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تقديــــــــــم:

اإن جامعة الريموك وهي تخطو نحو امل�ستقبل بخطوات واثقة م�ستمدة من روؤى جاللة امللك عبداهلل 
الثاين ابن احل�سني للتعليم العايل وال�سباب تنظر اإىل دورها التنموي كمحور اأ�سا�سي من حماور العمل 
والتطوير، وياأتي اهتمامنا اليوم بو�سع خطة ا�سرتاتيجية وا�سحة لواحد من اأهم املراكز البحثية 
على م�ستوى املنطقة والذي اأن�سئ يف العام 1997 كامتداد لربنامج انطلق يف العام 1992 بتوجيه من 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري احل�سن بن طالل حفظه اهلل، ليعنى بق�سايا اللجوء والهجرة، ويحمل ا�سم 
مركز درا�سات الالجئني والنازحني والهجرة الق�سرية تاأ�سي�سا على امياننا بدور املركز واأهميته و�سعيا 
منا يف اجلامعة لتطوير قدراته واأدواته، ليكون يف م�ساف املراكز العاملية على امل�ستوى املهني والبحثي، 

وليكون نواة لعمل موؤ�س�سي ت�ساركي على امل�ستوى الوطني.

وتاأتي هذه اخلطة بعد جهد كبري بذلته اإدارة املركز وفريق العمل فيه خالل اأ�سهر م�ست يف درا�سة 
واقع احلال والتحديات وال�سعوبات واإمكانية التطوير والتحديث امل�ستند لأهداف اجلامعة ونقاط 
بناء  جمال  يف  خا�سة  املركز  يف  العملي  الواقع  على  الدرا�سة  هذه  اأثر  نلم�س  بدانا  وقد  فيها،  القوة 

ال�سراكات واإقامة الأن�سطة الهادفة املبنية على اأ�س�س تخطيطية وا�سحة.
واإنني اإذ اأقدر هذه اجلهود املبذولة فاإنني اأوؤكد حر�س اإدارة اجلامعة على تنفيذ اأهداف هذه اخلطة 
لتقدمي  م�ستعدين  ال�سركاء  مع جميع  و�سنكون  لها،  املحدد  الزمني  املدى  املركز خالل  روؤية  وحتقيق 
اخلدمات املميزة املن�سجمة مع اأهداف املركز وروؤية اجلامعة خدمة لالجئ وق�ساياه وتوثيقا للجهد 

الوطني يف هذا املجال.

رئي�س جامعة الريموك 

                                                                                                                                          اأد. ا�سالم م�ساد
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“هيد:

درا�سات  مركز  لكون  ونظرا  والتنظيم،  الإدارة  يف  اأ�سا�سية  خطوة  ال�سرتاتيجي  التخطيط  كان  ملا 
الالجئني والنازحني والهجرة الق�سرية وحدة اإدارية اأ�سا�سية من وحدات اجلامعة، وتعنى كما غريها 
من الإدارات والعمادات بتنفيذ خطة اجلامعة وروؤيتها، وبناء ان�سطته على اأ�س�س وا�سحة وعقالنية، 
وتعليماته  الإدارية  ل�سجالته  والرجوع  املركز  واقع  حتليل  على  م�ست  اأ�سهر  ومنذ  با�سرنا  فقد 
القانونية والطالع على البناء الإداري والوظيفي ملراكز عاملية تعنى بق�سايا اللجوء والهجرة، ثم 
الطالع على البنية الداخلية للمركز واجلامعة، لتكون جميعها اأ�سا�سا يف بناء هذه اخلطة التي ن�ساأل 

اهلل اأن يعيننا على تنفيذها وحتقيق اأهدافها.
وقد �سرعت وفريق عمل املركز وال�سركاء من اأ�ساتذة اجلامعة، ببناء اخلطة وتطويرها ثم عر�سها 
بناء اخلطة  واإعادة  املحليني والدوليني، وقيا�س مدى توافقها مع خططهم واهدافهم  ال�سركاء  على 
لتتوافق مع الإطار العام الناظم للعمل مع الالجئني، و�سول ملخرج قوي واهداف واقعية قابلة للقيا�س 

والتقومي.

ومل نرتدد يف العرتاف بنقاط ال�سعف كما البحث عن نقاط القوة، وقراءة التحديات كما الفر�س 
لنبني نظاما براجميا متوا�سال لنبداأ ونوؤ�س�س فيه ملن �سيكمل م�سرية املركز ويحقق روؤيته، بل ويطورها 
ليكون املركز رافدا معرفيا حقيقيا ومرجعا يف جماله، ومبا ين�سجم مع روؤية اجلامعة واأهدافها وم�سرية 

الأردن الطويلة يف دعم ق�سايا اللجوء.

