط عدد األشخاص المقيمين في المخيمات لكل منظمة أهلية وشبه أهلية عاملة ما يقارب الفي شخص. 1

 مجاالت اإلدارة والعمل المؤسساتي، يقوم على إدارة معظم المؤسسات األهلية أفراد يحتاجون للمزيد من بناء القدرات في .2

ويشع غالبية من تم مقابلتهم بأن مسؤولي المؤسسات ما زالوا غير قادرين على تلمس أولويات الجمهور بشك كاف، وما 

 .زالت البرامج التي يتبنوها تقليدية وغير تنموية، مما يحد من إمكانية تطويرها

الذي تمكنه الظروف من ترؤس عدد منها، مما يجعلها مؤسسات خاصة به تعاني المؤسسات من تعدد أدوار الشخص الواحد  .3

وبجماعته، كما تعاني المؤسسات من العديد من المشاكل والمعيقات من أبرزها التشدد الحكومي تجاهها، وعزوف الناس عن 

 .حالمشاركة بها، كما تعاني في المقابل من تسييسها بطرق ال تتناسب وأصول العمل السياسي الصحي

يتخوف بعض القائمين على المؤسسات من تنشيط دور مؤسسات غير معروفة لهم وخاصة األجنبية في هذه المرحلة، مما  .4

ولد حساسية تجاهها، خاصة انهم يتوجسون من وجود صلة خفية بين مسألة التوطين والمباشرة بتنفيذ عدد من البرامج 

ويشيرون إلى انهم لم يكونوا يسمعوا بمثل . ؤدي الى تغير طابع المخيماتوالمشاريع التي تتعلق بالبنى التحتية، والتي قد ت

 !هذه المؤسسات في السابق

منها ما قبل عام % 24من المؤسسات في عقد التسعينات، وأسس ما نسبته % 54أظهر البحث أنه تم تأسيس ما نسبته  .5

منها، مما يشير الى تأثر عملية تأسيس % 22 م، أما خالل عقدي السبعينات والثمانينات فقد تم تأسيس ما نسبته1971

 .المؤسسات بانطالق عملية السالم في عقد التسعينات، وكذلك تأثرها بالعملية الديموقراطية في األردن

رغم تحديد أهداف العديد من المؤسسات األهلية داخل المخيمات اال أنها تعاني من نقص اإلمكانات المالية والمادية، وتعاني  .6

القدرة على الحصول على تمويل لبرامجها، كما أن هناك منظمات من خارج المخيمات تنافسها بالحصول على من عدم 

 .التمويل دون تقديم خدمات حقيقية للسكان

، تراجع دور المؤسسات العاملة في المخيمات والتي كانت تتبنى 1993في العام ) أوسلو(بعد توقيع اتفاقية إعالن المبادئ  .7

فلسطينية، أو كان يقودها أشخاص مقربون من منظمة التحرير الفلسطينية، وبرزت المؤسسات الخيرية برامج وطنية 

والجمعيات والدواوين والروابط العائلية، وتبوأت المؤسسات ذات الهوية الدينية موقعاً متقدماً في المخيمات نتيجة اإلمكانات 

وفر المنابر، وخلو الساحة من المنافسين األقوياء، وحاجة الناس المتاحة لها، سواًء على صعيد اإلمكانات المالية أو ت

لذلك استطاعت أحزاب دينية وفصائل فلسطينية غير منضوية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية من السيطرة . لخدماتها

 .على إدارات حصة متزايدة من إدارات األندية ومراكز اتحاد المرأة األردنية

نحين والممولين والمتبرعين لسكان المخيمات عن أولويات المؤسسات العاملة في المخيمات في العديد تختلف أولويات الما .8

من الحاالت، ونتيجة التزام هذه المؤسسات باإلنفاق وفق شروط المانحين، فإنها قد تحد من قدرة المؤسسات من أداء دور 

 .فاعل ويحد ذلك من تأثيرها على الحياة العامة في المخيمات

أظهر البحث أن غالبية القائمين على المؤسسات في المخيمات يشعرون بالقلق من احتمال إنهاء االونروا لدورها، ال سيما . 9

 .إنها كانت وال تزال تشكل الغطاء القانوني للعديد من هذه المؤسسات األهلية

 بعض اإلنجازات أو الحصول على تمويل أو هناك تقليد سائد لدى بعض القائمين على المؤسسات، والذين يرغبون بتحقيق. 10

الحماية، يتمثل بالبحث عن شخصية ذات نفوذ لترؤس اإلدارة أو تعيينه كمشرف عام أو رئيساً فخرياً للمنظمة، مما قد يحقق 

 .بعض الفوائد لها، لكنه ربما يعطل النشاطات األخرى التي ال تتناسب وتوجهاته

إنشاء منظمات أهلية خاصة بهم، أو المشاركة بإدارة في األردن ال يستطيعون أظهر البحث أن أبناء قطاع غزة . 11
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منظمات اهلية قائمة داخل المخيمات، ما عدا النادي القائم في مخيم غزة، وباقي المؤسسات القائمة في هذا المخيم هي شبه 

 .أهلية تعمل تحت مظلة االونروا، أو هي مراكز لجمعيات أردنية قائمة خارج المخيم

من المؤسسات األهلية وشبه األهلية لها هيئات عمومية، ويقدر متوسط عدد أعضاء الهيئة العمومية % 62إن ما نسبته . 12

 . امرأة69 عضواً، كما يقدر ومتوسط عدد النساء في الهيئة العمومية بنحو 490لكل منظمة اهلية وشبه اهلية بنحو 

من المؤسسات خالل السنتين % 49ؤسسات، وقد تم إجراء انتخاب مباشر في من الم% 53يوجد هيئة إدارية منتخبة في . 13

 .المنصرمتين

من المؤسسات العاملة داخل المخيمات تقدم خدماتها للسكان في محيط المخيمات % 70أظهر البحث أن ما نسبته . 14

عضوية بسكان المخيمات وال يمكن ألي منظمة التخصص بتقديم خدمات داخل المخيمات وحسب، أو حصر ال. وخارجها

 .فقط

أظهر البحث أن مستوى التنسيق بين المؤسسات العاملة في المخيمات ضعيف، كما أن التفاعل بين المؤسسات العاملة في . 15

 .المخيمات والمؤسسات خارجها موسمي وضعيف

وبين المؤسسات التي ال تنبثق عنها، ، وال يوجد تفاعل بينها "ضعيف"من المستجوبين أن أداء األنروا % 80أفاد ما نسبته . 16

وحتى المؤسسات التي انبثقت عنها ال تتلقى الدعم المناسب منها، وكذلك أظهر البحث أن أداء دائرة الشؤون الفلسطينية في 

 .المخيمات يعتبر متوسطاً

) وصا في مجال البنى التحتيةوخص(أشار العديد ممن تم مقابلتهم إلى تنامي دور دائرة الشؤون الفلسطينية في المخيمات . 17

 . بالترافق مع تراجع دور األنروا، الشيء الذي فسره البعض ضمن سياقات سياسية

من المؤسسات العاملة في المخيمات تعتبر أن عالقتها مع الحكومة مقبولة، أي أنها ال % 76أظهر البحث أن ما نسبته . 18

 .ات تعتبر أن عالقتها بالحكومة ضعيفة وغير مستقرةمن المؤسس% 20تتسم بالتوتر، في حين أن ما نسبته 

من % 8 شخصاً، وأن ما نسبته 24أظهر البحث أن متوسط عدد الناشطين في تنظيم أعمال ونشاطات المنظمة حوالي .  19

هلية المؤسسات ال يزيد عن الناشطين فيها على أربعة أشخاص، ومن إجابات المستجوبين يتبين أن الناشطين في المنظمة األ

 .هم أعضاء الهيئة العمومية الفعلية والباقي مجرد أعضاء بالتسجيل فقط

من المؤسسات يوجد لها نظام أساسي وتقارير إدارية متوفرة في مقارها ومقدمة للجهات % 80أظهر البحث أن ما نسبته . 20

والسبب في ارتفاع نسبة المؤسسات منها وصف مكتوب لنظامها لكنه غير منشور، % 10المعنية، فيما يوجد لها ما نسبته 

 .التي يتوفر لديها وصف مكتوب ومنشور هو مقتضيات الترخيص

تقوم بدور خيري، وما نسبته % 40من المؤسسات تعتبر أن لها دورا تنمويا، وما نسبته % 52أظهر البحث أن ما نسبته . 21

 . دورها ديني% 2تقوم بدور متعدد األغراض، وما نسبته % 6

ر من توضيحات القائمين على المؤسسات أن الدور التنموي الذي تقوم به غالبية المؤسسات ما زال بسيطاً وال ويظه. 22

 .يرتقي الى ما يمكن تسميته دوراً تنموياً، إذ ينحصر في عقد دورات تدريب على الخياطة والحياكة وفن التجميل وما شابهه

