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 تمهيد

عكن تكدفك الالجنكٌن ناجمكة الومعالجة بعض تحدٌات سكوق العمكل إلى  تسعىٌة التصادٌة وتنم خطط   بالةم هذه االستراتٌجٌة تمد   

 المطاعكاتعملٌة وتحدٌد فرص العمل بتنفٌذ مشارٌع األعمال ونمو  تعزٌزإلى تهدف أٌهاً  . وهًاألردن ًالسورٌٌن إلى شمال

 وتدر المال لألردنٌٌن والالجنٌن السورٌٌن.مالنمة  فرص عمل  ٌرتفع فٌها احتمال خلك الرنٌسٌة التً 

الالجنٌن السورٌٌن  أزمةمعالجة آثر شمال المملكة بغٌة  ةالوالع مفرقال ةمحافظلتلبٌة احتٌاجات االستراتٌجٌة لد ُوهعت هذه و

وتهكدف  ،عمب إجراء مراجعة  الستراتٌجٌات التنمٌة السابمة والسٌاسات والخطط الوطنٌة وهً تأتً .على سوق العمل األردنً

 إلى وهع منهجٌات  تركز على التنمٌة فً المجتمعات المهٌفة األكثر تهرراً فً األردن.

أصحاب العمكل  ن عنوممثلٌحكومٌٌن من مسؤولٌن  والمكونة المفرقلجنة التنمٌة االلتصادٌة المحلٌة فً  شروعالم اهذ تولاد

 .دنًأكادٌمٌٌن وأعهاء من المجتمع الم فهالً عنوالعمال 

هذه االستراتٌجٌة. وزٌنكة عمٌلكة مكن أردنٌة وهً شركة استشارٌة اجتماعٌة والتصادٌة وتنموٌة  To Excelشركة ولد وهعت 

 تصمٌم االستراتٌجٌة.بهً من لامت  To Excelشركة 

مكدٌرة  لعكوارولمكاري  ،الالجنٌن السورٌٌن فكً منظممكة العمكل الدولٌمكة فكً األردن ة شؤونخاص لمها لطاع منسم شكر  نتوجه ب

فكً  دعكم  علكى مكا لكدمتاه مكن فكً دار السكالم  وممكرهدي نكووبور انداورو امكتب منظمة العمل الدولٌة فً تنزانٌا وكٌنٌا وأوغند

وأٌهكاً لكدٌانا العمكاد المسكؤول اإلداري والمكالً فكً منظمكة العمكل الدولٌكة فكً األردن  ،االستراتٌجٌة إعدادالمرحلة األولى من 

 .لسٌر العملٌة الدعمه
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 مقدمة  .1

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

بداعو، وذاتيتو  :عمى أساسا   تقـو المفيـو بيذا والتنمية وا 

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

 والفئات القطاعات عمى التركيز مع العاـ الصالح أجل مف الجميع لجيود أمثل وتوظيفا   تخطيطا   التنمية تكوف  وبيذا 
 .أوضاعيا وتحسيف كفاءاتيا وزيادة قدراتيا لتطوير سواىا مف أكثر تحتاج التي االجتماعية

 :إلى المحمية تيدؼ التنمية االقتصاديةعممية فاف  البنؾ الدوليوبحسب تعريف 

جودة ومستقبل االقتصاد لمجميع، وىي عممية يشترؾ فييا  بناء القدرات االقتصادية في المناطق المحمية مف أجل تطوير"
لدعـ  ، لخمق ظروؼ أفضلي مف خالؿ عمميـ المشترؾ المتكاملالقطاع العاـ والخاص مف أصحاب المشاريع والمجتمع المدن

 ."ص العملالنمو االقتصادؼ وتوفير فر 

  

                                                           
1
 مولع مجموعة البنن الدولً، تعرٌف التنمٌة المستدامة   
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  المفرق لمحافظة  المحمية التنمية االقتصادية استراتيجيةأىداف   1.2
الجئ  628,175 منيـمميوف نسمة،  1.4مع دخوؿ األزمة في سوريا عاميا الخامس، فقد أصبح عدد السورييف في األردف 

 524411، ىذا وتوزع المفوضية السامية لألمـ المتحدة لشؤوف الالجئيفمسجل في مختمف مناطق المممكة ضمف بيانات 
 مف اجمالى الالجئيف في المممكة.  %210.48 شكمت بنسبةو  ،المختمفة المفرؽ محافظة  مناطقالجئ في 

 
األوضاع المالية العامة في المحافظة جراء ب ما تعمق ومف تمؾ األعباء ،أدػ الى مضاعفة األعباء عمى المحافظةاألمر الذؼ 

مف تضخـ ومحدودية  باالضافة الى ازدياد األثار االقتصادية السمبية المترتبةلتوفير احتياجات الالجئيف زيادة االنفاؽ الحكومي 
 . الموارد المجتمعية ومنافسة في سوؽ العمل

 
في المحافظة وخاصة في المجتمعات المستضيفة حيث ارتفعت نسبة البطالة لتصبح  قطاع العملوكاف مف الممحوظ مدػ تأثر 

 المحافظات.  عدد مفأعمى مف المتوسط العاـ لممممكة وأعمى مف 
 

لمعالجة  الداعية استجابة لحاجة المحافظة "المفرق لمحافظة  المحمية استراتيجية التنمية االقتصاديةتطوير "جاء العمل عمى 
 أساسية وىي: غاياتضمف ذلؾ  كافو  مف األزمة السورية، المجتمعات المستضيفةوخاصة في  قطاع العملتأثر 
 

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

التوجيات واألىداؼ فرص عمل ليـ وتعزيز انتاجيتيـ ونمو األعماؿ في تمؾ المجتمعات، مف خالؿ منظومة مف 
 .واضحة  رؤيةالمنبثقة مف  االستراتيجية

تيدؼ لتوحيد كافة الجيود المحمية الممثمة بمجنة العمل  المبادراتلمسنة القادمة تتضمف مجموعة مف خطة تنفيذ تقديـ  .3
 .االستدامةالخاصة عمى مستوػ المحافظة لتحقيق االستراتيجية وتعزيز قدرتيا لمتكيف مع األزمة وتحقيق بعد 

دىا في األمور المتعمقة  بالتطوير خاصة المحمية لضماف استمراريتيا وارشاالستدامة عمل لجنة التنمية وضع نيج  .4
 .باستغالؿ 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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  المفرق لمحافظة  المحمية استراتيجية التنمية االقتصادية منيجية اعداد  1.3
 
 التوجياتو  الرؤية لبمورة ُيستخدـ عممي منيج عمى "المفرق لمحافظة  المحمية استراتيجية التنمية االقتصادية" يعتمد تطوير

 لتحمل األوضاع الناتجةالمستضيفة لالجئييف السورييف مية لممجتمعات المح رفع القدرة االقتصاديةعممية ل االستراتيجية واألىداؼ
 مف تطبيقيا سيتـ والتي ،تمؾ المجتمعات وتوقعات حتياجاتا عمى التركيز خالؿ مفلمجتمعات في تمؾ ا عملسوؽ ال تأثر عف

 وخمق جيودال لتوحيد المعنييف كافة إلى إيصاليا عمى والعمل المجتمعية، والمبادرات العمميات مف محددة عمل منظومة خالؿ
 .المستدامة االقتصادية المحمية لمتنميةفرص 

 
 :التالية المنيجية عمى " المحمية "استراتيجية التنمية االقتصادية إعداد عممية ستعتمد