                 

    مديرة مركز درا�سات الالجئني   
                                                                                                                             والنازحني والهجرة الق�سرية  

                                                                     

                                                                                                                              اأ.د. رمي عدنان اخلاروف     
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم    

�سعارنا معًا ن�ستطيع

خم�سة وع�سرون عاما من التميز

       �شكر وتقدير:

يتقدم فريق العمل الفني بال�سكر والعرفان لكل الذين �ساهموا و�ساركونا باإعداد ومناق�سة اخلطة ال�سرتاتيجية 
متو�سطة املدى ملركز درا�سات الالجئني والنازحني والهجرة الق�سرية من اجلهات ال�سريكة والداعمة وهم:

    املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة .

    املوؤ�س�سة الأملانية للتعاون الدويل .

    املعهد الفرن�سي لل�سرق الأدنى .

    املجل�س الرنويجي لالجئني .

    معهد ت�سامن الن�ساء الأردين.

    مركز ار�س ال�سالم.

    جمعية روؤى الن�سائية.

    جمعية احلداثة التنموية.
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نبذه عن املركز
 

 اأن�سئ مركز درا�سات الالجئني والنازحني والهجرة الق�سرية يف جامعة الريموك، مبوجب قرار جمل�س التعليم 
28/7/1997، كامتداد لربنامج درا�سات الالجئني والنازحني الذي تاأ�س�س يف  العايل رقم )1396( بتاريخ 

اجلامعة بتاريخ 12/7/1992، ويعترب اول مركز يف الردن واملنطقة يعنى بق�سايا اللجوء.

 وقد اجتهد املركز منذ تاأ�سي�سه بال�ستفادة من اخلربة العلمية يف توليد املعرفة ل�سالح املجتمع والالجئني 
العامل  يف  للغاية  املعقدة  التحديات  ومع  التخ�س�سات  متعددة  اجلامعة  نهج  مع  يتنا�سب  مبا  وا�سع  نطاق  على 
احلديث، ومن هنا فاإن املركز ي�سعى اإىل امل�سي قدًما يف بناء مناهج جديدة وم�ساركة املجتمع املحلي والالجئني 
يف م�سكالتهم وبناء حلول واقعية لها، وذلك من خالل كوادره والكوادر امل�ساندة يف اجلامعة و�سمن عمل ق�سمي 

  )R-SOS( الدرا�سات وق�سم الإعالم واملنظمات ووحدة دعم الطالب الالجئني

ومن اخلدمات التي يقدمها املركز

البحث: اإجراء البحاث والدرا�سات التي تتعلق بق�سايا اللجوء والنزوح والهجرة الق�سرية.
تدريبية  برامج  تقدمي  خالل  من  املحلي  وللمجتمع  لالجئني  املختلفة  التدريب  خدمات  تقدمي  التدريب: 

خمتلفة مثل برامج تدريبية تخت�س بالدعم النف�سي الجتماعي وعقد الدورات املختلفة ب�ستى املجالت.
امل�ساركة يف م�ساريع وبرامج تهتم بق�سايا الالجئني بال�سراكة مع موؤ�س�سات املجتمع املحلي والعاملي  امل�ساريع: 

بالإ�سافة اىل عقد الندوات والور�س واملحا�سرات املتخ�س�سة يف هذا املجال.
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مالحظات201920202021جن�سية بلد اللجوء

220000024000002400000الفل�سطينيني

655000671000669.497ال�سوريني

 احلكومة من جهتها، اأ�سارت اإىل

 وجود 1.3 مليون لجئ �سوري يف

 الأردن نحو ن�سفهم غري م�سجلني

لدى املفو�سية

6700067000669.497العراقيني

150001400014000اليمنيني

600060006000ال�سودانيني

250028002300جن�سيات اخرى

بيانات اإح�شائية ا�شتداللية: 

اإح�سائية باأعداد الالجئني على ار�س اململكة الأردنية الها�سمية لالأعوام 2021-2020-2019

   املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة 
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الن�شاطات التي متت خالل املدة من -2019 2021

201920202021الن�ساطالت�سل�سل
100انتاج وحدة الدعم النف�سي1
330امل�ساركات اخلارجية2
100حلقات نقا�سية3
131موؤمتر4
304ور�س عمل5
100ت�سكيل جمل�س املركز6
201حما�سرات 7
200لقاء تعريفي8
010ا�ست�سافة9