ينتسب الى اتحادات ولجان تنسيق أردنية، وإن كافة المؤسسات في من المؤسسات % 80.6أظهر البحث أن ما نستبه . 23

المخيمات ال تنتسب ألي اتحاد أو لجان أو شبكات خارج األردن، وليس لها أي عالقة منتظمة أو حتى تنسيق رسمي مع أي 

 .مؤسسة أو اتحاد تعنى بشؤون الالجئين خارج األردن

المجتمع وفئاته سواًء بشكل رئيسي او فرعي، ما عدا قطاعي العمال تستهدف المؤسسات بنشاطاتها كافة قطاعات . 24

 لم تؤسس أي منظمة للعناية بهذين القطاعين، ما عدا ما تعلنه بعض المؤسسات من أنها 2000والطالب، حيث حتى عام 

 .تقدم مساعدات وقروض لبعض الطلبة المحتاجين
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 سنة، 45ات المؤسسات هم من السكان الذين تقل أعمارهم عن أظهر البحث أن غالبية المستفيدين مباشرة من خدم. 25

 .ويستفيد كل من الذكور واإلناث على قدم المساواة من خدماتها

من المؤسسات طرأ تغيير على برامجها وخدماتها، وتبين أن أكثر من نصف المؤسسات % 74أظهر البحث أن ما نسبته . 26

ويعود السبب الى تدني مستوى الخدمات التي . نخفض عدد المنتسبين إليهاقد شهدت تغيرات سلبية وتراجعت خدماتها وا

قدمتها المؤسسات والى تردي أوضاعها واإلحباط الذي أصاب بعض نشطائها، وإلى المعوقات المتعددة التي تحد من 

ة محدودة على تطورها، ومن أبرزها عدم وضوح العالقة بين المؤسسات واألونروا، والروتين الحكومي وسيطرة مجموع

 . قيادة هذه المؤسسات، وغيرها من األسباب

أظهر البحث أن أبرز المؤسسات التي شهدت تغييرات إيجابية على برامجها ونشطت على صعيد تقديم الخدمات . 27

والمساعدات للسكان مما أكسبها شهرة خالل عقد التسعينات داخل المخيمات، هي جمعية المركز اإلسالمي الخيرية، 

، وجمعيات دور تحفيظ القرآن الكريم، والسبب على )رعاية المعاقين(راكز البرامج النسائية، ومراكز التأهيل المجتمعي وم

 .ما يبدو توفر اإلمكانات والمنابر وخلو الساحة من المنافسين

ولية مثل األونروا، أظهر البحث أن المؤسسات األهلية لم تستطع التأثير بفعالية على أداء وسياسات المؤسسات الد. 28

والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون المخيمات، كما أن المؤسسات المعنية بشؤون المخيمات سواًء كانت 

من % 40األونروا أو الحكومية لم تتجاوب بفعالية مع مقترحات المؤسسات العاملة في المخيمات، رغم أن ما نسبته 

% 10.2منها تقدم باقتراحات لدائرة الشؤون الفلسطينية، وما نسبته % 20نروا، وما نسبته األخيرة تقدمت بمقترحات لألو

 .منها تقدم باقتراحات الى منظمات واتحادات غير حكومية أردنية

من القائمين على المؤسسات ينظرون الى مستقبل العمل األهلي في المخيمات بدرجة % 62أظهر البحث أن ما نسبته . 29

منهم بدرجة عالية من الثقة، مما % 26منهم بدرجة ضعيفة أو متشائمون، وما نسبته % 12الثقة، وما نسبته متوسطة من 

 .من القائمين على المؤسسات لديهم مخاوف من المستقبل% 74يعني أن ما نسبته 

 بعضها المستجوبين صرح غالبية المسؤولين بأن مؤسساتهم تضع خطط مستقبلية وتخطط إلنشاء مشروعات إنتاجية، أورد. 30

 : على سبيل المثال ما يلي

 .الحصول على مقرات واسعة والئقة. ا

 .إقامة مباني صالحة للتأجير في المقار.ب

 .إقامة صاالت ومالعب تتناسب ونشاط المنظمة. ج

 .إنشاء مشروعات إنتاجية لتحقيق االستقاللية وضمان االستمرارية. د

 .ب تخصص المنظمةإقامة دورات مهنية وتأهيلية حس. هـ

 .إقامة صندوق تعليم جامعي من قبل بعض المؤسسات، ويمكن إقامة صندوق مشترك للمنظمات في المخيم الواحدة. و

إقامة مشروعات متطورة لخدمة األطفال، مثل المكتبات ومراكز إنترنت، وتتبنى جمعية أصدقاء األطفـال بشـكل خـاص                  . ز

 .ويتمثل باعداد الطفل لإلسهام بتعليم وإرشاد نفسه بنفسه وغيره من األطفال، "طفل لطفل"مشروعاً يطلقون عليه اسم 

 .إجراء دراسة ميدانية حول جيوب الفقر، وتتبنى القيام بهذه الدراسة منظمة أهلية قائمة في مخيم حطين. ح

 . وأكد المستجوبون أن جميع هذه المشاريع تحتاج الى الدعم المالي لتنفيذها

ؤسسات العاملة في المخيمات بحرية عمل معقولة، وخاصة على صعيد العمل المؤسسي، حيث أجاب ما نسبته                ال تتمتع الم  . 31

الى % 2منهم بأنها ضعيفة وأشار فقط ما نسبته        % 6من المستجوبين أن حرية العمل متوسطة، فيما أفاد ما نسبته           % 92

 .أنها جيدة
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ية أهم عامل توتر مع الحكومة، يليه قانون الجمعيات الخيرية، إلى جانب            يشكل الدور السياسي الذي تلعبه المؤسسات األهل      . 32

التنافس على التمويل واالختالف في وجهة النظر التنموية واالختالف حول مفهوم المجتمع            : عوامل أخرى ذات أهمية مثل    

 .المدني والمشاركة

 : يمكن ترتيبها حسب أهميتها على النحو التاليأظهرت نتائج البحث أن األولويات المعيشية التنموية في المخيمات. 33

 .حل مشاكل البطالة •

 .توفير الخدمات الصحية العالجية المجانية •

 .وضع خطة إنقاذ وإغاثة لأليتام واألسر المحتاجة •

 .التأهيل والتدريب المهني المخطط •

 .علمي الجامعيتصويب وضع العملية التعليمية، وإتاحة الفرصة ألبناء المخيمات إلكمال تحصيلهم ال •

 .إقامة مشاريع إنتاجية داخل وحول المخيمات •

 .دراسة أوضاع أبناء قطاع غزة المستضافين وحل مشاكلهم •

 .ترميم وصيانة مساكن المعوزين •

 .تحسين مستوى كافة الخدمات واقامة البنى التحتية األساسية •
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 التوصيـــات: 4-2

على أن الحل الجذري والنهائي لمشاكل المخيمات وسكانها يكمن بتمكينهم          يجمع القائمون على المؤسسات العاملة في المخيمات        

ويؤكدون . 194من ممارسة حق العودة الى وطنهم ومساكنهم، ويطالبون بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار                

يكون خطوة على طريـق تحقيـق   على أن أي حل لمشاكلهم الحالية سواًء على صعيد المخيمات والسكان والمؤسسات يجب أن          

حق العودة، وأن يمكنهم من خدمة الالجئين إلغاثتهم وتنميتهم بالشكل الذي يجعلهم أقدر على تحقيق حقـوقهم، وقـد يختلـف                     

 .القائمون على المؤسسات والنشطاء على ترتيب أولويات الدعم والمساندة المطلوبة

 

 :لتوصيات على النحو التاليوحسب تعبير القائمين على المؤسسات، يمكن إجمال ا

 

  دائرة الشؤون الفلسطينية -أ

 .منح المؤسسات األهلية العاملة في المخيمات الدرجة المعقولة من حرية العمل وذلك بالقدر المعمول به في المملكة .1

 .حقيق هذا التسهيلتسهيل عمل المؤسسات األهلية العاملة في المخيمات والتدخل إيجابياً لدى الدوائر والوزارات األخرى لت .2

منح المؤسسات العاملة في المخيمات استقالليتها الفعلية ضمن القانون، وارشاد النشـطاء والقـائمين علـى المؤسسـات                   .3

وتوعيتهم بحقوقهم القانونية، حيث أن السكان والنشطاء ال زالوا بحاجة لالقتناع بأن الوضع قد تغير إيجابياً بعـد إطـالق                    

 .1989عد عام العملية الديموقراطية ب

 .دعم المؤسسات األهلية مادياً ومعنوياً .4

 .تشجيع المؤسسات األهلية إلنشاء لجان تنسيق على صعيد المخيمات والالجئين لتسهيل عملية التنسيق .5

