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 تمهيد

عون تودفك ناجموة الومعالجة بعض تحدٌات سووق العمول إلى  تسعىٌة التصادٌة وتنم خطط   بالةم هذه االستراتٌجٌة تمد   

عملٌة فرص العمل بتنفٌذ مشارٌع األعمال ونمو  تعزٌزإلى تهدف أٌضاً  . وهًاألردن ًمالالالجئٌن السورٌٌن إلى ش

وتوودر المووال ليردنٌووٌن والالجئووٌن مالئمووة  فوورص عموول  ٌرتفووع فٌهووا احتمووال خلووك الرئٌسووٌة التووً  المطاعوواتوتحدٌوود 

 السورٌٌن.

الالجئوٌن  أزموةمعالجوة ثثور ل المملكوة بغٌوة شوما ةالوالعوإربد  ةمحافظلتلبٌة احتٌاجات االستراتٌجٌة لد ُوضعت هذه و

عمووب إجووراء مراجعووة  السووتراتٌجٌات التنمٌووة السووابمة والسٌاسووات  وهووً توو تً .السووورٌٌن علووى سوووق العموول األردنووً

 وتهدف إلى وضع منهجٌات  تركز على التنمٌة فً المجتمعات المضٌفة األكثر تضرراً فً األردن. ،والخطط الوطنٌة

أصحاب  ن عنوممثلٌحكومٌٌن من مسؤولٌن  والمكونةلجنة التنمٌة االلتصادٌة المحلٌة فً إربد  عشروالم اهذ تولاد

 .دنًأكادٌمٌٌن وأعضاء من المجتمع الم فضالً عنالعمل والعمال 

هوذه االسوتراتٌجٌة. وزٌنوة أردنٌوة وهً شركة استشارٌة اجتماعٌة والتصادٌة وتنموٌة  To Excelشركة ولد وضعت 

 تصمٌم االستراتٌجٌة.بهً من لامت  To Excelكة عمٌلة من شر

 لعووارولماري  ،الالجئٌن السورٌٌن فً منظَّمة العمل الدولٌَّة فً األردن ة شؤونخاص لمها لطاع منسم شكر  نتوجه ب

ه على ما لودمتافً دار السالم  وممرهندي ووبور انداورو امدٌرة مكتب منظمة العمل الدولٌة فً تنزانٌا وكٌنٌا وأوغند

وأٌضاً لدٌانا العماد المسؤول اإلداري والمالً فً منظموة العمول  ،االستراتٌجٌة إعدادفً المرحلة األولى من  دعم  من 

 .لسٌر العملٌة االدولٌة فً األردن لدعمه
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 مقدمة  .1

  1وأىميتيا المحمية مفيوم التنمية االقتصادية 1.1
 ىويتو المحمي المجتمع في يؤكد متكامل اجتماعي حضارؼ  بناء لصياغة موجية واعية عممية العام بمفيوميا التنمية تعد

بداعو، وذاتيتو  :عمى أساسا   متقو  المفيوم بيذا والتنمية وا 

 وانتياء المسئوليات وتحمل بالتنفيذ ومرورا   القرار واتخاذ بالتخطيط بدءا   واإليجابية الفاعمة المجتمعية المشاركة مبدأ 
  وبرامجيا، المجتمعية التنمية مشاريع مردود من باالنتفاع

 والفئات القطاعات عمى التركيز مع العام الصالح أجل من الجميع لجيود أمثل وتوظيفا   تخطيطا   التنمية تكون  وبيذا 
 .أوضاعيا وتحسين كفاءاتيا وزيادة قدراتيا لتطوير سواىا من أكثر تحتاج التي االجتماعية

 :إلىالمحمية تيدف  التنمية االقتصاديةعممية فان  البنك الدوليوبحسب تعريف 

ل االقتصاد لمجميع، وىي عممية يشترك فييا بناء القدرات االقتصادية في المناطق المحمية من أجل تطوير جودة ومستقب"
لدعم  ، لخمق ظروف أفضلي من خالل عمميم المشترك المتكاملالقطاع العام والخاص من أصحاب المشاريع والمجتمع المدن

 ."ص العملالنمو االقتصادؼ وتوفير فر 

 لجنة قامت 2018-2016 لألعوام بدار  محافظة  في المحمية االقتصادية بالتنمية خاصة استراتجية الى الوصول أجل ومن
 االقتصادؼ الواقع حول بدراسة لالستشارات التميز نحو شركة و الدولية العمل منظمة من وبدعم المحافظة في المحمية التنمية

 األخرػ  الوطنية االستراتجيات مع وربطيا االستراتجية ىذه لوضع الالزمة المعمومات توفير أجل من لممحافظة واالجتماعي
 .االستراتجية ىذه من االولى لمسنة التنفيذية الخطة وضع كذلكو 

                                                           
1
 مولع مجموعة البنن الدولً، تعرٌف التنمٌة المستدامة  
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 لمحافظة اربد  المحمية التنمية االقتصادية استراتيجيةأىداف  1.2
الجئ  628,175 مميون نسمة، منيم 1.4مع دخول األزمة في سوريا عاميا الخامس، فقد أصبح عدد السوريين في األردن 

 024025توزع ىذا و ، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينيانات مسجل في مختمف مناطق المممكة ضمن ب
 2من اجمالى الالجئين في المممكة.  %23.3 شكمت بنسبةو  ،المختمفة اربدبمديات محافظة الجئ في 

 
ي المحافظة جراء األوضاع المالية العامة فب ما تعمق ومن تمك األعباء ،أدػ الى مضاعفة األعباء عمى المحافظةاألمر الذؼ 

باالضافة الى ازدياد األثار االقتصادية السمبية المترتبة من تضخم ومحدودية لتوفير احتياجات الالجئين زيادة االنفاق الحكومي 
 . الموارد المجتمعية ومنافسة في سوق العمل

 
ث ارتفعت نسبة البطالة لتصبح في المحافظة وخاصة في المجتمعات المستضيفة حي قطاع العملوكان من الممحوظ مدػ تأثر 

 أعمى من المتوسط العام لممممكة وأعمى من بقية المحافظات. 
 

تأثر لمعالجة  الداعية استجابة لحاجة المحافظة لمحافظة اربد" المحمية استراتيجية التنمية االقتصاديةتطوير "جاء العمل عمى 
 أساسية وىي: غاياتضمن ذلك  كانو  رية،من األزمة السو  المجتمعات المستضيفةوخاصة في  قطاع العمل

 
 التشغيل. مراجعة كافة استراتيجيات التنمية السابقة والخطط الوطنية والسياسات من منظور   .1
وضع نيج موجو بشكل أكبر نحو تنمية المجتمعات المستضيفة المتضررة لمسنوات الثالث القادمة من أجل خمق   .2

التوجيات واألىداف عمال في تمك المجتمعات، من خالل منظومة من فرص عمل ليم وتعزيز انتاجيتيم ونمو األ
 واضحة . رؤيةالمنبثقة من  االستراتيجية

تيدف لتوحيد كافة الجيود المحمية الممثمة بمجنة العمل  المبادراتلمسنة القادمة تتضمن مجموعة من خطة تنفيذ تقديم  .3
 االستدامة.ز قدرتيا لمتكيف مع األزمة وتحقيق بعد الخاصة عمى مستوػ المحافظة لتحقيق االستراتيجية وتعزي

المحمية لضمان استمراريتيا وارشادىا في األمور المتعمقة  بالتطوير خاصة الستدامة عمل لجنة التنمية وضع نيج  .4
 باستغالل الموارد وبناء العالقات والشراكات.

                                                           
2
 وبٌانات المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشإون الالجئٌن  2815خطة االستجابة األردنٌة لألزمة السورٌة، وزارة التخطٌط واألمم المتحدة،   
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5.  
 

 اربد  لمحافظة المحمية استراتيجية التنمية االقتصادية منيجية اعداد  1.3
 
 التوجياتالرؤية و  لبمورة ُيستخدم عممي منيج عمى لمحافظة اربد" المحمية استراتيجية التنمية االقتصادية" يعتمد تطوير

لممجتمعات المستضيفة المتأثرة  عملعن الالجئيين السوريين في سوق ال المنافسة الناتجة مكافحةعممية ل االستراتيجية واألىداف
 العمميات من محددة عمل منظومة خالل من تطبيقيا سيتم والتي ،تمك المجتمعات وتوقعات حتياجاتا عمى التركيز خالل من

 االقتصادية المحمية لمتنميةفرص  وخمق جيودال لتوحيد المعنيين كافة إلى إيصاليا عمى والعمل المجتمعية، والمبادرات
 .المستدامة

 
 :التالية المنيجية عمى " المحمية ية"استراتيجية التنمية االقتصاد إعداد عممية ستعتمد

 وتحميميا صحتيا من والتأكد البيانات تجميع 
   مراجعة وتحميل محتوػ وثائق الخطط االستراتيجية الوطنية والمحمية ذات العالقة 
 ممثمي المؤسسات المعنية في المحافظةلجنة العمل الخاصة من  مع النقاشية والمجموعات المقاءات  

 
 :مايمي " المحمية "استراتيجية التنمية االقتصادية  عدادا مراحل وتتضمن

 )تحميل الوضع الراىن( لمحافظة اربد الواقع االقتصادي عرض وتحميل: القسم األول -

  في المحافظة من: تحميل محركات النمو 
 (قوػ عاممة، تعميم وميارات بيئة األعمال، اقتصاد،)        

 في المحافظة كات النمو االقتصادؼورية عمى محر تحميل تأثير األزمة الس 
  اختيار أبرز القطاعات التي بحاجة لمتطوير لممساىمة في تحقيق أىداف االستراتيجيةدراسة و 
 المختارة لمقطاعات والتحديات  عرض عناصر الفرص 

 صياغة االستراتيجية :القسم الثاني -

 االستراتيجية واألىدافالعامة  والتوجيات الرؤية وضع  
 ة االطار المنطقي تصميم مصفوف 
 لوصف المبادارت الواجب تنفيذىا خالل السنة األولى من عمر  األولى لمسنة التنفيذية الخطة اعداد

 االستراتيجية  
 المتوافقة  الوطنية االستراتيجياتب االستراتيجية واألىداف الخطة محاور ربط 



 

 12 

 

 

 لمحافظة اربد  المحلٌةد استراتٌجٌة التنمٌة االلتصادٌة اطار منهجٌة اعدا(:  1رسم ) 
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المختمفة ومن أبرزىا  مصادر البيانات" االستعانة بعدد من  المحمية "استراتيجية التنمية االقتصادية ىذا وتضمنت مراحل اعداد 
 مايمي:

 
 

 

 

 بٌانات وتمارٌر

 الجهات الرسمٌة 

 تمارٌر

 منظمة العمل الدولٌة 

 تمارٌر

المنظمات الدولٌة  
 األخرى

بيانات دائرة االحصاءات العامة، ووزارة التعميم العالي والبحث العممي، ومؤسسة   •
 التدريب الميني

 2016-2013رة التخطيط والتعاون الدولي، ، وزااربدالبرنامج التنموؼ لمحافظة  •
 2015خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية، وزارة التخطيط واألمم المتحدة، •
  2025رؤية واستراتيجية األردن الوطنية  •

، تقرير تأثير أزمة الالجئين السوريين عمى سوق العمل في األردن، منظمة العمل الدولية •
2014 

  ، FAFOتأثير الالجئيين السوريين عمى سوق العمل األردني،منظمة العمل الدولية و  •

2015 

 UNDP ،2014تقييم احتياجات البمديات،  •
الالجئيين السوريين عمى الخصائص االقتصادية واالجتماعية لألسر في  أثر أزمة •

 UNDP ،2013المجتمعات األردنية المستضيفة في محافظتي اربد والمفرق، 
 2013مراجعة تقييم االحتياجات لتأثير األزمة السورية، وزارة التخطيط واألمم المتحدة، •
شارات والوكالة األمريكية لمتنمية ، دجاني لالستاربدالعرض والطمب في سوق العمل في  •

 2009المحمية، 

 تمارٌر

 أخرى
 2014واالجتماعية لالجئين السوريين في األردن، د.خالد الوزني،  التأثيرات االقتصادية •
مشروع الخارطة االستثمارية لمحافظات الشمال، المعيد العربي لمتخطيط و ىيئة  •

 2014االستثمار، 
تتبع ومعالجة اآلثار المترتبة عمى التنمية البشرية المستدامة في األردن  -األزمة السورية •

 2013ولبنان، نتالي بوشة، 
اآلثار االقتصادية واالجتماعية ألزمة الالجئين السوريين عمى االقتصاد األردني،   •

 2012 المجمس االقتصادؼ واالجتماعي، د. خالد الوزني،
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  والغ زبي سىق اٌؼًّ فٍ األسدْ .2

 واقع التشغيل عمى المستوػ الوطني   2.1
عمى مدػ العقد الماضي، حتى بمغت  %10تعتبر البطالة من أىم مشاكل االقتصاد وسوق العمل األردني حيث بقيت فوق حد 

، وباالضافة لذلك فان األردن يواجو مجموعة من التحديات األخرػ في 2013عمى المستوػ العام لممممكة في عام  13.1%
 3سياق التشغيل تتمثل ب:

 ردني عمى استحداث فرص عمل سنوية تجابو مشكمتي الفقر والبطالة،مدػ قدرة االقتصاد األ .1
 استمرار تدفق العمالة الوافدة الى سوق العمل األردني، .2
 انخفاض معدل المشاركة االقتصادية لممرأة في سوق العمل األردني، .3
 االختالل في توزيع القوػ العاممة قطاعيا  وتعميميا  ومينيا ،  .4
م التعميمي والتدريبي مع احتياجات سوق العمل الفعمية مما يؤدؼ الى تزايد معدالت ضعف موائمة مخرجات النظا .5

 البطالة. 

مميون شخص في كال القطاعين المنظم وغير المنظم، ويقدر أن  1.7ب  2013قدرت القوػ العاممة األردنية في عام ىذا و 
في سن العمل غير نشيطين  %62.9حين أن  فقط من السكان في سن العمل في المممكة نشيطون اقتصاديا ، في 37.1%

فقط من االناث. وبالمقارنة مع  %15من الذكور نشيطون اقتصاديا  مقابل  %65اقتصاديا . وعند التوزيع تبعا  لمجنس، يتبن أن 
 ، في حين أن المتوسطات العالمية ىي%27ولالناث  %76المعدالت في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا فيي لمذكور 

من اجمالي المشتغمين  %49أن حوالي  2013ىذا وأظيرت نتائج العمالة والبطالة لعام  4لالناث.  %51لمذكور و 77%
األردنيين مستواىم التعميمي أقل من الثانوية العامة، وبنفس الوقت فان المتعطمين عن العمل يتركزون في تمك الفئة أيضا  )الفئة 

من اجمالي المتعطمين، وجاءت فئة المتعطمين ممن  %41.3وية العامة( بنسبة بمغت التي يقل تحصيميا العممي عن الثان
 5. %39.8يحممون درجة البكالوريوس فأعمى بالمرتبة الثانية بنسبة 

                                                           
3
 2813عمل، التمرٌر السنوي لوزارة ال  

4
  2825رإٌة واستراتٌجٌة األردن الوطنٌة   

5
 2813التمرٌر السنوي لوزارة العمل،   



 

 15 

وقد بدأ سوق العمل األردني باستقبال العمال الوافدين في مطمع السبعينات وذلك لحاجة سوق العمل الى العاممين في القطاعات 
ال يرغب األردنيون العمل بيا كالزراعة واالنشاءات والخدمات، ومع مرور الوقت تسارع تدفق العمالة الوافدة الى األردن التي 

 6من قوة العمل األردنية.  %19.8وافد وبحيث تشكل   286,197نحو  2013حتى بمغ عددىم في نياية عام 

 

 اطار السياسات عمى المستوػ الوطني  2.2
ت عمى المستوػ الوطني من قائمة مفيضة من االستراتيجيات وتقارير السياسات التي تم تطويرىا عمى يتكون اطار السياسا

 وعمى رأسيا: بمنظور التشغيل وتأثير األزمة السوريةمدػ عقود. ىذا وارتبطت نتائج ومخرجات عدد من السياسات والتقارير 

 خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية   -1
  2025ة األردن الوطنية رؤية واستراتيجي -2

 ومن أبرز النتائج والمخرجات لتمك الخطط واالستراتيجيات:

 :  أواًل: خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية

أعدت خطة االستجابة األردنية من قبل األمم المتحدة واطار االستجابة األردني لألزمة السورية المنبثق عن وزارة التخطيط 
 7لألعوام الثالث القادمة من أجل: التداخالت، ووضعت تمك الخطة مجموعة من 2015بداية عام  والتعاون الدولي في

 تمبية االحتياجات العاجمة لالجئين السوريين وفئات األردنيين الضعيفة والمتضررة من األزمة  .1
 دعم الميزانية الحكومية لتمبية االلتزامات المالية االضافية  .2
 أجل التخطيط ووضع البرامج والتنسيق لالستجابة بشكل أكبر مرونة  تحسين القدرات الحكومية من .3
 تعزيز قدرات الحكومة في قطاعات الصحة والتعميم والعدل والمياه والصرف الصحي .4
اصالح وتعزيز الخدمات البمدية  والبنية التحتية  نتيجة لمزيادات في الطمب عمى القطاعات المتضررة وبشكل خاص  .5

 صمبة واالسكان والبيئة والطاقة والمواصالت()ادارة النفايات ال
 مضاعفة فرص العمل والعيش الكريم وتعزيز قدرات فئات األردنيين الضعيفة عمى التكيف مع األزمة .6
 التعامل مع اختالل التوازن االجتماعي وتقوية النسيج االجتماعي داخل المجتمعات المستضيفة لالجئين السوريين  .7

 قطاعا  وىي: حد عشرألجيات االستجابة القطاعية ىذا وتضمنت الخطة استرات

                                                           
6
 2813التمرٌر السنوي لوزارة العمل،   

7
 2815خطة االستجابة األردنٌة لألزمة السورٌة،   
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 التعميم  الطاقة البيئة الصحة 
 العدل النقل الحماية االجتماعية المأوػ 

المياه والصرف الصحي  
 والنظافة

 الحكم المحمي والخدمات البمدية سبل العيش واألمن الغذائي

 ولتمكين المجتمعات لتوفير الخدمات لالجئينمحددة  وميزانية عاما   ىدفاً وحددت استراتجيات االستجابة القطاعية لكل قطاع 
 مميار دوالر 3وبحيث وصل المجموع االجمالي لمتطمبات خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية ما يقارب  المستضيفة
 أمريكي.

من قطاعات خطة االستجابة نجد  ةالمحمي باستراتيجية التنمية االقتصادية وبالنظر لمقطاعات واألىداف التي قد تكون مرتبطة
 الخاص بسبل العيش واألمن الغذائي: لمقطاعاألتية  األىداف الفرعية

خمق فرص عمل أكثر وأفضل لمفئات المختمفة من النساء والذكور واالناث من الشباب لغايات تمكين المجتمعات  -1
 دوالر أمريكي(. 29,300,000المستضيفة لالجئين السوريين بقيمة )

االقتصاد المحمي في المناطق األكثر تأثرا  باألزمة لتوفير فرص عمل مستدامة ومدرة لمدخل بقيمة  انعاش -2
 دوالر أمريكي(.  17,500,000)

 التي تم اقتراحيا لتمك األىداف الفرعية:  المبادراتومن 

 خمق فرص عمل قصيرة المدػ لألسر األردنية المتضررة في المجتمعات المستضيفة -
 ة لميارات األعمال والميارات المينية )التممذة الصناعية(دورات تدريبي -
 تحسين إدارة سوق العمل واالمتثال لمعايير العمل الوطنية، جنبا إلى جنب مع وزارة العمل -
 دعم إنشاء ونمو المؤسسات الصغرػ والصغيرة والمتوسطة المستيدفة لألسر األردنية الضعيفة -
 قائمة عمى المشاركة والشراكة بين القطاعين العام والخاص تسييل التنمية االقتصادية المحمية ال -
 دعم الزراعة وسبل العيش القائمة عمى الثروة الحيوانية من خالل الزراعة المنزلية والتصنيع الزراعي والتسويق -

 
 :  2025ثانيًا: رؤية واستراتيجية األردن الوطنية 

 رئيسية وىي: محاورعمى أربعة  2015م اطالقيا في أذار التي ت 2025بنيت رؤية واستراتيجية األردن الوطنية  
 (المجتمع، المواطن، الحكومة، األعمال)

 
 : المحمية باستراتيجية التنمية االقتصادية والمرتبطة 2025االستراتيجية لرؤية واستراتيجية األردن الوطنية  الغاياتومن 

 أدوات دعم القطاعات ذات األولوية والقيمة المضافة. تطوير القطاعات االقتصادية وتشجيع االبتكار فييا وتعزيز .1



 

 17 

تشجيع عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وايجاد الدعم المالي والمناخ المالئم ليا وتعزيز دورىا في ايجاد  .2
 فرص العمل لمشباب من خالل تشجيع روح الريادة واالبتكار. 

العمالة المينية المؤىمة بما يخدم عممية االحالل التدريجي محل  تعزيز السياسات الناظمة لسوق العمل والتركيز عمى .3
 العمالة الوافدة و خصوصا الشباب وتشجيع دخول المرأة في سوق العمل وزيادة مشاركتيا من خالل برامج محددة.

لنمو االقتصادؼ وخمق في عممية تحفيز ا العناقيد ذات األولويةعددا  من  2025ىذا وحددت رؤية واستراتيجية األردن الوطنية  
 فرص عمل لألردنيين وىي:  

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، التعميم، الخدمات المالية، عموم الحياة، االنشاء واليندسة، الطاقة والطاقة المتجددة، )
 (والموجستيةالسياحة والمؤتمرات، النقل والخدمات الموجستية، منتجات زراعية ذات قيمة مضافة، المساعدات االنسانية 

 
الخاصة بالتشغيل وأخرػ متعمقة بتمكين المواطنين لغايات التشغيل شممت أبرز  المبادراتعددا  من  2025وطرحت رؤية 
 النقاط التالية: 

 بناء قوة عاممة ماىرة ومحفزة ومسمحة بالميارات المطموبة في سوق العمل .1 مبادرات التشغيل
 تغيير ثقافة العمل  تطوير خدمات التشغيل واالرشاد الميني و  .2
جعل العمالة الوافدة مكممة لمعمالة األردنية وليس بديال عنيا )تحديد نسب  .3

العمالة الوافدة، فرض رسوم متغيرة وقابمة لمتعديل لتصاريح العمل ووضع 
أسس لمنح التأشيرات وتصاريح العمل، ربط التدريب بالتشغيل وتشجيع 

 مى العمالة الوافدة(الشراكة بين القطاعات، تعزيز الرقابة ع
 دعم فرص التدريب والتشغيل ألبناء المناطق الفقيرة والنائية وقميمة االستثمار  .4
 تطوير معمومات سوق العمل  .5
تقميص العمالة غير المنظمة من خالل رفع الوعي وتحفيز االنتقال لمقطاع  .6

 المنظم 
مبادرات تمكين المواطنين 

 لغايات التشغيل
 ريب المينيالتوسع الكبير في التد .1
 جعل سوق الوظائف الشاغرة أكثر شفافية .2
 توسيع خدمات االرشاد الميني في الجامعات والمدارس ومديريات العمل .3
 مواصمة اقامة المعارض وأيام التوظيف .4
مأسسة الشراكة مع المؤسسات الممثمة لمقطاعات لتباشر مسؤوليتيا في  .5

 تتولى ىذه الميام المساىمة في الحد من البطالة من خالل انشاء وحدات 
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 اطار التطبيق المحمي لمسياسات  2.3
ان نجاح أية مبادرة استراتيجية يعتمد عمى كونيا متجذرة في ىيكل مؤسسي يعطييا أسباب النجاح وبشكل يضمن تنسيقيا 

 وتطبيقيا وتطبيق الخطط المنبثقة عنيا. 