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

 
 :مايمي " المحمية "استراتيجية التنمية االقتصادية  اعداد مراحل وتتضمف

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

  في المحافظة مف:تحميل محركات النمو 
 (اقتصاد، قوػ عاممة، تعميـ وميارات، بيئة األعماؿ)        

 في المحافظةورية عمى محركات النمو تحميل تأثير األزمة الس 
  لمتطوير لممساىمة في تحقيق أىداؼ االستراتيجيةاختيار أبرز القطاعات التي بحاجة دراسة و 
 المختارة لمقطاعات والتحديات  عرض عناصر الفرص 

 صياغة االستراتيجية :القسم الثاني -

 االستراتيجية واألىداؼ العامة والتوجيات الرؤية وضع  
  تصميـ مصفوفة االطار المنطقي 
 لوصف المبادارت الواجب تنفيذىا خالؿ السنة األولى مف عمر  األولى لمسنة التنفيذية الخطة اعداد

 االستراتيجية  
 المتوافقة  الوطنية االستراتيجياتب االستراتيجية واألىداؼ الخطة محاور ربط 
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  المفرقلمحافظة  د استراتٌجٌة التنمٌة االلتصادٌة المحلٌةاطار منهجٌة اعدا(:  1رسم ) 
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المختمفة ومف أبرزىا  مصادر البياناتاالستعانة بعدد مف  " المحمية "استراتيجية التنمية االقتصادية  اعداد مراحل ىذا وتضمنت

 :مايمي
 

 
 

 

  

 بٌانات وتمارٌر

 الجهات الرسمٌة 

 تمارٌر

 منظمة العمل الدولٌة 

 تمارٌر

المنظمات الدولٌة  
 األخرى

بيانات دائرة االحصاءات العامة، ووزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومؤسسة  •
 التدريب الميني، و جامعة آؿ البيت

 3151-3152لمحافظة المفرؽ، وزارة التخطيط والتعاوف الدولي،  البرنامج التنموؼ •
 3151خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية، وزارة التخطيط واألمـ المتحدة،•
  3131رؤية واستراتيجية األردف الوطنية •

تقرير تأثير أزمة الالجئيف السورييف عمى سوؽ العمل في األردف، منظمة العمل •
  3154،الدولية

  ، FAFOتأثير الالجئييف السورييف عمى سوؽ العمل األردني،منظمة العمل الدولية و •

3151 

 UNDP ،2014تقييـ احتياجات البمديات، •
أثر أزمة الالجئييف السورييف عمى الخصائص االقتصادية واالجتماعية لألسر في •

 UNDP ،2013المجتمعات األردنية المستضيفة في محافظتي اربد والمفرؽ، 
 3152مراجعة تقييـ االحتياجات لتأثير األزمة السورية، وزارة التخطيط واألمـ المتحدة،•
جاني لالستشارات والوكالة األمريكية العرض والطمب في سوؽ العمل في المفرؽ، د•

 2009لمتنمية المحمية، 

 تمارٌر

 أخرى
 3154التأثيرات االقتصادية واالجتماعية لالجئيف السورييف في األردف، د.خالد الوزني، •
مشروع الخارطة االستثمارية لمحافظات الشماؿ، المعيد العربي لمتخطيط و ىيئة •

 3154االستثمار، 
األردف تتبع ومعالجة اآلثار المترتبة عمى التنمية البشرية المستدامة في  -األزمة السورية•

 3152ولبناف، نتالي بوشة، 
اآلثار االقتصادية واالجتماعية ألزمة الالجئيف السورييف عمى االقتصاد األردني،  •

 3153 المجمس االقتصادؼ واالجتماعي، د. خالد الوزني،
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  ٚالغ زبي سٛق اٌؼًّ فٟ األسدْ .2

 واقع التشغيل عمى المستوػ الوطني  3.5
عمى مدػ العقد الماضي، حتى بمغت  %10تعتبر البطالة مف أىـ مشاكل االقتصاد وسوؽ العمل األردني حيث بقيت فوؽ حد 

في  خرػ األتحديات مجموعة مف ال يواجو األردففاف ؾ باالضافة لذلو ، 3152مكة في عاـ معمى المستوػ العاـ لمم 13.1%
 3:سياؽ التشغيل تتمثل ب

 فرص عمل سنوية تجابو مشكمتي الفقر والبطالة، درة االقتصاد األردني عمى استحداثمدػ ق .1
 ،الى سوؽ العمل األردني العمالة الوافدة استمرار تدفق .2
 انخفاض معدؿ المشاركة االقتصادية لممرأة في سوؽ العمل األردني، .3
 االختالؿ في توزيع القوػ العاممة قطاعيا  وتعميميا  ومينيا ،  .4
ضعف موائمة مخرجات النظاـ التعميمي والتدريبي مع احتياجات سوؽ العمل الفعمية مما يؤدؼ الى تزايد معدالت  .5

 البطالة. 

المنظـ وغير المنظـ، ويقدر أف مميوف شخص في كال القطاعيف  5.7ب  3152قدرت القوػ العاممة األردنية في عاـ و  ىذا
في سف العمل غير نشيطيف  %62.9فقط مف السكاف في سف العمل في المممكة نشيطوف اقتصاديا ، في حيف أف  37.1%

فقط مف االناث. وبالمقارنة مع  %15مف الذكور نشيطوف اقتصاديا  مقابل  %65اقتصاديا . وعند التوزيع تبعا  لمجنس، يتبف أف 
، في حيف أف المتوسطات العالمية ىي %27ولالناث  %76منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ افريقيا فيي لمذكور المعدالت في 

مف اجمالي المشتغميف  %49أف حوالي  3152ىذا وأظيرت نتائج العمالة والبطالة لعاـ  4لالناث.  %51لمذكور و 77%
األردنييف مستواىـ التعميمي أقل مف الثانوية العامة، وبنفس الوقت فاف المتعطميف عف العمل يتركزوف في تمؾ الفئة أيضا  )الفئة 

مف اجمالي المتعطميف، وجاءت فئة المتعطميف ممف  %41.3التي يقل تحصيميا العممي عف الثانوية العامة( بنسبة بمغت 
 5. %39.8جة البكالوريوس فأعمى بالمرتبة الثانية بنسبة يحمموف در 

بدأ سوؽ العمل األردني باستقباؿ العماؿ الوافديف في مطمع السبعينات وذلؾ لحاجة سوؽ العمل الى العامميف في القطاعات وقد 
العمالة الوافدة الى األردف  التي ال يرغب األردنيوف العمل بيا كالزراعة واالنشاءات والخدمات، ومع مرور الوقت تسارع تدفق

 6 .مف قوة العمل األردنية %19.8تشكل  وافد وبحيث  286,197نحو  3152حتى بمغ عددىـ في نياية عاـ 

 
                                                           

3
 2813التمرٌر السنوي لوزارة العمل،   

4
  2825رإٌة واستراتٌجٌة األردن الوطنٌة   

5
 2813التمرٌر السنوي لوزارة العمل،   

6
 2813السنوي لوزارة العمل، التمرٌر   
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 اطار السياسات عمى المستوػ الوطني  3.3
يتكوف اطار السياسات عمى المستوػ الوطني مف قائمة مفيضة مف االستراتيجيات وتقارير السياسات التي تـ تطويرىا عمى 

 وعمى رأسيا: بمنظور التشغيل وتأثير األزمة السوريةالتقارير السياسات و مدػ عقود. ىذا وارتبطت نتائج ومخرجات عدد مف 

 خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية   -5
  3131رؤية واستراتيجية األردف الوطنية  -3

 :لتمؾ الخطط واالستراتيجيات مخرجاتالنتائج و الومف أبرز 

 :  خطة االستجابة األردنية لألزمة السوريةأواًل: 