043التقدم مل�سروع10

العمل مع DAAD لتقييم املتقدمني 11
للح�سول على منح بحثية دولية باأملانيا 

010

010تخريج دورة12
011برنامج اذاعي 13
200ندوة14
204جل�سه حوارية15
301دورة16
001درا�سات17
001ت�سكيل فريق عمل طالبي تطوعي18
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منهجية اعداد اخلطة اال�شرتاتيجية متو�شطة املدى 
    مراجعة الدب النظري ال�سابق والقوانني والأنظمة والت�سريعات، الهيكل التنظيمي، واخلطة

       ال�سرتاتيجية للجامعة ..... الخ .
    حتليل احلالة: حتليل البيئة الداخلية واخلارجية، حتليل الفجوة، التحليل القطاعي، �سجرة

       امل�سكالت و�سجرة احللول .
    حتديد اأولويات عمل اخلطة .

    حتديد املحاور ال�سرتاتيجية للخطة واأهدافها وان�سطتها .
    بناء النموذج املنطقي .

    حتديد موؤ�سرات الأداء املرتبطة بالأهداف والأن�سطة .
    حتديد امل�ستهدفات .

    حتديد ال�سركاء يف تنفيذ الأن�سطة لتحقيق الأهداف  .

(Situational analysis) حتليل احلالة    

    املنهجية املتبعة يف حتليل احلالة
1-  حتليل البيئة الداخلية واخلارجية )SWOT (حتليل ) نقاط القوة، ال�سعف، الفر�س والتهديدات (.

.)Gap Analysis( 1-  حتليل الفجوة

    االآليات امل�شتخدمة يف حتليل احلالة 
1-  جمع وحتليل الأدب النظري والدرا�سات املتعلقة بالالجئني والنازحني واملهاجرين ق�سريا 

        خا�سة يف الأردن.
2-  جمع وحتليل الكتب الر�سمية ال�سادرة من اجلهات الأخرى واملتعلقة ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر 

        بالالجئني والنازحني واملهجرين ق�سريا.
3-  حتليل اخلطة ال�سرتاتيجية للجامعة )2021-2025(.

4-  حتليل اخلطط الوطنية.

5-  جمع املعلومات حول ال�سركاء الداعمون وم�ساهماتهم يف ق�سايا اللجوء والنزوح والهجرة الق�سرية

        والتعرف على خططهم امل�ستقبلية .
6-  جمع وحتليل الت�سريعات )القوانني والأنظمة والتعليمات املتعلقة مبركز درا�سات الالجئني والنازحني

        والهجرة الق�سرية( .
7-  جمع البيانات الإح�سائية املتعلقة بالالجئني.

8-  عقد جل�سات ع�سف ذهني مع املعنني بق�سايا اللجوء والنزوح والهجرة الق�سرية للتعرف 

        على الأمور التالية: 
  الفئة امل�ستهدفة من الالجئني.

  حتديد جمالت اهتمامهم. 
  حتديد تعريف اأجرائي للمجتمع الذي ي�ستفيد من الأن�سطة التي تقوم بها تلك اجلهات.  

  املبادرات اجلديدة التي يرغب املعنيون بق�سايا اللجوء والالجئني بتبنيها.
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�شعفقوة
   التاريخ الزمني الطويل للمركز .

   البنية التحتية للمركز .
   الإدارة الداعمة لعمل املركز من �سانع القرار .

   جمل�س اإدارة املركز .
   املركز البحثي الوحيد التابع جلامعة يف املنطقة. 

   وجود اأكادمييني مهتمني بق�سايا اللجوء يف اجلامعة.
      واملوؤ�س�سات ال�سريكة.

   البدء بتفعيل ق�سم الدرا�سات والبحوث وق�سم
      العالم واملنظمات يف املركز .

    بعد املركز يف بع�س املراحل عن الدور الأ�سا�سي 
       الذي اأن�سئ لأجله وهو البحث املتخ�س�س .

   املهارات املحدودة التي ميتلكها املوظفون يف جمالت:
      اللغة الإجنليزية، البحث العلمي، كتابة 

      امل�ساريع باعتبارهم فرق اإدارية وبحثية م�ساندة. 
    تعليمات املركز قدمية وبحاجة اإىل تطوير وحتديث. 

    عدم ان�سجام الهيكل التنظيمي مع الوظائف
       واملهام املنوطة بعمل املركز.