اليا  بالمنيجية وآلية العمل المتبعة العداد البرامج التنموية ( حاالطار المؤسسيويتمثل التطبيق المحمي لمسياسات في األردن )
فريق العمل من األمناء العامين لموزارات وعدد من المؤسسات، باالضافة الى  فريق وطنيلممحافظات والتي تتم عادة باشراف 

القطاع الخاص والمجالس المكون من أعضاء من المجمس االستشارؼ والمجمس التنفيذؼ ومؤسسات المجتمع المدني و  المحمي
 والفريق الفني لوزارة التخطيطجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية  بضباط ارتباطخاص  فريق عملالبمدية. كم تتضمن 

   8والتعاون الدولي. 

 تحت المبادرات ذات األولوية 2025كأحد محاور رؤية واستراتيجية األردن  الالمركزية نيجوعمى الرغم من التركيز عمى 
لمحكومة األردنية ضمن اطار تمكين المجتمعات المحمية واشراكيا في اتخاذ القرارات التنموية التي تعنييا، والقيام بوضع مبادرة 

اال أن    9لصياغة استراتيجية وخطة وطنية لتنفيذ تطبيقات قانون الالمركزية واالصالحات المترتبة عميو حال اقرار القانون،
 ال محل النقاش في مجمس النواب )كنسخة أولية( ولم يتم اقراره بعد.  قانون الالمركزية ما ز 

وحال اقرار قانون الالمركزية من المتوقع أن يتم تفويض ونقل واعادة توزيع الصالحيات والمسؤوليات والموارد المتعمقة بالشؤون 
يئات المحمية المنتخبة، وتعزيز مأسسة المشاركة االدارية والتنموية والخدمية ذات الطابع المحمي بين الحكومة والمحافظات والي

الشعبية في تحديد االحتياجات وترتيب األولويات لتمكين المواطن من المشاركة في صنع واتخاذ القرار، ووضع الخطط الالزمة 
 10لتنفيذىا ومتابعتيا وتقييميا ووضع آليات لترسيخ مبادغ الشفافية والمساءلة والعدالة. 

 

                                                           
8
 2816-2813، اربدالبرنامج التنموي لمحافظة   

9
 2825رإٌة واستراتٌجٌة األردن  

10
 ، رئاسة الوزراء 2889الالمركزٌة فً المحافظات، مشروع   
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 لمحافظة اربد عرض وتحميل الواقع االقتصادي ول:القسم األ 
 

اربد في كونيا ثاني محافظة في األردن من حيث عدد السكان بعد العاصمة عمان وأول المحافظات عمى مستوػ تتميز 
أؼ حوالي  مميون شخص  1.137فقد بمغ عدد سكانيا حوالي وتبعا لبيانات دائرة االحصاءات العامة محافظات الشمال، 

سنة  64و 15من سكان المحافظة تتراوح أعمارىم بين  %59ن عدد سكان البالد. ومن جية أخرػ فان حوالي م 17.8%
 من سكان المحافظة.  52%فيي تشكل حوالي  االناثسنة. أما نسبة  15تقل أعمارىم عن  %38وحوالي 

 
 ارنة مع المستوػ العام لممممكة: ويعكس الجدول أدناه أىم المؤشرات التي تعكس الواقع السكاني في المحافظة بالمق

 
  2813مإشرات السكان فً محافظة اربد للعام (:  1جدول ) 

65+     64-15 أ    ن 15     ع      ك ن       ع           )كم(  كث       ك                      

3.4 60.1 36.5 1951.2 235.8 66.3 460090    ء   ب    ب 

2.5 58.3 39.2 487.0 274.5 71.6 133690    ء     ث 

3.2 55.6 41.2 624.8 178.5 79.8 111530    ء   ك  ة

3.9 59.5 36.6 370.0 252.9 68 93580    ء ب   ك    

3.4 56.8 39.8 423.6 246.4 76.1 104370    ء   غ      ش     

3.6 60.3 36.1 608.3 188.4 65.9 114610    ء ب   عب  

3.6 58.1 38.3 627.6 86.2 72.3 54100    ء    ز     ش    

3.6 56.5 39.9 561.9 63.5 77 35680    ء     ب 

3.7 58 38.3 643.0 45.8 72.5 29450    ء         

3.3 58.9 37.8 723.4 1571.8 69.9 1137100         

3.3 59.4 37.3 71.9 88793.5 68.2 6388000     ى      ك 

 المصدر: دائرة االحصاءات العامة

 
 نتيجة لألزمة السورية وتوزع الالجئين السوريينالسكاني في المحافظة  الحجم عمىالحاصل التغير  ىذا وسيعرض الجزء القادم

  عمى بمديات المحافظة.
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 محركات النمو في محافظة اربد .3

 االقتصاد  3.1

 11 االقتصاديةحصائيات اال  3.1.1
، تواجييا التي التنموية والتحديات الخصائص أىم إلى إضافة ،لمحافظة اربد االقتصادؼ الوضع عرض إلى الجزء ىذا ييدف

 وبالمقارنة مع المتوسط الوطني:
 

 مؤشرات الفقر: .1
، ويوجد في %14.4مستوػ الفقر العام في المممكة والبالغ  %15في المحافظة والبالغة  نسبة الفقر تفوق  -

  .جيوب فقر وىي لواء الكورة ولواء المزار الشمالي ولواء الشونة الشمالية 3المحافظة 
 مؤشرات التضخم: .2

 %4.77العام في المممكة والبالغ  معدل التضخم %5.2 والبالغفي المحافظة  معدل التضخم فوق ي -
 األسرؼ: واالنفاق مؤشرات الدخل  .3

المستوػ الوطني عن  %28.3في المحافظة والبالغة  األسر المدرجة في اطار الطبقة الوسطىنسبة  تنخفض -
الى انخفاض متوسط دخل األسرة السنوؼ في باالضافة  ،5.5 ، ويبمغ متوسط حجم األسرة ،%41البالغ 

 دينار. (8824) مممكة دينار عن المعدل العام لم (7877)المحافظة 
بين يو دينار. (9626) دينار عن المعدل العام لممممكة  (8639)السنوؼ في المحافظة  األسرةمتوسط  ينخفض  -

 : التجاىات االنفاق تحميل اتجاه االنفاق األسرؼ التوزيع األتي
 36%  عمى المواد الغذائية 
 24% عمى المسكن وممحقاتو 
 18% عمى النقل والمواصالت 
 16% مى المالبس واألحذية والتبغ والسجائرع 
 6%  عمى التعميم والرعاية الصحية 

 مؤشرات بيئة األعمال:  .4
 %71تعتبر اربد ثاني محافظة بعد عمان من حيث عدد المؤسسات االقتصادية العاممة بمعدل مساىمة يصل  -

 كة.عمى مستوػ الممم %16.7من مجموع المؤسسات االقتصادية العاممة بالشمال وبحوالي 
تشمل محافظة اربد عمى ثاني أكبر المدن الصناعية في المممكة من حيث حجم االستثمار وىي مدينة الحسن  -

 شركة عاممة.  617فرصة عمل من خالل  40000الصناعية والتي مكنت من خمق 
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 2816-2813البرنامج التنموي لمحافظة اربد، وزارة التخطٌط والتعاون الدولً،  
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 الطبيعية والثروات: المواردمؤشرات  .5
.  المتنوع والمناخ الخصبة، والسيول الينابيع،و  والعيون  يةاألود كبعض طبيعية، رواتوث وموارد مقومات بعدة المحافظة تتميز
 التي المزروعة المساحة نسبة حيث من األردن في الزراعية المناطق أىم إحدػ إربد محافظة من جعمت الطبيعية المميزات ىذه

 وأشجار الزيتون  خاصة لمثمرةا باألشجار المنطقة تتميز كما .البالد في المزروعة المساحة مجموع من 11% نسبتو ما تشكل
 مجموعة المحافظةفي  تتوفر آخر، جانب منو  .لألردن اإلجمالية المزروعة المساحة من % 20 حوالي تمثل والتي الفاكية،

 12 .المعدنية والحمامات ،فحل وطبقة قيس، كأم ريةثاأل المواقع من
والتي يمكن استغالليا لزيادة االستثمار زراعة دونم مربع من المساحات القابمة لم 1,050تممك اربد ما اليقل عن  -

 13.الزراعي وتوفير الكثير من مدخالت االنتاج لقطاع الصناعات الغذائية
من انتاج المحافظات الشمالية، مما يمنحيا ميزة  %52تحتل المحافظة المرتبة األولى في انتاج الزيتون بمعدل  -

 %10ما يعادل تمتمك المحافظة كم و زيت الزيتون في انتاجيا. نسبية في انتاج كافة السمع التي يدخل الزيتون أ
 14في المممكة. من الثروة الحيوانية 

 عدد من %04.-02.حوالي  عمى المحافظة تعتبر المحافظة ضعيفة عمى الجانب السياحي حيث تستحوذ -
 140ادق مصنفة وفن 5وتمتمك المحافظة ما ال يزيد عن  السياحية. الميالي عدد ومن السياحية المجموعات

 15 غرفة.
 

 تأثير األزمة السورية  3.1.2
 

مع دخول األزمة في سوريا عاميا الخامس، فقد أصبح عدد السوريين  
الجئ مسجل في مختمف  628,175 منيممميون نسمة،  1.4في األردن 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون مناطق المممكة ضمن بيانات 
من  %23.3بنسبة في اربد، الجئ  240250 ىذا وتوزع ،الالجئين

والتي تعتبر ثاني أعمى نسبة بعد  اجمالى الالجئين في المممكة
أو  اتمخيمالداخل )وال يشمل ذلك أعداد الالجئين السوريين ، 16العاصمة

كفئة  و تصنف نسبة كبيرة من الالجئين(، الالجئين غير المسجمين
الخامسة. ويؤثر  ، ممثمة بالنساء واألطفال دون سنمستضعفة لمغاية

توفير احتياجات ىؤالء الالجئين بشكل كبير عمى األوضاع المالية العامة 
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 2814مشروع الخارطة االستثمارٌة لمحافظات الشمال، المركز العربً للتخطٌط،  
13

 2814خطٌط، مشروع الخارطة االستثمارٌة لمحافظات الشمال، المركز العربً للت  
14

 2814مشروع الخارطة االستثمارٌة لمحافظات الشمال، المركز العربً للتخطٌط،   
15

 وزارة السٌاحة واألثار 
16

 وبٌانات المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشإون الالجئٌن 2815خطة االستجابة األردنٌة لألزمة السورٌة، وزارة التخطٌط واألمم المتحدة،  
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 في المحافظة جراء زيادة االنفاق الحكومي باالضافة الى ازدياد األثار االقتصادية السمبية المترتبة من تضخم ومحدودية الموارد
حيث جئين السوريين في بمديات المحافظة كما في الجدول أدناه، وبالنظر الى توزيع الال المجتمعية ومنافسة في سوق العمل.

 وغيرىا من البمديات.  وغرب اربد نالحع تركزىم بشكل كبير في بمدية اربد الكبرػ والرمثا الجديدة وسيل الحوران 
 

  2813محافظة اربد للعام  موزعٌن على بلدٌاتاحصائٌات عدد السكان وعدد السورٌٌن (:  2جدول )  

%  ن    ك ن ع      ك ن       ن ب        

23% 120000 520000   ب    كب ى

17% 10000 60000 غ ب   ب 

40% 40000 100000     ث        ة

33% 15000 45000           ن

11% 6000 55000    ز         ة

25% 4000 16000       ك       ة

22% 4000 18000   ش   

23% 8000 35000   ك     

27% 4000 15000      

5% 1500 30000      بن       

6% 2700 45000 ب  ش

11% 2000 18000   ب     ك  ة

9% 6000 65000     أب             ة

13% 5000 40000 ش  ب   بن     

4% 1800 45000      بن  ب 

3% 1250 42000  ب      

57% 4000 7000     ب        ة

16% 5000 29450         
 وحدة التنمٌة المحلٌةالمصدر: 

 
 المحافظة فقد تمخصت بالنقاط التالية: عمى السوريين الالجئين لتدفق االقتصادية اآلثار عمى الضوء لقاءوإل
  

  :األثر عمى العجز المالي والدعم والمديونية 
  وفي  %83الى  طبقة فحللتصل في بمدية  البمديات نتيجة األزمة معدالت العجز المالي لموازناتارتفعت

  17 %77وفي اربد الكبرػ الى %82دير أبي سعيد الى 
  2.500مميون دينار، و 019.40وبناء عمى ذلك ارتفعت مديونية البمديات لتصل في بمدية اربد الكبرػ الى 

 18مميون لبمدية دير أبي سعيد. 1.800مميون دينار لبمدية الرمثا الجديدة و
 

 التضخمى األثر عم : 
  196.45تزايد معدل التضخم نتيجة الطمب المتزايد عمى مختمف السمع والخدمات الى حوالي% 
  نتيجة الرتفاع األسعار وتكمفة المعيشة عمى المواطنين أدػ ذلك الى تآكل الدخول وانخفاض مستويات

 20.في اربدمن األسر  %35.5 ل، حيث انخفض الدخل المعيشة بشكل واضح
                                                           

17
 UNDP ،2014اجات البلدٌات، تمرٌرتمٌٌم احتٌ 

18
 UNDP ،2014تمرٌرتمٌٌم احتٌاجات البلدٌات،  
19

 أثر أزمة الالجئٌٌن السورٌٌن على الخصائص االلتصادٌة واالجتماعٌة لألسر فً المجتمعات األردنٌة المستضٌفة فً محافظتً اربد والمفرق،  

UNDP ،2013 
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  الى  %36حيث ارتفع االنفاق عمى المواد الغذائية من اتجاه االنفاق األسرؼ  الى تغير فيأدت األزمة  
 21%.30الى   24من  عمى المسكن وممحقاتوو  50%

  
  :األثر عمى الصادرات والواردات 

  خالل  %43خسرت اربد خطوط التجارة الرئيسي بسب األزمة السورية وقمت الصادرات الى سوريا بمقدار
 22متوازن التجارؼ. ل الماضية وبالمقابل ازداد حجم الواردات من سوريا مما أساءالشيور 

 
 

  مشكمة الفقراألثر عمى: 
 كانت التي المالية الموارد عمى حيث المزاحمة من الفقر لمشكمة تحديا المحافظة في وجود الالجئين شكل 

 يتجيون  الكثيرين جعل السورية ع القضيةم التعاطف أن ذلك المختمفة، التبرع سبل عبر الفقيرة لمطبقات توجو
 23في المحافظة.  الفقيرة عمى الطبقات يوزع كان ما حساب عمى الجدد لموافدين المساعدات تقديم نحو

 
 :أخرى 

  الذين اضطروا  عمى األسر ظير تأثر الحالة االقتصادية لألسر من خالل ازدياد قيمة القروض والديون
، فقد ازدادت الديون التي تزيد عن وخاصة من السمع االستيالكية  اليومية لالقتراض لتمبية متطمبات حياتيم

وفي الشونة الشمالية  %35، وازدادت نسبة األسر التي عمييا ديون في الرمثا الى دينار الى الضعف 5000
 24. %5وفي بني عبيد   الى %8الى 
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صادٌة واالجتماعٌة لألسر فً المجتمعات األردنٌة المستضٌفة فً محافظتً اربد والمفرق، أثر أزمة الالجئٌٌن السورٌٌن على الخصائص االلت 

UNDP ،2013 
21

 2813تتبع ومعالجة اآلثار المترتبة على التنمٌة البشرٌة المستدامة فً األردن ولبنان، نتالً بوشة،   -األزمة السورٌة 
22

 2813األردن، وزارة التخطٌط والتعاون الدولً واألمم المتحدة،  مراجعة تمٌٌم االحتٌاجات لتؤثٌر األزمة السورٌة على 
23

 2812اآلثار االلتصادٌة واالجتماعٌة ألزمة الالجئٌن السورٌٌن على االلتصاد األردنً، المجلس االلتصادي واالجتماعً، د. خالد الوزنً،   
24

سر فً المجتمعات األردنٌة المستضٌفة فً محافظتً اربد والمفرق، أثر أزمة الالجئٌٌن السورٌٌن على الخصائص االلتصادٌة واالجتماعٌة لأل 

UNDP ،2013 
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 األعمال والمنشآت االقتصادية  3.2

 الطمب في سوق العمل  3.2.1
 

من فيم طبيعة الطمب عمى األيدؼ العاممة في سوق العمل في اربد، فال بد من عرض احصائيات قطاع األعمال في  ولمتمكن
وصغر رأس المال حيث تشكل المؤسسات من  الحجمالمحافظة، والذؼ يتسم بشكل عام بالتنوع ويغمب عمى مؤسساتو صغر 

سيتم التطرق ألبرز اجمالي المؤسسات العاممة في اربد.  و من  25%50دينار أردني حوالي  5000فئة رأس المال األقل من 
 التالية: مؤشراتالعبر  االحصائياتىذه 

 
 

 26المنشآت تبعا لمنشاط االقتصادي  
 

 %71محافظة بعد عمان من حيث عدد المؤسسات االقتصادية العاممة بمعدل مساىمة يصل  ثانيتعتبر اربد  -
 27عمى مستوػ المممكة. %16.7لشمال وبحوالي من مجموع المؤسسات االقتصادية العاممة با

موزعة قطاعيا عمى النحو  2011مؤسسة لعام  655,27بمغ عدد المؤسسات االقتصادية العاممة في المحافظة  -
 التالي وبحيث: 

    2011توزٌع المنشآت العاملة فً محافظة اربد تبعا لألنشطة االلتصادٌة لعام (:  9رسم ) 
 

 شكمت المنشآت العاممة -
 التجاريةفي األنشطة 

ما يقارب  والصناعية
من اجمالي  80%

 المنشآت في المحافظة
 
 

  التجارية:وشممت األنشطة  -
  عمميات  البيع

 بالتجزئة في متاجراألطعمة والمشروبات والتبغ،
  تمتيا متاجر بيع الممبوسات واألحذية واألصناف الجميدية 
  ومن ثم متاجر بيع الحواسيب واألثاث 
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 2814مشروع الخارطة االستثمارٌة لمحافظات الشمال، المعهد العربً للتخطٌط و هٌئة االستثمار،   
26

 2811التعداد العام للمنشآت االلتصادٌة ، دائرة االحصاءات العامة،    
27

 2814رٌة لمحافظات الشمال، المعهد العربً للتخطٌط و هٌئة االستثمار، مشروع الخارطة االستثما  
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  صالح والتجزئة الجممة جارةتواحتمت  والدرجات النارية نسبة جيدة أيضا.  المركبات وا 
 28فقد جاءت: الصناعيةوفيما يتعمق باألنشطة  -

 
  26.4الصناعات الغذائية في المرتبة األولى من الصناعات بحوالي%  
  22.1الصناعات المعدنية المشكمة في المرتبة الثانية من الصناعات بحوالي%  
 لمعدنية الالفمزية )كالزجاج واألصناف المنتجة من الخرسانة واالسمنت( في المرتبة الثالثة من الصناعات ا

  %14.6الصناعات بحوالي 
 بالترتبيب  %5و  %9.3و %13.4صناعات األثاث والمالبس واألخشاب في المراتب الالحقة ب 
 

المنشآت في المحافظة، تمتيا  من اجمالي 3.88% من فنادق ومطاعم ما يقارب  السياحيةوشكمت المنشآت  -
 عمى التوالي.  %1.62و  %2.19المنشآت الصحية والتعميمية ب 

 
مقارنة ببقية المحافظات باستثناء العاصمة، اال  أعمى النسبمن نقل برؼ لمركاب والبضائع  النقلوشكمت أنشطة  -

بد. وكذلك ىو الحال بالنسبة من اجمالي المنشآت العاممة في محافظة ار  61.% أنيا لم تشكل سوػ ما يقارب 
من اكمال المباني وتشطيبيا وتركيب السباكة وأنظمة  التشييدحيث شكمت أنشطة  التشييد والمقاوالتلقطاع 

مقارنة ببقية المحافظات باستثناء العاصمة والزرقاء، اال أنيا لم تشكل سوػ ما  أعمى النسبالتكييف والتبريد 
 العاممة في محافظة اربد.من اجمالي المنشآت  1.16% يقارب 
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 2811التعداد العام للمنشآت االلتصادٌة ، دائرة االحصاءات العامة،   
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 29تبعا لمنشاط االقتصادي المشتغمين  
 

الى أن المشتغمين األردنيين في محافظة اربد الصادرة عن دائرة االحصاءات العامة  2013أشارت نتائج عام  -
 يتركزون في أنشطة معينة دون غيرىا حيث أنو ال يزال القطاع العام في المحافظة يستحوذ عمى النسبة األعمى

 %13.2وقطاع التجارة بنسبة  %14.7يميو قطاع التعميم وبنسبة  %34.3من تمك القوػ العاممة وبمعدل 
 كما ىو مبين:  %7.2وقطاع النقل بنسبة

 
 2813و  2011توزٌع % المشتغلٌن األردنٌٌن فً محافظة اربد تبعا لألنشطة االلتصادٌة لعام (:  18رسم ) 

 
 % 4.5مولدة لفرص العمل كالسياحة والزراعة سوػ النتاجية اإلقطاعات لبعض اتتجاوز مساىمة  ىذا ولم  -

 . من اجمالي عدد المشتغمين األردنيين في المحافظة %4.7وقطاع الصحة والخدمات االجتماعية بنسبة 
٪  26يشكل القطاع غير الرسمي فان صندوق النقد الدوليباالضافة لذلك، تجدر االشارة الى أنو تبعا ل -

احدػ أىم  البطالة، والذؼ اعتبرت بين الدول العربية صاد األردني، مما يضع ترتيبو في المنتصفاالقت من
التي تحتوؼ  القطاعات غير الرسمي موجودة في لمشاركة القطاع تكون أعمى معدالت من المتوقع أنأسبابو. و 

 30الشركات الصغيرة والمتوسطة أكبر عدد من عمى
 

 31فرص العمل المستحدثة  
النتائج المتعمقة بفرص العمل المستحدثة من قبل وزراة العمل في محافظة اربد، بأن المحافظة قد جاءت أظيرت  -

من اجمالي  %12.7فرصة عمل وبنسبة  6102في المرتبة الثانية في عدد الفرص المستحدثة والتي بمغت 
 فرص العمل المستحدثة في المممكة. 