لألزمة السورية المنبثق عف وزارة التخطيط أعدت خطة االستجابة األردنية مف قبل األمـ المتحدة واطار االستجابة األردني 
 7مف أجل:لألعواـ الثالث القادمة  التداخالتمجموعة مف  تمؾ الخطةضعت و و ، 3151في بداية عاـ  والتعاوف الدولي

 تمبية االحتياجات العاجمة لالجئيف السورييف وفئات األردنييف الضعيفة والمتضررة مف األزمة  .5
 دعـ الميزانية الحكومية لتمبية االلتزامات المالية االضافية  .3
 تحسيف القدرات الحكومية مف أجل التخطيط ووضع البرامج والتنسيق لالستجابة بشكل أكبر مرونة  .2
 تعزيز قدرات الحكومة في قطاعات الصحة والتعميـ والعدؿ والمياه والصرؼ الصحي .4
التحتية  نتيجة لمزيادات في الطمب عمى القطاعات المتضررة وبشكل خاص  اصالح وتعزيز الخدمات البمدية  والبنية .1

 )ادارة النفايات الصمبة واالسكاف والبيئة والطاقة والمواصالت(
 مضاعفة فرص العمل والعيش الكريـ وتعزيز قدرات فئات األردنييف الضعيفة عمى التكيف مع األزمة .1
 التعامل مع اختالؿ التوازف االجتماعي وتقوية النسيج االجتماعي داخل المجتمعات المستضيفة لالجئيف السورييف  .7

 :وىي ا  قطاع حد عشرألتضمنت الخطة استراتجيات االستجابة القطاعية ىذا و 

 التعميـ  الطاقة البيئة الصحة 
 العدؿ النقل الحماية االجتماعية المأوػ 

الصحي المياه والصرؼ  
 والنظافة

 الحكـ المحمي والخدمات البمدية سبل العيش واألمف الغذائي

 ولتمكيف المجتمعات لتوفير الخدمات لالجئيفمحددة  وميزانيةعاما   ىدفاً  لكل قطاعحددت استراتجيات االستجابة القطاعية و 
 مميار دوالر 3وبحيث وصل المجموع االجمالي لمتطمبات خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية ما يقارب  المستضيفة
 أمريكي.

                                                           
7
 2815خطة االستجابة األردنٌة لألزمة السورٌة،   
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نجد  مف قطاعات خطة االستجابة المحمية باستراتيجية التنمية االقتصادية مرتبطةلتي قد تكوف مقطاعات واألىداؼ اوبالنظر ل
 الخاص بسبل العيش واألمف الغذائي: لمقطاعاألتية  األىداف الفرعية

خمق فرص عمل أكثر وأفضل لمفئات المختمفة مف النساء والذكور واالناث مف الشباب لغايات تمكيف المجتمعات  -5
 دوالر أمريكي(. 29,300,000المستضيفة لالجئيف السورييف بقيمة )

فرص عمل مستدامة ومدرة لمدخل بقيمة انعاش االقتصاد المحمي في المناطق األكثر تأثرا  باألزمة لتوفير  -3
 دوالر أمريكي(.  17,500,000)

 التي تـ اقتراحيا لتمؾ األىداؼ الفرعية:  المبادراتومف 

 خمق فرص عمل قصيرة المدػ لألسر األردنية المتضررة في المجتمعات المستضيفة -
 دورات تدريبية لميارات األعماؿ والميارات المينية )التممذة الصناعية( -
 تحسيف إدارة سوؽ العمل واالمتثاؿ لمعايير العمل الوطنية، جنبا إلى جنب مع وزارة العمل -
 دعـ إنشاء ونمو المؤسسات الصغرػ والصغيرة والمتوسطة المستيدفة لألسر األردنية الضعيفة -
 تسييل التنمية االقتصادية المحمية القائمة عمى المشاركة والشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص  -
 دعـ الزراعة وسبل العيش القائمة عمى الثروة الحيوانية مف خالؿ الزراعة المنزلية والتصنيع الزراعي والتسويق -

 
 :  2025ثانيًا: رؤية واستراتيجية األردن الوطنية 

 :وىي رئيسية محاورعمى أربعة  3151التي تـ اطالقيا في أذار  3131 بنيت رؤية واستراتيجية األردف الوطنية 
 (المجتمع، المواطن، الحكومة، األعمال)

 
 : المحمية باستراتيجية التنمية االقتصادية والمرتبطة 3131االستراتيجية لرؤية واستراتيجية األردف الوطنية  الغاياتمف و 

 .تطوير القطاعات االقتصادية وتشجيع االبتكار فييا وتعزيز أدوات دعـ القطاعات ذات األولوية والقيمة المضافة .5
تشجيع عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجـ وايجاد الدعـ المالي والمناخ المالئـ ليا وتعزيز دورىا في ايجاد  .3

  .فرص العمل لمشباب مف خالؿ تشجيع روح الريادة واالبتكار
تدريجي محل تعزيز السياسات الناظمة لسوؽ العمل والتركيز عمى العمالة المينية المؤىمة بما يخدـ عممية االحالؿ ال .2

 .دة مشاركتيا مف خالؿ برامج محددةالعمالة الوافدة و خصوصا الشباب وتشجيع دخوؿ المرأة في سوؽ العمل وزيا

القتصادؼ وخمق في عممية تحفيز النمو ا العناقيد ذات األولوية عددا  مف 3131دت رؤية واستراتيجية األردف الوطنية  حدىذا و 
  : وىي فرص عمل لألردنييف
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تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، التعميم، الخدمات المالية، عموم الحياة، االنشاء واليندسة، الطاقة والطاقة المتجددة، )
 (السياحة والمؤتمرات، النقل والخدمات الموجستية، منتجات زراعية ذات قيمة مضافة، المساعدات االنسانية والموجستية

 
شممت أبرز  الخاصة بالتشغيل وأخرػ متعمقة بتمكيف المواطنيف لغايات التشغيل تالمبادراعددا  مف  3131وطرحت رؤية 
 النقاط التالية: 

 بناء قوة عاممة ماىرة ومحفزة ومسمحة بالميارات المطموبة في سوؽ العمل .5 مبادرات التشغيل
 تطوير خدمات التشغيل واالرشاد الميني وتغيير ثقافة العمل   .3
لمعمالة األردنية وليس بديال عنيا )تحديد نسب العمالة جعل العمالة الوافدة مكممة  .2

الوافدة، فرض رسـو متغيرة وقابمة لمتعديل لتصاريح العمل ووضع أسس لمنح 
التأشيرات وتصاريح العمل، ربط التدريب بالتشغيل وتشجيع الشراكة بيف القطاعات، 

 تعزيز الرقابة عمى العمالة الوافدة(
 بناء المناطق الفقيرة والنائية وقميمة االستثمار دعـ فرص التدريب والتشغيل أل .4
 تطوير معمومات سوؽ العمل  .1
 تقميص العمالة غير المنظمة مف خالؿ رفع الوعي وتحفيز االنتقاؿ لمقطاع المنظـ  .1

مبادرات تمكين المواطنين 
 لغايات التشغيل

 التوسع الكبير في التدريب الميني .5
 جعل سوؽ الوظائف الشاغرة أكثر شفافية .3
 توسيع خدمات االرشاد الميني في الجامعات والمدارس ومديريات العمل .2
 مواصمة اقامة المعارض وأياـ التوظيف .4
مأسسة الشراكة مع المؤسسات الممثمة لمقطاعات لتباشر مسؤوليتيا في المساىمة في  .1

 الحد مف البطالة مف خالؿ انشاء وحدات تتولى ىذه المياـ 
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 لمسياسات اطار التطبيق المحمي  3.2
اف نجاح أية مبادرة استراتيجية يعتمد عمى كونيا متجذرة في ىيكل مؤسسي يعطييا أسباب النجاح وبشكل يضمف تنسيقيا 

 وتطبيقيا وتطبيق الخطط المنبثقة عنيا. 