 .توفير مقرات ومالعب وتسهيل إمكانية إقامة مشاريع إنتاجية ذات جدوى تابعة للمنظمات األهلية .6

زة المستضافين بإمكانية معاملتهم على قدم المساواة مع المواطنين األردنيـين طيلـة فتـرة               بعث األمل لدى أبناء قطاع غ      .7

 .استضافتهم، على صعيد حق العمل والدراسة الجامعية وممارسة نشاطاتهم االجتماعية والثقافية بحرية في إطار القانون

ت الممولة لدعم السكان والمؤسسـات وفـق   إعداد دراسات علمية حول أوضاع سكان المخيمات ومنظماتهم، وتوجيه الجها       .8

 .األولويات الحقيقية للسكان

مشاركة السكان والقائمين على المؤسسات بتحديد األولويات والتخطيط والمتابعة واإلشراف على حل مشـاكلهم وتحقيـق                 .9

 .التنمية لضمان نجاح المشاريع ذات الجدوى

 

 األونــروا  -ب

ووضع نظام ينسق بين كافة المؤسسات األهلية وشبه األهلية العاملة في المخيمات تحت             استئناف دورها كامالً في المخيمات       .1

 .مظلتها، ويمنح هذه المؤسسات صفة مؤسسات الجئين

 .دعم المؤسسات األهلية مادياً ومعنوياً .2

ن حقهم الرعاية   المحافظة على وجود المخيمات حتى حل قضية الالجئين، وأن تتعامل مع سكانها على اعتبار أنهم الجئين م                 .3

 .والتأهيل وليسوا مجرد معوزين بحاجة لمساعدات

 . تطبيق النهج الديمقراطي داخل المؤسسات األهلية وشبه األهلية المنبثقة عنها وعدم اللجوء ألسلوب التعيين لإلدارات .4

يـة والسياسـية للفـرد      تطبيق برامج ومشاريع توعوية داخل المخيمات ونشر الوعي والمعرفة للحقوق اإلنسانية واالجتماع            .5
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 .والجماعات، وتعزيز الثقة بين األونروا والالجئين

إقامة دورات تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين بالمؤسسات األهلية وشبه األهلية وإدارتها، وعلى صعيد القائمين على                 .6

 . وعدم التضييق عليهمالمؤسسات األهلية من العاملين في األونروا وأن تقوم األونروا بمساعدتهم في مهامهم

التأكيد على قيام األونروا بدورها المكلفة به مثل خدمات التعليم والصحة واإلغاثة وغيرها حتى تتمكن المؤسسات األهليـة                   .7

 .وشبه األهلية من القيام بدورها في العمل التنموي

 .توفير فرص عمل واإلسهام بحل مشاكل البطالة في المخيمات .8

ق عليا للمنظمات العاملة في المخيمات، وتعزيز التنسيق بين لجـان التنسـيق العليـا للمؤسسـات                 تسهيل إنشاء لجان تنسي    .9

 .والمؤسسات العاملة في األقاليم والبلدان المضيفة

الطلب من األونروا بتوجيه المانحين والممولين الذين يستشيرونها نحو إقامة مشاريع إنتاجية تنموية تلبي حاجـات السـكان                   .10

 .ة تحقيق أولويات األونروا أو المانحينوليس بالضرور

مشاركة الالجئين وسكان المخيمات بتحديد األولويات وبالبحث واإلعداد والتخطيط والمتابعة واإلشراف على حل مشـاكلهم،       .11

 .حيث دون ذلك لن تتحقق األهداف المرجوة من المساعدات، او حتى النشاطات على اختالف أنواعها

 

  متبرعينالجهات المانحة وال -ج

أن تكون المساعدات والمنح المقدمة من أجل المساهمة بتنمية اإلنسان، وأن ال تحمل بطياتها أي دوافع أو أهداف لإلسـهام                     .1

 .بالتوطين أو تغيير المفاهيم االجتماعية باتجاهات ال يرضى عنها السكان

التي تتمثل بإحداث تنمية بشـرية مسـتدامة،        أن يتم عند وضع برنامج المساعدات بمشاركة السكان في تحديد األولويات، و            .2

وتحسين ظروف معيشتهم دون المساس بوجود المخيمات حتى تحل قضية الالجئين حالً عادالً وشامالً وفق القرار الـدولي                  

 .وعليه فإن المساعدات التي يريد لها أصحابها تحقيق أهدافها يجب أن تقوم على هذه األسس. 194رقم 

 

  يات األردنية والعربية اإلسالميةالمؤسسات والجمع -د

 . تعزيز مساهمتها بمساندة ودعم سكان المخيمات، ووضع قضية الالجئين على سلم أولوياتها .1

 .التنسيق مع المؤسسات العاملة في المخيمات ورفدها بالخبرات لضمان تحقيق أكبر فوائد ممكنة للسكان .2

 

  مخيماتالمؤسسات األهلية وشبه األهلية العاملة في ال -هـ

العمل على إنشاء لجان تنسيقية او توحيد المؤسسات العاملة في المجال ذاته، وإعادة توزيع لمجاالت العمل حسب القطاعات                   .1

 ).مرأة، طفل، أسرة، شباب ورياضة، ثقافة، عمال معاقين، تأهيل وتدريب، تعليم، صحة وما شابهه(

، )حسب أسهل شروط عضـوية (ؤسسات أمام الجميع لالنتساب إليها  إحداث تفاعل أعمق مع المجتمع المحلي بفتح أبواب الم         .2

 .وتعريف السكان بها وببرامجها وجدواها، وإزالة المخاوف المتراكمة لديهم من التفاعل معها

التفاعل بشكل أكبر مع المؤسسات المعنية بالمخيمات واالستمرار في اقتراح سياسات وتقديم طلبات لتحقيق ما يمكن تحقيقه                  .3

 .ان والمؤسساتللسك

 .دراسة القوانين بشكل جيد واالستفادة من كل ما هو مساند للمنظمة األهلية وشبه األهلية .4

 .وضع كل منظمة برنامج مكتوب ينشر ويوزع على نطاق واسع .5

إحداث تنسيق وتعاون بين المؤسسات العاملة داخل المخيمات، حيث يمكن لمركزين أو ثالثة مراكـز لتعلـيم الخياطـة او                     .6
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تطريز وما شابهه اإليفاء بحاجة سكان المخيم، وبعضها يحتاج لمركز واحد، لذلك يحبذ بأن تنسق المؤسسات فـي كـل                    ال

 .مخيم مع بعضها البعض لضمان توفير مراكز تدريبية تفي بالغرض في كل مخيم
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 46جدول  بالمؤسسات  األهلية  وشبه  األهلية في  مخيمات  الالجئين  الفلسطينيين في  األردن

 2000أبريل /كما هو الحال في نيسان

 

 محافظة العاصمة. أ
 :مخيم الوحدات 

ـم
رق
ــ

ال
 

رئيسي أو  نوع المنظمة النشاط الرئيسي اسم المنظمة
 فرعي

 خدمات المنظمة المقر الرئيسي

 رياضية واجتماعية وثقافية مخيم الوحدات رئيسي أهلية رياضي نادي الوحدات1

 اجتماعية وثقافية خاصة بالمرأة عمان فرعي أهلية امرأة اتحاد المرأة األردنية2

شبه أهلية، تتبع  تأهيل مرأة مركز البرامج النسائية3
 أونروا

 تأهيل مهني للمرأة عمان فرعي 

شبه أهلية، تتبع  رعاية معاقين. مركز التأهيل المجتمعي4
 أونروا

 رعاية وتأهيل معاقين عمان فرعي

شبه أهلية، تتبع  مساعدة المعوزين لجنة الزكاة والصدقات5
 األوقاف

 مساعدات مالية وعينية لألرامل واأليتام عمان فرعي

بلدة، مساعدة فقراء تسهيل تعاون أهالي ال مخيم الوحدات رئيسي أهلية اجتماعي رابطة أهالي كفر عانة6
 .البلدة، وتقديم خدمات تعليمية ومهنية

ــدن 7 ــرة دن ــة طي جمعي
 .الخيرية

 .مساعدة فقراء البلدة وتسهيل التعاون مخيم الوحدات رئيسي أهلية اجتماعي 

 خدمات اجتماعية وتعليمية مخيم الوحدات رئيسي أهلية  اجتماعي .رابطة أهالي السافرية8

 خدمات اجتماعية وتعليمية مخيم الوحدات رئيسي أهلية  اجتماعي .جمعية سلمة الخيرية9

ــن  10 ــت دج ــة بي جمعي
فـرع روضـة    /الخيرية

أطفال مركزها خـارج    
 .الوحدات

 روضة أطفال بأجور رمزية عمان فرعي أهلية تعليم 

جمعيـــة الثقافــــة  11
) روضـــة/(العربيـــة

 .ومركزها الشميساني

 مزيةروضة أطفال بأجور ر عمان فرعي أهلية تعليم 

جمعية الزيتون النبـالي    12
المقر . للتنمية االجتماعية 

الرئيسي قـرب المخـيم     
 .ولها مركز داخل المخيم

مساعدة فقراء البلدة واأليتام واألرامل  عمان فرعي  أهلية  اجتماعي 
 في المخيم

جمعية المركز اإلسالمي   13
مركـز رعايـة    /الخيرية

 .أيتام وعيادة صحية

مساعدات لألرامل واأليتام وتقديم  مانع فرعي  أهلية  اجتماعي
 .خدمات صحية للمحتاجين