    �سعف يف الت�سبيك مع ال�سركاء والداعمني. 
    عدم وجود م�سفوفة لل�سركاء والداعمني. 
    قلة البحوث التي مت اجراوؤها يف املركز يف

       ال�سنوات الأخرية.
    عدم ال�ستدامة يف امل�ساريع التي نفذت يف املركز. 

    حمدودية حجم املوزانة املخ�س�سة للمركز.
    عدم توفر الباحثني املتفرغني للعمل يف

       املركز وم�ساريعه.
    قاعدة بيانات املركز غري مكتملة وغري مفعلة. 

    موقع الكرتوين ب�سيط وحمدود الفعالية.
    عدم الت�سبيك بني املركز واملجتمع املحلي. 

    عدم توثيق املعارف ال�سمنية وال�سريحة
       )م�ساريع، اأن�سطة، فعاليات( يف املركز. 

    عدم وجود اأولويات بحثية يف ق�سايا اللجوء. 

تهديداتفر�ص

    عقد عدد من التفاقيات مع �سركاء جدد للقيام

       بالأبحاث، التطوير، رفع القدرات، التوعية 
       وخدمة املجتمع .

    وجود عدد من النداءات والعطاءات للتقدم

       مل�ساريع مدعومة من اجلهات املانحة.
    الت�سبيك مع املوؤ�س�سات واجلهات املحلية والدولية

       املعنية بق�سايا اللجوء.

    اغالقات كوفيد 19.
    نق�س الدعم املايل من املانحني لق�سابا اللجوء

       والالجئني بعد ازمة كوفيد 19.
    وجود مراكز بحثية غري متخ�س�سة تعمل 

        على ق�سايا اللجوء وحتد من فر�س ح�سول
       املركز م�ساريع بحثية وتطويرية. 

 

9.مراجعة مالحظات الور�شة التدريبية

SWOT ) اوال: حتليل البيئة الداخلية واخلارجية (نقاط القوة وال�شعف، الفر�ص والتهديدات
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(Gap Analysis) ثانيا: حتليل الفجوة

   عدد الأبحاث املتدنية ب�سبب عدم وجود باحثني متفرغني يف املركز اأو الباحثني املهتمني بالعمل

      يف جمالت وق�سايا اللجوء من خالل ال�سراكة مع املركز.

    عدم املوائمة بني روؤية واهداف املركز وبني الأن�سطة والفعاليات املنعقدة يف الفرتة ال�سابقة .

   قلة الوعي لدى املجتمع بق�سايا اللجوء واهميتها.

   تفاوت عدد الالجئني وانت�سارهم بني حمافظة واأخرى مما اأثر �سلبًا على تنفيذ عدد من الدرا�سات

     ال�سمولية لالجئني وامنا اعتماد تنفيذ الدرا�سات على حمافظات حمددة   مما اأثر �سلبا على تعميم

      نتائج هذه الدرا�سات على كافة املناطق اجلغرافية واعداد �سيا�سات عامة وخطط �سمولية ملعاجلة

      ق�سايا الالجئني.

   زيادة معدل الالجئني يتطلب م�سادر دعم ومتويل م�ستمرة ومتتاز بالدميومة.

    حمدودية املوارد املالية املخ�س�سة ملركز درا�سات الالجئني �سمن موازنة جامعة الريموك. 

    حمدودية املهارات الفنية التي ميتلكها العاملون يف مركز درا�سات الالجئني الأمر الذي يتطلب

      تطوير لقدراتهم. 

   حمدودية برامج الدمج الجتماعي لالجئني مع املجتمعات امل�سيفة. 
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روؤية مركز درا�سات الالجئني والنازحني والهجرة الق�سرية: 

مرجع وطني واقليمي بحثي يدعم �سناع القرار والباحثني يف ق�سايا اللجوء والهجرة.

ر�سالة مركز درا�سات الالجئني والنازحني والهجرة الق�سرية: 

مركز بحثي اأكادميي غري ربحي يتبع جامعة الريموك متخ�س�س يف ق�سايا اللجوء والنزوح 
والهجرة الق�سرية ويعمل على ذلك من خالل اجراء الدرا�سات والبحوث النوعية 

وا�ستطالعات الراأي وتنفيذ امل�ساريع ذات العالقة.

الهدف ال�سرتاتيجي العام:
 

�سيا�سات وقرارات ر�سيدة تتعلق بق�سايا اللجوء والنزوح والهجرة الق�سرية م�ستندة على 
املعلومة الدقيقة املحدثة ونتائج البحوث وامل�ساريع.
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