البرامج التنموية ( حاليا  بالمنيجية وآلية العمل المتبعة العداد االطار المؤسسي)في األردف ويتمثل التطبيق المحمي لمسياسات 
فريق العمل مف األمناء العاميف لموزارات وعدد مف المؤسسات، باالضافة الى  فريق وطنيباشراؼ عادة والتي تتـ  لممحافظات

المكوف مف أعضاء مف المجمس االستشارؼ والمجمس التنفيذؼ ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجالس  المحمي
 والفريق الفني لوزارة التخطيطجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية  بضباط ارتباطخاص  ق عملفريالبمدية. كـ تتضمف 

   8والتعاوف الدولي. 

تحت المبادرات ذات األولوية  3131كأحد محاور رؤية واستراتيجية األردف  الالمركزية نيج التركيز عمىوعمى الرغـ مف 
مبادرة ، والقياـ بوضع لمحكومة األردنية ضمف اطار تمكيف المجتمعات المحمية واشراكيا في اتخاذ القرارات التنموية التي تعنييا

  اال أف  9،ات المترتبة عميو حاؿ اقرار القانوف صياغة استراتيجية وخطة وطنية لتنفيذ تطبيقات قانوف الالمركزية واالصالحل
  . محل النقاش في مجمس النواب )كنسخة أولية( ولـ يتـ اقراره بعدما زاؿ قانوف الالمركزية 

تفويض ونقل واعادة توزيع الصالحيات والمسؤوليات والموارد المتعمقة بالشؤوف مف المتوقع أف يتـ الالمركزية  وحاؿ اقرار قانوف 
ية والتنموية والخدمية ذات الطابع المحمي بيف الحكومة والمحافظات والييئات المحمية المنتخبة، وتعزيز مأسسة المشاركة االدار 

الشعبية في تحديد االحتياجات وترتيب األولويات لتمكيف المواطف مف المشاركة في صنع واتخاذ القرار، ووضع الخطط الالزمة 
 10ع آليات لترسيخ مبادغ الشفافية والمساءلة والعدالة. لتنفيذىا ومتابعتيا وتقييميا ووض

 

 

 

 

  

                                                           
8
 2816-2813البرنامج التنموي لمحافظة المفرق،   

9
 2825رإٌة واستراتٌجٌة األردن  

10
 ، رئاسة الوزراء 2889مشروع الالمركزٌة فً المحافظات،   
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 المفرق لمحافظة  ول: عرض وتحميل الواقع االقتصاديالقسم األ 
 

فقد بمغ عدد لبيانات دائرة االحصاءات العامة  بقمة عدد سكانيا نسبيا مقارنة بالمحافظات األخرػ، محافظة المفرؽ تتميز 
مف مجمل عدد  %17وحوالي  مف عدد سكاف البالد 5%أؼ حوالي شخص 300,300 حوالي  3152في نياية عاـ سكانيا 

ىذا العدد القميل مف السكاف المتواجد بمساحة جغرافية كبيرة ىي األكبر عمى مستوػ محافظات . سكاف محافظات الشماؿ
مف سكاف  56.3%ومف جية أخرػ فاف حوالي . 3كـ/شخص  11.3 المفرؽ مف المحافظات األقل كثافة سكانيةالشماؿ جعل 

فيي تشكل حوالي  االناثسنة. أما نسبة  51تقل أعمارىـ عف  40.9%وحوالي سنة  14و 51المحافظة تتراوح أعمارىـ بيف 
 مف سكاف المحافظة.  %48.2
 

 ويعكس الجدوؿ أدناه أىـ المؤشرات التي تعكس الواقع السكاني في المحافظة بالمقارنة مع المستوػ العاـ لممممكة: 
 

  2813للعام  المفرقمإشرات السكان فً محافظة (:  1جدول ) 

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

   ء   ب       ق

3.0 58.9 38.1 375.2 186.7 69.7 70050  ض ء      ق

2.9 54.8 42.3 150.6 169.8 82.5 25570  ض ء ب    

3.6 56.8 39.6 100.1 203.5 75.9 20370  ض ء     ب

3 60.1 36.9 225.6 40.3 66.3 9090  ض ء     ش   

ب       ش        ش        ء   

2.3 50.3 47.4 8.1 2584 98.6 20950  ض ء         

2.6 56.8 40.6 69.7 174.7 76.2 12170  ض ء  ب   

2.9 54.6 42.5 127.6 140.4 83 17920  ض ء أم       

3.2 51.6 45.2 13.8 665.3 93.9 9150  ض ء       ك  

2.7 55 42.3 124.5 86.6 81.8 10780  ض ء أم      ن

ب  ب    ش        غ ب       ء   

2.6 53.6 43.8 101.8 283.7 86.6 28880 ب       ش        غ ب    ض ء   

2.8 60 37.2 202.3 99.4 66.6 20110  ض ء       ن

2.8 54.4 42.8 115.0 151.5 83.8 17430  ض ء   ش 

2.6 55.6 41.8 192.3 134 79.9 25770  ض ء          

2.9 61.7 35.4 0.6 21630.5 62.1 12060    ء      ش  

2.8 56.3 40.9 11.3 26550.6 77.7 300300         

3.3 59.4 37.3 71.9 88793.5 68.2 6388000     ى      ك 

 المصدر: دائرة االحصاءات العامة 
 

ىذا وسيعرض الجزء القادـ التغير الحاصل عمى الحجـ السكاني في المحافظة نتيجة لألزمة السورية وتوزع الالجئيف السورييف 
 عمى بمديات المحافظة. 
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 المفرق محركات النمو في محافظة  .3

 االقتصاد  2.5

 11 االقتصاديةحصائيات اال  2.5.5
، تواجييا التي التنموية والتحديات الخصائص أىـ إلى إضافة ،المفرؽ لمحافظة  االقتصادؼ الوضع عرض إلى الجزء ىذا ييدؼ

 وبالمقارنة مع المتوسط الوطني:
 

 مؤشرات الفقر: .5
، ويوجد في %14.4مستوػ الفقر العاـ في المممكة والبالغ  %19.2نسبة الفقر في المحافظة والبالغة  تفوؽ  -

دير الكيف، قضاء أـ القطيف، قضاء أـ قضاء الرويشد، قضاء الصالحية، قضاء جيوب فقر وىي  6المحافظة 
 الجماؿ وقضاء صبحا.