                                                 
 .2000أبريل /  قبل الباحث في فترة إجراء البحث خالل شهر نيسان تم إعداد هذا الجدول من46
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ــدقاء  14 ــة أصـ جمعيـ
 .مكتبة/األطفال

مكتبة عامة لألطفال، ونشاطات غير  عمان فرعي أهلية ثقافي
 .منهجية لألطفال

مركز أبي بـن كعـب      15
 .لتحفيظ القرآن الكريم

تحفيظ القرآن 
 الكريم

 .روس دينيةتحفيظ القران الكريم ود عمان فرعي أهلية

 .ديوان ألهالي البلدة في المناسبات مخيم الوحدات رئيسي أهلية  اجتماعي .يازور/ديوان آل يونس16

 .ديوان ألهالي البلدة في المناسبات مخيم الوحدات رئيسي أهلية  اجتماعي .ديوان أهالي دير طريف17

:مخيم الحسين   

رياضية واجتماعية وثقافية ورعاية فتيان  ينمخيم الحس رئيسي أهلية  رياضي نادي شباب الحسين 1
 .أيتام

اتحاد المرأة  2
 مركز/األردنية

 اجتماعية وثقافية خاصة بالمرأة عمان فرعي أهلية امرأة

مركز البرامج  3
 األونروا/النسائية

شبه أهلية، يتبع  تأهيل مرأة
 األونروا

 )خياطة، كمبيوتر، تجميل(تأهيل مهني  عمان فرعي 

زكاة والصدقات لجنة ال 4
مخيم الحسين وجبل (

 ).الحسين والنزهة

شبه أهلية، تتبع  مساعدة المعوزين
 األوقاف

مساعدات مالية وعينية للمحتاجين من  عمان فرعي 
 .األرامل واأليتام

مركز الفرقان لتحفيظ  5
 .ذكور/ القرآن الكريم 

تحفيظ القران 
 الكريم

الكريم للفتيات عقد دورات تحفيظ القرآن  عمان فرعي أهلية
 .والذكور

/ المركز الثقافي النسائي  6
تحفيظ القرآن الكريم 

 .ومكتبة

دورات تحفيظ القرآن الكريم، وتوفير  عمان فرعي يتبع األوقاف ثقافي
 .كتب دينية، وعقد محاضرات دينية

طرف / عمان رئيسي أهلية اجتماعي .جمعية اللد الخيرية 7
 المخيم

مساعدات خدمات اجتماعية وصحية و
 للمعوزين

طرف / عمان رئيسي أهلية اجتماعي .جمعية الرملة الخيرية 8
 المخيم

خدمات اجتماعية وصحية ومساعدات 
 للمعوزين

/ جمعية أصدقاء األطفال  9
 ).مركز(مكتبة عامة 

مكتبة عامة لألطفال، ونشاطات غير  عمان فرعي أهلية ثقافي
 .منهجية لألطفال

 مركز األمام الشافعي 10
لتعليم القرآن الكريم 

جمعية المحافظة على (
 ).القرآن الكريم

 تحفيظ القرآن الكريم ودروس دينية عمانفرعي  أهليةثقافي 

رعاية / مركز العابورة  11
أيتام، إقامه أحد 
المحسنين وأوقفه لجمعية 
المركز اإلسالمي 
 .الخيرية

وتنظيم رعاية أيتام، تقديم مساعدات  عمان فرعي أهلية اجتماعي
 .نشاطات رياضية واجتماعية لأليتام

 ):حي األمير حسن(مخيم النصر  

نادي شباب حي األميـر      1
 .حسن

 .رياضية واجتماعية وثقافية مخيم النصر رئيسي  أهلية رياضي

 اجتماعية وثقافية خاصة بالمرأة  عمان فرعي أهلية  امرأة .اتحاد المرأة األردنية 2
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لجنة زكاة وصدقات حي     3
 .مير حسناأل

شبه أهلية، تتبع  مساعدة المعوزين
 األوقاف

 .مساعدات مالية وعينية لألرامل واأليتام عمان فرعي

جمعية المركز اإلسالمي    4
رعاية أيتـام   / الخيرية  

لجنة أبو  (وعيادة صحية   
 ).ذر الغفاري

مساعدات لألرامل واأليتام، وتقديم  عمان فرعي أهلية  اجتماعي
 .نخدمات صحية للمحتاجي

جمعيــة تنميــة المــرأة  5
 .األردنية

 .دورات مهنية، وخدمات ثقافية عمان فرعي أهلية امرأة

جمعية المحافظة علـى     6
 مركـز   -القرآن الكريم   
لتحفـيظ  (جبل النصـر    
 ).القرآن الكريم

تحفيظ القرآن الكريم، ومحاضرات  عمان فرعي أهلية ثقافي
 .دينية

 مكتبة وروضة أطفال عمان عي فر أهلية ثقافي جمعية أصدقاء األطفال 7

 مكتبة وروضة أطفال عمان فرعي  )أجنبية(أهلية  اجتماعي مؤسسة إنقاذ الطفل 8

ــر األردن   9 ــة نه جمعي
ــال  ــتركة -لألطف  مش

 .بمكتبة وروضة أطفال

 مكتبة وروضة أطفال عمان فرعي  )أجنبية(أهلية  اجتماعي

 

 :مخيم الطالبية 

 رياضية واجتماعية وثقافية مخيم الطالبية رئيسي يةأهل رياضي .نادي شباب الطالبية 1

/ شبه أهلية تأهيل مرأة .مركز البرامج النسائية 2
 األونروا

 تأهيل مهني للمرأة عمان فرعي 

/ شبه أهلية رعاية معاقين .مركز التأهيل المجتمعي 3
 األونروا

 رعاية وتأهيل معاقين عمان فرعي 

جمعيـة  / مركز خياطة    4
 .مجلس الكنائس

 تأهيل مهني للمرأة عمان فرعي أهلية تأهيل مرأة

/ شبه أهلية اجتماعي .لجنة الزكاة والصدقات 5
 األوقاف

 .مساعدات مالية وعينية لألرامل واأليتام عمان فرعي 

 

 محافظة مأدبا. ب

 مخيم مأدبا 

 رياضية واجتماعية وثقافية مخيم مادبا رئيسي أهلية  رياضي نادي الوحدة الرياضي  1

/ شبه أهلية تأهيل مرأة مركز البرامج النسائية  2
 األونروا

 تأهيل مهني للمرأة عمان فرعي

مركــز هيئــة اإلغاثــة   3
 السعودية/االسالمية

رئيسي في  فرعي )عربية(أهلية  اجتماعي
السعودية، فرعي 

 في عمان

 كفالة أيتام

مركز هيئـة األعمـال       4
 اإلمارات/اإلسالمية

رئيسي في  عي فر )عربية(أهلية  اجتماعي 
اإلمارات، فرعي 

 في عمان

 كفالة أيتام

 .مساعدات مالية وعينية لألرامل واأليتام عمان فرعي )عربية(أهلية  اجتماعي لجنة الزكاة والصدقات  5
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مجموعة صالح الـدين      6
 الكشفية

 نشاطات كشفية وثقافية للفتيان مخيم مادبا رئيسي أهلية كشافة

ــابات    7 ــة الشـ جمعيـ
 ة أطفالروض/المسيحية

 روضة أطفال عمان  فرعي أهلية  تعليم

خدمات اجتماعية ألهالي البلدة ومساعدة  عمان فرعي  أهلية  اجتماعي فرع/ جمعية الفالوجة   8
 .المحتاجين منهم

ــان    9 ــر اب ــة دي جمعي
 فرع/الخيرية

خدمات اجتماعية ألهالي البلدة ومساعدة  عمان فرعي  أهلية  اجتماعي
 .المحتاجين منهم

ركــــز القــــدس م  10
 منتدى ثقافي/الثقافي

 .خدمات ثقافية، محاضرات وندوات مخيم مأدبا رئيسي أهلية ثقافي

جمعية المركز اإلسالمي     11
 الخيرية 

 .تقديم مساعدات للمعوزين عمان فرعي أهلية اجتماعي

 تحفيظ القرآن الكريم عمان فرعي أهلية ثقافي دار تحفيظ القران الكريم  12

يـة  جمع/ عيادة صحية     13
 مجلس الكنائس

 .خدمات صحية بأجور رمزية عمان فرعي  أهلية صحي

 