 :   ومديرين واختصاصين وموظفين وذلك في األنشطة التاليةوشممت ىذه الفرص عددا من المين لمشرعيين  -
  31.2%االدارة العامة والدفاع بحوالي  
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 2816-2813البرنامج التنموي لمحافظة اربد، وزارة التخطٌط والتعاون الدولً،    
30

 2812، برنامج األمم المتحدة االنمائً، دراسة بانورامٌة لاللتصاد غٌر الرسمً فً األردن 
31

 2813التمرٌر السنوي لوزارة العمل،    
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  22 %التجارة بحوالي  
  9.3والصحة بحوالي   13%1.الصناعة بحوالي%  

 تأثير األزمة السورية  3.2.2
   
أو التجارة أو الزراعة في قطاع الصناعة  الخاصة بيم سواء األعمال االستثماريةانشاء في الالجئين السوريين  انتشارقد ظير ل

النسب  2013أو العقار، حيث بمغت معدالت استثماراتيم من اجمالي االستثمارات العربية الكمية في األردن في نياية عام 
 32التالية:

 
 40% في قطاع الصناعة 
 38% في قطاع التجارة 
 20% في قطاع الزراعة 
 2.5%  في قطاع العقار 
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 2814التؤثٌرات االلتصادٌة واالجتماعٌة لالجئٌن السورٌٌن فً األردن، د.خالد الوزنً،  
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  ةالقوى العامم  3.3

 احصائيات التشغيل  3.3.1
في حين بمغ عدد من السكان،  %21.7أؼ ما نسبتو ، 2013( فرد لمعام 252683يقدر عدد المشتغمين في المحافظة بنحو )

بمعدل أيضا مما دفع  2013-2008فرد لنفس العام مع ارتفاع ممحوظ في ىذا العدد عبر السنوات  (39642)المتعطمين 
األخرػ و مقارنة بالمحافظات المعدالت  من أعمى واحدا مسجال 2013في العام  %13.6 لالرتفاع ليصل العام البطالة

  %28.1   في المحافظة ىو موضح في الجدول والرسم أدناه. ىذا وسجل معدل البطالة لالناثبالمعدل العام لممممكة كما 
 .%10.6وبما يقارب ضعفي معدل البطالة لمذكور 

 

  2813-2888لألعوام  عمل لمحافظة اربداحصائٌات سوق ال(:  3جدول ) 

2013 2012 2011 2010 2009 2008

ع      ش   ن              244,946  250,840   251,430      253,227   251,106   292,325

ع      ش غ  ن     206,103  216,054   220,831      221,175   221,297   252,683

    ك      178,859  187,347   189,623      188,930   190,291

     ث      27,244    28,707     31,208        32,245     31,006

ع           ن       38,842    34,786     30,599        32,053     29,809     39,642

    ك        25,740    22,537     19,585        22,518     21,639

     ث      13,102    12,249     11,014          9,535        8,170

13.6% 11.9% 12.7% 12.2% 13.9% 15.9% ب              
 المصدر: دائرة االحصاءات العامة

 

 2813للعام المعدل العام للمملكة والمحافظات األخرى بممارنة  معدل البطالة فً محافظة اربد(:  2رسم ) 

عمان المفرق اربد الزرلاء المملكة

11.70%

13.40%

13.60%

12.40%

13.10%

معدل الب الة

 
 المصدر: دائرة االحصاءات العامة

 



 

 29 

 

 نجد: 2013لعام واستنادا لبيانات دائرة االحصاءات العامة مقطاعات تبعا ل المحافظةفي مين وبالنظر لمتوزيع النسبي لممشتغ
 نسبة الموة العاملة تبعا للمطاع فً محافظة اربد (:  3رسم ) 

 
  ال يزال القطاع العام في المحافظة يستحوذ أنو

عمى النسبة األعمى من القوػ العاممة والتي 
يم وبنسبة يميو قطاع التعم %34.3تبمغ 

 %13.2وقطاع التجارة بنسبة  14.7%
وقطاع الصحة   %7.2وقطاع النقل بنسبة

  %4.7والخدمات االجتماعية بنسبة 
 

  نظرا الستحواذ القطاع العام عمى النسبة األعمى
، فان ذلك يرفع مخصصات من القوػ العاممة

يشكل معدل رواتب  حيثفي المحافظة الرواتب 
من  %65قارب موظفي القطاع العام ما ي

من اجمالي الميزانية المخصصة  %88الميزانية العامة المخصصة لممحافظة وترتفع في بعض البمديات لتصل 
 33في بمدية المزار الجديدة.  %75 لمبمدية كما في بمدية الشعمة و

 
 سوػ  لزراعةا قطاع ال يُشغل ،)متنوع مناخ المياه، توفر خصبة، أراض( المالئمة الطبيعية الظروف من بالرغم 

 القطاع الميمة وىو القطاعات ألحد بالنسبة الشأن كذلك .المحافظة في لممشتغمين اإلجمالي العدد من 2.7%  
 .المحافظة في المشتغمين عدد من % 1.7 حوالي فيو العاممة األيدؼ نسبة تبمغ والذؼ السياحي

 
   4.5كالسياحة والزراعة سوػ مولدة لفرص العمل النتاجية اإلقطاعات بعض الال تتجاوز مساىمة % 

 
  فرد أؼ  56455لديوان الخدمة المدنية من أبناء المحافظة نحو  المتقدمين بطمبات توظيفباالضافة لذلك بمغ عدد

  34.%3.2منيم فقط  المعنيينمن السكان في حين بمغت نسبة  %5.2ما نسبتو 
 

   عدد العمالة الوافدة في المممكة  من اجمالي %10.7يشكمون ما نسبتو  عامل وافد 30043كما يعمل في المحافظة
من عدد المشتغمين في المحافظة  لمعام  %13.6)وبنسبة تشكل  وىي نسبة مرتفعة جدا بالمقارنة ببقية المحافظات

  35.في قطاع الزراعة 8750في قطاع الصناعات التحويمية و  9966منيم ما يقارب   (2012
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   UNDP  ،2814تمرٌر تمٌٌم احتٌاجات البلدٌات،  
34

 2816-2813لتعاون الدولً، البرنامج التنموي لمحافظة اربد، وزارة التخطٌط وا  
35

 2816-2813البرنامج التنموي لمحافظة اربد، وزارة التخطٌط والتعاون الدولً،   



 

 30 

 

 
 

 2013ػ المسوحات الميدانية التي تم اجراؤىا من قبل برنامج األمم المتحدة االنمائي في عام حدا باالضافة لذلك فقد أظيرت
 لممساعدة عمى عكس االحتياجات الحقيقية لمجتمع محافظة اربد أبرز النتائج التالية: 

 
  مناسبة، تبين  بالنظر الى استعداد المتعطمين عن العمل لمعمل في حال وجود فرصة عمل عمل:بال الرغبةاالستعداد و

 (في الرمثا %9.2في بني عبيد وأدنى نسبة   %20.2عمى استعداد لذلك )أعمى نسبة  %15.7أن 
  في المزار  9 %4.7أعمى نسبة ) %84.6 وصمت نسبة األفراد الذين بحثوا عن عمل الى  البحث عن عمل:محاولة

 في الرمثا( %77.1الشمالي وأدنى نسبة 
 ىو عدم ايجاد وظيفة جيدة يمي ذلك:أكثر األسباب شيوعا  عدم البحث عن عمل:لالداعية  ةالرئيسي األسباب 

  يعتقدون أنو ليس ىناك عملمن 
  من تعبوا من البحث عن عمل 
 من ال يممكون مؤىالت عممية 
   من ال يعرفون كيف يبحثون عن عمل  

 تأثير األزمة السورية  3.3.2
وتمثل ، 2011ستمر لالجئين السوريين وذلك منذ بدء األزمة في أذار نتيجة التدفق الملقد تأثر سوق العمل في محافظة اربد 

ذلك بتفاقم مشكمة البطالة في المحافظة، حيث حصل العمال السوريين عمى عدد من فرص العمل، األمر الذؼ أدػ الى 
 مزاحمة العمالة المحمية كما ىو موضح في الجدول التالي: 

 
  2813ظة اربد لعام احصائٌات سوق العمل لمحاف(:  4جدول ) 

        ع   ن       ش غ  ن
 ع ل 

       

%13.60         39,642         252,683       ن

%64.8         23,112           12,578             35,690  ال ئ ن        ن

292,325                     

       ش   ن         

 
 خارج المخٌمات

 4102،تمرٌر تؤثٌر أزمة الالجئٌن السورٌٌن على سوق العمل فً األردن، منظمة العمل الدولٌةالمصدر: 

 من أبرزىا: التحدياتو أصبح سوق العمل في المحافظة يواجو مجموعة من 
 36نسبيا وارتفاع المنافسة بينيم وبين المحميين عمى عدد من المين تشغيل الالجئين وقبوليم لألجور المتدنية  

 
 بكونيا:  العمالة السوريةوتتميز 
 الوافدة العمالة من غيرىا من كمفة أقل -
 عالية مياراتب نظرا لتمتعيا المين من كثير في جيد منافس -
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   UNDP  ،2814تمرٌر تمٌٌم احتٌاجات البلدٌات،   
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 منافس جيد في المين الحرفية  -
 

 في:  ممحوظاظة اربد في محاف  السورية العمالة انتشار أصبح قدو 
 : الحرفية والتجارية، المين -
 التي الخاصة المرافقالخدمات والتجارة الممثمة بتمييا SMEs  الصغيرة والمتوسطة الحجم  المؤسسات القطاعات: -

 )كالمطاعم والمقاىي والبقاالت والمخابز ومحطات غسيل السيارات ومحالت بيع المالبس( تجارية وسمع خدمات تقدم
 كما ىو مبين بالرسم أدناه.37تبعا لمعينة التي تم استيدافيا في الدراسة  القطاع االنشائي والحرفي ومن ثم

 المطاعات المتؤثرة فً محافظة اربد /األنشطة االلتصادٌة(:  4رسم ) 

االنشاء

المطاع العام

األعمال الحرفٌة

  الخدمات

 التجارة

SMEs المإسسات الصغٌرة ومتوسطة الحجم

33%

33%

17%

17%

67%

33%

33%

50%

17%

83%

األن  ة ا لت ادٌة

المطاعات المتؤثرة المطاعات الرئٌسة

 
  UNDPتمرٌر تمٌٌم احتٌاجات البلدٌات،المصدر: 
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   UNDP  ،2814تمرٌر تمٌٌم احتٌاجات البلدٌات،   
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" المعدة من قبل منظمة العمل الدولية ومؤسسة فافو أثير الالجئين السوريين عمى سوق العمل األردنيتوباالستناد الى دراسة "
 38:أنو فقد تبين ;النرويجية المتخصصة باألبحاث

  
من اجمالي الالجئين  %10أكثر من  تصاريح عمللم تتعدػ نسبة الالجئين السوريين الحاصمين عمى  -

جئين يعممون ضمن القطاع غير المنظم وبالتالي خارج حدود قانون العمل المشتغمين مما يعني أن أغمب الال
 األردني مما يؤدؼ الى:

    انخفاض في أجور العمل 
   زيادة في ساعات فترة العمل 
  )تدىور في ظروف العمل  )كاالستغناء عن عقود العمل 
  االرتفاع في عمالة األطفال 

من اجمالي  %44دينار أردني حوالي  199أقل من  أجورسجمت نسبة الالجئين السوريين الحاصمين عمى  -
 يحصمون عمى تمك األجور.    فقط من األردنيين المشتغمين  %15 مقابل  الالجئين المشتغمين

ما زالوا يتركزون في األنشطة االقتصادية نفسيا سواء عند  المجتمعات المستضيفةأن المشتغمين األردنيين في  -
 من ادارة عامة ودفاع أو تجارة أو تعميم أو صناعة أو نقل وتخزين. حتى وقتنا الحاليبداية األزمة السورية أو 

 2011في قطاع التشييد بين العامين  الالجئين السوريينحصول ارتفاع كبير في نسبة المشتغمين من    -
ن السوريين جئيوانخفاضيا في القطاع الزراعي عما كانت عميو في بداية األزمة السورية اال أن الال 2014و

 قميمة من المشتغمين األردنيين في ىذين القطاعين )التشييد والزراعة(. تمكنوا من اخراج نسبة 
% من 23في قطاع التجارة بشكل ممحوظ حيث وصمت الى  الالجئين السوريينارتفعت نسبة المشتغمين من  -

 ك القطاع من األردنيين.اجمالي الالجئين مما فرض مزيدا من الصعوبات عمى الباحثين عن عمل في ذل
 

 توزٌع نسبة المشتغلٌن تبعا لألنشطة االلتصادٌة للمجتمعات المستضٌفة  ولالجئٌن السورٌٌن (:  8جدول ) 
               ض      ال ئ ن        ن                ض      ال ئ ن        ن 

     ة   ع          ع       ة     ة   ع          ع    ش   

      ة    ش         ة       ة

   ع  م                      

خ        ع م       ء          ز        ع  م

   قل     خز ن   قل     خز ن   قل     خز ن  ز    

20112014

 
 المصدر:تمرٌر تؤثٌر الالجئٌن السورٌٌن على سوق العمل األردنً 

                                                           
 4102مة العمل الدولٌة و مإسسة فافو، تمرٌر تؤثٌر الالجئٌن السورٌٌن على سوق العمل األردنً ، منظ  38
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صدوا نسبة كبيرة من المين الحرفية واألولية ومين البيع والخدمات داخل قد ح الالجئين السوريينوبالتالي فان المشتغمين من 
 المجتمعات المستضيفة.

 ومن المتوقع أن تؤدؼ عممية تدني األجور في سوق العمل الى: 39

 زيادة االستغالل الوظيفي -
 تراجع معايير العمل  -
 االرتفاع في عمالة األطفال  -
 تضخم معدل الفقر  -

 
 من أبرزىا:   التوصيات"  عددا  من ر الالجئين السوريين عمى سوق العمل األردنيتأثيىذا وقدمت دراسة "

 غير المنظم وتخفيض التشغيل في ذلك القطاع /ضرورة تنظيم القطاع االقتصاد غير الرسمي -
 تشجيع القطاع الخاص عمى تشغيل الالجئين في القطاعات التي تسمح بالعمالة الوافدة   -
 ت( واقعية لتطوير سوق العمل األردني لتكون أساس ألؼ استراتيجية وطنية لمتشغيل توضيح بدائل )سيناريوىا -
 توفير فرص عمل قصيرة األجل لمساندة أنشطة المساعدات وتنسيق تدابير بين المجتمع الدولي والحكومة -
 الربط مع االستراتيجية الوطنية لمتشغيل -
 تشجيع االلتحاق بالمدارس بين األطفال السوريين  -

 
 40لتالي فان ممخص تأثير األزمة السورية عمى سوق العمل األردني تتمخص باألتي: وبا
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 2813مراجعة تمٌٌم االحتٌاجات لتؤثٌر األزمة السورٌة على األردن، وزارة التخطٌط والتعاون الدولً واألمم المتحدة،  
40

 FAFO   ،2815تؤثٌر لالجئٌٌن السورٌٌن على سوق العمل األردنً،منظمة العمل الدولٌة و  
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 التعميم والميارات   3.4

 العرض في سوق العمل  3.4.1
 

يشكل خريجو الجامعات جزءا اساسيا يعتبر حجم ومستوػ رأس المال البشرؼ أحد مقومات التنمية والنيضة ألية منطقة، و 
و يمثل الخريجون عنصرا ميما في لمعمل.  مؤىمة كفاءاتبكوادر و وق العمل مداد سالحاجة ماسة جات العممية التعميمية و مخر ل

 وقد تمثل في محافظة اربد بالجوانب األتية: . جانب العرض لسوق العمل
 

 الجامعات:  احصائيات خريجين 
 

ارتفاع أعداد خريجي جامعتيا من حممة درجة تمثمت ب ;عيالجام حصمت محافظة اربد عمى سمعة جيدة في مخرجات التعميم
من  درجة البكالوريوسويظير الجدول أدناه الزيادة الحاصمة في أعداد خريجي ، الدراسات العميا درجاتالبكالوريوس و 

  اربد من سكاندرجة البكالوريوس ، حيث شكل معدل % خريجين 2013-2006الجامعات المتواجدة في محافظة اربد لألعوام 
 نسبيا.  امرتفعمعدال مما يعتبر  %4158لتمك الجامعات ما يقارب درجة البكالوريوس من اجمالي عدد خريجي 

 
 2813-2886عدد خرٌجً درجة البكالورٌوس من الجامعات المتواجدة فً محافظة اربد لألعوام (:  5)  جدول
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 USAID ،2889ق العمل فً اربد، تمرٌر العرض والطلب لسو  
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2013-2012 2012-2011 2011-2010 2010-2009 2009-2008 2008-2007 2007-2006         

5028 5352 5326 5534 4769 4003 3594             ك

3612 3552 4348 3339 3145 2951 2871            م     ك       

923 1104 1191 955 851 746 758         ب        

715 484 1248 38            

10278 10492 12113 9866 8764 7700 7223       ع 

  لعالً والبحث العلمًاحصائٌات وزارة التعلٌم االمصدر: 
 

فقد تركزت تمك الدراسات في جامعتي اليرموك والعموم والتكنولوجيا وتوزعت عمى درجات في  بالدراسات العمياوفيما يتعمق 
 الدبموم العالي والميني و الماجستير والدكتوراة كما يبين الجدول التالي باألرقام:

 
 2813-2886من الجامعات المتواجدة فً محافظة اربد لألعوام  عدد خرٌجً درجات الدراسات العلٌا(:  6جدول ) 

2013-2012 2012-2011 2011-2010 2010-2009 2009-2008 2008-2007 2007-2006                       

393 708 705 885 564 242 255             ك    م           

987 1038 913 820 784 748 710        

215 186 150 177 153 128 78  ك    ة

2 47 5 44 44 43 32            م     ك           م           

264 364 347 321 317 312 325        

0 0 1 0 0 0 0  ك    ة

 احصائٌات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمًالمصدر:  
 

وقد ارتفعت % خريجي الدراسات العميا 
من اجمالي خريجي  سكان اربدمن 

الدراسات العميا في كافة الدرجات سواء 
والميني أو الماجستير من الدبموم العالي 

من اجمالي  %50 وتجاوزت  أوالدكتوراة 
  الرسم التالي: كما يبين الخريجين 

 
 
 

 كاألتي:  2013-2012خريجي جامعات اربد لمستوػ البكالوريس لمعام  تخصصاتىذا وتوزعت 
من اجمالي  .18%3شكل خريجو كميات التجارة واألعمال في جامعات محافظة اربد النسبة األعمى والتي وصمت  -

و العموم  %12.2 ، ومن ثم كميات اليندسة بنسبة %15.8الخريجين، تمتيا كميات العموم االنسانية والدينية بنسبة 
 من اجمالي الخريجين.  %9.9الطبية المساعدة بنسبة 

من اجمالي  %3.شكل خريجو كميات الطب البيطرؼ في جامعات محافظة اربد النسبة األدنى والتي وصمت  -
و  1.0% ، و كميات اليندسة المعمارية وتخطيط المدن بنسبة 7.%كميات مين الخدمات بنسبة  سبقتيالخريجين، ا

 من اجمالي الخريجين.  1.4%االتصال الجماىيرؼ والتوثيق بنسبة 

59%

50%

53%

ً الدراسات الع ٌا م  س ا  اربد م   خرٌج
لجامعات اربدالدراسات الع ٌا اجمالً خرٌجً  

دبلوم عالً ومهنً

ماجستٌر

دكتوراة
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 2813-2812تخصصات الطلبة الخرٌجٌن من جامعات اربد لمستوى البكالورٌوس لعام (:  5رسم ) 

 
 ائٌات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمًاحصالمصدر: 
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 :احصائيات خريجين الكميات الجامعية  
 

طالب ممتحق  5150بكميات المجتمع المتواجدة في محافظة اربد لألعوام السابقة، حيث انخفضت من  أعداد الممتحقينتفاوتت 
من تمك  الخريجينالي، ىذا وشكمت نسبة كما في الجدول الت 2012/2013  طالب لمعام الدراسي 4302الى  2010لعام 

  .%48.89الكميات 
 

 2812-2818المتواجدة فً محافظة اربد لألعوام  الملتحمٌن فً كلٌات المجتمععدد (:  7جدول ) 
2012 2011 2010 ك             

1571 2405 2038 ك      ب 

332 298 ك        ن    ب        ع ة

877 836 1894 ك        ن          

13 38 ك     بن     ن 

1262 675 437 ك    غ      

592 351 445 ك       ب      ز    

4302 4612 5150        ع 
  احصائٌات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمًالمصدر: 

 

 امعية في اربد لمستوػ البكالوريس لألعوام السابقة كاألتي: خريجي الكميات الج تخصصاتىذا وتوزعت 
أنظمة ادارة برامج من اجمالي الخريجين، تمتيا  20.76%شكل خريجو برامج التمريض النسبة األعمى والتي وصمت  -

 من اجمالي الخريجين.  5.73% المحاسبة بنسبة برامج ، ومن ثم 8.02%المعمومات بنسبة 
المختبرات  برامج من اجمالي الخريجين، سبقتيا  .02%رتاريا النسبة األدنى والتي وصمت شكل خريجو برامج السك -

 من اجمالي الخريجين.  %19.  الصناعة البتروكيميائية بنسبةبرامج ، و 14.%بنسبة 
 

 خرٌجً كلٌات المجتمع فً اربد لألعوام السابمة تخصصات (:  6رسم ) 
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 لعالً والبحث العلمًاحصائٌات وزارة التعلٌم االمصدر: 

 

  مراكز التدريب المينياحصائيات خريجين : 
 

حيث ارتفع  2012-2008خريجي مراكز التدريب الميني المتواجدة في محافظة اربد بين األعوام عمى الرغم من ارتفاع عدد 
 منخفضة بشكل زالت ما  نسبة التممذة المينية، اال أن 2012خريج في عام  866الى  2008خريج في عام  759العدد من 

عمى مستوػ المممكة حيث أنو ما زال ىناك ضعف في االقبال عمى برامج  %4.مقارنة مع   %2. وبنسبةشديد في المحافظة 
 التدريب الميني.

 
خريجة في عام  94عدد خريجات مركز اربد لمتدريب الميني )اناث( حيث وصل عدد خريجاتو الى كما لوحع انخفاض في 

 .  2008خريجة في عام  189 مقارنة ب 2012
 

 2812-2886المتواجدة فً محافظة اربد لألعوام  مراكز التدرٌب المهنً خرٌجًعدد (:  8جدول ) 

2012 2008 2007 2006    كز       ب       

40 185 100 111   كز     ب  ك                 

434 166 297 271    كز     ب         ك  

107 93 116 95    كز     ب            ث 

191 126 266 143    كز     ب           ش  ع

94 189 335 131   كز      ب        ب  )   ث(

866 759 1114 751        ع 
  احصائٌات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمًالمصدر: 

 

 لسابقة كاألتي: في اربد لألعوام ا مراكز التدريب المينيخريجي  تخصصاتىذا وتوزعت 
الخدمات برامج من اجمالي الخريجين، تمتيا  23.15%النسبة األعمى  تكنولوجيا المعموماتشكل خريجو برامج  -

 من اجمالي الخريجين.  17.46% بنسبة صيانة اآلالت والمركباتبرامج ، ومن ثم 21.02%بنسبة  الشخصية
برامج تمتيا  %0والتي قاربت األدنى  يدوية النسبالسياحة والبتروكيمائيات واألشغال الشكل خريجو برامج  -

 االلكترونيات والكيرباء بنسب ضئيمة جدا. 
 