 مؤشرات التضخـ: .3
العاـ في المممكة والبالغ  معدؿ التضخـ 3153لعاـ  %5.45 والبالغفي المحافظة  معدؿ التضخـ فوؽ ي -

 .3152في نياية  %8.92ىذا وقد ارتفع ىذا المؤشر بشكل ممحوظ نتيجة األزمة السورية ليصل  4.77%.
 األسرؼ: واالنفاؽ مؤشرات الدخل  .2

المستوػ الوطني عف  %14.1في المحافظة والبالغة  األسر المدرجة في اطار الطبقة الوسطىنسبة  تنخفض -
 (7276.3)متوسط دخل األسرة السنوؼ في المحافظة  وينخفض، 5.9ويبمغ متوسط حجـ األسرة ، %41البالغ 

 دينار. (8824) دينار عف المعدؿ العاـ لممممكة 
 (9626) دينار عف المعدؿ العاـ لممممكة  (7674.7)السنوؼ في المحافظة  األسرةمتوسط  ينخفض  -

 : التجاىات االنفاؽ بيف تحميل اتجاه االنفاؽ األسرؼ التوزيع األتييو دينار.
 39%  عمى المواد الغذائية 
 23% عمى المسكف وممحقاتو 
 16.2% عمى النقل والمواصالت 
 22% عمى المالبس واألحذية والتبغ والسجائر 
 6%  عمى التعميـ والرعاية الصحية 

 مؤشرات بيئة األعماؿ:  .4
مف مجموع المؤسسات االقتصادية العاممة بالشماؿ  %12 في المفرؽ  المؤسسات االقتصادية العاممةتشكل  -

 في صناعة المعادف % مف المؤسسات االقتصادية العاممة11تختص  عمى مستوػ المممكة. % 2.9وبحوالي 
 .%7والصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ، %17وتمثل الصناعات الجمدية والمحيكات 

ستثمارات في مجاؿ التنموية" التي تيدؼ الى جمب االوتحتوؼ المحافظة عمى "منطقة الممؾ حسيف بف طالؿ 
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 2813التخطٌط،  ، وزارة2816-2813البرنامج التنموي لمحافظة المفرق   
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والبنية التحتية الالزمة لعمميات التحميل والتنزيل ومحطات المناقمة نشاء مرافق التخزيف اك)الصناعة والموجيستيؾ 
 أبناءىا في المنطقة التنموية.  عدم تعييناال أف المحافظة ما زالت تشكو مف (. بيف وسائل النقل

تشكل المحافظة مركزا لخدمات النقل نظرا الرتباطيا مع باقي المحافظات والدوؿ العربية المجاورة بشبكة طرؽ  -
 رئيسة، وتعتبر عنصرا ميما لحركة األفراد والخدمات والمنتجات في مختمف االتجاىات. 

 

 الطبيعية والثروات: المواردمؤشرات  .1
ة أخرػ كالغاز وتحتوؼ عمى عدة موارد طبيعي وتشكل المرتبة الثانية في عدد األبار،بغناىا بالمياه الجوفية،  المحافظة تتميز

وتمثل سمة الغذاء الثانية لألردف ومنيا تصدر لمختمف دوؿ العالـ وتمد الطبيعي والزيواليت والتفل البركاني والحجر الجيرؼ. 
غنية  . وتعتبر المحافظةالمختمفة مف الخضراوات الصيفية والفواكو والزيتوف  األسواؽ المحمية في باقي المحافظات بالمحاصيل

كنائس  4بمواقع أثرية عديدة مف أبرزىا أـ الجماؿ الغنية بالصخور الممونة وقمعة الصفاوؼ وكنائس أـ القطيف التي تحتضف 
 باالضافة لذلؾ:  12 .تاريخيو كما تحتضف أقدـ كنيسة في العالـ في منطقة رحاب

 
والتي يمكف استغالليا لزيادة دونـ مربع مف المساحات القابمة لمزراعة  1,700ما اليقل عف  المفرؽ تممؾ  -

 13.االستثمار الزراعي وتوفير الكثير مف مدخالت االنتاج لقطاع الصناعات الغذائية
 

تعتبر المفرؽ مف المحافظات المنتجة لمبندورة بكميات كبيرة حيث تبمغ مساحة األراضي المزروعة بالبندورة في  -
رابع أكبر  3152مف مجمل المساحات المزروعة في المممكة. مما جعل األردف في عاـ  %18المحافظة نسبة 

 14مصدرؼ البندورة الطازجة في العالـ.
 

 التوزيع النسبي لمثروة الحيوانية مف الضأف والماعزفي ضمف محافظات الشماؿ لى تحتل المحافظة المرتبة األو  -
 15.لمشماؿ مف اجمالي الثروة الحيوانية %11.4و  %25.7بنسبة 

 

 تأثير األزمة السورية  2.5.3
 

مع دخوؿ األزمة في سوريا عاميا الخامس، فقد أصبح عدد السورييف في  
الجئ مسجل في مختمف مناطق  628,175 منيـمميوف نسمة،  1.4األردف 

، ىذا المفوضية السامية لألمـ المتحدة لشؤوف الالجئيفالمممكة ضمف بيانات 
بنسبة ، مناطق محافظة المفرؽ المختمفةالجئ في  524411وتوزع 

)وال يشمل ذلؾ أعداد الالجئيف  16مف اجمالى الالجئيف في المممكة 10.48%
و تصنف نسبة ، (الالجئين غير المسجمينأو  مخيم الزعتري داخل السورييف 
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 2814مشروع الخارطة االستثمارٌة لمحافظات الشمال، المركز العربً للتخطٌط،  
13

 2814مشروع الخارطة االستثمارٌة لمحافظات الشمال، المركز العربً للتخطٌط،   
14

 2814دراسة سوق واستراتٌجٌة تسوٌمٌة لمطاع البندورة فً المفرق، نحو التمٌز لالستشارات،   
15

 2814الخارطة االستثمارٌة لمحافظات الشمال، المركز العربً للتخطٌط،  مشروع 
16

 وبٌانات المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشإون الالجئٌن 2815خطة االستجابة األردنٌة لألزمة السورٌة، وزارة التخطٌط واألمم المتحدة،   
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، ممثمة بالنساء واألطفاؿ دوف سف الخامسة. ويؤثر توفير احتياجات ىؤالء الالجئيف كفئة مستضعفة لمغاية كبيرة مف الالجئيف
قتصادية بشكل كبير عمى األوضاع المالية العامة في المحافظة جراء زيادة االنفاؽ الحكومي باالضافة الى ازدياد األثار اال

وبالنظر الى توزيع الالجئيف السورييف في  المجتمعية ومنافسة في سوؽ العمل. السمبية المترتبة مف تضخـ ومحدودية الموارد
، نالحع تركزىـ بشكل كبير أعداد الالجئيف السورييف خارج المخيمات تقديروالذؼ تـ مف خاللو  دناهالمحافظة كما في الجدوؿ أ

السرحاف وحوشا حيث أصبح عددىـ يساوؼ عدد السكاف األردنييف، باالضافة الى تركزىـ في بمدية الكبرػ  المفرؽ في بمدية 
  وغيرىا مف البمديات. ورحاب والزعترؼ والمنشية

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

%  ن    ك ن ع      ك ن       ن ب         

50% 90000 180000    ق   كب ى

21% 2500 12000     ش  

23% 5000 22000    ب

19% 7500 40000 ب    

23% 3500 15000   زع         ش  

5% 800 16000           ن بن عب هللا

35% 3500 10000   ش 

13% 1000 7500 ب        

41% 9000 22000       ن

12% 3500 30000         

6% 1000 16000                

4% 1000 25000 أم       

15% 3000 20000  ب            

6% 850 15000 أم      ن     ك    

4% 500 12000       ك  

17% 1000 6000 ب     شم 

13% 500 4000        

11% 750 7000       ش 
 وحدة التنمٌة المحلٌةالمصدر: 

 المحافظة فقد تمخصت بالنقاط التالية: عمى السورييف الالجئيف لتدفق االقتصادية اآلثار عمى الضوء لقاءوإل
  

  :األثر عمى العجز المالي والدعم والمديونية 
 وفي  187%الى  الخالديةالبمديات نتيجة األزمة لتصل في بمدية  معدالت العجز المالي لموازنات تفاقمت

  17 85%الى الصالحيةوفي  107%الى  مفرؽ الكبرػ 
  006.1مميوف دينار، و6.133الكبرػ الى  مفرؽ وبناء عمى ذلؾ ارتفعت مديونية البمديات لتصل في بمدية 