 محافظة الزرقاء. ج

 :مخيم حطين 

 رياضية واجتماعية وثقافية مخيم حطين رئيسي أهلية رياضي  نادي شباب حطين  1

 .محاضرات وندوات/ ثقافية مخيم حطين رئيسي أهلية  ثقافي نادي الرواد الثقافي  2

/ شبه أهلية تأهيل مرأة لنسائيةمركز البرامج ا  3
 األونروا

 تأهيل مهني امرأة عمان فرعي

/ اتحاد المرأة األردنيـة       4
 مركز

 اجتماعية وثقافية خاصة بالمرأة عمان فرعي أهلية امرأة

/ شبه أهلية رعاية معاقين مركز التأهيل المجتمعي  5
 األونروا

 .رعاية وتأهيل المعاقين عمان فرعي

 مساعدات مالية وعينية لألرامل واأليتام  عمان فرعي أوقاف/ شبه أهلية اجتماعي صدقاتلجنة الزكاة وال  6

ــدقاء    7 ــة أصـ جمعيـ
مكتبــة حطــين /الطفــل
 مركز/العامة

 مكتبة وروضة أطفال عمان فرعي أهلية ثقافي

جمعية المركز اإلسالمي     8
مركــز أيتــام /الخيريـة 
 حطين

ت مالية ونشاطات رعاية أيتام، مساعدا عمان فرعي أهلية  اجتماعي
 .اجتماعية وثقافية لهم

الجمعية األردنية للعـون      9
) ماب(الطبي للفلسطينين   

 مركز صحي

 خدمات صحية عمان فرعي  أهلية صحي

مركـز  /جمعية عجـور    10
ــام، (صــحي  طــب ع
 )أسنان/نسائية

 خدمات صحية الرصيفة فرعي  أهلية صحي

/ ديــوان آل الســماعنة   11
 بيت نتيف

اجتماعية ألهالي البلدة ومساعدة  عمان يفرع أهلية  اجتماعي
 المعوزين
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الجمعية الخيرية لرعاية     12
 األسرة

 .روضة أطفال بأجور رمزية عمان فرعي أهلية تعليم

جمعية المحافظة علـى      13
 مركز قباء/القران الكريم

 تحفيظ القرآن الكريم ودروس دينية عمان فرعي أهلية ثقافي

دار القران الكريم فـي       14
 عبيدةمسجد أبو 

 تحفيظ القرآن الكريم عمان فرعي أوقاف/ شبه أهلية ثقافي

 اجتماعية ألهالي البلدة مخيم حطين رئيسي أهلية اجتماعي ديوان أهالي البريج  15

المركز اإلنتاجي لتشغيل     16
وزارة التنميـة   /المعاقين

 االجتماعية

وزارة / شبه أهلية تشغيل معاقين
 التنمية االجتماعية

 ل عدد من المعاقينتشغي  عمان فرعي

 .اجتماعية ألهالي البلدة مخيم حطين رئيسي  أهلية اجتماعي الرملة/ديوان أهالي يبنا  17

 :مخيم الزرقاء 

 رياضية واجتماعية وثقافية مخيم الزرقاء رئيسي أهلية رياضي نادي شباب العودة  1

ــرأة   2 ــاد المــ اتحــ
 مركز/األردنية

  خاصة بالمرأةاجتماعية وثقافية عمان فرعي أهلية امرأة

/ شبه أهلية تأهيل مرأة مركز البرامج النسائية  3
 األونروا

 تأهيل مهني امرأة عمان فرعي

 .رعاية وتأهيل المعاقين  عمان فرعي أوقاف/ شبه أهلية رعاية معاقين مركز التأهيل المجتمعي  4

لجنة صـدقات مخيمـي       5
الزرقاء والسخنة ويتبعها   
مستوصف طبـي، فـي     

 .المقر نفسه

مساعدات مالية وعينية لألرامل واأليتام،   عمان فرعي أوقاف/ شبه أهلية تماعياج
لجنة واحدة لها مقر واحد يخدم (

 ).المخيمين

جمعية المركز اإلسالمي     6
مركـز فـرع    /الخيرية

ــاء  ــة الزرقـ محافظـ
 )األخوان المسلمون(

مساعدات مالية وعينية للمعوزين،  عمان فرعي أهلية اجتماعي
 .ة، محاضرات وندواتوخدمات ثقافي

جمعية ابنـاء الزرقـاء       7
ــة ــددة /التعاونيـ متعـ
 األغراض

تعاون (تعاوني 
 )استثماري

تشغيل واستثمار خاص باألعضاء،  مخيم الزرقاء رئيسي أهلية
 .وتوفير سلع بأسعار مناسبة للجميع

مركز جعفر ابـن أبـي        8
طالـب الـدائم لتحفــيظ   

 القران

 آن الكريمتحفيظ القر عمان فرعي  أهلية ثقافي

جمعية المحافظة علـى      9
القــران الكــريم فــرع 

 الزرقاء

 .تحفيظ القرآن الكريم ودروس دينية عمان فرعي  أهلية  ثقافي 

 

 :مخيم السخنة 

 رياضية واجتماعية وثقافية مخيم السخنة رئيسي أهلية رياضي نادي شباب السخنة  1

مركز المجتمع المحلـي      2
مركـز البـرامج    /للمرأة
 النسائية

/ شبه أهلية تأهيل مرأة
 األونروا

تأهيل مهني للمرأة ونشاطات ثقافية،  عمان فرعي
 .وهما تسمية لمركز واحد
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 محافظة البلقاء. د

 :مخيم البقعة 

 رياضية واجتماعية وثقافية مخيم البقعة رئيسي أهلية رياضي نادي البقعة الرياضي  1

 رياضية البقعةمخيم  رئيسي أهلية رياضي نادي اليرموك الرياضي  2

 محاضرات وندوات/ ثقافية مخيم البقعة رئيسي أهلية ثقافي منتدى البقعة الثقافي  3

+ اجتماعية وثقافية خاصة بالمرأة  عمان فرعي أهلية امرأة .اتحاد المرأة األردنية  4
 .روضة أطفال بأجور رمزية

 تأهيل مهني للمرأة ن عما فرعي أونروا/شبه أهلية   تأهيل مرأة  مركز البرامج النسائية  5

 رعاية وتأهيل معاقين  عمان فرعي أونروا/ شبه أهلية رعاية معاقين مركز التأهيل المجتمعي  6

 ".عينياً"مساعدة المعوزين مالياً و عمان فرعي  أوقاف/ شبه أهلية اجتماعي لجنة الزكاة والصدقات  7

جمعية المركز اإلسالمي     8
 الخيرية

مساعدة المحتاجين وخدمات ثقافية  عمان فرعي أهلية  اجتماعي
 .وصحية

جمعية رعايـة األسـرة       9
 الخيرية

 .روضة أطفال بأجور رمزية عمان فرعي أهلية تعليم

تسويق منتجات  جمعية الشابات المسيحية  10
 المرأة

 .تسويق منتجات المرأة عمان فرعي أهلية

جمعية الصالحين لتحفيظ     11
 القران

 تحفيظ القرآن الكريم مخيم البقعة رئيسي أهلية ثقافي

ــراض   12 ــندوق إقـ صـ
 مركز/المرأة

تقديم قروض 
 للمرأة لالستثمار

تقديم النصح للمرأة حول االستثمار  عمان فرعي أهلية
وقروض لمساعدتها على إقامة 

 .مشروعات إنتاجية

جمعية رعايـة األيتـام       13
 الخيرية

 كفالة أيتام مخيم البقعة رئيسي  أهلية اجتماعي

ظة علـى   جمعية المحاف   14
 فرع البقعة/القران الكريم

 .تحفيظ القرآن الكريم، ودروس دينية عمان فرعي أهلية ثقافي

جمعية الصحة النفسـية      15
مركز األمـل للتربيـة     (

 ).الخاصة

 .رعاية أطفال معاقين نفسياً عمان فرعي أهلية تعليم وتأهيل 

 -جمعية أصدقاء القدس      16
 روضة ومركز خياطه

تعليم نساء على الخياطة وروضة أطفال  مانع فرعي أهلية اجتماعي
 .برسوم رمزية

جمعية عجـور للتنميـة       17
 )فرع(االجتماعية 

 خدمات اجتماعية ومركز صحي الرصيفة فرعي أهلية اجتماعي

جمعية الفالوجة الخيرية     18
 )فرع(

 خدمات اجتماعية عمان فرعي أهلية اجتماعي

 .خدمات اجتماعية يم البقعةمخ رئيسي  أهلية اجتماعي  رابطة أهالي قاقون  19

 .خدمات اجتماعية مخيم البقعة رئيسي  أهلية اجتماعي  ديوان أهالي زيتا الخليل  20

ديوان عشـائر عـرب       21
ابناء مرج بني   (التركمان  

 )فرع البقعة/ عامر 

 .خدمات اجتماعية اربد فرعي  أهلية اجتماعي 
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فرقة السـاحل للفنـون       22
 )وادي الحوارث(الشعبية 