 فً اربد لألعوام السابمة  مراكز التدرٌب المهنًتخصصات (:  7رسم ) 
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 احصائٌات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمًالمصدر: 

 تأثير األزمة السورية  3.4.2
 

أنو بالنظر الى المستوػ   ;منظمة العمل الدولية ومؤسسة فافو النرويجية المتخصصة باألبحاثل ةحديثالدراسة اللقد كشفت 
لم   %49أن النسبة العظمى منيم والتي بمغت نجد والمتضح في الرسم المرفق،  ،التعميمي لالجئيين السوريين خارج المخيمات

في ،  %10 الميني التدريبأو  الثانوي منيم عمى التعميم بينما بمغت نسبة الحاصمين  ،التعميم االبتدائيتصل اال لمستوػ 
  42.%5منيم سوػ  المجتمع كمياتأو خريجي  نسبة الخريجين الجامعيينحين لم تتعدػ 

 
مقارنتو بالمستوػ التعميمي ألفراد  تفي المستوػ التعميمي لدػ الالجئين السوريين وخاصة اذا ما تم ضعف كبيرمما يشير الى 
والمبينة بالرسم أدناه، ولكنو عمى الرغم من ذلك فقد تمكنوا من المنافسة في سوق العمل والحصول عمى تضيفة المجتمعات المس

مدػ توفر عدد من فرص العمل في المجتمعات المستضيفة المتطمبة  ، األمر الذؼ يعكس أيضا  فرص عمل في تمك المجتمعات
 لميارات بسيطة  بأجور منخفضة نسبيا . 

 
 المجتمعات المستضٌفة  أفراد لمستوى التعلٌمً لالجئٌن السورٌٌن ممارنة بالمستوى التعلٌمً لدى ا(:  8رسم ) 

 
 المصدر:تمرٌر تؤثٌر الالجئٌن السورٌٌن على سوق العمل األردنً 

                                                           
 4102تمرٌر تؤثٌر الالجئٌن السورٌٌن على سوق العمل األردنً ، منظمة العمل الدولٌة و مإسسة فافو،   42

 



 

 40 

 

 في محافظة اربد يةوقطاعات التنمية ذات األول .4

 معايير اختيار القطاعات   4.1
 

 ةجذب المزيد من العمالفي محافظة اربد والقادرة بشكل خاص عمى  لتنمية ذات األولويةقطاعات اتحديد  إلى الجزء ىذا ييدف
في  والمساىمة في تحقيق أىداف االستراتيجية خمق فرص عمل ليمو السوريين من المجتمعات المستضيفة لالجئين المحمية 

  . أثرة من الالجئين السوريينالمت لممجتمعات المستضيفة بشكل عام و لممحافظة المحميةالتنمية االقتصادية 
 

 ذات األولوية عمى ضوء الطرق التالية:  معايير اختيار القطاعاتو قد بنيت 
 احتساب مؤشر معامل توطن االستخدام   -1
 دراسة معدل النمو لمقطاعات االقتصادية ومعدل مساىمتيا في الناتج المحمي االجمالي  -2

 
   خداماحتساب مؤشر معامل توطن االست (:1الطريقة )

 
 تعتبر المؤشرات التالية ذات أىمية في اختيار القطاعات ذات األولوية: 

 
 التي تستحوذ عمى النسبة األعمى من األيدؼ العاممة  األنشطة االقتصادية/القطاعات -1
 المولدة لفرص العمل والقادرة عمى جذب األيدؼ العاممة  األنشطة االقتصادية/القطاعات -2

 
 43" وىو:معامل توطن االستخدامالحتساب مؤشر "ا والتي تم االعتماد عميي

  
 رداذب أم طاج نشاطعتبر ي، وىل تحميميافي المنطقة المراد  النشاط االقتصادؼمدػ تمركز الذؼ يظير  وىو ذلك المعامل
 وذلك باالعتماد عمى الصيغة التالية: وويمكن قياس ،لأليدؼ العاممة

 
 ما =  تصادؼنشاط اق/قطاعفي   االستخدامتوطن معامل  
 

 المممكةفي  القطاع عدد العاممين في    ÷    عدد العاممين في القطاع في المحافظة
 عدد العاممين في المممكة                 اجمالي عدد العاممين في المحافظة                     
 

  العاممة وبامكانو استيعاب المزيد لأليدؼ ذباج نشاط اقتصادؼ/قطاع عتبر ي    1<  االستخداممعامل توطن إذا كان 
  طارد لأليدؼ العاممة وليس بامكانو استيعاب المزيد نشاط اقتصادؼ/قطاع عتبر ي    1>  االستخداممعامل توطن إذا كان 
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 مفاهٌم أساسٌة حول طبٌعة االستثمار، د. اٌهاب ممابلة   
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  دراسة معدل النمو لمقطاعات االقتصادية ومعدل مساىمتيا في الناتج المحمي االجمالي (:2الطريقة )

 
مقطاعات االقتصادية والتي يتم االعتماد في احتسابيا عمى معدل الناتج القومي والدخل الشخصي لألفراد تعتبر معدالت النمو ل

الختيار القطاعات ذات   ومعدالت االستثمار ليتبين ىل ىي في زيادة أو تراجع أو ثبات مقارنة  مع سنوات سابقة مؤشرا  
 الناتج المحمي االجمالي.  األولوية  باالضافة الى مقدار مساىمة  تمك القطاعات في
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 االجتماعية-التنمية االقتصاديةالمختارة الستراتيجية  القطاعات  4.2
 

   احتساب مؤشر معامل توطن االستخدام (:1تبعًا لمطريقة )
 

لمعمل " فقد كانت نتائج القطاعات الجاذبة معامل توطن االستخدامباالعتماد عمى المعايير المختارة والمتمثمة باحتساب مؤشر "
 في محافظة اربد كالتالي: 

 
  2813معامل توطن االستخدام لألنشطة االلتصادٌة فً محافظة اربد للعام (:  18جدول ) 

(2%1)

         ن        م

(2)

   ب  ع          ن   

      ع         ك     

        ع          ن   

     ك 

(1)

   ب  ع          ن   

      ع                

        ع          ن   

        

     ع

1.35                              2.0% 2.7%   ز           ج         

1.35                              25.5% 34.3%      ة   ع          ع       ن         

1.17                              12.6% 14.7%    ع  م

1.04                              2.6% 2.7%  أل ش     خ      ألخ ى

1.08                              6.0% 6.5%    ش        ش ء  

1.00                              7.2% 7.2%    قل     خز ن

0.92                              5.1% 4.7% أ ش            ش       خ             

0.85                              15.5% 13.2%     ة             ز      الح     ك   

0.50                              0.6% 0.3% أ ش    أل      ع ش       ج   ع  خ     غ         

0.80                              1.5% 1.2% أ ش     خ                 م

0.67                              0.3% 0.2% أ ش        ن        ج        ه

0.71                              2.4% 1.7% أ ش             خ       غ     

0.66                              9.7% 6.4%         

0.63                              0.8% 0.5%    ع  ن     غالل        

0.50                              0.8% 0.4%           ك    ء    غ ز     خ       ك   

0.50                              0.2% 0.1%              ه        ي      ة            ع       

0.36                              2.5% 0.9%  أل ش              ع         ق   

0.35                              2.0% 0.7%  أل ش               أ  ن

0.47                              1.9% 0.9%    ع              

1.00                              0.3% 0.3% أ ش                       خ      ن                     

0.60                              0.5% 0.3%  أل ش     عق       أل    

 4102-4102البرنامج التنموي لمحافظة اربد، وزارة التخطٌط والتعاون الدولً،  المصدر:
 : لكانت  واإلدارية العامة الوظائف باستثناء )اإلنتاجية القطاعات بين ما) ستخدامالا توطن تمعامال أعمى وبالتالي فان

 قيمة عمى ة(الغذائي والخدمات اإلقامة وأنشطة والترفيو، والترويح الفنون ( أنشطة بشقيو حاز الذؼ :السياحة قطاع -1
 %1.38وصمت الى  ستخداما توطن معامل

 %1.35الى  وصل ستخداما توطن معاملب :قطاع الزراعة -2

1 

2 

3 



 

 43 

  وصمت  ستخداما توطن معامل قيمة عمى الصناعات التحويمية والتعدين(( أنشطة بشقيو حاز الذؼ :الصناعةقطاع  -3
 %1.28الى 

العاممة في  التي تستحوذ عمى النسبة األعمى من المنشآت األنشطة االقتصادية/القطاعاتوبالنظر الى مؤشر آخر متمثل ب
حيث احتمت المنشآت  ;ئجو جاءت متقاربة مع نتائج معامل توطن االستخدام لمقطاعاتمحافظة اربد نجد أيضا أن نتا
 المرتبة الثانية والثالثة من اجمالي عدد المنشآت العاممة في المحافظة.  الصناعة والسياحةاالقتصادية العاممة في قطاعي 

 
والخاصة  1تبعا  لمطريقة رقم  المحمية لتنمية االقتصاديةي استراتيجية اوبالتالي فان القطاعات التي من المفضل التركيز عمييا ف

 باحتساب مؤشر معامل توطن االستخدام ىي:
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 تبعًا لمطريقة )2(: دراسة معدل النمو لمقطاعات االقتصادية ومعدل مساىمتيا في الناتج المحمي االجمالي44
 

، مقارنو بحوالي  (%3.3)لمحمي اإلجمالي بمغ حوالي من تحقيق نمو في الناتج ا 2014تمكن االقتصاد الوطني خالل العام 
 عمى القطاعات التالية: معدالت النمو، ىذا وتوزعت 2012خالل العام  (%3.0)و 2013خالل العام  (3.1%)

 

  2814-2812معدل النمو للمطاعات االلتصادٌة خالل األعوام (:  18جدول ) 
 

2014 2013 2012      ع  /   ش            

7.5% -3.5% -9.4%   ز  ع       ص    غ ب            ك

27.6% -10.9% -17.1%       م         

1.5% 1.9% 2.3%      ع            

3.3% 0.8% 6.6%   ك  ب ء       ه

6.8% 8.7% -1.0%    ش ء  

3.9% 3.2% 6.9%     ة             زئ 

2.9% 3.0% 6.2%               عم

1.6% 4.0% 4.1%            ز ن          

2.7% 5.9% 8.6% ـ    ن                

2.2% 2.2% 2.2%             

4.7% 5.7% 5.9%               ع      ش    

3.3% 3.1% 3.0%         
 حصاءات العامةدائرة اال المصدر:

 :2014خالل العام  نموًا ممحوظاً استنادا  الى النتائج أعاله نالحع أن من أبرز القطاعات التي حققت 
 

  الزراعيالقطاع  -1
  (%7.5) بمعدل نمو بمغ( 

 الصناعيالقطاع  -2
   وىي: قطاعات فرعيةحيث يتكون ىذا القطاع من ثالث  )(%3.7) بمعدل نمو بمغ 

 الصناعات التحويمية -
 يرباء والمياهالك -
 الصناعات االستخراجية -

   بشكل  الصناعات االستخراجيةالرتفاع إنتاج قطاع  وجاء ىذا النمو في انتاج القطاع الصناعي نتيجة
 ((%27.6)خاص ومن منتجي الفوسفات والبوتاس وبحوالي 

  االنشاءاتقطاع  -3
   (%6.8) بمعدل نمو بمغ( 
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 دائرة االحصاءات العامة  
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 :2014خالل العام ممحوظ  تباطؤومن أبرز القطاعات التي شيدت 
   النقل والتخزين واالتصاالتقطاع  -1

  (%1.6) بمعدل نمو بمغ( 
 

 نجد األتي: 2014خالل العام  المساىمة االقتصادية لمقطاعات في الناتج المحمي االجماليأما فيما يتعمق بمقدار 
 

 )(%22) بمعدل   بالمقدار األكبر في الناتج المحمي االجمالي الصناعات التحويميةتساىم  -1
 )(%19) بمعدل   واالتصاالت بالمرتبة الثانية في المساىمة في الناتج المحمي االجمالي النقل والتخزينيأتي قطاع  -2
) بمعدل   بالمراتب التالية في المساىمة في الناتج المحمي االجمالي العقار والمال والتأمين والتجارةتأتي خدمات  -3

 عمى التوالي( 12%، 12%،13%
من )انشاء، خدمات اجتماعية وشخصية، زراعة، كيرباء ومياه،  القطاعات الستة الباقيةموع مساىمات وال تتعدػ مج -4

   الناتج المحمي االجمالي.من  %22مناجم ومحاجر، فنادق ومطاعم( 
 

22%

19%

13%
12%

12%

6%
6%

4% 3%

2% 1%

      لعا    المسا مة الم ا ٌة  ً النات  الم  ً ا جمالً
Contribution to GDP  

الصناعات التحوٌلٌة

النمل والتخزٌن واالتصاالت 

خدمات العمار

خدمات المال وال تؤمٌن

تجارة الجملة والتجزئة

االنشاءات

الخدمات االجتماعٌة والشخصٌة

الزراعة والمنص والغابات وصٌد السمن

الكهرباء والمٌا 

المناجم والمحاجر

الفنادق والمطاعم

 



 

 46 

 

قتصادية في الناتج المحمي االجمالي خالل وبترتيب القطاعات االقتصادية  تبعا  لمعاممين )معدل نمو القطاع و والمساىمة اال
 نجد اآلتي: 2014العام 

 

 2814ترتٌب المطاعات االلتصادٌة خالل العام (:  11جدول ) 

             ع                  ع     ع  

      م                           

  ز        ق      غ              ك   قل     خز ن          

خ       عق      ش ء  

ـ أ  ن خ         ل       خ                  شخ   

    ة             ز      ة             ز  

  ك    ء       ه   ش ء  

               م  خ                  شخ   

ـ أ  ن  ز        ق      غ              ك خ         ل    

خ       عق    ك    ء       ه

   قل     خز ن                م         

                                 م

     ع  /   ش                ب   ب  ً 

 
 

والخاصة  2تبعا  لمطريقة رقم  المحمية ي استراتيجية التنمية االقتصاديةوبالتالي فان القطاعات التي من المفضل التركيز عمييا ف
 لمقطاعات االقتصادية ومعدل مساىمتيا في الناتج المحمي االجمالي ىي:بمعدل النمو 

 
 :تحديد القطاعات ذات األولويةوبناء عميو يمكن 

 
 )معدل نمو مرتفع، مساىمة قطاعية مرتفعة( القطاع الصناعي -1
 )معدل نمو مرتفع( قطاع االنشاءات -2
 )معدل نمو مرتفع( القطاع الزراعي -3
 ة قطاعية مرتفعة()مساىم قطاع النقل والتخزين -4

نجد التطابق في القطاعات ذات األولوية التالية والتي سيتم تحديد الفرص  (2( مع طريقة )1طريقة )وعند مقارنة نتائج 
 والتحديات ليا في البند الالحق: 

  القطاع الصناعي -1
  القطاع الزراعي -2

 األ  ى

 األلل
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وثقافية( في  ترفييية دينية، عالجية،) السياحية اتالمقوم من العديد نظرا  لتوفر القطاع السياحيىذا وسيتم أيضا  اختيار 
لمعمالة المحمية والمساىمة في تحقيق أىداف االستراتيجية في خمق فرص عمل من الممكن أن تساعد في المحافظة والتي 

 المتأثرة من الالجئين السوريين. لممجتمعات المستضيفة لممحافظة بشكل عام والمحمية التنمية االقتصادية 

 في محافظة اربد يةوص والتحديات لقطاعات التنمية ذات األوللفر ا .5

 القطاع الزراعي    5.1

 الفرص 5.1.1
 

  تكون  أن ُيؤىميا بالمممكة الزراعية الحيازات مساحة إجمالي منفي المحافظة  نسبة المساحات القابمة لمزراعةاتساع 
 االكتفاء نسب وتعزيز الزراعي ة االستثمارزياد في األراضيتمك الستغالل  كل الفرص استغمت إذا ميما   زراعيا   قطبا  

 . الزراعية الصناعات لقطاع مدخالت اإلنتاج من الكثير وتوفير الغذائي، األمن الذاتي ودعم
 

 مما الفاكية وأشجار الزيتون  خاصة العالية الجودة ذات الزراعية المحاصيل إنتاج في نسبية بميزة المحافظة متعتت 
 والدولية. العربية األسواق دخول ويسيل عالية قدرة تنافسية يمنحيا

 
  واعادة   الغذائي االنتاج يبقطاع الزراعياإلنتاج  يمكن استغالليا لربط التي االستثمارية األفكار منوجود عدد

 .التدوير
 

 لتيا السمع كافة إنتاج في نسبية ميزة قد يمنح المحافظة مما ،المحافظة في المثمرة األشجار أىم من الزيتون  يعتبر 
 اإلنتاج مجاالت عدد من في االستثمارية الفرص من عدد خمق وبالتالي إنتاجيا، في الزيتون  زيت أو يدخل الزيتون 

 ومنيا:  المختمفة
 الواعدة األسواق الى مباشرة وتصديرىا مختمفة بعبوات الزيتون  زيت إنتاج  
 الدول احتياجات تناسب الجودة عالية وبمواصفات التصدير لغايات المكبوس الزيتون  من المزيد إنتاج 

 أوروبا دول وبعض الخميج أسواق أىميا والتي المجال ىذا في واألسواق الواعدة المستوردة
 األسود والزيتون  والمقدوس المبنة منتجات" مثل طويمة لفترات بالزيت التي تحفع األطعمة بعض تصنيع 

 بالزيت المخمالت أنواع وبعض
 ومستمزمات الصابون  إنتاج في الزيتون  معاصر ومخمفات الزيت من لجودةا المتدنية النوعيات استغالل 

 أو األطعمة بعض صناعة في إنتاج كمدخالت ستغاللياأو ا المنتجات من وغيرىا والشامبو التجميل
 من المنتجات لكثير حافظة كمادة

  واألعالف األسمدة في إنتاج واستخداميا الزيتون  عصر عممية مخمفاتتدوير  
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  أىميا مختمفة قطاعات قبل من النباتات الطبية المطموبة أنواع كافة إلنتاج مييأة جعميات غنية تربةالمحافظة  تحوؼ 
 .الكيماوية التجميل والصناعات مستحضرات وصناعة األدوية وصناعة الغذائية الصناعات قطاع

 
  لزيادة المحصول من المتدنية النوعية تذا المنتجات ستغالليمكن تفعيميا ال التي االستثمارية األفكار منوجود عدد 

 المجففة أو الفواكة والمطيية والمجمدة والمعمبة المجففة الخضروات تصنيعالمضافة. ومنيا عمى سبيل المثال  القيمة
 .المجمدة أو

 
  بشكل  الزيتون  وزيت عام بشكل الزراعية المنتجات بتسويق متخصصة تسويق شركات توفيرحاجة المحافظة الى

 .وبقوة فييا ينافس أن لممنتج الزراعي يمكن والتي الواعدة األسواق عن البحث ميمتيا تكون ل خاص
 

 

 التحديات 5.1.2
 

 حيث يظير:  لمزراعة الداعمة الخدمات توفر مدػ في واضحا   ونقصا   قوية وجود تحديات 
 

 والحفع  والتدريج والفرز والغسيل األولي التبريد عمميات مثل الحصاد بعد ما تقنيات استخدام مستوػ  تدني
 . المحاصيل من الفاقد نسبة ارتفاع إلى يؤدؼ مما والنقل

 ىذه أىمية من الرغم عمى والتغميف التعبئة عممية في متقدمة بتكنولوجيا استثمارات إلى المحافظة افتقار 
 . والدولية واإلقميمية المحمية األسواق إلى في الوصول الحمقة

  ي عمى الرغم من أىميتو في تعزيز تسويق وتصدير منتجات اربد الرئيس السوق المركزي ضعف مرافق
 الزراعية. 

 من وغيرىا والفواكو الخضار من باإلنتاج النباتي الخاصة التسويقية والعممية التسويق منظومة ضعف 
مما  المنتجات بيذه ذات العالقة والغذائية الزراعية لمصناعات التسويقية العممية ضعف وكذلك المحاصيل،

 د من القدرة عمى الوصول الى األسواق الداخمية والخارجية. يح
 

  والتي بحاجة لتوحيد الجيود وخاصة في التسويق والترويج والحصول عمى  عالقات التعاون بين المزارعينضعف في
 خاصة وبمشاركة االناث جمعيات تعاونيةمدخالت االنتاج الزراعي والحيواني  بأفضل األسعار والشروط من خالل 

 في المحافظة. وبحاجة الى تشجيع عالقات الشراكة في ذلك الجانب بين القطاع الخاص والعام.
 

  لممارسة المين الزراعية باعتماد برامج التدريب المستمر  الشباب لتييئة متخصصة تدريبيةبرامج  ريتوفضعف في
 الزمة في ىذا القطاع. والتدريب أثناء العمل لضمان االستمرار في تطويرىم وتزويدىم بالميارات ال

 
  ما بين مراكز البحوث من جية والمزارعين من جية أخرػ والذؼ أدػ الى اعتماد أنماط  االرشاد الزراعيغياب

 زراعية تقميدية ال تتالءم في كثير من الحاالت مع مناخ المنطقة.  
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  الكافية حول فرص العمل المتوافرة في القطاع.   المعموماتغياب 
 

 الزراعية والتوسع العمراني عمى حساب األراضي الزراعية. ياتتفتت الممك 
 

 الطاقةمستمزمات االنتاج الزراعي وارتفاع تكمفة  ارتفاع أسعار . 
 