 18.بني ىاشـمميوف لبمدية  00.7و الخالديةمميوف دينار لبمدية 
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 UNDP ،2014تمرٌرتمٌٌم احتٌاجات البلدٌات،   
18
 UNDP ،2014تمرٌرتمٌٌم احتٌاجات البلدٌات،  
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  التضخماألثر عمى : 
  8.92%19تزايد معدؿ التضخـ نتيجة الطمب المتزايد عمى مختمف السمع والخدمات الى حوالي 

 
  المواطنيف أدػ ذلؾ الى تآكل الدخوؿ وانخفاض مستويات  األسعار وتكمفة المعيشة عمىنتيجة الرتفاع

 20.المفرؽ في مف األسر  34.6% ؿ، حيث انخفض الدخل المعيشة بشكل واضح
 
  عمى و  44.1%  حيث ارتفع االنفاؽ عمى المواد الغذائية الى اتجاه االنفاؽ األسرؼ  تغير فيأدت األزمة الى

 21.%55.9الى المواد الغير غذائية 
  

  :األثر عمى الصادرات والواردات 
  ال يقل عف خطوط التجارة الرئيسي بسب األزمة السورية وقمت الصادرات الى سوريا بمقدار المفرؽ خسرت 

 22متوازف التجارؼ. ل خالؿ الشيور الماضية وبالمقابل ازداد حجـ الواردات مف سوريا مما أساء 43%
 

 

  مشكمة الفقراألثر عمى: 
 كانت التي المالية الموارد عمى المزاحمة حيث مف الفقر لمشكمة تحديا ةالمحافظ في الالجئيف وجود شكل 

 يتجيوف  الكثيريف جعل السورية القضية مع التعاطف أف ذلؾ المختمفة، التبرع سبل عبر الفقيرة لمطبقات توجو
 23. في المحافظة الفقيرة الطبقات عمى يوزع كاف ما حساب عمى الجدد لموافديف المساعدات تقديـ نحو

 
 :أخرى 

  الذيف اضطروا  عمى األسر ظير تأثر الحالة االقتصادية لألسر مف خالؿ ازدياد قيمة القروض والديوف
، فقد ازدادت الديوف التي تزيد عف وخاصة مف السمع االستيالكية  لالقتراض لتمبية متطمبات حياتيـ اليومية

الى  دير الكيفوفي  23%الى  رحاب، وازدادت نسبة األسر التي عمييا ديوف في دينار الى الضعف 5000
 24. 13%الى   بمعماوفي  %81
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 أثر أزمة الالجئٌٌن السورٌٌن على الخصائص االلتصادٌة واالجتماعٌة لألسر فً المجتمعات األردنٌة المستضٌفة فً محافظتً اربد والمفرق، 

UNDP ،2013 
20

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

UNDP ،2013 
21

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

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

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

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

UNDP ،2013 
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 االقتصادية األعمال والمنشآت  2.3

 الطمب في سوؽ العمل  2.3.5
 

ولمتمكف مف فيـ طبيعة الطمب عمى األيدؼ العاممة في سوؽ العمل في المفرؽ، فال بد مف عرض احصائيات قطاع األعماؿ 
وصغر رأس الماؿ حيث تشكل المؤسسات  الحجـفي المحافظة، والذؼ يتسـ بشكل عاـ بالتنوع ويغمب عمى مؤسساتو صغر 

تكوف قد والتي  مف اجمالي المؤسسات العاممة في المفرؽ  25%90دينار أردني حوالي  1111مف فئة رأس الماؿ األقل مف 
 التالية: مؤشراتالعبر  االحصائياتسيتـ التطرؽ ألبرز ىذه و   أغمبيا مؤسسات فردية تجارية.

 
 

 26المنشآت تبعا لمنشاط االقتصادي  
 

مف مجموع المؤسسات االقتصادية العاممة بالشماؿ  %12 في المفرؽ  المؤسسات االقتصادية العاممةتشكل  -
 عمى مستوػ المممكة. % 2.9وبحوالي 

موزعة قطاعيا عمى النحو  2011مؤسسة لعاـ  4737بمغ عدد المؤسسات االقتصادية العاممة في المحافظة  -
 التالي وبحيث: 

    2011توزٌع المنشآت العاملة فً محافظة المفرق تبعا لألنشطة االلتصادٌة لعام (:  11رسم ) 
 

شكمت المنشآت العاممة في  -
 والصناعية التجاريةاألنشطة 
مف اجمالي  %80ما يقارب 

 المنشآت في المحافظة
 
 

  :التجاريةوشممت األنشطة  -
  عمميات  البيع بالتجزئة

في متاجراألطعمة 
 والمشروبات والتبغ،

  تمتيا متاجر بيع الممبوسات واألحذية واألصناؼ الجميدية 
  ومف ثـ متاجر بيع الحواسيب واألثاث 
  صالح والتجزئة الجممة تجارةواحتمت  والدرجات النارية نسبة جيدة أيضا.  المركبات وا 
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 2814مشروع الخارطة االستثمارٌة لمحافظات الشمال، المعهد العربً للتخطٌط و هٌئة االستثمار،   
26

 2811التعداد العام للمنشآت االلتصادٌة ، دائرة االحصاءات العامة،    
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 27فقد جاءت: الصناعيةوفيما يتعمق باألنشطة  -
 
  54.6%الصناعات المعدنية في المرتبة األولى مف عدد منشآت الصناعات بحوالي  
  17%الصناعات الجمدية والمحيكات في المرتبة الثانية مف عدد منشآت الصناعات بحوالي  
  7%6.الصناعات االستخراجية في المرتبة الثالثة مف عدد منشآت الصناعات بحوالي  
  بالترتبيب%3.7و 5.5%و 6.8%واليندسية في المراتب الالحقة بالصناعات الغذائية واالنشائية 
 

مف اجمالي المنشآت في المحافظة، تمتيا  5.51% مف فنادؽ ومطاعـ ما يقارب  السياحيةوشكمت المنشآت  -
 عمى التوالي.  1.37%و  1.56%المنشآت التعميمية والصحية ب 

 
مف اجمالي المنشآت  1.1% مف نقل برؼ لمركاب والبضائع وأنشطة التخزيف ما يقارب  النقلوشكمت أنشطة  -

مف  التشييدحيث شكمت أنشطة  التشييد والمقاوالتالعاممة في محافظة المفرؽ. وكذلؾ ىو الحاؿ بالنسبة لقطاع 
مف اجمالي المنشآت العاممة في  72. % اكماؿ المباني وتشطيبيا وتركيب السباكة وأنظمة التكييف ما يقارب 

 محافظة المفرؽ.
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 2811صاءات العامة، التعداد العام للمنشآت االلتصادٌة ، دائرة االح  
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 28تبعا لمنشاط االقتصادي المشتغمين  
 

الصادرة عف دائرة االحصاءات العامة الى أف المشتغميف األردنييف في محافظة المفرؽ  3152أشارت نتائج عاـ  -
يتركزوف في أنشطة معينة دوف غيرىا حيث أنو ال يزاؿ القطاع العاـ في المحافظة يستحوذ عمى النسبة األعمى 

وقطاع  %17.8والصحة والخدمة االجتماعية وبنسبة  يميو قطاع التعميـ 43.5%مف القوػ العاممة والتي تبمغ 
 كما ىو مبيف:  %13.3التجارة والنقل والتخزيف وبنسبة 

  2813المشتغلٌن األردنٌٌن فً محافظة المفرق تبعا لألنشطة االلتصادٌة لعام  نسبةتوزٌع (:  12رسم ) 