 إحياء التراث والمناسبات مخيم البقعة رئيسي ليةأه فنون

 .خدمات اجتماعية مخيم البقعة رئيسي أهلية اجتماعي جمعية المسميه الخيرية  23

 محافظة جرش. هـ

 :مخيم غزة 

 .رياضية واجتماعية وثقافية مخيم غزة رئيسي أهلية رياضي نادي غزة هاشم  1

/ يةشبه أهل تأهيل مرأة مركز البرامج النسائية  2
 األونروا

 .تأهيل مهني للمرأة عمان فرعي

/ شبه أهلية رعاية معاقين مركز التأهيل المجتمعي  3
 األونروا

 .رعاية وتأهيل معاقين عمان فرعي

 .مساعدة أرامل وأيتام  عمان فرعي أوقاف/ شبه أهلية اجتماعي لجنة الزكاة والصدقات  4

جمعيـة  /مركز خياطـة    5
 مجلس الكنائس

 .تعليم النساء الخياطة عمان فرعي  يةأهل تأهيل مرأة

جمعيــة /مركــز طبــي  6
+ أطفال  (مجلس الكنائس   

 )عام+ نسائية 

خدمات صحية برسوم رمزية، دون  عمان فرعي أهلية صحي
 .تقديم العالج

الجمعيـة  /مركز طبـي    7
األردنية للعون الطبـي    
للفلسطينيين وأطباء العالم   

 الفرنسيين

كشف طبي ومختبر / ةخدمات صحي عمان فرعي أهلية صحي
 وأشعة

جمعية المركز اإلسالمي     8
مركـز رعايـة    /الخيرية

 أيتام وتحفيظ قران كريم

تحفيظ القرآن الكريم، وكفالة أيتام  عمان فرعي أهلية اجتماعي
 .ودروس دينية

تبرع من  /روضة أطفال   9
الشــــيخ صــــالح 

 السعودية/كامل

ول روضة أطفال برسوم رمزية، وقب عمان فرعي أهلية تعليم
 .األشد فقراً مجاناً

 : مخيم سوف 

 رياضية واجتماعية وثقافية مخيم سوف رئيسي أهلية رياضي نادي األقصى  1

/ شبه أهلية تأهيل مرأة مركز البرامج النسائية  2
 األونروا

 تأهيل مهني للمرأة عمان فرعي

/ شبه أهلية رعاية معاقين مركز التأهيل المجتمعي  3
 األونروا

 ة وتأهيل المعاقينرعاي عمان فرعي 

 مساعدة المعوزين عمان فرعي  أوقاف/ شبه أهلية اجتماعي لجنة الزكاة والصدقات  4

جمعيـة  /مركز خياطـة    5
 مجلس الكنائس

 تعليم النساء الخياطة عمان فرعي أهلية تأهيل مرأة

 .تشغيل واستثمار وتعاون مخيم سوف رئيسي أهلية تعاون استثماري جمعية األيمان التعاونية  6

تحفيظ القرآن  دار تحفيظ القران الكريم  7
 الكريم

 .تحفيظ القرآن الكريم  عمان فرعي أهلية

جمعيـــة عجـــور    8
 .فرع/الخيرية

 .خدمات اجتماعية ألهالي البلدة الرصيفة فرعي أهلية  اجتماعي



 89 

جمعية الفصول األربعة     9
 الخيرية

 مساعدات المعوزين مخيم سوف رئيسي أهلية اجتماعي

لمركز اإلسالمي  جمعية ا   10
مركـز رعايـة    /الخيرية

 وعيادة صحية

 .كفالة أيتام وخدمات صحية عمان فرعي أهلية اجتماعي

 

 محافظة اربد. و

 :مخيم الحصن 

 .رياضية واجتماعية وثقافية مخيم الحصن رئيسي أهلية رياضي نادي الكرمل الرياضي  1

 تأهيل مهني للمرأة عمان فرعي  األونروا/شبه أهلية تأهيل مرأة مركز البرامج النسائية  2

/ شبه أهلية رعاية معاقين مركز التأهيل المجتمعي  3
 األونروا

 .رعاية وتأهيل معاقين عمان فرعي 

جمعية داليـة الكرمـل       4
 التعاونية

 .تشغيل واستثمار وتعاون مخيم الحصن رئيسي أهلية تعاون استثماري

ــيم   5 ــز تعلــ مركــ
جمعية مجلـس   /الخياطة
 الكنائس

 .تعليم النساء الخياطة عمان فرعي أهلية  مرأةتأهيل

جمعية الصقور العربيـة      6
 الخيرية

خدمات اجتماعية للعشيرة، ومساعدة  مخيم الحصن رئيسي أهلية اجتماعي
 .المعوزين

مركــز هيئــة اإلغاثــة   7
 اإلسالمية

 كفالة أيتام عمان فرعي  )عربية(اهلية  اجتماعي

لقرآن تحفيظ ا دار تحفيظ القران الكريم  8
 الكريم

 .تحفيظ القرآن الكريم عمان فرعي أهلية

 .مساعدات للمعوزين عمان فرعي أوقاف/ شبه أهلية اجتماعي لجنة الزكاة والصدقات  9

مركز البـر واإلحسـان       10
 اإلنتاجي

 .تشغيل بعض المعاقين مخيم الحصن رئيسي أهلية تشغيل

 :مخيم اربد 

 .رياضية واجتماعية وثقافية بدمخيم ار رئيسي أهلية رياضي نادي الجليل  1

 تأهيل مهني للمرأة عمان فرعي األونروا/شبه أهلية تأهيل مرأة مركز البرامج النسائية  2

 رعاية وتأهيل معاقين عمان فرعي  األونروا/شبه أهلية رعاية معاقين مركز التأهيل المجتمعي  3

 مساعدات للمعوزين عمان فرعي  أوقاف/ شبه أهلية اجتماعي لجنة الزكاة والصدقات  4

مركــز هيئــة اإلغاثــة   5
رعاية أيتـام   /اإلسالمية

 وعيادة صحية

 كفالة أيتام عمان فرعي  )عربية(أهلية  اجتماعي 

 تشغيل واستثمار وتعاون مخيم اربد رئيسي أهلية تعاون استثماري الجمعية المتحدة التعاونية  6

 تشغيل واستثمار وتعاون مخيم اربد رئيسي أهلية تعاون استثماري جمعية المشرق التعاونية  7

جمعية التنمية والتمويـل      8
 التعاونية

 تشغيل واستثمار وتعاون مخيم اربد رئيسي أهلية تعاون استثماري

جمعية أهـالي جسـير       9
 التعاونية

 تشغيل واستثمار وتعاون مخيم اربد رئيسي أهلية تعاون استثماري

 مساعدات للمعوزين وكفالة أيتام مخيم اربد سيرئي أهلية اجتماعي جمعية الفاروق الخيرية  10
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جمعية أهـالي عـراق       11
 المنشية الخيرية

 .خدمات اجتماعية ألهالي البلدة مخيم اربد رئيسي  أهلية اجتماعي

مركز الشـهيدة فاطمـة       12
جـيش التحريـر    /غزال

 مركز خياطة/الفلسطيني

 .تعليم النساء الخياطة عمان فرعي  شبه أهلية تأهيل مرأة

كز تحفـيظ القـران     مر  13
 الكريم

تحفيظ القرآن 
 الكريم

 تحفيظ القرآن الكريم عمان فرعي  أهلية
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 )2(ملحــــق 

 استمارة بحث المؤسسات العاملة في مخيمات الالجئين

 في األردن 
 

 معلومات عامة عن المؤسسة: القسم األول

s1_1 رقم الباحث  :___________________ 

s1_2 رقم االستمارة  :_________________  

s1_3 اسم المؤسسة   :__________________ 

s1_4  اسم المخيم    :__________________ 

 

s1_5 الموقع : 

 محافظة عمان .1

 محافظة مأدبا  .2

 محافظة البلقاء  .3

 محافظة جرش .4

 محافظة أربد .5

 محافظة الزرقاء  .6

 

s1_6  سنة تأسيس المؤسسة ________________ 

 

s1_7 الرئيسي :  ( ل المؤسسة  مجال عم( 

 تدريبي/ مركز تعليمي .1

  مركز صحي .2

  مركز شبابي .3

  مركز نسوي .4

  مركز ثقافي .5

  مركز خاص بالمعاقين .6

 رياضي  .7

 )_________________(غير ذلك  حدد  .8

 