 قدرة  ضعفو خالل األعوام السابقة.  لالنتباه وممفت كبير المسجمة وبشكل الزراعية الشركات أموال رؤوس حجم تراجع
 الميسرة.  القروضحصوليم عمى  وصعوبة اضييم.ار  استصالحالمزارعين المالية عمى 

 
 المناخية الظروف ظل في خاصةاألمطار،  القدرة عمى التنبؤ بمستويات ىطولالمصادر المائية وعدم  ضعف 

 .األمطار مياه حصادآليات وتقنيات  نقص بسبب المشكمة وتتفاقم  المتغيرة
 

  في القطاع الخاص في مدينة اربد. من القرػ الزراعية بحثا عن وظائف المياجرينتزايد عدد 
 

 ظيرت مجموعة جديدة من التحديات في القطاع الزراعي في المحافظة ومن أبرزىا:  ألزمة السوريةوبعد ا
 

 السورية األراضي إغالق بعد سيما ال النقل لممنتجات الزراعية تكاليف ارتفاع  
 صول عمى البذور واألسمدة وغيرىا من المستمزمات نظرا لتوقف الح السورية ارتفاع تكاليف االنتاج  بعد األزمة

 الزراعية من المدن السورية بأسعار منخفضة
 حصول تضخم في أسعار المنتجات نتيجة ارتفاع الطمب 
  25انخفاض حجم التصدير من االنتاج الزراعي الى سوريا بمقدار % 
 فرص غالبية تستحوذ عمى التي الوافدة عمالةال من األردنية العمالة لحماية الكافي الجيد ببذل الحكومة عدم قيام 

 رعة الزا قطاع في العمل

 القطاع السياحي    5.2

 الفرص 5.2.1
 

 المحافظة أكثر تضم كما وثقافية(، ترفييية دينية، عالجية،) السياحية المقومات من العديد المحافظة في تتوفر 
 زواريقدر عدد و  .متاحفو  معدنيةوحمامات الصحابة من تالل وقصور ومساجد ومقامات  ا أثريامواقع 1000من
 ما يزيد عن ربع مميون سائح.سنويا من السياح لمحافظة ا

 

 التحتية  البنية في االستثمار خالل من الفرص ُكل استغمت إذا ُمتطورة سياحية صناعة لقيام صمبة قاعدة وجود
 واإلرشاد وتطوير الترويج وحمالت ترفييية نشاطات من السياحي لمقطاع الداعمة الصناعات وتطوير السياحية
  الحرفية. والصناعات الريفي والسكن المصايف

 
 قد تكون جاذبة لرجال األعمال.  التي نجوم  5أو 4فئة  من))الفنادق المصنفة اإليواء لمراكزالمحافظة  حاجة 
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 إربد ومحافظة عامة الشمال بإقميم السياحة قطاع من الرفع في يساىمل ومعارض مؤتمرات مركز المحافظة إلى حاجة 
 .  )واألكاديمية العممية السياحة( والمفكرين األعمال لرجال متميزا مقصداالمحافظة  يجعل من وأن خاصة

  باالضافة تنبثق عنيا ىيئة متخصصة في الفنون الشعبية والتراث الحضارؼ  نقابة ألصحاب الحرف اليدويةإيجاد .
 تراثي.  مجمع أو سوق  الى إقامة

 

 التحديات 5.2.2
  والمتاجر الحرفية المطاعم وتوزيع وعدد السياحة قطاع في المستثمرة األموال رؤوس يخص ما في ضعفوجود  

 مقارنة مع حجم المواقع السياحية واألثرية الموجودة. الترفييية والوسائل
 

 نقصب تتعمق ألسبابفي القطاع السياحي والمتوسطة  الصغيرة المشروعات تمويل في البنوك قطاع لدى واضح تردد 
 في الكافية توفير الضمانات عمى قدرتيا عدم ظل في إقراضيا مخاطر وارتفاع ليا المالية المالءة وضعف المعمومات

 .  األحيان من كثير
 

 حول أىمية قطاع السياحة وعدم دمج اقميم الشمال ومناطقو السياحية ضمن برامج األردن السياحية،   غياب الوعي
 سياحية لدػ المواطنين والعاممين في ىذا المجال. باالضافة الى ضعف الثقافة ال

 
 رأس نوعية والضيافة، مما يؤثر عمى السياحة مجاالتب الخاص التدريب الميني مجال في نقصالمحافظة من  تشكو 

وجود برامج تأىيمية وتدريبية المتوافرة في ذلك القطاع. كما تفتقر المحافظة الى  الميارات وجودة البشرؼ  المال
 تساىم في رفع كفاءتيم.لي القطاع العام السياحي لموظف

 
 مما يستمزمالخارج  من أغمبيا يتم استيراد التي (المحمية والتذكارات واليدايا التحفمن ) السياحي المنتج ضعف في 

 .وجودتيا نوعيتيا وتحسينتطوير المنتجات المحمية 
 

 وىو أال السياحي العنقود في الميمة مقاتالح إحدػ في ضعفالمحافظة و  في سياحية نقل شركة  ياب وجودغ 
 .التنشيط الترفييي

  افتقار معظم مكاتب تنشيط السياحة في المحافظة و  لممواقع السياحية في المحافظة. برامج سياحية شاممةعدم وجود
 لمتقنيات الحديثة التي تساعدىا في عمميا.

 في المحافظة ومن أبرزىا:  السياحةع ظيرت مجموعة جديدة من التحديات في قطا ألزمة السوريةوبعد ا
  الطرق عدد من اغالق 
  انخفاض األمان عمى الطرق 
  قمة عدد المجموعات السياحية  
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 القطاع الصناعي    5.3

 الفرص 5.3.1
 

 جمب ىدفيا باألردن تنموية مناطق خمس بين من واحدة وىي "التنموية إربد منطقة" عمى المحافظة تشتمل 
 انيث ىي والتي "الصناعية مدينة الحسن"، باالضافة الى الخدمات أو الزراعة أو عةكالصنا قطاعات في االستثمارات

 .االستثمار حجم حيث من الصناعية المدن أكبر
 

  لمضريبة عمى الدخل الخاضع   %5)كاالعفاء  لممنشآت التنموية المناطقمن قبل المميزات الممنوحة وجود عدد من 
الضريبة  من واالعفاء استيرادىا أو بشرائيا المسجمة المؤسسة تقوم التي ماتوالخد السمع الضريبة عمى من واالعفاء

نشاء بناء في الداخمة والتجييزات واآلالت والمعدات المواد جميع عمى  إقامتيا يتم التي المشاريع أنواع جميع وتجييز وا 
 .(المنطقة في
 

 األساسية الخدماتمن خالل توفير  ، "ناعيةالحسن الص" مدينةداخل  الصناعية اإلنتاجية العمميات ودعمل تسيي 
 البنكية المالية كالخدمات مساندة وخدمات والسمكية، سمكية واتصاالت وكيرباء وطرق  مياه من التحتية البنية وخدمات
 . تنافسية وتكاليف بيع بأسعار واألمنية والصحية والجمركية

 
  صناعات اعادة التدوير لمخمفات الزيتون وخاصة في يمكن استغالليا  التي االستثمارية األفكار منوجود عدد

 .ومخمفات الماشية وقطاعات الطاقة المتجددة
 

 التحديات 5.3.2
 

 جديدة البنكية عمى قروض االئتمان األمر الذؼ يقف عائقا  في وجو تمويل االستثمارات ال االرتفاع في نسب الفائدة
 في القطاع الصناعي.  وتوسع االستثمارات القائمة

 
 محميا واقميميا منتجاتيم تسويقوعدم قدرة الحرفيين عمى  ،التصديروخاصة فيما يتعمق بأسواق العام الحاصل  الركود. 

 
  وعدم إتباع األساليب اإلدارية والفنية الحديثة مما يؤدؼ  الدراسات الفنية ودراسات الجدوى انشاء المصانع دون عمل

 إلى تعثر  ىذه المصانع وفي بعض الحاالت إفالسيا.
 

 التي المتوسطة الفنية الميارات توفر ضغوطات عمىمما يوقع  الميني التدريبقطاع  في المسجمين نسبة انخفاض 
 .اإلنتاجية المشاريع تحتاجيا

 
 في مؤسسات تمك  لتدني أجور العمالةنظرا  لعمالة االردنيةفي المدن الصناعية من قبل ا ضعف اإلقبال عمى العمل

 المدن. 
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 الصناعية في المدن الصناعية وتركزىا عمى انتاج منتج واحد.  النتاجيةمحدودية القاعدة ا 
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 تؼشَفبد ػبِـخ
45

 

 يكون لمكممات التالية الواردة في ىذا التقرير المعاني المخصصة ليا ما لم تدل القرينة خالف ذلك:

ين من خالل مالحظة نماذج وأساليب األداء المتميزة ىي آلية وأسموب لمتعمم ييدف الى التعمم من اآلخر  :المقارنات المرجعية

 لمجيات التي لدييا خبرات في مجاالت محددة أو من نفس القطاع بيدف الوصول الى أفكار جديدة تساىم في التطوير.  

 عمى شكل وتكون عادةتنطمق من القيم والمعتقدات ىي نظرة بعيدة المدػ عن الحالة المستقبمية المرجوة لممحافظة،  :الرؤية

 عن أربعة أسئمة محددة: أين ترػ المحافظة نفسيا بعد سنوات، ماذا توفر، ومن أجل، وفي أؼ مجال. عبارة قصيرة تجيب

)وضع الخطة االستراتيجية ومن ثم عممية تنفيذىا عمميات تحكم األساسية التي ىي الثوابت  :المبادئ التوجييية األساسية

السياسات وتصميم عمميات وضع تعتمد عمى أساسيا ستمثل الدوافع الحقيقية األصمية التي و م( انتياء بعمميات المتابعة والتقيي

 وصياغة المبادرات.  العمميات واالجراءات 

تفاصيل عامة لمرتكزات االستراتيجية يندرج تحتيا الغايات االستراتيجية والتي تمثل حزمة من ىي  االستراتيجية: المحاور

 لموصول إلييا وتحقيقيا. يتم السعيلتي األىداف طويمة األجل ا

ىي حزمة من األىداف طويمة األجل والتي تعد األىداف الرئيسية التي تندرج تحت لواء محور  الغايات االستراتيجية:

لموصول  يتم السعياستراتيجي وتكون بمثابة تفاصيل عامة لو ويندرج تحت الغايات األىداف. وتمثل الغايات النيايات التي 

 .يا وتحقيقياالي

تندرج تحت الغايات االستراتيجية وتكون قصيرة األجل وتحقيق مجموعة من األىداف يعني تحقيق   األىداف االستراتيجية:

 .المحافظةغاية وتحقيق مجموعة من الغايات االستراتيجية يساىم في تحقيق رؤية 
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 األوروبٌة الدارة الجودةمن التعارٌف الواردة ضمن معاٌٌر التمٌز للمإسسة   
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 ابمة لمقياس، القابمة لمتحقق، المنطقية، المحددة بزمن(، ىي األىداف )المحددة، الق  :SMARTالذكية  األىداف االستراتيجية

(Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Framed) 

 ىدف محدد: يحدد اليدف ما يراد الوصول اليو وتحقيقو -
 ىدف قابل لمقياس: ىدف يمكن قياس مقدار تحقيقو أو عدم تحقيقو -
 ىدف قابل لمتحقق: ىدف يمكن انجازه -
 ف منطقي: ىدف يمكن تحقيقو بالموارد المتاحةىد -
 ىدف محدد بزمن: ىدف محدد بفترة زمنية متوقعة لتحقيق اليدف  -

 
 األفكار الالزمة لتحقيق اليدف المدرج /مجموعة المشاريع  :المبادرات

 
، ويمثل حالةتمك ة في في إظيار التغيرات الحاصم تساعدمعينة و عمى مدػ فترة زمنية  قابمة لمقياسوحدة معمومات  :مؤشرال

 األداء. فياإلنجاز أو التغير  لتقييم عامل متغير كمي أو نوعي يوفر أساسا  وجود  داللة عمى
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 مقدمة  .7

  اربدلمحافظة  المحمية أىداف استراتيجية التنمية االقتصادية  7.1
الجئ  628,175 ميون نسمة، منيمم 1.4مع دخول األزمة في سوريا عاميا الخامس، فقد أصبح عدد السوريين في األردن 

 024025، ىذا وتوزع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينمسجل في مختمف مناطق المممكة ضمن بيانات 
 46من اجمالى الالجئين في المممكة.  %23.3، وبنسبة شكمت المختمفة اربدبمديات محافظة الجئ في 

 
األوضاع المالية العامة في المحافظة جراء ب مى المحافظة، ومن تمك األعباء ما تعمقاألمر الذؼ أدػ الى مضاعفة األعباء ع

باالضافة الى ازدياد األثار االقتصادية السمبية المترتبة من تضخم ومحدودية لتوفير احتياجات الالجئين زيادة االنفاق الحكومي 
 . الموارد المجتمعية ومنافسة في سوق العمل

 
في المحافظة وخاصة في المجتمعات المستضيفة حيث ارتفعت نسبة البطالة لتصبح  قطاع العملدػ تأثر وكان من الممحوظ م

 47أعمى من المتوسط العام لممممكة وأعمى من بقية المحافظات. 
 

تأثر لجة لمعا الداعية استجابة لحاجة المحافظة "اربدلمحافظة  المحمية استراتيجية التنمية االقتصاديةتطوير "جاء العمل عمى 
 من األزمة السورية، وكان ذلك ضمن غايات أساسية وىي: المجتمعات المستضيفةوخاصة في  قطاع العمل

 
  .التشغيلمراجعة كافة استراتيجيات التنمية السابقة والخطط الوطنية والسياسات من منظور  .6
لثالث القادمة من أجل خمق وضع نيج موجو بشكل أكبر نحو تنمية المجتمعات المستضيفة المتضررة لمسنوات ا  .7

التوجيات واألىداف فرص عمل ليم وتعزيز انتاجيتيم ونمو األعمال في تمك المجتمعات، من خالل منظومة من 
 .واضحة  رؤيةالمنبثقة من  االستراتيجية

مجنة العمل تيدف لتوحيد كافة الجيود المحمية الممثمة ب المبادراتلمسنة القادمة تتضمن مجموعة من خطة تنفيذ تقديم  .8
 .االستدامةالخاصة عمى مستوػ المحافظة لتحقيق االستراتيجية وتعزيز قدرتيا لمتكيف مع األزمة وتحقيق بعد 

المحمية لضمان استمراريتيا وارشادىا في األمور المتعمقة  بالتطوير خاصة الستدامة عمل لجنة التنمية وضع نيج  .9
 .باستغالل الموارد وبناء العالقات والشراكات
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 وبٌانات المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشإون الالجئٌن 2815خطة االستجابة األردنٌة لألزمة السورٌة، وزارة التخطٌط واألمم المتحدة،   
47

ة فً محافظتً اربد والمفرق، أثر أزمة الالجئٌن السورٌٌن على الخصائص االلتصادٌة واالجتماعٌة لألسر فً المجتمعات األردنٌة المستضٌف  

UNDP ،2813 
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  اربدلمحافظة  المحمية منيجية اعداد استراتيجية التنمية االقتصادية  7.2
 

الرؤية  لبمورة ُيستخدم عممي منيج عمى "اربدلمحافظة  المحمية استراتيجية التنمية االقتصادية" اعتمدت عممية تطوير
لتحمل المستضيفة لالجئيين السوريين  ميةلممجتمعات المح رفع القدرة االقتصاديةعممية ل االستراتيجية واألىداف والتوجيات

 والتي ،تمك المجتمعات وتوقعات حتياجاتا عمى التركيز خالل منفي تمك المجتمعات  تأثر سوق العمل عن األوضاع الناتجة
 المعنيين كافة إلى إيصاليا عمى والعمل المجتمعية، والمبادرات العمميات من محددة عمل منظومة خالل من تطبيقيا سيتم
 عمى " "استراتيجية التنمية االقتصادية إعداد عممية اعتمدت .المستدامة االقتصادية المحمية لمتنميةفرص  وخمق جيودال حيدلتو 

 :التالية المنيجية
 صحتيا من والتأكد البيانات تجميع  
   مراجعة وتحميل محتوػ وثائق الخطط االستراتيجية الوطنية والمحمية ذات العالقة 
 لجنة العمل الخاصة من ممثمي المؤسسات المعنية في  مع وورش العمل  النقاشية وعاتوالمجم المقاءات

 المحافظة والتي ركزت عمى استخدام كافة األفكار المتاحة واالستفادة من خبرات المشاركين 
 البناء عمى التجارب السابقة و االسترشاد بالممارسات الفضمى في التخطيط االستراتيجي 

 
االستشارؼ خالل منيجية العمل المتبعة عمى أن تكون الخطة االستراتيجية المستيدفة ىي طميعة لجيود لقد حرص الفريق 

من قبل )خموة استراتيجية(  ورش عملاجراء العمل  تطمبوفريق لجنة التنمية المحمية. حيث  مشتركة بين الجية االستشارية
في البحر الميت، حضرىا ما  2815، آب 15 -14ة الواقعة بين في الفتر مع فريق لجنة التنمية المحمية  الجية االستشارية

 ىذه الورش الى: ىدفتعضو، حيث  21يقارب 
لتمكينيم من بناء خططيم واستراتيجياتيم  عممية التخطيط االستراتيجي بناء قدرات لجنة التنمية المحمية في .1

 المستقبمية. 
 اتيجية التنمية لممحافظة. عرض ألبرز المشاريع والخطط الوطنية المتقاطعة مع استر  .2
المستقبمية لممحافظة لمخمس سنوات القادمة وصياغة منظومة المبادغ التوجييية األساسية ووضع وضع الرؤية  .3

   (. 2018-2016المحاور والغايات واألىداف االستراتيجية لمثالث سنوات القادمة )
من تمقاء  ليتمكنوا من تعبأتيا التنمية المحمية لفرق عمل لجنةالتنفيذية  نموذج خطة العملالتدريب عمى تقديم  .4

 أنفسيم بعد ورشة العمل.
المشارك في اعداد االستراتيجية أعضاء ممثمين لعدة جيات رسمية محمية كالبمديات  48فريق لجنة التنمية المحميةىذا وتضمن 

اعة وشركة المدن الصناعية وىيئة االستثمار ووزارة الزراعة والبمديات واألشغال ومديريات التدريب الميني والعمل وغرفة الصن
من  فرق عمل خاصةوجامعة اليرموك وتجمع لجان المرأة  وبرنامج إرادة  وجريدة الدستور. كما تم الحرص أيضا  عمى تشكيل 

روج منيا بعد انتياء ورش العمل المقررة  وتبعا  لجداول اجتماعات محددة تم الخ خطة العمل التنفيذيةأعضاء المجنة العداد 
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 مرفك أ )كشوفات حضور المشاركٌن فً ورش عمل اعداد االستراتٌجٌة(  
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بأجزاء خطة العمل التنفيذية، والتي تم اعتمادىا فيما بعد من قبل كافة أعضاء لجنة التنمية المحمية بشكميا النيائي المعروض 
 ضمن ىذه الوثيقة.  

 
 :مايمي " المحمية "استراتيجية التنمية االقتصادية  اعداد مراحل وتضمنت

 اربدمحافظة ل عرض وتحميل الواقع االقتصادي: القسم األول -

 :تحميل محركات النمو في المحافظة من 
 )اقتصاد، بيئة األعمال، قوػ عاممة، تعميم وميارات(

 تحميل تأثير األزمة السورية عمى محركات النمو في المحافظة 
 دراسة واختيار أبرز القطاعات التي بحاجة لمتطوير لممساىمة في تحقيق أىداف االستراتيجية 
 حديات لمقطاعات المختارة عرض عناصر الفرص والت 

 صياغة االستراتيجية :القسم الثاني -

 والمبادغ التوجييية األساسية والمحاور االستراتيجية الرؤية وضع  
  االستراتيجية واألىداف التوجياتصياغة  
 لوصف المبادارت الواجب تنفيذىا خالل السنة األولى من عمر  األولى لمسنة التنفيذية الخطة اعداد

 يجية  االسترات
 باالستراتيجيات الوطنية المتوافقة  االستراتيجية واألىداف الخطة محاور ربط 

 :التالية العمل خطوات عمى االستراتيجية الخطة إعداد عممية تضمنت

 لمخمس سنوات القادمة. لممحافظةالرؤية المستقبمية صياغة  -0

تحكم عمميات وضع ألساسية التي من المتوقع أن استنادا الى الثوابت ا المبادئ التوجييية األساسيةمنظومة صياغة  -6
 انتياء بعمميات المتابعة والتقييم.  ،االستراتيجية ومن ثم تنفيذىا

( باالعتماد عمى ما تم 2818-2816لمثالث سنوات القادمة ) واألىداف االستراتيجية المحاور والغاياتوضع  -3
جراؤه من اجتماعات ولقاءات مع أعضاء لجنة التنمية صياغتو من رؤية ومنظومة مبادغ توجييية أساسية، وما تم ا

 االجتماعي لممحافظة. -المحمية، و تحميل شمولي لمواقع االقتصادؼ

 المطموبة. المبادرات /لمسنة األولى من االستراتيجية متضمنة نوعية األنشطة  العمل التنفيذية خطةاعداد  -4

نظومة األىداف االستراتيجية التي تم وضعيا ولغايات عمى المستوػ االستراتيجي لم مجموعة من المؤشراتوضع  -5
 متابعة تحقيق تمك األىداف. 
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 خطوات عمل عملٌة اعداد استراتٌجٌة التنمٌة االلتصادٌة المحلٌة لمحافظة اربد (:  1رسم ) 
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 اٌشؤَخ  واٌّجبدئ اٌتىخُهُخ األسبسُخ ٌالستشاتُدُخ  .8

 نمية االقتصادية رؤية محافظة اربد لمت  8.1
 

انبثقت الرؤية المصاغة لمحافظة اربد من قبل أعضاء لجنة التنمية المحمية انطالقا  من نظرتيم بعيدة المدػ عن الحالة 
 : بالرؤية التاليةوبناء عمى منطقية ىذا التفكير، تم الخروج المستقبمية المرجوة لممحافظة وخاصة من المنظور التشغيمي. 

 
لالستثمار في قطاعات  الزراعة، الصناعة، السياحة ومشجعة عمى الريادة في األعمال، والتمكين لغايات "محافظة جاذبة 

 التشغيل والحد من البطالة، بالتعاون بين شركاء التنمية"
 

 المبادغ التوجييية األساسية   8.2
 

الالزمة لتحقيق نجاح فع الحقيقية األصمية اعتمدت عممية صياغة المبادغ التوجييية األساسية عمى تمك الثوابت األساسية والدوا
، تياء بعمميات المتابعة والتقييم(عمميات )وضع الخطة االستراتيجية ومن ثم عممية تنفيذىا انوالتي ستحكم  الخطة االستراتيجية

المبادغ ، وشممت تمك عمميات وضع السياسات أوتصميم العمميات واالجراءات أو صياغة المبادراتستعتمد عمى أساسيا و 
  الثوابت التالية: 

 

 الجماعي العمل مبدأ يعزز الذؼ التشاركي بالنيج العمل مبدأ بتفعيل)المشاركة بٌن كافة المطاعات(: وذلن  الت ار ٌة .1
 .لمموارد األمثل واإلستخدام المسؤولية تحمل في الفاعمة والمشاركة

 

بتكاردعم التفكير االبداع بالتركيز عمىوذلن  ا بت ار وا بداع: .2 لزيادة القدرة عمى في تقديم الخدمات  الحمول ي وا 
 وتنمية المجتمع بشكل فعال.   المقدمة الخدماتمواجية التحديات وضمان البقاء واالستمرارية وتطوير جودة ونوعية 

 

م تهدف الى رفع لدرات األفراد وتطوٌرها لتؤهٌله ممية تفاعمية تنمويةكعوذلن بالحرص على التمكٌن  التم ٌ : .3

 لتحمٌك جوانب التنمٌة.