 
نسبة ضئيمة فرص العمل كالسياحة والزراعة سوػ مولدة لالنتاجية اإلقطاعات بعض التتجاوز مساىمة  ىذا ولـ  -

 مف اجمالي عدد المشتغميف األردنييف في المحافظة. جدا 
العدد األكبر مف العامميف في قطاع الصناعة في  المعدنيةفقد حصدت الصناعات  بالصناعةأما فيما يتعمق  -

مف اجمالي العامميف في الصناعة في المحافظة وشممت بشكل أكبر صناعة   %35.9المحافظة بنسبة 
مف اجمالي  %12.3 , %19.2ب  واالستخراجية الغذائيةالمنتجات المعدنية االنشائية، تمتيا الصناعات 

ذات المنشآت األكثر  المحيكاتالعامميف في قطاع الصناعة في المحافظة بالتتالي. في حيف لـ تشغل صناعات 
 مف أىل المحافظة.  %7.5دا سوػ عد

  2811لعام  فً المطاع الصناعًالمشتغلٌن األردنٌٌن فً محافظة المفرق  نسبةتوزٌع (:  13رسم ) 

 
 3102-3102البرنامج التنموي لمحافظة المفرق، وزارة التخطٌط والتعاون الدولً، المصدر: 

 29فرص العمل المستحدثة  
                                                           

28
 2816-2813البرنامج التنموي لمحافظة المفرق، وزارة التخطٌط والتعاون الدولً،    
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أظيرت النتائج المتعمقة بفرص العمل المستحدثة مف قبل وزراة العمل في محافظة المفرؽ، بأف المحافظة قد  -
فرصة عمل وبنسبة  1274في عدد الفرص المستحدثة والتي بمغت بيف المحافظات  جاءت في المرتبة السادسة 

 مف اجمالي فرص العمل المستحدثة في المممكة.  2.7%
ددا مف الميف لمشرعييف ومديريف واختصاصيف وموظفيف مكتبييف وذلؾ في األنشطة وشممت ىذه الفرص ع -

 :   التالية
  31.2%االدارة العامة والدفاع بحوالي  
  22 %التجارة بحوالي  
  13%1.الصناعة بحوالي  
  9.3%الصحة بحوالي  

 
 30الفجوة بين العرض والطمب  

 

 االقتصاد األردني،  مف %26 ليشك المنظمالقطاع غير  فاف صندوؽ النقد الدوليتجدر االشارة الى أنو تبعا ل
احدػ أىـ أسبابو والناتجة عف الفجوة  البطالة، والذؼ اعتبرت بيف الدوؿ العربية مما يضع ترتيبو في المنتصف
موجودة  المنظـغير  لمشاركة القطاع تكوف أعمى معدالت مف المتوقع أفبيف العرض والطمب. و 

 31الشركات الصغيرة والمتوسطة أكبر عدد من عمىالتي تحتوؼ  القطاعات في
  بالفجوة بيف العرض والطمب في سوؽ العمل في محافظة المفرؽ والمعدة مف قبل شركة أظيرت النتائج المتعمقة

دجاني لالستشارات بدعـ مف الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية، بأنو لسد الفجوة الحاصمة بيف العرض والطمب في 
ثل )تشغيل اآلالت، تركز عمى الميارات الفنية م دورات تدريبيةسوؽ العمل في المحافظة، فال بد مف منح 

مطموبة مثل  لمين معينةالصيانة، تشكيل المعادف، المحاسبة، ادارة المكاتب(. وذلؾ لتؤىل األيدؼ العاممة 
)فنيي ادارة جودة، عماؿ تخزيف، فنيي صيانة الكتروميكانيكية، عماؿ تغميف، مشرفي انتاج، فنيي صيانة 

 . مراكز التدريبات والتي تتواجد عادة لدػ خريجي مركبات وغيرىا( وذلؾ نظرا لطمب السوؽ تمؾ الميار 
  ىو  3154لعاـ  عدد فرص العمل الالزمةأف  3154-3153أظير البرنامج التنموؼ لمحافظة المفرؽ لألعواـ

في عدد  الفجوةفرصة، مما يجعل  3942مف خالؿ البرنامج التنموؼ فيي  الفرص المتوقعةفرصة أما  4244
 فرصة. 5402 فرص العمل الالزمة 
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 2813التمرٌر السنوي لوزارة العمل،    
30

 2009العرض والطلب فً سوق العمل فً المفرق، دجانً لالستشارات والوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة المحلٌة،    
31

 2812تصاد غٌر الرسمً فً األردن، برنامج األمم المتحدة االنمائً، دراسة بانورامٌة لالل 
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 تأثير األزمة السورية  2.3.3
  
أو التجارة أو الزراعة أو الخاصة بيـ سواء في قطاع الصناعة  األعمال االستثماريةانشاء في انتشار السورييف ظير  لقد

النسب  3152العقار، حيث بمغت معدالت استثماراتيـ مف اجمالي االستثمارات العربية الكمية في األردف في نياية عاـ 
 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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  القوى العاممة  2.2

 احصائيات التشغيل  2.2.5
 منيـ ما ال يقل عف   مف السكاف 8.02%أؼ ما نسبتو ، 3152( فرد لمعاـ 62469يقدر عدد المشتغميف في المحافظة بنحو )

فرد لنفس العاـ مع ارتفاع ممحوظ في ىذا  (9672)في حيف بمغ عدد المتعطميف ، اناث( %16 وما ال يزيد عف ذكور  84% 
العاـ الربع الثاني مف في  .413%لالرتفاع ليصل  العاـ بمعدؿ البطالةأيضا مما دفع  3152-3112العدد عبر السنوات 

نتيجة لألزمة السورية والمنافسة في سوؽ العمل مع  33 14.5%ووصل في نياية الربع الرابع مف نفس العاـ الى  3152
ىو موضح في األخرػ و بالمعدؿ العاـ لممممكة كما مقارنة بالمحافظات المعدالت  مف أعمى واحدا مسجالالالجئييف السورييف 
 الجدوؿ والرسـ أدناه.

 
  2813-2888لألعوام  المفرقاحصائٌات سوق العمل لمحافظة (:  3جدول ) 

2013 2012 2011 2010 2009 2008

ع      ش   ن                54,461    59,594     60,741        60,109     62,315

ع      ش غ  ن       47,117    51,523     52,298        53,031     55,665     62,469

    ك        41,151    43,877     44,705        44,765     46,755

     ث         5,966       7,646       7,593          8,266        8,910

ع           ن          7,344       8,070       8,443          7,078        6,650        9,672

    ك           5,037       5,727       6,180          4,934        5,051

     ث         2,307       2,343       2,263          2,144        1,599

13.4% 10.7% 11.8% 13.9% 13.5% 13.5% ب             

 المصدر: دائرة االحصاءات العامة

 

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

عمان المفرق اربد الزرلاء المملكة

11.70%

13.40%

13.60%

12.40%

13.10%

معدل الب الة

 
 المصدر: دائرة االحصاءات العامة
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 أثر أزمة الالجئٌٌن السورٌٌن على الخصائص االلتصادٌة واالجتماعٌة لألسر فً المجتمعات األردنٌة المستضٌفة فً محافظتً اربد والمفرق،  

UNDP ،2013 
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 نجد: 3152لعاـ واستنادا لبيانات دائرة االحصاءات العامة مقطاعات تبعا ل المحافظةفي وبالنظر لمتوزيع النسبي لممشتغميف 
  المفرقنسبة الموة العاملة تبعا للمطاع فً محافظة (:  3رسم ) 

  ال يزاؿ القطاع العاـ في المحافظة أنو
يستحوذ عمى النسبة األعمى مف القوػ 

يميو قطاع  43.5%العاممة والتي تبمغ 
 والصحة والخدمة االجتماعية التعميـ

والنقل  وقطاع التجارة %17.8وبنسبة 
  %13.3بنسبة و  والتخزيف

 
 3%7.  سوػ  الزراعة قطاع ال يُشغل  

 في لممشتغميف اإلجمالي العدد مف
 %68عمى الرغـ مف كوف  المحافظة

مف السكاف يعيشوف في المناطق 
ويعود السبب في ذلؾ تبعا  الريفية.