 

 s1_8ي /وضح). نفس الخيارات السابقة( مجال عمل المؤسسة الثاني في األهمية 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 ال) 2نعم              ) 1    أي من األجسام التالية تتوفر في المؤسسة؟

s1_9مجلس أمناء   

s1_10هيئة عمومية  

s1_11ة منتخبة  هيئة إداري 

s1_12هيئة إدارية معينة   

البيانات سرية
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 )______________________( غير ذلك حدد         

s1_13   عدد أعضاء الهيئة العمومية _______________ 

s1_14    عدد النساء في الهيئة العامة _____________ 

s1_15    1999عدد أعضاء الهيئة اإلدارية  لعام_____________  

 s1_16  اء في الهيئة اإلدارية عدد النس(                                 ) 

s1_17        ال)2نعم                 ) 1 تم انتخاب مباشر للهيئة اإلدارية للمؤسسة؟ 
s1_18       إذا نعم، متى تم أجراء أخر انتخابات؟ ___________________ 

s1_19    ال)2عم                       ن) 1رابطة؟    / هل المؤسسة عضو في اتحاد 
s1_20 .   إذا نعم أي اتحاد أو رابطة؟________________ 

s1_21 .  ما هو الوصف األقرب للمؤسسة : 

 جمعية خيرية )1

 منظمة أهلية )2

 مؤسسة حكومية )3

 مؤسسة غير حكومية أجنبية )4

 )حدد                                               ( غير ذلك  )5

 s1_22 الوصف األقرب لطبيعة دور المؤسسة؟ما هو  

 دور خيري )1

 دور تنموي )2

 دور سياسي )3

 دور ديني )4

 ) حدد                                     (غير ذلك  )5

 s1_23 الرجاء تقدير عدد الناشطين فعليا في تنظيم عمل المركز ونشاطاته اليومية(                          ) . 

 

 لبرامج واألهدافالسياسات وا: القسم الثاني

 ما هي أهداف المؤسسة. أ2

1.__________________________________________________________2.__________________________________

________________________3.__________________________________________________________4.__________

________________________________________________5._______ 

 من هو المسؤول عن تحديد هذه األهداف والسياسات؟. ب2

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

s2_1 منشور الهداف المؤسسة وطبيعتها؟  /  هل يتوفر وصف مكتوب 

 ال)2)        أحصل على نسخة( نعم ) 1             
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 ؟1999ور في المخيم خالل عام ما هي طبيعة النشاطات والخدمات المحددة التي قامت بها المؤسسة للجمه. ج2

 عدد المستفيدين بشكل مباشر التاريخ الفئة المستهدفة الخدمة/ اسم النشاط 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

s2_2  األولوية األولى(  نوع الجمهور المستهدف بشكل رئيسي( 

 شباب ذكور .1

 المهتمين في مجال الثقافة والفن .2

 من الجنسينالشباب  .3

 الفقراء .4

 نساء .5

 عمال .6

 تجار  .7

 أطفال .8

 معاقون .9

 )حدد                     ( غير ذلك  .10

s2_2  األولوية الثانية(  نوع الجمهور المستهدف بشكل فرعي( 

 شباب ذكور.1

 المهتمين في مجال الثقافة والفن.2

 الشباب من الجنسين.3

 الفقراء.4

 نساء.5

 عمال.6

 تجار .7

 أطفال.8

 معاقون.9

 )حدد                     ( غير ذلك .10

 

s2_3المستوى الجغرافي لتغطية النشاطات : 

 على مستوى المخيم .1

 على مستوى المخيم واألحياء المحيطة به .2

 على مستوى المخيمات في األردن .3
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 على مستوى الجمهور في المملكة بشكل عام .4

 )_____________________: حدد(غير ذلك  .5

 

s2_4؟                )وال تعتبر إجرائيا جزء من المخيم ( يتكم على مستوى المناطق المحيطة مباشرة بالمخيم هل تعمل جمع 

 ال) 2نعم                            ) 1

   

 

،  لماذا؟ "نعم" إذا كانت اإلجابة . د2

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

، ماذا تقدمون من خدمات في هذه المناطق؟   "نعم" إذا كانت اإلجابة . ه2

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

s2_5 هل طرأ تغيرات على البرامج والخدمات في المؤسسة منذ تأسيسها؟  

 ال )2       نعم                                                       )1

___________________________________________________________________________وضح.و2

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 _______________________________________ 

s2_6 ما هو تقييمك لمشاركة المؤسسات األهلية في تقديم الخدمات لسكان المخيمات؟  

  معدوم-5 ضعيف           -4 متوسط           -3 جيد جدا          -2 ممتاز             -1

s2_8  ؟ 1999ستفيدين مباشرة من خدمات المؤسسة خالل العام للم) الحقيقي (  العدد الكلي 

s2_9 نسب مئوية تقريبية(  تصنيف المستفيدين،حسب الفئات العمرية:( 

   (         )45أكثر من .  3 (        ) 45 - 15. 2(        )    سنة 15أقل من . 1             

 ):  نسب مئوية( تصنيف المستفيدين، حسب الجنس

s2_10   نساء   (            ) 

 s2_11  رجال  (             ) 

 ؟2000ما هي المشاريع التي تنوي المؤسسة القيام بها وستصبح قيد التنفيذ خالل العام . ز2

1.__________________________________________________________2.__________________________________

________________________3.__________________________________________________________4.__________

________________________________________________5_______________________________________________

___________ 

6.__________________________________________________________ 

 

 

 خدماتها؟/  المجاالت ترغب المؤسسة تطوير مشاركتها في أي. ح2

1.__________________________________________________________2.__________________________________

________________________3.__________________________________________________________4.__________
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________________________________________________5.______________________________________________

____________ 

 

 

 التمويل : القسم الثالث

 s3_1 هل تتلقون تمويال من جهات محلية ؟ 

 ال) 2  نعم) 1  

 

s3_2 هل هذا التمويل ؟  

 حكومي وغير حكومي) 3  غير حكومي) 2 حكومي) 1  

 

s3_3  تتلقون تمويال من جهات عربية ؟ هل 

 ال) 2  نعم) 1  

s3_4 هل هذا التمويل ؟  

 حكومي وغير حكومي) 3  غير حكومي) 2 حكومي) 1  

 

s3_5 هل تتلقون تمويال من جهات أجنبية ؟  

 ال) 2  نعم) 1  

s3_6 هل هذا التمويل ؟  

 حكومي وغير حكومي) 3  غير حكومي) 2 حكومي) 1  

 

s3_7 قون تمويال من مؤسسات دولية ؟ هل تتل 

 ال) 2  نعم) 1  

s3_8 هل هذا التمويل ؟  

 حكومي وغير حكومي) 3  غير حكومي) 2 حكومي) 1  

 

 ما هي نوعية عالقة المؤسسة بالجهات الممولة؟. أ3

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 كيف تقيمون الوضع المالي لمؤسستكم؟ مع التوضيح قدر اإلمكان؟. ب3

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

ما هي طموحات المؤسسة في المجال المالي؟             . ج3 

1.__________________________________________________________2.__________________________________

________________________3.__________________________________________________________4.__________

________________________________________________ 

كيف؟     هل هناك نظام مالي وإجراءات محددة تتبعها المؤسسة في الصرف؟ . د3



 96 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

من يراقب أداء المؤسسة المالي؟        . ه3

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

 الطاقم الوظيفي: القسم الرابع

s4_1       العدد الكلي للعاملين : في المؤسسة )الموظفون (  العاملون_____________ 

s4_2 الموظفون بشكل كامل (%         ) 

s4_3  الموظفون بشكل جزئي (%         ) 

s4_4اء من الموظفين عدد النس :_____________ 

s4_5      هل يشارك في عمل المؤسسة اليومي متطوعون من المجتمع المحلي؟  

 ال)3أحيانا )2نعم دائما        )1  
 ؟ )بالدينار( ما هو الحد األدنى واألعلى لألجور داخل مؤسستكم 

s4_6 الحد األدنى    :________________ 

s4_7 الحد األعلى  :________________ 

 

 

 المشكالت والتحديات: القسم الخامس

 )مع التوضيح ( ما هي أهم العقبات التي تواجه المؤسسة؟ هل هي؟ . أ5

 ال) 2  نعم) 1  

 

s5_1 عقبات إدارية  : 

     

_____________________________________________________________________________________وضح

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ s5_2 عقبات مالية           :                 

_____________________________________________________________________________________وضح

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

):               حدد(غير ذلك 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 كيف تنظرون لمستقبل الخدمات والبرامج التي تقدموها داخل المخيم؟. ب5
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 
 ون للوضع المستقبلي للمخيم؟كيف تنظر. ج5

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 أي التوجهات التنموية هو األفضل للمخيمات في ظل بقاء الوضع على ما هو عليه؟. د5

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

 أي التوجهات التنموية هو األفضل للمخيمات في ظل كافة االحتماالت؟ يرجى التفصيل وفق االحتمال الذي ترونه قد يحدث؟ . ه5