 

تحسين قدرة االقتصاد عمى التنويع االقتصادؼ في كافة القطاعات و قوؼ بين الرتباط االعمى  بالتأكيدوذلن  التنا سٌة: .4
 .لممجتمع وتنميتوتوليد الثروة )اإلنتاجية( وتعزيز مستويات المعيشة 
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ونظم )اقتصادية، مجتمعية، بيئية( انب من موارد عمى ضرورة االستمرار في كافة الجو  بالتأكيدوذلن  ا ستدامة: .5
 .االرتقاء بنوعية حياة كافة فئات المجتمع في الحاضر والمستقبل بيدف شاممة

 

مبادغ الحاكمية المؤسسية المتمثمة بعدالة معاممة كافة الجيات ذات العالقة  الى تحقيق بالسعيوذلن  المؤسسٌة: .6
وتسيل إيجاد عممية  المحافظةوصول إلى األىداف التي تصب في مصمحة والشفافية والمسائمة في العالقات ، لم

 .عمى استغالل مواردىا بكفاءة المحافظةمراقبة فعالة وبالتالي تساعد 
 

 . االجتماعية تنظيم الحياةواليادفة الى   حقوق لم الناظمةالعامة  القواعد جموعةبموذلن باالهتمام  الت رٌعات: .7
 

لغايات  عيةمن خالل نقمة تعميمية واجتما اإلنتاجعمى  المواطنينات قدر  بتعزيزوذلن  الر اه ا لت ادي وا جتما ً: .8
 . اإلكتفاء الذاتي ورفع المستوػ المعيشي لدييم وتحقيقاشباع الحاجات اإلقتصادية 

 

  عن طريق توفير فرص متكافئة بين األفراد.  تحقيق العدالة االجتماعيةوذلن بالحرص على  ت ا ؤ الفرص: .9

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
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 هُىً استشاتُدُخ اٌتُّٕخ االلتصبدَخ اٌّسٍُخ ٌّسبفظخ اسثذ  .9

 ستراتيجية المحاور اال  9.1
 

 بعين المحاور ىذه أخذ تم  وبحيث  ،ولالستراتيجية لمعمل كمرتكزات محاور استراتيجية عدة بتبني لجنة التنمية المحمية  قامت
 الناجح التطبيق من تمكن الغايات واألىداف االستراتيجية، لتكون بمثابة مظمة شمولية كافة وادراج تصميم عند اإلعتبار

 تفاصيميا وجزئياتيا والفرص والتحديات القطاعية ذات األولوية في المحافظة،لالستراتيجية بكافة 

 :التالي والنح عمى وىي      

 المحاور االستراتٌجٌة الستراتٌجٌة التنمٌة االلتصادٌة المحلٌة لمحافظة اربد (:  2رسم ) 



  مشروع تقديم خدمات استشارية 
 استراتجيجة التنمية االقتصادية المحمية لمحافظة اربد 

و التميز لالستشاراتإعداد: شركة نح  64 64 

 الغايات واألىداف االستراتيجية  9.2
 

صياغتو من رؤية ومبادغ توجييية أساسية لالستراتيجية ومحاور استراتيجية، وتحميل لمفرص والتحديات القطاعية ذات األولوية، لجنة التنمية المحمية عمى ما تم  اعتمدت
 :التالي والنح عمى كمدخالت أساسية  لعممية وضع الغايات واألىداف االسترتيجية، وجاءت

 األهداف االستراتٌجٌة

 

 الغاٌات االستراتٌجٌة

 

ولوجٌا الزراعٌة واالنتاج الزراعًالتوسع فً التكن 0 دف    الغاٌة األولى:  

 

 تعزٌز فرص االستثمار األمثل فً لطاعات الزراعة والصناعة والسٌاحة 

المحلٌة تطوٌر وتنوٌع الصناعات  6 دف    

3 دف  دعم تفعٌل لطاع السٌاحة الٌجاد منتج سٌاحً واعد وخلك فرص عمل    

 

شرٌة لاللتحاق بالتدرٌب المهنً وتغٌٌر نظرة المجتمع  توعٌة و توجٌه الموارد الب 0 دف    الغاٌة الثانٌة: 

تنمٌة المدرات البشرٌة فً المجتمع المحلً لدعم العملٌة االنتاجٌة و الحد من 

 البطالة
6 دف  تعزٌز فرص تمكٌن المرأة ومشاركتها فً سوق العمل   

3 دف  تنظٌم سوق العمل والعمالة الوافدة   

 

وفٌر البٌئة المالئمة لدعم االبداع بمراحل التعلٌم المختلفة ت 0 دف    الغاٌة الثالثة: 

6 دف  تفعٌل دور األندٌة والمراكز الشبابٌة ولجان المرأة  دعم ورعاٌة االبداع فً المإسسات التربوٌة والتعلٌمٌة والثمافٌة   

 

لمائم منها لتعزٌز التنافسٌة تشجٌع الامة المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة وتحسٌن أداء ا 0 دف    الغاٌة الرابعة: 
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6 دف  تسهٌل الوصول الى مصادر التموٌل  خلك بٌئة متكاملة جاذبة لتحسٌن ظروف األعمال 

3 دف  خلك األسواق أمام المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة وزٌادة لدرتها على التسوٌك  

 

0 دف    مؤسسة لجنة التنمٌة المحلٌة لضمان استدامتها  الغاٌة الخامسة: 

تفعٌل دور التشاركٌة بطرٌمة مإسسٌة بٌن ذوي العاللة فً التمٌة المحلٌة 

 لغاٌات تحمٌك التنمٌة المستدامة

 

 

 مصفوفة االطار المنطقي 9.3
 

  :االستراتيجية أىداف وىيكمة لممشروع المنطقي اإلطار لمصفوفة عرض يمي فيما

 الستراتٌجٌة التنمٌة االلتصادٌة المحلٌة لمحافظة اربد  المنطمً اإلطار مصفوفة(:  3رسم ) 
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  مشروع تقديم خدمات استشارية 
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 خطخ اٌؼًّ اٌتٕفُزَخ الستشاتُدُخ اٌتُّٕخ االلتصبدَخ اٌّسٍُخ ٌّسبفظخ اسثذ .01
 

االقتصادية المحمية لممحافظة بكل  استراتيجية التنمية منلمسنة األولى التنفيذية بوضع خطة العمل  لجنة التنمية المحمية  قامت
 ما تتضمنو من:

 )مجموعة مشاريع أو أفكار الزمة لتحقيق األىداف المدرجة(  مبادرات  -
 متوقعة تمزم لتنفيذ المبادرةموارد مالية و  -

:وفيما يمي عرض لتمك الخطة  

 تعزٌز  رص ا ستثمار األمثل  ً ل ا ات الزرا ة وال نا ة والسٌا ة (:1الغاية )

 التوسع في التكنولوجيا الزراعية واالنتاج الزراعي (:1يدف )ال

 المبادرة شرح المقترحة والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 )المالية وغير المالية(

 المائي الحصاد مشروع
 واستصالح األراضي

استصالح األراضي التي يزيد معدل الميل 
ت أمطارىا % ومعدال20ولغاية  8فييا عن 
ممم سنوي ا لزراعتيا باألشجار  300أكثر من 

المثمرة وعمل آبار وخزانات لتجميع مياه 
 األمطار فييا 

 
البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2816

 ألف دٌنار 911 لمدة ثالث سنوات

 تدريبيةال دوراتال مبادرة
 المشاريع ادارةالمتخصصة في 

 االنتاجية الزراعية

متخصص لتحسين  يبي اطالق برنامج تدر 
ادارة المشاريع الزراعية االنتاجية وليشمل 
دورات متنوعة بأساليب التكنولوجيا الزراعية 
واألساليب الحديثة في الزراعة، وميارات 
التسويق، وميارات تخفيض التكاليف واالدارة 
 المالية، وميارات التعبئة والتغميف الخ.. 

تأىيل  لرفع قدرات العاممين في ىذا القطاع و
عدد من الشباب الراغبين بالعمل في الزراعة 

 أيضا .

 
البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2816

 لمدة ثالث سنوات

 دٌنار الف 200

 غير المياه استخدام مشروع
 ةالزراع في التقميدية

زراعة نباتات ومحاصيل عمفية وأشجار 
حرجية ورييا باستخدام المياه المعالجة في 

 محطات التنقية
 

 
البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2816

 لمدة ثالث سنوات
 ألف دٌنار 311



 

 68 

 اطالق من بد ال المنتج اىذ تسويق اجل من  الزيتون  زيت تعبئة مصنع مبادرة
بالتعبئة لتعزيز  خاصة  مصانع مبادرة

الفرص التسويقية ليذا المنتج ذا الجودة 
العالية محميا  ودوليا ، مما سيؤدؼ الى خمق 

مل في مجاالت التعبئة والتغميف فرص ع
 والتسويق والنقل وغيرىا  

 
البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2816

 لمدة ثالث سنوات
 ألف دٌنار 511

مشروع معرض دائم لتسويق 
 المنتجات الزراعية

 بين المسافة وتقمل منظمة داخمية اسواق عمل
 من الزبون  يشترؼ  بحيث والمشترؼ  المنتج 

 عمى  التكمفة من يقمل فيذا ، مباشرة المنتج
 عمى المدفوع الثمن من ويقمل المنتج

،  ويدعم المنتجات المحمية ويشجع المشترؼ 
 عمى تسويقيا

 
البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2816

 لمدة ثالث سنوات
 ألف دٌنار 311

حزمة مشاريع استثمارية زراعية 
 مولدة لفرص العمل 

بعد اطالق عدد من المشاريع الزراعية 
دراستيا )اعداد دراسات جدوػ اقتصادية( 
وتوفير التمويل الكافي النشائيا والتي 
ستساعد عمى التوسع في االنتاج الزراعي 
وتوليد عدد من فرص العمل في القطاع 

 ومنيا:
 مصنع سماد بمدؼ مختمر -
مختبر فحص كيميائي لزيت  -

 الزيتون 
وحدات تصنيع المنتجات  -

 الزراعية
ي المزارع وحدات توليد طاقة ف -

 )غاز الميثان(
تحريج أراضي وزراعة جوانب  -

 طرق 
ميرجانات زراعية )زيتون،  -

 رمان، جوافو(
إقامة مشاريع لتربية األسماك  -

 عمى مياه الينابيع

 
البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2816

 لمدة ثالث سنوات

 دٌنار الف 388

 دٌنار الف 188

 دٌنار الف 288

 دٌنار الف 68

 دٌنار الف 458

 دٌنار الف 98

 دٌنار الف 288
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  المحميةتطوير وتنويع الصناعات  (:2اليدف )
 

 المبادرة شرح المقترحة والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 )المالية وغير المالية(

 اليدوية الصناعات دعم مبادرة
 والحرفية

 اليدوية لمصناعات خاصة اسواق انشاء
 طالق برنامج تدريبي خاص، واوالحرفية
المساعدة في و  ورفع قدراتيم، الحرفيين لتطوير
خطة  خالل من المنتجات ىذه تسويق

االمور الخاصة بالدعاية  تسويقية تشمل
 المعارضواالعالن، التعبئة والتغميف، 

 الخ... والخارجية الداخمية واألسواق 

 
البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2816

 لمدة ثالث سنوات

 دٌنار الف 100

 
 دعم تفعيل قطاع السياحة اليجاد منتج سياحي واعد وخمق فرص عمل   (:3اليدف )

 المبادرة شرح المقترحة والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 )المالية وغير المالية(

دعم السياحة البيئة في منطقة 
  األغوارلواء 

بيعية حيث يتم تخصيص مواقع وساحات ط
الستقبال السياحة الداخمية في موسم الربيع 
وتزويد ىذه الساحات واالماكن بالبنى التحتية 
 الرئيسية من مرافق صحية ومقاعد خشبية

وحاويات وتوفير العاب ترفييية  ومواقد
خدمو  لالطفال ومطاعم متنقمة خالل الموسم

لمحركة السياحية التي تشيدىا المنطقو في 
  ىذا الموسم.

 
بدء بالتنفٌذ فً ال

واالستمرار  2816

 لمدة ثالث سنوات

 دٌنار الف 500

 موقع في بيئي منتزه اقامة
 برقش

 وسائل عمى يحتوؼ  سياحي انشاء متنزه
 العصائر لبيع واكشاك صحية ومرافق لمترفيو
، وليتميز باستخدام ومطاعم  الغذائية والمواد
  المتجددة الطاقة وسائل

 
البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2816

 لمدة ثالث سنوات
 دٌنار م ٌو  2
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 مشروع مركز تدريب حرفي
 الحرفيةلممنتجات  وتسويقي

 والصناعات التقميدية

الحرفي  اإلنتاجمركز لمتدريب عمى 
والصناعات التقميدية ويشمل معرضا  دائم 
لتسويق ىذه المنتجات وتزويده بكافة 
االحتياجات الالزمة مما يساعد عمى خمق 

مل جديده لممدربين والمتدربين فرص ع
وتحقيق التنمية السياحية المستدامة في 

 .  المجتمعات المحمية

 
البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2816

 لمدة ثالث سنوات

 م ٌو  دٌنار 0

 يتم بحيث اليرموك معركة موقع احياء اعادة سياحيا الشعمة موقع تطوير
 كةمعر  لموقع التاريخي المتحف احياء اعادة 

 لتأكيد والمقتنيات بالمعدات وتزويده  اليرموك
 خدمات توفير ،  لمموقع التاريخيو االىميو
 واكشاك غرف اقامة خالل من لمزوار سياحيو
 التي والشعبيو التقميديو الحرف منتجات لبيع

 توفير الى باالضافو المحمي المجتمع ينتجيا
 مراعات مع الضروريو الزائر احتياجات كافة

 الموقع في بالعمل يتعمق فيما البيئي الجانب

 
البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2816

 لمدة ثالث سنوات

 دٌنار الف 258

مشروع تأىيل بركة العرائس في 
 منطقة ممكا /لواء بني كنانو 

ىي بركو مائية قديمة تعود لمفترة الرومانية، 
والمون لممياه وتحتوؼ عمى نبع  الكثافة مختمفة

محاولة استغالليا في نوع  ، مائي متجدد
سياحي جديد وىي سياحة ىجرة الطيور 
وتييئة الموقع الستقبال الزوار من خالل 

منامات ،  ) شاممو إقامة مرافق سياحية
  وحدات صحية ، تسيج الموقع

 
البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2816

 لمدة ثالث سنوات

 م ٌو  دٌنار 0

مشروع بانوراما تاريخية ضمن 
 أم قيس وممكا  منطقة

 
 
 
 
 

الجيو الغربية من موقع أم قيس األثرؼ  في
  الذؼ يتميز بإطاللة عمى بحيرة طبريا

  والجوالن
حيث يحتوؼ المشروع عمى نصب تذكارؼ 
لمرموز التاريخية في الموقع األثرؼ وشرح عن 
تاريخ الموقع عمى لوحة رخامية . وعمل 

حمة مجسم لمموقع يشرح كافة مالمحة ومرا

 
البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2816

 لمدة ثالث سنوات

 م ٌو  دٌنار 2
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 التاريخية 

مشروع سياحي  لمجمعيات 
الزراعية القامة استراحات 
 3ومنتجعات سياحية عدد 

تمتمك عدد من الجمعيات الزراعية مثل 
جمعية الرمان/ بني كنانة وجمعية 
ن البستان/اربد وجمعية جديتا/ الكورة  قطع م

االراضي التي تقع عمى ينابيع عذبة يمكن 
االستفادة منيا  لععمل مشروع سياحي زراعي 
بيئي لتشجيع السياحة وتوفير دخل العضاء 

 ىذه الجمعيات.

2816-2818 

 ألف دٌنار 242

  " حضورك بفرحنا "
تنمية سياحة الميرجانات 

 وتسويقيا 
 

تعزيز الشراكة بين مختمف القطاعات 
 إلقامةاعية والسياحية الزراعية والصن

 ألويةميرجانات متنوعة في مختمف 
 المختمفةالمحافظة وترويجيا في المحافظات 

المشروعات الصغيرة عمى  أصحابوتشجيع 
المشاركة في مثل ىذه المعارض لتسويق 

 منتجاتيم .

 
البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2816

 لمدة ثالث سنوات

 ألف دٌنار 02
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 تنمٌة المدرات الب رٌة  ً المجتمع الم  ً لد   العم ٌة ا نتاجٌة و ال د م  الب الة (:2الغاية )

 توعية و توجيو الموارد البشرية لاللتحاق بالتدريب الميني وتغيير نظرة المجتمع   :(1اليدف )

 المبادرة شرح المقترحة والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 المالية( )المالية وغير

تعزيز دور مؤسسات التدريب 
اعداد دراسة و  الرسمية الميني

مسحية لمعرفة التخصصات 
المينية المطموبة في المحافظة 
وطرح التخصصات المطموبة 

 ضمن برامج التدريب الميني

 والقطاع العام القطاع بين ما شراكات بناء
لمتدريب  وطنية عمل خطة لوضع الخاص

مج دبموم تدريبية برا والتشغيل، تتضمن
معتمدة لدػ  مجتمعية ذات جودة عالية

ومؤسسة التدريب الميني  جامعات محددة
وتمبي االحتياجات المجتمعية لمقطاع 

اجراء دراسة  و الصناعي والسياحي والزراعي
مسحية شاممة لمعرفة التخصصات المينية 
المطموبة )مين جديدة ومين سابقة( في 

مطموبة المحافظة وطرح التخصصات ال
)لممين الجديدة( ضمن برامج التدريب 
الميني، وتقوية التخصصات المطموبة من 

 )المين السابقة

 
البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2816

 لمدة ثالث سنوات

 ألف دٌنار 300

 
 تعزيز فرص تمكين المرأة ومشاركتيا في سوق العمل  (:2اليدف )

 رةالمباد شرح المقترحة والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 )المالية وغير المالية(

نساء مؤىالت ذاتيا مبادرة "
  "ومينيا

راة الذاتية برامج تمكين وبناء قدرات الم
 والقانونية والمينية من خالل:

إعادة تأىيل الفتيات الباحثات  -
عن عمل من حممة الدبموم 
المتوسط والبكالوريوس بما 

فرص يتناسب واحتياجات 
 العمل المتاحة.

 
البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2816

 لمدة ثالث سنوات

 م ٌو  دٌنار 2
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تدريب نوعية استحداث برامج  -
ريادية في مراكز التدريب 
الميني الخاصة بالفتيات 
والخروج من البرامج التقميدية 

 الطاردة.
تفعيل برامج التدريب الميني  -

والتوعية القانونية والعمالية 
 أثناء العمل.

انشاء برنامج خط اإلنتاج  -
المنزلي لبعض مصانع مدينة 

صناعية ذات النوعية الحسن ال
اآلمنة في المناطق ذات 
الكثافة السكانية من األيدؼ 
العاممة )لواء األغوار، لواء 

 .الكورة، لواء المزار
 

 العمالة الوافدة سوق العمل و تنظيم  (:3اليدف )

 المبادرة شرح ةالمقترح والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 )المالية وغير المالية(

سوق عمل أردني محفز وجاذب 
عن  لقوى عمل أردنية كفؤة

 طريق التوعية

برامج توعية لمعاممين بالقوانين الناظمة لمعمل 
ولمنظم الداخمية لممؤسسات العاممة في 

 .المنطقة

 
البدء بالتنفٌذ فً 

ر واالستمرا 2816

 لمدة ثالث سنوات

ألف دٌنار 052  

االستفادة من الميارات المتوافرة 
لدى العمالة الوافدة وبشكل 

 تكميمي

اعداد دراسة لحصر الميارات المتوافرة لدػ 
العمالة الوافدة )وبشكل خاص لدػ الالجئين 
السوريين( ومن ثم العمل عمى بمورتيا الى 

ا من افكار مشاريع انتاجية ليتم االستفادة مني
 قبل الطرفين )األردنيين والسوريين(

 
البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2816

ا داد دراسة ل ت الٌف  لمدة ثالث سنوات

 المتولعة 
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 دعم ورعاية االبداع في المؤسسات التربوية والتعميمية والثقافية (:3ة )الغاي

 يم المختمفة توفير البيئة المالئمة لدعم االبداع بمراحل التعم (:1اليدف )

 المبادرة شرح المقترحة والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 )المالية وغير المالية(

 لممبـدعيــن وثــائقــي فيـــمم إنتــــاج
 ( نجاح قصص )

 جميع في النجاح قصص لعرض فيمم إنتاج
 الصناعة مجاالت في وخصوصا األنشطة
 القصص ىذه وعرض والزراعة والسياحة
 بيم االقتداء عمى األفراد لتشجيع ليا والترويج
 خطاىم عمى والسير

البدء بالتنفٌذ فً 

 دينار ألف 100 2816

 مبادرة
 (المستقبل مبدع)

 المبدعين عن بالبحث المبادرة تتمثل
 100 اختيار يمكن-اربد بمحافظة بالمدارس
 من طالب وتستيدف -اولية كمرحمة مدرسة
 الثانوية،حيث المرحمة ايةلغ  الخامس الصف
 المبدعين عن بالبحث المبادرة عناصر تتكون 
 مع رئيسي بشكل العممية المجاالت قي

 عمى مبدعين 10 الفضل جائزة تخصيص
 المحافظة مستوػ 

البدء بالتنفٌذ فً 

 ألف دينار 500 2816

 لممبدعين اعمال حاضنة انشاء

 احتضان عمى العمل في المبادرة تتمثل
 المستقبل مبدع بمبادرة فازوا لذينا المبدعين

)من طالب المدارس(  عام بشكل المبدعين و
 فقط.

   البدء بالتنفٌذ فً 

2816 

واالستمرار حتى 

2817نهاٌة   

 دينار ألف 300

 طريقنا اإلبداع مبادرة

 المجتمع افراد الى موجية توعوية مبادرة 
 والتفكير اإلبداع مفيوم توضح المحمي
 االبداعي

لتنفٌذ فً البدء با

 دينار ألف 150 2816
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 "النانو تقنية " مبادرة

 اليرموك جامعة)الرسمية الجامعات دعم
 عمى ( االردنية والتكنولوجيا العموم وجامعة
 االبداعية العممية االبحاث وتشجيع تحفيز

 في وخاصة النانو تقنية بمجال الخاصة
 والكيمياء الفيزياء تخصصات

البدء بالتنفٌذ فً 

2816 

ستمرار حتى واال

 نهاٌة الثالث سنوات 

 دينار  ألف 500
 لكل سنة

التركيز عمى ميارات األعمال 
داخل الجامعات وتفعيل االرشاد 

 الوظيفي الفعال 

داخل  برنامج تدريبي متخصصعقد 
لميارات األعمال والميارات الجامعات 

المينية بالتعاون مع المختصين وبعرض 
فعيل قصص نجاح من الواقع المحمي، وت

تقديم خدمات فعالة في مجال مكتب خاص ل
 االرشاد الوظيفي 

البدء بالتنفٌذ فً 

2816 
ألف دٌنار 000  

 
 اليدف )2(: تفعيل دور األندية والمراكز الشبابية ولجان المرأة

 المبادرة شرح المقترحة والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 )المالية وغير المالية(

 العاممين قدرة لرفع برامج صميمت
 والمراكز واألندية المرأة لجان في

 الشبابية

 مؤسسات في العاممين بتدريب المبادرة تتمثل
 واكتشاف االبداع رعاية عمى المدني المجتمع
 المبدعين

البدء بالتنفٌذ فً 

2816 

ألف دٌنار 100  

 

 لخمق بيئة متكاممة جاذبة لتحسين ظروف األعما ( :4) الغاية

 تشجيع اقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين أداء القائم منيا لتعزيز التنافسية  (:1اليدف )

 المبادرة شرح المقترحة والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 )المالية وغير المالية(

 " مستقبمك مشروعك "
 االعمال حاضنة

 جامعة ينب بالتعاون  اعمال لحاضنة التاسيس
 التدريب مؤسسة و "اراده " مركز و اليرموك
 استقطاب بيدف الخاص القطاع و الميني
 و تاسيس عمى لتدريبيم الجنسين من الشباب

 
لبدء بالتنفٌذ فً ا

2816  
 ألف دٌنار 588

 و التدرٌبٌة الماعات تشمل
 و المدربٌن و التدرٌسٌة

 غٌرها و التدرٌبٌة المواد
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 مختمف في الصغيرة المشاريع تسويق و ادارة
 التنمية عجمة دفع في لممساىمة المجاالت
 في البطالة و الفقر من الحد و االقتصادية
 .اربد محافظة

 خاصة المحمية المجتمعات تثقيف و توعية  الريفي البيت
 و البمديات مع بالتعاون  الريفية المناطق في

 االستثمار عمى تشجيعيا بيدف الجمعيات
لممساعدة عمى   غيرهالص المشروعات في

التوعية واستخدام وسائل اإلعالن المختمفة 
وذلك لبيان أىمية ىذه المشاريع بالنسبة 
لتوفير فرص العمل وتحسين مستوػ دخل 

، وتحفيز العاطمين عن العمل أيضا  األسرة
لالقبال عمى تأسيس المشاريع الصغيرة 

انشاء تعاونيات نوعية  الخاصة بيم و
والمتوسطة المنزلية وغير لممشاريع الصغيرة 

 المنزلية

البدء بالتنفٌذ فً 

2816 

 ألف دٌنار 588

 

 

 تسييل الوصول الى مصادر التمويل (:2اليدف )

 المبادرة شرح المقترحة والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 )المالية وغير المالية(

عمة و المؤسسات الجيات الدا  التشبيك بين المستمبل الى ال رٌك
أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة  في 
المحافظة من خالل عقد ورش تعريفية عن 
انواع الدعم المقدمة من قبل تمك الجيات 
وشروطيا وااللتقاء مع عدد من تمك الجيات 
المانحة لغايات توفير عدد من المنح لدعم 
 المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظة. 

 
البدء بالتنفٌذ فً 

2816  

 ألف دٌنار 158
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 لمدة الورشة /المعرض متنظيمن الممكن 
 سنويا االقل عمى مرتين  ايام ثالثة

 بالمشروعات لمتعريف الكتروني موقع  م رو ً
 تنافسيتيا تعزيز و تسويقيا و القائمة الصغيرة

 المعنية مؤسساتعرضيا أمام الل اضافة ،
 االستثمار مقترح مشروعات اية و بالتمويل

 مختمف من المقدمة الجوافز و  فييا
  .المعنية المؤسسات

 ألف دٌنار 188

 

 

 خمق األسواق أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتيا عمى التسويق (:3اليدف )

 المبادرة شرح المقترحة والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 )المالية وغير المالية(

  " برن معا"
 الو نً الجودة مر ز

 االستشارات بتقديم يعنى متخصص مركز
 مجال في الصغيرة المشروعات الصحاب

 تسويقيا و منتجاتيا تطوير و االسواق دراسة
 الحصول عمى تشجيعيا و خارجيا و داخميا
 تعزيز في تساىم التي الجودة شيادة عمى

  .تنافسيتيا

 
البدء بالتنفٌذ فً 

2816  

 رألف دٌنا 158

 "ب دنا نبنً باٌد اٌد"
 الموارد تا ٌل و تنمٌة مر ز

 ال مال ال ٌ   ً الب رٌة

  البشرية الموارد تنمية في متخصص مركز
 الصغيرة المشروعات في باالستثمار الراغبة

 التسويق و  التمويل و االدارة مجاالت في

 

 
البدء بالتنفٌذ فً 

2816  
 ألف دٌنار 158
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 ور التشاركية بطريقة مؤسسية بين ذوي العالقة في التمية المحمية لغايات تحقيق التنمية المستدامةتفعيل د (:5الغاٌة )

 مؤسسة لجنة التنمٌة المحلٌة لضمان استدامتها   :(1اليدف )

 المبادرة شرح المقترحة والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 )المالية وغير المالية(

 م تشخيصي لعمل لجنة اجراء تقيي
 التنمية المحمية

 

اجراء تقييم تشخيصي لعمل المجنة خالل 
المراحل السابقة وألداء أعضاءىا، )وضع 
آلية خاصة بالتقييم واعتمادىا الجراء 
التقييم و الخروج بتقرير خاص بنتائج 
التقييم والتوصيات المقترحة ليتم تبنييا 
وتنفيذىا لضمان وجود األعضاء 

ن في المجنة ولتحسين أداء المجنة المناسبي
 الحالية(.

وثيقة أساسية ألعمال  القيام الحقا  باعداد 
ووضع خطة  ونشاطات المجنة السابقة

عمل تفصيمية لمجنة لممراحل القادمة بناء 
 عمى االستراتيجية 

البدء بالتنفٌذ فً 

2816 

اعداد دراسة للكلفة 

 المتولعة للمشروع 

التنمية   اعداد وثيقة مأسسة لجنة
 المحمية

 

 

تشمل وضع وثيقة خاصة بمأسسة المجنة 
آلية  نطاق العمل، الميام والمسؤوليات،)

اختيار أعضاء المجنة، آلية تقييم أداء 
الييكل التنظيمي، دورية  أعضاء المجنة،

 ( االجتماعات، الخ...........

التنمية  لجنة تطوير قدرات أعضاء 
 المحمية

ووضع  لتدريبيية لمجنةتحديد االحتياجات ا
حزمة تدريبية  برنامج تدريبي يشمل

 لتطوير قدراتيم



 

 79 

اعداد أوراق عمل لكافة المبادرات 
 Concept Papersالمطروحة 

اعداد ورقة عمل خاصة بكل مبادرة 
لتشمل شرح وافي عن المبادرة المطروحة 
و احتياجاتيا من )فكرة المبادرة، أىداف 

فة، الموارد المبادرة، الفئات المستيد
المطموبة، الجدول الزمني لمتنفيذ، الجيات 
المقترحة لمتمويل( ليتم العمل عمى تقديميا 
لمجيات الميتمة والتي من الممكن أن 

 تقوم بتمويميا

اطالق المجنة من خالل حفل رسمي يتم  حفل اطالق لجنة التنمية المحمية 
التعريف بأعضاء المجنة من خاللو، و 

و مسؤولياتيم، وما تم انجازه أبرز مياميم 
خالل الفترة السابقة وخطة عمميم 

 المستقبمية 

عقد مؤتمر خاص ببناء الشراكات  عقد مؤتمر بناء الشراكات 
وتعريف الجيات المانحة بمبادرات 

 االجتماعية-استراتيجية التنمية االقتصادية
  لممحافظة لغايات التمويل والدعم

وتقييم" صياغة منظومة "متابعة 
-الستراتيجية التنمية االقتصادية

االجتماعية وميام عمل لجنة التنمية 
 المحمية

وضع نظام متكامل "لمتابعة وتقييم" 
االجتماعية -استراتيجية التنمية االقتصادية

وأداء عمل المجنة لمتحقق من احراز 
النتائج والسير في الطريق الصحيح 
–لتشمل )منظومة مؤشرات األداء 

تيجية والتشغيمية ومؤشرات قياس االسترا
، آليات جمع البيانات، آليات -األثر

تحميل البيانات، نوعية التقارير المطموبة، 
 الخ.(
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اٌخطط اٌىطُٕخ واالستشاتُدُخ اٌّتمبطؼخ ِغ استشاتُدُخ اٌتُّٕخ االلتصبدَخ اٌّسٍُخ  .00

 ٌٍّسبفظخ
 

محمية لممحافظة )عممية حصر( لكافة استراتيجيات التنمية السابقة تضمنت منيجية اعداد استراتيجية التنمية االقتصادية ال
االستجابة لألزمة و خمق فرص العمل و  التشغيلوالخطط الوطنية والسياسات الوطنية المطروحة والمتوافقة معا  في غايات 

 وذلك من أجل: ، ومن ثم عرض لنتائجيا عمى أعضاء لجنة التنمية المحمية لممحافظة خالل ورش عمل خاصة،السورية

معرفة أبرز األىداف والمبادرات الوطنية المتوافقة مع المحاور االستراتيجية الستراتيجية التنمية االقتصادية  .1
 المحمية لممحافظة والتي قد تسيم ىذه االستراتيجية في تحقيق جوانب منيا. 

المحمية  التنمية االقتصادية استراتيجية"أفكار لمبادرات مشابية يمكن ادراجيا في خطة عمل  االطالع عمى .2
 .تحت األىداف المتشابيةلممحافظة" 

والتي قد يكون من  ،اربد بالتحديد ةوحة في المممكة ومستيدفة لمحافظاعطاء أفكار عن مشاريع حالية مطر  .3
 ا.الممكن االستفادة منيا الحقا  بدعم تنفيذ المبادرات المطروحة ضمن الخطة والمتقاطعة مع مجال عممي

 
ون اطار السياسات عمى المستوػ يتك

الوطني من قائمة مفيضة من االستراتيجيات 
وتقارير السياسات التي تم تطويرىا عمى 

ويظير المخطط أدناه، آلية مدػ عقود. 
الستراتيجية التنمية االقتصادية  الربط

مع االستراتيجيات لممحافظة  المحمية
والخطط الوطنية األخرػ، حيث اعتبرت 

اتيجية األردن الوطنية رؤية واستر )
لكافة الخطط  ( بمثابة المظمة2025

الوطنية األخرػ، حيث ربطت بيا مسبقا  في 
خطة األمم المتحدة لدعم التنمية  عمى اعتمادا   بدورىا التي بنيت خطة االستجابة األردنية لألزمة السوريةمراحل االعداد )

الخطة ( و)الوطنية لمتدريب الميني الخطة( و) لوطنية لمتشغيلالخطة ا) 2025(. كما ربطت برؤية واالستجابة لالجئين
( ومن المتوقع أن تستمر عممية الربط بيا لكافة الخطط الخطط الوطنية األخرى لمقطاعات المختمفة( و )الوطنية لمريادة

لممحافظات. وبالتالي  لتنفيذيةا البرامج التنمويةالوطنية خالل السنوات المقبمة.ىذا وتبنى الخطط الوطنية عادة باالعتماد عمى 
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ستأتي في حالة من التناغم واالنسجام مع كافة ىذه الخطط كما ىو  لممحافظة ستراتيجية التنمية االقتصادية المحميةفان ا
مصفوفة  أىداف االستراتيجية مع أىداف الخطط الوطنية واالستراتيجية األخرػ  و مصفوفة تقاطعو  أعاله بالمخططموضح 

 درات خطة العمل التنفيذية لالستراتيجية مع مبادرات الخطط الوطنية واالستراتيجية األخرػ. مبا تقاطع



  مشروع تقديم خدمات استشارية 
 استراتجيجة التنمية االقتصادية المحمية لمحافظة اربد 

و التميز لالستشاراتإعداد: شركة نح  82 82 

 مصفوفة تقاطع أىداف استراتيجية التنمية االقتصادية المحمية لممحافظة مع أىداف الخطط الوطنية واالستراتيجية األخرػ   11.1
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 فوفة تقاطع مبادرات استراتيجية التنمية االقتصادية المحمية لممحافظة مع مبادرات الخطط الوطنية واالستراتيجية األخرػ مص 11.2
 

                                    

 ب                

           ال         

مشروع الحصاد المائي وتكثيف عمل السدود الترابية

×× ×× ×× مبادرة الدورات التدريبية المتخصصة في ادارة المشاريع الزراعية االنتاجية

×× مشروع استغالل المياه غير التقميدية في االنتاج الزراعي

×× مبادرة مصنع تعبئة زيت الزيتون

×× مشروع معرض دائم لتسويق المنتجات الزراعية

×× ×× حزمة مشاريع استثمارية زراعية مولدة لفرص العمل

×× مبادرة دعم الصناعات اليدوية والحرفية

×× دعم السياحة البيئة في منطقة لواء األغوار

×× اقامة منتزه بيئي في موقع برقش

×× مشروع مركز تدريب حرفي وتسويقي لممنتجات الحرفية والصناعات التقميدية

×× تطوير موقع الشعمة سياحيا

×× مشروع تأىيل بركة العرائس في منطقة ممكا /لواء بني كنانو

×× مشروع بانوراما تاريخية ضمن منطقة أم قيس وممكا

×× تنمية سياحة الميرجانات وتسويقيا

                     ب       

 

                   

ILO 
          ب          

 ألز          

                     ن 

2025        
                     ة
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 ب                

           ال         

×× ×× ×× ××

تعزيز دور مؤسسات التدريب الرسمية الميني و اعداد دراسة مسحية لمعرفة 
التخصصات المينية المطموبة في المحافظة وطرح التخصصات المطموبة ضمن برامج 

التدريب الميني

×× ×× ×× مبادرة "نساء مؤىالت ذاتيا ومينيا"

×× ×× إنتــــاج فيـــمم وثــائقــي لممبـدعيــن ) قصص نجاح (

×× ×× ×× مبادرة )مبدع المستقبل(

×× ×× ×× انشاء حاضنة اعمال لممبدعين

×× ×× مبادة تدريبية نوعية خاصة بمعممي المدارس

×× ×× ×× مبادرة اإلبداع طريقنا

×× مبادرة " تقنية النانو"

×× ×× ×× ×× ××
التركيز عمى ميارات األعمال داخل الجامعات وتفعيل االرشاد الوظيفي الفعال

×× ×× ×× ×× تصميم برامج لرفع قدرة العاممين في لجان المرأة واألندية والمراكز الشبابية

×× ×× ×× ×× " مشروعك مستقبمك "-حاضنة االعمال
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  كز      ة       

×× ×× ×× "    ب     ب   ب    "

××   كز                         بش           م   ش   

××

×× تطوير قدرات أعضاء لجنة  التنمية المحمية

×× ×× اعداد وثيقة مأسسة لجنة  التنمية المحمية

×× ×× ×× عقد مؤتمر بناء الشراكات

اجراء تقييم تشخيصي لعمل لجنة  التنمية المحمية

                     ب       
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 اٌتُّٕخ االلتصبدَخ اٌّسٍُخ ٌٍّسبفظخِؤششاد األداء اٌّمتشزخ "ٌٍّتبثؼخ واٌتمُُُ" الستشاتُدُخ  .02

 مؤشرات المستوػ الثالث )عمى مستوػ الرؤية(  12.1
 

 مؤشرات األثر رإٌة المحافظة 

 

"محافظة جاذبة لالستثمار في قطاعات  الزراعة، الصناعة، السياحة ومشجعة عمى الريادة في 
 شركاء التنمية"األعمال، والتمكين لغايات التشغيل والحد من البطالة، بالتعاون بين 

 

 

 

 حجم االستثمار المتحقق .0

 نسبة البطالة .4

 عدد فرص العمل التي تم خمقيا خالل فترة تنفيذ االستراتيجية  .2

 

 مؤشرات المستوػ الثاني )عمى مستوػ األىداف االستراتيجية(  12.2
 

 األهداف االستراتٌجٌة مؤشرات األداء االستراتيجية 

 الزراعً % النمو فً العمالة المحلٌة فً المطاع -
 عدد المشارٌع الزراعٌة الجدٌدة التً تم تنفٌذها فً المحافظة  -
 الزراعٌة المشارٌع ادارةفً التً تم اطاللها المتخصصة  تدرٌبٌةال دوراتالعدد  -

 االنتاجٌة
 عدد المإهلٌن للعمل فً المطاع الزراعً نتٌجة للدورات  -

0 دف  التوسع فً التكنولوجٌا الزراعٌة واالنتاج الزراعً  

 حجم الزٌادة فً مبٌعات الصناعات الحرفٌة -
  الحرفٌٌن ممدار التحسن فً لدرات -

المحلٌة تطوٌر وتنوٌع الصناعات  6 دف    

 % النمو فً العمالة المحلٌة فً المطاع السٌاحً -
 عدد السٌاح السنوي للمحافظة  -

واعد وخلك فرص عمل   دعم تفعٌل لطاع السٌاحة الٌجاد منتج سٌاحً 3 دف    
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 اجمالً الدخل السٌاحً للمحافظة  -

 

 لتزوٌد الشباب بمهارات مطلوبة فً سوق العمل المطروحة الدورات التدرٌبٌة عدد  -
 عدد المدربون على تلن المهارات -
 عدد المشتغلٌن من الشباب الذي تم تدرٌبهم -
 الزٌادة فً % الملتحمٌن فً برامج التدرٌب المهنً -
 تدرٌب المهنًاالنخفاض فً % المتسربٌن من برامج ال -
 درجة رضا أصحاب العمل عن خرٌجً برامج التدرٌب المهنً -

توعٌة و توجٌه الموارد البشرٌة لاللتحاق بالتدرٌب المهنً وتغٌٌر نظرة 

 المجتمع  

0 دف   

 عدد المشتغالت من الفتٌات الالتً تم تؤهٌلهن -
 التً تم اطاللها رٌادٌةالنوعٌة ال ٌةتدرٌبالعدد البرامج  -
 التً تم تفعٌلها إلنتاج المنزلًا عدد خطوط -

6 دف  تعزٌز فرص تمكٌن المرأة ومشاركتها فً سوق العمل   

 بالموانٌن الناظمة للعمل وللنظم الداخلٌة للمإسسات العاملة فً المنطمةممدار الوعً  -
 )األردنٌٌن والسورٌٌن( ما بٌنستفادة عدد أفكار المشارٌع االنتاجٌة التً تم اطاللها لال -

وق العمل والعمالة الوافدة تنظٌم س 3 دف    

 

 عدد المبدعٌن الذٌن تم اكتشافهم من طالب المدارس  -
 عدد المبدعٌن المحتضنٌن  -
 ممدار الوعً المجتمعً بمفهوم االبداع والتفكٌر االبداعً -
 عدد األبحاث العلمٌة االبداعٌة الخاصة بمجال تمنٌة النانو  -
 الجامعات  البلدى طمهارات األعمال  ممدار التحسن فً  -
 % االرتفاع فً وعً طال ب المدارس بمفاهٌم االبداع وتؤسٌس األعمال -

0 دف  توفٌر البٌئة المالئمة لدعم االبداع بمراحل التعلٌم المختلفة   

 االبداع رعاٌة على المدنً المجتمع مإسسات فً العاملٌن ممدار التحسن فً لدرات -
 المبدعٌن واكتشاف

مراكز الشبابٌة ولجان المرأة تفعٌل دور األندٌة وال 6 دف    

 

 الصغٌرة المشارٌع تسوٌك و ادارة و تاسٌس علىعدد الشباب المدربٌن  -
 الجدٌدة فً المناطك الرٌفٌة الصغٌر  المشروعاتعدد  -
 عدد مساهمات الشركات الصغٌرة والمتوسطة فً توفٌر فرص عمل فً المحافظة -

وتحسٌن أداء المائم منها لتعزٌز تشجٌع الامة المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة 

 التنافسٌة 

0 دف   

 عدد المنح الممدمة لمشارٌع صغٌرة ومتوسطة بناء على ورش التشبٌن  -
 تسوٌمها و المائمة الصغٌرة بالمشروعات تعرٌفالخاص بال كترونًاال مولعاطالق ال -

6 دف  تسهٌل الوصول الى مصادر التموٌل  

 ى شهادة الجودة نتٌجة التعاون مع مركز الجودةعدد المشروعات الصغٌرة الحاصلة عل -
 عدد المإهلٌن فً التسوٌك من خالل مركز تنمٌة وتؤهٌل الموارد البشرٌة -

3 دف  خلك األسواق أمام المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة وزٌادة لدرتها على التسوٌك  

 

  مدى جاهزٌة وثٌمة المؤسسة  -
 عدد البرامج التدرٌبٌة المنفذة للجنة  -

لمحلٌة لضمان استدامتها  وضع اطار مإسسً للجنة التنمٌة ا 0 دف    
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 ستراتٌجٌة االمبادرات التً تم ابرامها لتحمٌك الجهات المانحة  معالتنمٌة شراكات  عدد -
 ممدار االنجاز فً خطة عمل اللجنة  -
 عدد المبادرات التً تم تنفٌذها بنجاح  -
 عدد المإشرات التً أظهرت تحسناً بناء على مبادرات االستراتٌجٌة التً تم تنفٌذها -

 



  مشروع تقديم خدمات استشارية 
 استراتجيجة التنمية االقتصادية المحمية لمحافظة اربد 

و التميز لالستشاراتإعداد: شركة نح  90 90 

 اٌّشاخغ .01

 

 معايير التميز لممؤسسة األوروبية الدارة الجودة .1
 2016-2013، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اربدالبرنامج التنموؼ لمحافظة  .2
 2015خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية، وزارة التخطيط واألمم المتحدة، .3
  2025ن الوطنية رؤية واستراتيجية األرد .4
 2015-2006األجندة الوطنية  .5
 2017-2015خطة األمم المتحدة لدعم التنمية واالستجابة لالجئيين  .6
، برنامج سابق الممول من قبل الوكالة األمريكية 2012-2007استراتيجية التنمية االقتصادية لمحافظة اربد  .7

 لمتنمية الدولية 
 ، سمطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة2020-2013محافظة العقبة الخطة االستراتيجية لمتنمية المجتمعية ل .8
 2020-2011الخطة الوطنية لمتشغيل  .9

 2020-2014الخطة الوطنية لمتدريب الميني  .10
 2018-2014الخطة الوطنية لمريادة  .11
 الدليل العممي لمتطوير االقتصادؼ المحمي بعد األزمات، منظمة العمل الدولية .12
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 اٌّشفمبد  .01

 

 ربداأسماء أعضاء اللجنة المحلٌة لمشروع منظمة العمل الدولٌة فً محافظة  . أ

 األسم التً ٌمثلهاالجهة 

 بسام فرٌحات  مساعد المحافظ

 أحمد نصٌر رئٌس لسم التنمٌة محافظة اربد

 محمود السعد مساعد المحافظ

 علً أبو نمطة مدٌر مدٌرٌة زراعة اربد

 خالد ارشٌدات مدٌر التدرٌب المهنً إللٌم الشمال

 نبٌه المومنً مدٌر تشغٌل اربد

 حسٌن المرعان مدٌر عمل اربد

 عصام الشلول اربدرئٌس بلدٌة غرب 

 إبراهٌم السمار رئٌس بلدٌة الرمثا الجدٌدة

 عصام مبٌضٌن مدٌر مدٌنة الحسن الصناعٌة

 سلوى ناجً رئٌس لسم التخطٌط فً هندسة اربد/ وزارة البلدٌات

 إبراهٌم بنً ملحم مستشار برنامج إرادة

 آمنة الخصاونة مدٌرة مركز دراسات المرأة/ جامعة الٌرمون

 فرٌد الروسان رفة تجارة اربدرئٌس غ

 عدنان عبداللطٌف نائب رئٌس غرفة صناعة اربد

 فهمٌة العزام مدٌرة مركز األمٌرة بسمة

 فراس الهٌاجنة ضابط متابعة استثمار

 موفك الزعبً مدٌر األشغال

 خالد ممابلة  عمٌد كلٌة السٌاحة والفنادق/ جامعة الٌرمون

 صهٌب التل الشمالمدٌر تحرٌر جرٌدة الدستور فً 

 سهٌلة البشابشة ممررة تجمع لجان المرأة
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 مشاعل الخصاونة مدٌرة السٌاحة/ اربد

 أحمد شطناوي مدٌر مركز التدرٌب المهنً/ اربد

 عصام فرٌتخ المحلٌة التنمٌة وحدة فً موظف

 عبدهللا ٌعموب مدٌر التعاون

 إبراهٌم عودة مدٌر صندوق اإللراض الزراعً
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 جوانب من تمارين ومشاركات ورش عمل اعداد استراتيجية التنمية االقتصادية المحمية  . ب
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 ورش اعداد استراتيجية التنمية االقتصادية المحمية  المقارنات المرجعية التي تم االطالع عمييا واالسترشاد بيا خالل . ج
  