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________-

____________________________________________________________ 

 

 

 

التنموية في المخيمات؟ رتب حسب األهمية من األكثر " المعيشية " ، ما هي األولويات )وضمن الشروط السياسية الحالية( في الوقت الحاضر .  و5

 ية إلى األقل؟ أهم

1.__________________________________________________________2.__________________________________

________________________3.__________________________________________________________4.__________

________________________________________________5.______________________________________________

____________________________________________ 

 

 ما هي طموحات مؤسستكم على المستوى العام للمخيمات ؟. ز5

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 ما هي طموحات مؤسستكم على مستوى المؤسسة نفسها؟. ح5

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 ألولويات حسب الترتيب؟في أي المجاالت يجب تقديم الدعم للمؤسسات العاملة داخل المخيمات؟ ا. ط5 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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 العالقة مع المؤسسات المجتمعية والدولية: القسم السادس
 من الناحية الفعلية، كيف تقيمون عالقة مؤسستكم مع المؤسسات األخرى العاملة في المخيم؟مع التوضيح؟. أ6

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 احية الفعلية، كيف تقيمون عالقة مؤسستكم مع المؤسسات األخرى العاملة على مستوى المملكة؟من الن. ب6

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________-_________________ 

 ردن؟حسب معلوماتك، ما هو الدور المناط بكل من المؤسسات التالية بالنسبة للمخيمات الفلسطينية في األ. ج6

 )االونروا ( الوكالة 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

  منظمة التحرير الفلسطينية-دائرة شؤون الالجئين

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
 دائرة الشؤون الفلسطينية

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 لجان تحسين المخيم

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 لجان الزكاة والصدقات

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

مؤسسات واتحادات غير حكومية أردنية 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 
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 األندية

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

  الخ؟…اليونسكو، اليونسيف : مؤسسات دولية أخرى

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 ؟)األداء، الفعالية، تقديم الخدمات، خدمة أهداف الالجئين(  كيف تقيم المؤسسات التالية.د6

 )االونروا ( الوكالة .1             

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

  منظمة التحرير الفلسطينية-دائرة شؤون الالجئين .2             

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 دائرة الشؤون الفلسطينية.3            

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 لجان تحسين المخيمات.4             

___________________________________________________________________________________ 

 

 األندية .5             

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

لجان الزكاة والصدقات . 6               

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

مؤسسات واتحادات غير حكومية أردنية .7               

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

 الخ؟ …اليونسكو، اليونسيف : مؤسسات دولية أخرى.8              

________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

نعم                         . 1مؤسسات التالية تجاه المخيمات؟ وكيف كان التعامل مع هذه االقتراحات؟             هل قمتم باقتراح برامج أو سياسات لل. ه6

 ال. 2

 s6_1 االونروا (   الوكالة( 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

  s6_2 منظمة التحرير الفلسطينية-  دائرة شؤون الالجئين  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
  s6_3دائرة الشؤون الفلسطينية   

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  s6_4لجان تحسين المخيم  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 s6_5  جنة الزكاة والصدقات ل 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

     s6_6 األندية  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

     s6_7مؤسسات واتحادات غير حكومية أردنية   

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

  s6_8 الخ؟ …اليونسكو، اليونسيف :  سات دولية أخرى  مؤس 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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 :بشكل عام كيف تقيمون أداء المؤسسات التالية بقيامها بدورها داخل المخيمات

s6_9 االونروا (   الوكالة( 

 غير موجود)4ضعيف            ) 3متوسط                     ) 2جيد                       ) 1                           
s6_10منظمة التحرير الفلسطينية-  دائرة شؤون الالجئين 

 غير موجود)4ضعيف            ) 3متوسط                     ) 2جيد                       ) 1                           
s6_11دائرة الشؤون الفلسطينية  

 غير موجود)4ضعيف            ) 3 متوسط                     )2جيد                       ) 1                           
s6_12لجان تحسين المخيم   

 غير موجود)4ضعيف           ) 3متوسط                     ) 2جيد                       ) 1                           

s6_13مؤسسات أهلية أردنية  

 غير موجود)4ضعيف             ) 3متوسط                     ) 2يد                       ج) 1                          
s6_14لجان الزكاة  

 غير موجود)4ضعيف            ) 3متوسط                     ) 2جيد                       ) 1                       
s6_15الجمعيات الخيرية   

 غير موجود)4ضعيف            ) 3متوسط                     ) 2جيد                       ) 1                          

s6_16الخ؟…اليونسكو، اليونسيف :  مؤسسات دولية أخرى 

 ير موجودغ)4ضعيف                ) 3متوسط                     ) 2جيد                       ) 1                    
s6_16aمراكز البرامج النسائية  

 غير موجود)4ضعيف                ) 3متوسط                     ) 2جيد                       ) 1                      
s6_16bمراكز التأهيل المجتمعي للمعاقين  

 غير موجود )4ضعيف                ) 3                   متوسط  ) 2جيد                       ) 1                      

 

 كيف تقيم عملية التنسيق الحالية بين كل من المؤسسات التالية؟

 غير موجود)4ضعيفة                   ) 3متوسطة                      ) 2جيدة                      ) 1    

s6_18 نية  االنروا ودائرة الشؤون الفلسطي 

s6_19 االنروا والمؤسسات األهلية المحلية   

s6_20 دائرة الشؤون الفلسطينية والمؤسسات األهلية المحلية   

s6_21 دائرة شؤون الالجئين واالنروا   

 

s6_22 كيف تقيمون العالقة بين المؤسسات األهلية العاملة في المخيمات ومؤسسات الحكومة بشكل عام   

 نسيق والتعاوندرجة عالية من الت )1

 درجة معقولة من التنسيق والتعاون )2

 درجة ضعيفة في التنسيق والتعاون )3

 انعدام في التنسيق والتعاون )4

 

s6_23 هل هناك عالقة عمل بين مؤسستكم وإحدى مؤسسات الحكومة؟   

 نطبقال ي) 3ال                    ) 2)             ____________ما هي ( نعم ) 1                 

إذا كانت اإلجابة نعم، أي مؤسسة، وما هو نوع العالقة؟  . و6

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________ 
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s6_24 كيف تقيمون عملية التنسيق بين المؤسسات العاملة في المخيمات بشكل عام   

 ضعيفة) 3متوسطة                      ) 2جيدة                      ) 1                 

 

s6_25 مل مؤسستكم؟ كيف تصف العالقة بين المؤسسات األهلية العاملة في مجال ع 

 درجة عالية من التنسيق والتعاون)1                    

 درجة معقولة من التنسيق والتعاون)2                    

 درجة ضعيفة في التنسيق والتعاون)3                    

 انعدام في التنسيق والتعاون)4                    

 

s6_26  سات األهلية في المخيمات بدرجة معقولة من حرية العمل؟المؤس/   هل تتمتع المؤسسات 

 بشكل ضعيف) 3بين بين                           ) 2إلى حد كبير                     ) 1   

 

s6_27 كيف تنظر إلى مستقبل العمل األهلي في المخيمات؟   

 بدرجة عالية من الثقة والتفاؤل )1

 ؤلبدرجة متوسطة من الثقة والتفا )2

 بدرجة ضعيفة من الثقة والتفاؤل )3

 بتشـاؤم )4

 

 في العالقة بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات األهلية؟) االحتكاك ( بتقييمك ما هي أهمية العوامل التالية كمصادر للتوتر 

 غير مهمة. 3متوسطة األهمية                             . 2مهمة                         . 1        

           s6_28التنافس على التمويل   

s6_29قانون المؤسسات األهلية والجمعيات الخيرية   

s6_30الدور السياسي الذي تلعبه المؤسسات األهلية   

s6_31االختالف في وجهة النظر التنموية   

s6_32االختالف حول المفهوم المجتمع المدني والمشاركة   

 

 إنكم تقومون بدور تنموي مهم في المخيمات، مع التوضيح؟ بشكل عام، هل تعتقدون. ز6

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

العاملة داخل المخيمات؟  ) وشبه األهلية( ما هي أهم التحديات التي تواجه عمل المؤسسات األهلية. ح6 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

ما هي أهم التوصيات لتطوير عمل هذه المؤسسات . ط6_________________________________________________________ 

العاملة في المخيمات؟         

________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________ 

 

 القسم السابع 

 ):إن وجد( الرجاء كتابة عنوان المؤسسة . 15

 _________________________ رقم التلفون  .1
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 ________________________ رقم الفاكس  .2

 _____________________ رقم صندوق البريد  .3

 ______________________  البريد اإللكتروني  .4

 ____________________ اسم الشخص المسئول  .5

 ____________ها /ت مقابلته/اسم الشخص الذي تم .6

 ________________________عالقته بالمؤسسة .7

 ________________________تحصيله التعليمي  .8

 ____________________)رجل أم امرأة( جنسه  .9
 