 المقارنات المرجعية لرؤػ استراتيجيات مشابية -1

  الرؤٌة

 

معرفٌة متطورة اربد مركز التنمٌة االلتصادٌة فً اللٌم الشمال ذو البٌئة االستثمارٌة الخالمة للفرص والمعززة لالنتاجٌة المرتكزة على بنٌة تحتٌة و»

 “ولوى بشرٌة مإهلة وبٌئة نظٌفة

 

 

 رؤٌة م ا ظة اربد

6117-6106 

 

ة التصاد بمطاعات سٌاحٌة وصناعٌة وزراعٌة مزدهرة وبٌئة استثمارٌة خالمة للفرص ومعززة لالنتاجٌة مدعومة ببنٌة تحتٌة متطورة ولوى بشرٌ»

 “مإهلة

 

 رؤٌة م ا ظة ال رن

6117-6106 

 

 “ً والرفا  اإللتصاديمحافظة العمبة أنموذجاً فً العمل المجتمع»

 

 

 رؤٌة م ا ظة العمبة

6103-6161 
 

 “تحسٌن نوعٌة حٌاة المواطن األردنً من خالل تحسٌن مستوٌات المعٌشة، وتوفٌر الرفا  واألمان االجتماعٌٌن واستحداث فرص عمل جدٌدة »

 

 

 األجندة الو نٌة

6116-6105 

 “شغٌل واألجور والمنافع واالنتاجٌة تحسٌن مستوى المعٌشة لألردنٌٌن من خالل زٌادة الت» 

 

 ا ستراتٌجٌة الو نٌة ل ت غٌل

6100-6161 
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وللرٌادة لتزدهر فً كل من المناطك الحضرٌة والرٌفٌة لتسهم فً خلك فرص عمل  ،خلك بٌئة مالئمة للمإسسات الصغٌرة والمتوسطة الحجم لتنمو»

 “ اللتصاديوانعاش الثروة االلتصادٌة وتحمٌك الرفا  االجتماعً ا

 ا ستراتٌجٌة الو نٌة ل رٌادة

6104-6108 

 “مجتمع سعٌد ٌساهم فً بناء التصاد أخضر، تحفز  حكومة متمٌزة منسجمة مع روح االتحاد»

 

 خ ة  جما  

6160 

 

رة ودٌنامٌكٌة بٌن الشركات أن تصبح المماطعة مكاناً ممتازاً للعٌش والعمل حٌث ٌتم تحمٌك الرخاء االلتصادي المستدام من خالل شراكات مبتك»

 “والمجتمعات المحلٌة 

خ ة التنمٌة ا لت ادٌة الم  ٌة 

 لمما عة برا نل ا نج ٌزٌة

6100-6104 

 

 المقارنات المرجعية لمبادغ توجييية أساسية الستراتيجيات مشابية -2

  المبادئ التوجٌهٌة األساسٌة

 

 مر ز الت ادي متمٌز مبنً   ى المعر ة الالزمة 
 ت   مر زٌة م فزة ودا مة لتعزٌز ا نتاجٌة لرارا 
 ت وٌر ل اع الزرا ة والسٌا ة والخدمات المساندة بمٌ  مضا ة  الٌة 
 بنٌة ت تٌة مت ورة ولوى ب رٌة مؤ  ة 
 بٌئة استثمارٌة خالمة ل فرص 
 بٌئة نظٌفة و الة متجددة 

 

 

استراتٌجٌة التنمٌة ا لت ادٌة 

 لم ا ظة اربد

6117-6106 
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  المسإولٌة تحمل الحرص الفاعلة والمشاركة الجماعً العمل مبدأ ٌعزز الذي التشاركً بالنهج العمل مبدأ تفعٌل :والتم ٌ  ٌةالت ار 
 .للموارد األمثل واإلستخدام

 مع تعارضٌ ال وبما السوق الحتٌاجات مالئمة عمل فرص توفٌر خالل من العمبة فً إٌجابٌة عمل بٌئة خلك على العمل: ل عمل اٌجابٌة بٌئة 
 .المنطمة فً السائدة والتمالٌد والعادات األخاللٌة المٌم منظومة

  واألعمال المهام تنفٌذ عند بالمسإولٌة الشعور وأهمٌة المبادرة زمام حمل :والمسؤولٌة ا لتزا. 
 بذلن ألكٌدةا والمناعة المحلً المجتمع تطوٌر صوب والعمل باالنتماء واإلٌمان المخلص الشعور :والنزا ة اإلنتماء. 
 التنمٌة دعائم ٌموض أن شؤنه من أوإتجا  جانب ألي واإلنمٌاد التحٌز وعدم العمل ومصدالٌة الجاد العمل أسس تفعٌل (:الم دالٌة)ال فا ٌة 

 .المجتمعً والتطوٌر
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

الخ ة ا ستراتٌجٌة ل تنمٌة 

 المجتمعٌة لم ا ظة العمبة

6103-6161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الم ار ة 
  ٌة، المساءلة، ال فا ٌةالم  
 ت وٌر المدرات، المساواة بٌ  الجنسٌ ، ا ستدامة 
 الرواب  الم تر ة بٌ  الم ا ات 
  د    ٌاغة السٌاسات 
 تم ٌ  المرأة وال باب 

 

م روع برنام  األم  المت دة 

ا نمائً لتخفٌف أثر أزمة الالجئٌ  

السورٌٌ   ً المجتمعات المضٌفة 

 األردنٌة
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 األجندة الو نٌة

6116-6105 
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 6165رؤٌة 

 

 

 التوا ك والت امل مع ا ستراتٌجٌات الو نٌة األخرى 
 ال را ة مع الم اع الخاص 
 ً ت مٌك الر اه ا جتما 
 عالٌة و فاءة وموضو ٌة الت رٌعات  
 ًالتمٌز المؤسس 
 ال فا ٌة والنزا ة وال و مة الر ٌدة 
  ت وٌر لدرات ال وادر الب رٌة 

 

 

 

 تراتٌجٌة   ومة  جما  اس

6160 

 

  ً الم ار ة وال وار ا جتما 
   ال را ة بٌ  الم اع الخاص والعا 
  النمو المستدا 
  ً التماسن ا جتما 
  ت فٌز الم ار ة  ً  نا ة المرار 
 تعزٌز  م ٌات المأسسة 

الدلٌل العم ً ل ت وٌر ا لت ادي 

 بعد األزمات  الم  ً

 منظمة العمل الدولٌة 
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  ا بت ار وا بداع 
  التخفٌف م   دة الفمر 
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 المقارنات المرجعية لمحاور استراتيجية الستراتيجيات مشابية -3

  الم اور ا ستراتٌجٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األجندة الو نٌة

 

        ة   أل       

ع       م  ع                          ه     
 ل غش    م  

                

             ع 

        

 ة           ز  

         

       

               

ة      

ة     

       

   ش           

 ق   

     

   ق        ش  

 س      

  ع      
  ع           

    

  ع           

ث  ث  

  ع           

   ث  

  ع           

 ب    

          ئ           ب        ئ          ث  ث      ئ             ث      ئ                  ئ          
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 األ داف ا نمائٌة األلفٌة
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 6165رؤٌة 

 

 

 استراتٌجٌة م ا ظة العمبة 

6103-6161) 
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ا ار  مل األم  المت دة ل مسا دة  

 ً المم  ة األردنٌة الها مٌة 

6105-6107 

 

 

 المقارنات المرجعية لغايات استراتيجية الستراتيجيات مشابية -4

  الممارنات المرجعٌة

 

 

 

 

 

 

 

 استراتٌجٌة م ا ظة العمبة 

6103-6161) 

المحافظة على تحسٌن مستوٌات األمن الغذائً من أجل انماذ أرواح الكثٌرٌن وتوفٌر سبل العٌش والتمكٌن من التكٌف مع أثر األزمة  -1
  السورٌة والتعافً منه

خ ة ا ستجابة األردنٌة لألزمة 

 السورٌة
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األم  المت دة م روع برنام  

ا نمائً لتخفٌف أثر أزمة الالجئٌ  

السورٌٌ   ً المجتمعات المضٌفة 

 األردنٌة

 اسٌةوضع السٌاسات واآللٌات الالزمة للمشاركة الفعالة لفئة الشباب من الذكور واالناث فً الحٌاة االجتماعٌة والثمافٌة وااللتصادٌة والسٌ -2
 نٌة والعمل مع المجتمعات المستضٌفة لالجئٌن من أجل التخفٌف من أثر األزمة السورٌة حماٌة الالجئٌن وتمدٌم المساعدات االنسا -3

 

ا ار  مل األم  المت دة ل مسا دة  

 ً المم  ة األردنٌة الها مٌة 

6105-6107 

 اعداد لوى عاملة أردنٌة مإهلة متحفزة لالنخراط فً سوق العمل وتلبٌة متطلباته  -1
 ة النمو فً االنتاجٌة واستحداث  فرص عمل أفضل لألردنٌٌن تمكٌن المطاع الخاص من  زٌاد -2

 

 

 )الخ ة الو نٌة ل ت غٌل 

6100-6161) 

تعزٌز خلك فرص العمل وتولٌد الدخل عن طرٌك تشجٌع دخول شركات مبتدئة وتحسٌن أداء ونمو الشركات الصغٌرة والمتوسطة المائمة  -1
 لتصاد األردنلرفع مساهمة لطاع المنشآت الصغٌرة والمتوسطة فً ا

 الخ ة الو نٌة  ل رٌادة

 6104-6108 
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 المقارنات المرجعية ألىداف استراتيجية الستراتيجيات مشابية -5

  الممارنات المرجعٌة

 

 

 

 

  اربداستراتٌجٌة م ا ظة 

 

 

 

 

 

 استراتٌجٌة م ا ظة العمبة 

6103-6161) 
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م روع برنام  األم  المت دة 

ا نمائً لتخفٌف أثر أزمة الالجئٌ  

السورٌٌ   ً المجتمعات المضٌفة 

 األردنٌة
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رؤٌة واستراتٌجٌة األرد  الو نٌة 

6165 
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 ات المحتاجة من النساء والذكور واالناث من الشباب خلك فرص عمل أفضل وأكثر للفئ -4
 انعاش االلتصاد المحلً فً المناطك األكثر تؤثراً باألزمة لتوفٌر فرص عمل مستدامة ومدرة للدخل  -5

خ ة ا ستجابة األردنٌة لألزمة 

 السورٌة

 



 

 110 

 تطوٌر لدرات  الشباب وتدرٌبهم لغاٌات التوظٌف : 4.2الهدف  -1
 مجتمعات المضٌفة بغٌة التخفٌف من تؤثٌر أزمة الالجئٌن السورٌٌن على األردن مساعدة ال: 6.2الهدف  -2

ا ار  مل األم  المت دة ل مسا دة  

 ً المم  ة األردنٌة الها مٌة 

6105-6107 

 تطوٌر نوعٌة مخرجات منظومة التعلٌم والتعلٌم العالً والتعلٌم المهنً والتمنً -3
 رفع نسبة المشاركة فً سوق العمل -4
 العمالة الوافدة واالستفادة من العمول المهاجرة تنظٌم -5
 توجٌه سٌاسات االستثمار وبرامج التشغٌل نحو زٌادة فرص العمل المتاحة لألردنٌٌن  -6

 

 )الخ ة الو نٌة ل ت غٌل 

6100-6161) 

 زٌادة معدل انشاء شركات جدٌدة ولتشمل الشباب والمرأة -2
 رة وذات النمو المرتفعزٌادة نسبة الشركات الصغٌرة والمتوسطة  المبتك -3
زٌادة عدد الشركات الصغٌرة والمتوسطة المنتجة والمستفٌدة من برامج التطوٌر وتحسٌن الجودة للتمكن من المنافسة فً األسواق المحلٌة  -4

 والعالمٌة
 تسهٌل الوصول للتموٌل وللخدمات الشاملة لتطوٌر األعمال فً كل المحافظات   -5

 الخ ة الو نٌة  ل رٌادة

 6104-6108 

 

 ل تدرٌب المهنًالخ ة الو نٌة  

 

 

  ا ستراتٌجٌة لمؤسسةالخ ة 

 التدرٌب المهنً
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 المبادرات المطروحة في الخطط الوطنية المتقاطعة والمشاريع القائمة التي تم االطالع عمييا لغايات وضع مبادرات خطة العمل التنفيذية  . د
 

 اٌخطط اٌىطُٕخ اٌّطشوزخاٌّجبدساد 

 ص  مل ل ٌرة المدى لألسر األردنٌة المتضررة  ً المجتمعات المستضٌفةخ ك  ر -
 دورات تدرٌبٌة لمهارات األ مال والمهارات المهنٌة )الت مذة ال نا ٌة( -
تمٌٌ  لت وٌر مدٌرٌات التوظٌف ومرا ز التدرٌب المهنً ور ع لدرات موظفٌها  لت وٌر منا   تدرٌبٌة أ ضل و  -

 ات ا ر اد الوظٌفًتو ٌر خدمات  عالة  ً  م ٌ
 ت سٌ  إدارة سوق العمل وا متثال لمعاٌٌر العمل الو نٌة، جنبا إلى جنب مع وزارة العمل -
د   إن اء ونمو المؤسسات ال غرى وال غٌرة والمتوس ة )الم ارٌع ال غٌرة والمتوس ة( المستهد ة  -

 ٌة،  مد المؤتمرات وال ماءات التعار ٌة م  خالل تمدٌ  المنح، تو ٌر الدورات التدرٌب لألسر األردنٌة الضعٌفة
 وضع سٌاسات لتنظٌ  ل اع العمل غٌر المنظ  )غٌر الرسمً( -
 تسهٌل التنمٌة ا لت ادٌة الم  ٌة المائمة   ى الم ار ة وال را ة بٌ  الم ا ٌ  العا  والخاص -
تما ً  ً المجتمعات لتعزٌز ا ن  ة ا لت ادٌة الم  ٌة والتماسن ا ج د   ان اء تعاونٌات وجمعٌات  -

 المضٌفة 
 تأ ٌل البنى الت تٌة ا لت ادٌة وا جتما ٌة  -
د   الزرا ة وسبل العٌش المائمة   ى الثروة ال ٌوانٌة م  خالل الزرا ة المنزلٌة والت نٌع الزرا ً  -

 والتسوٌك

خ ة ا ستجابة  -0

 األردنٌة لألزمة السورٌة

 نولوجٌا المع وماتبرنام  تدرٌب وت غٌل خرٌجً ا ت ا ت وت  -
 برام  التدرٌب  ً ل اع الم رولات، الم ا  ، الم ٌ ات  وت سٌ  بٌئة العمل  ً  ذه الم ا ات -
 ت وٌر برام  ومنا   التدرٌب المهنً   -
 م روع المنح ال غٌرة وم روع التموٌل المٌ روي   -
 د   البناء المؤسسً الجمعٌات التعاونٌة الزرا ٌة -

البرنام  التنموي 

 ة اربدلم ا ظ

 

 ت مٌ  وتو ٌر برام  األ مال والتدرٌب المهنً الم  وبة م  سوق العمل -
 تسهٌل تو ٌر  رص العمل الدائمة م  خالل التنسٌب الوظٌفً والتدرٌب المٌدانً   -

 منظمة العمل الدولٌة
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ر ع لدرات موظفً مدٌرٌات التوظٌف ومرا ز التدرٌب المهنً لت وٌر منا   تدرٌبٌة أ ضل و تو ٌر خدمات  -
 ت ا ر اد الوظٌفً عالة  ً  م ٌا

 تمدٌ  مجمو ة م  خدمات د   ال ر ات النا ئة )وسائل ومنح( -
د   ال ر ات ال غٌرة والمتوس ة  بدورات ل مهارات المتمدمة و ال  ول   ى التموٌل لضما  استدامها  -

 وتوسٌع ن اق أ مالها
 اٌخذِبد ِمذٍِ رٌه فٍ بثّ واٌّتىسطخ اٌصغُشح اٌّشبسَغ فٍ تطىَش اٌفبػٍخ اٌدهبد ثُٓ اٌتٕسُك تؼضَض -

 وزصىي اٌّؼٍىِبد تجبدي ٌتسهًُ و اٌجشاِح اٌسىىُِخ واٌّؤسسبد األػّبي تُّٕخ خذِبد وِمذٍِ اٌّبٌُخ،

 اٌخذِبد ػًٍ واٌّتىسطخ اٌصغُشح اٌّشبسَغ
ٓ االتفبلُبد ثُ االثتىبساد وصُبغخ االختّبػُخ وتشدُغ االلتصبدَخ اٌخطط تُّٕخ لذساد اٌٍدٕخ اٌّسٍُخ ٌتسذَث -

 اٌؼًّ فشص وخٍك األسبسُخ اٌخذِبد تمذَُ اٌمطبع اٌؼبَ واٌخبص ٌتؼضَض

ILO 

 وتعدٌ ها 6161  ا  ب  ول المائمة والتمنً المهنً التدرٌب برام  مراجعة جمٌع -
 ِدّىػخ فٍ َشبسوىْد    ل برنام  أو مجمو ة م  البرام  م  لبل  رٌك است اري م  ممث ً ال نا ة  ل -

 اٌجشاِح وِشاخؼخ وتمُُُ وتطىَش، ثتصُُّ اٌّتؼٍمخ اٌتذخالد ِٓ واسؼخ
 ِٓ غُشهب و اٌّهُٕخ اٌّؼبَُش ػًٍ وثٕبء ِٓ اٌصٕبػخ اٌصشَر ٌٍطٍت ٔتُدخ اٌدذَذح اٌجشاِح ِٓ٪ 011 تطىَش -

 اٌّؼتّذح اٌذوٌُخ اٌصٕبػخ ِؼُبس
 .إٌّضي ِٓ اٌصغُشح تدبسَخاٌ ثبألػّبي ٌٍجذء اٌؼًّ ػٓ اٌؼبطٍُٓ اٌشجبة ٌتّىُٓ تصُُّ دوساد -
 واٌتمٍٕ اٌّهٍٕ اٌتذسَت خبرثُخ تؼضَض -
 واٌّؼىلُٓ ، واٌشجبة ٌٍٕسبء واٌتمٍٕ اٌّهٍٕ اٌتذسَت ٌٕظبَ اٌشّىٌُخ صَبدح -
 .ٌٍٕسبء اٌؼًّ فشص ٌتؼضَض اٌّصّّخ اٌصٕبػُخ اٌتٍّزح ثشاِح -
 .ٌٍطالة اٌفؼبٌخ اٌىظُفٍ اإلسشبد خذِبد -
 .وظُفخ ػٓ اٌجسث ِهبساد اٌطالة تضوَذ -
 األسدُُٔٓ فٍ تٍه اٌّشبسَغ َتُ تؼُُٓ أْ ثششط اٌخبصخ ِشبسَؼهُ ثذء اٌسّبذ ٌألخبٔت -
 تىظُف اٌّؤهٍُٓ وروٌ اٌخجشح ِٓ اٌالخئُٓ ٌالستفبدح ِٓ خجشاتهُ -

الخ ة الو نٌة ل تدرٌب 

 المهنً

6104-6161 

  وإٌّظّبد اٌدبِؼبد ِغ ثبٌتؼبوْ اٌّسبفظبد فٍ األػّبي ثشَبدح ٌٍتىػُخ ثشٔبِح تصُُّ -
واٌّهٍٕ  واٌثبٔىٌ االثتذائٍ اٌتؼٍٍُّ إٌظبَ فٍ األسبسُخ اٌذساسُخ إٌّبهح فٍ" األػّبي سَبدح" ادساج -

 واٌدبِؼٍ
 اٌّؼٍىِبد وتىفُش ٌٍطالة وخُبس اٌّجبدسح سوذ ٌتؼضَض اٌدبِؼبد فٍ األػّبي سَبدح ِشاوض إٔشبء تشدُغ -

 اٌدذد ٌٍخشَدُٓ االستشبسَخ واٌخذِبد

 الخ ة الو نٌة ل رٌادة
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 وإٌّى اإلٔتبخُخ ٌتؼضَض واٌّتىسطخ اٌصغُشح اٌّشبسَغ وتطىَش تسذَث ثشاِح َُوتمذ تطىَش -
  اإلداسٌ اٌتذسَت ثشاِح فٍ ٌٍّشبسوخ واٌّتىسطخ اٌصغُشح اٌششوبد ِٓ اٌّضَذ ٌتّىُٓ اٌالصَ اٌتّىًَ تىفُش -
 الستشبسَخ،ا واٌخذِبد ٌٍّؼٍىِبد ِىزذح ِٕصخ ٌتىفُش اٌّسبفظبد فٍ( BDUs) األػّبي تُّٕخ وزذاد إٔشبء -
 اٌسبضٕبد ػذد صَبدح -
 اٌجٕىن ِٓ اٌتّىًَ ػًٍ اٌسصىي فٍ صؼىثخ ٌذَهُ اٌزَٓ وإٌسبء ِٓ اٌشجبة األػّبي ٌشواد اٌجزوس ِٕر تمذَُ -

 وضّبٔبد ائتّبٍٔ تبسَخ وخىد ػذَ ثسجت
 ىاقاألس فٍ اٌّتبزخ اٌفشص ٌتسذَذ اٌّشتفغ إٌّى راد واٌّتىسطخ اٌصغُشح اٌششوبد ٌتّىُٓ اٌذػُ تمذَُ -

 اٌفشص تٍه ٌتسمُك واٌسؼٍ اٌتصذَشَخ
 

 ِشبسَغ تّٕىَخ أخشي اٌدهبد اٌذاػّخ

 مشروع تلبٌة احتٌاجات التنمٌة الفورٌة فً المجتمعات المضٌفة لالجئٌن - اٌسىىِخ اٌىٕذَخ

 مشروع الخدمات الطارئة وبرنامج االستجابة االجتماعً - اٌجٕه اٌذوٌٍ

 سوثٍ+االتسبد األو

UN Women 

 مشروع التنمٌة السٌاسٌة وااللتصادٌة للمرأة -

UNESCO 

UN Women 

تمكٌن المرأة الرٌفٌة فً محافظة المفرق من خالل ادارة مولع أم الجمال  -
 والحفاظ علٌه كنشاط مدر للدخل 

United Kingdom+ DFID - ٌة مشروع الصندوق االئتمانً للبنن الدولً لتوفٌر منح للبلدٌات األردن
 المستضٌفة للعدد األكبر من الالجئٌن السورٌٌن 

GIZ -   مشروع خلك الوظائف فً لطاع المٌا  والطالة 

JICA  -   ًمشروع تفعٌل وتوسعة خدمات وأنظمة التوظٌف واالرشاد المهن 
 مشروع دعم مإسسات التدرٌب المهنً   -
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USAID+ ILO - مشروع عمل أفضل 

  +اٌسىىِخ اٌىٕذَخ

 واٌتؼٍُُ+ وصاسح اٌتؼٍُُ اٌؼبٌٍ  وصاسح اٌتشثُخ

 مشروع الشراكة األردنٌة الكندٌة لتمكٌن الشباب والتوظٌف  -

USAID -  مشروع مساعدة المشارٌع الصغٌرة 

USAID -  ًمشروع التنافسٌة األردن 

 مشروع التسهٌالت االئتمانٌة المستدامة - االتسبد األوسوثٍ

USAID -  مشروع مساندة األعمال المحلٌةLENS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