الحدػ الدراسات النخفاض أجور العمل 
 34. باالضافة الى األسباب الثقافية االجتماعية ظروؼ العملفي ىذا القطاع وصعوبة 

 
 2% 7. حوالي فيو العاممة األيدؼ نسبة تبمغ والذؼ السياحي القطاع الميمة وىو القطاعات ألحد بالنسبة الشأف كذلؾ 

ال تتجاوز مساىمة القطاعات اإلنتاجية المولدة لفرص العمل  مما يؤدؼ الى أف .المحافظة في المشتغميف عدد مف
 4.6 %كالسياحة والزراعة سوػ 

  مف عدد  %18وبما يقارب  مف اجمالي العمالة الوافدة في المممكة %4.4بمغت نسبة العمالة الوافدة في المحافظة
مف  10,000العاممة في قطاع الزراعة  العمالة الوافدةبمغ عدد  ىذا و، 35 3153 لمعاـ  المشتغميف في المحافظة

 36. 3153تصريح عمل منحتو مديرية العمل في المحافظة لمعاـ  14,000أصل 
  فرد أؼ  61198لديواف الخدمة المدنية مف أبناء المحافظة نحو  المتقدمين بطمبات توظيفباالضافة لذلؾ بمغ عدد

  37.%3.6منيـ فقط  المعنيينمف السكاف في حيف بمغت نسبة  %33ما نسبتو 
  في المحافظة ، فاف ذلؾ يرفع مخصصات الرواتب مف القوػ العاممةنظرا الستحواذ القطاع العاـ عمى النسبة األعمى

مف الميزانية العامة المخصصة لممحافظة وترتفع في  06%رواتب موظفي القطاع العاـ ما يقارب  معدؿيشكل  حيث
في بمديتي حوشا  80% و بمعمامف اجمالي الميزانية المخصصة لمبمدية كما في بمدية  82%بعض البمديات لتصل 

 38. ورحاب
                                                           

34
 2814دراسة سوق واستراتٌجٌة تسوٌمٌة لمطاع البندورة فً المفرق، نحو التمٌز لالستشارات،   

35
 2816-2813، وزارة التخطٌط والتعاون الدولً، رقالمفالبرنامج التنموي لمحافظة   

36
 2813االجتماعً، -، المجلس االلتصاديالمفرق -األردن فً الزراعً المطاع فً العمل عن األردنٌة العمالة عزوف 

37
 2816-2813، وزارة التخطٌط والتعاون الدولً، المفرقالبرنامج التنموي لمحافظة   

38
   UNDP  ،2814تمرٌر تمٌٌم احتٌاجات البلدٌات،  

المطاع العام
      

التعلٌم والصحة 
والخدمة االجتماعٌة

      

التجارة والنمل 
والتخزٌن
      

السٌاحة
     

الزراعة
     

أخرى
      

نسبة المو  العام ة تبعا ل م ا 
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  يوجد مركز تدريب ميني واحد في المحافظة ويبعد عف التجمعات السكانية كما أف نوعية البرامج التدريبية المعروضة
كما أف ىناؾ ضعف في االقباؿ عمى برامج ال تتناسب بشكل نوعي مع القطاعات المنافسة وىي الزراعة والصناعة. 

 التدريب الميني. 
 
 

 3152حدػ المسوحات الميدانية التي تـ اجراؤىا مف قبل برنامج األمـ المتحدة االنمائي في عاـ ا باالضافة لذلؾ فقد أظيرت
 أبرز النتائج التالية:  المفرؽ لممساعدة عمى عكس االحتياجات الحقيقية لمجتمع محافظة 

 
  بالنظر الى استعداد المتعطميف عف العمل لمعمل في حاؿ وجود فرصة عمل مناسبة، تبيف  عمل:بال الرغبةاالستعداد و

 (الرويشدفي  5.9%وأدنى نسبة  الخالديةفي  27 %عمى استعداد لذلؾ )أعمى نسبة  18.2%أف 
  مف العينة   %42أعمى نسبة ) 82.2% وصمت نسبة األفراد الذيف بحثوا عف عمل الى  البحث عن عمل:محاولة

 (الخالديةفي  % 73.1وأدنى نسبة  دير الكيففي المستيدفة 
 ىو عدـ ايجاد وظيفة جيدة يمي ذلؾ:أكثر األسباب شيوعا  لعدم البحث عن عمل:الداعية  ةالرئيسي األسباب 

  يعتقدوف أنو ليس ىناؾ عملمف 
  مف تعبوا مف البحث عف عمل 
 مف ال يممكوف مؤىالت عممية 
   مف ال يعرفوف كيف يبحثوف عف عمل  

 

 تأثير األزمة السورية  2.2.3
وتمثل ، 3155نتيجة التدفق المستمر لالجئيف السورييف وذلؾ منذ بدء األزمة في أذار  المفرؽ لقد تأثر سوؽ العمل في محافظة 

ذلؾ بتفاقـ مشكمة البطالة في المحافظة، حيث حصل العماؿ السورييف عمى عدد مف فرص العمل، األمر الذؼ أدػ الى 
 مزاحمة العمالة المحمية كما ىو موضح في الجدوؿ التالي: 

 
  2813لعام  المفرقاحصائٌات سوق العمل لمحافظة (:  4جدول ) 

        ع   ن       ش غ  ن
 ع ل 

  ب    

%13.40           9,672           62,469       ن

  ال ئ ن        ن
%64.8         11,062              6,020             17,083)   ج    م   زع   (

       ش   ن         

72,141                                  

 
 

 3102،منظمة العمل الدولٌة السورٌٌن على سوق العمل فً األردن، تمرٌر تؤثٌر أزمة الالجئٌنالمصدر:
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 :مف أبرزىا التحدياتسوؽ العمل في المحافظة يواجو مجموعة مف أصبح  و
 39عمى عدد من المين بينيم وبين المحميين ةستشغيل الالجئين وقبوليم لألجور المتدنية نسبيا وارتفاع المناف : 

 
 بكونيا:  العمالة السوريةوتتميز 
 الوافدة العمالة مف غيرىا مف كمفة أقل -
 عالية مياراتب نظرا لتمتعيا الميف مف كثير في جيد منافس -
 منافس جيد في الميف الحرفية  -

 

 في: ا  ممحوظ المفرؽ في محافظة   السورية العمالة انتشار أصبح و
 : الحرفية والتجارية، المين -
)كالمطاعـ والمقاىي  تجارية وسمع خدمات تقدـ التي الخاصة المرافقاالنشائي و الزراعي و القطاع  القطاعات: -

كما ىو مبيف بالرسـ  الحرفيومف ثـ  ومحالت بيع المالبس( وتصميحيا والبقاالت والمخابز ومحطات غسيل السيارات
 40.تبعا لمعينة التي تـ استيدافيا في الدراسة أدناه أدناه

 

  المفرقالمطاعات المتؤثرة فً محافظة /األنشطة االلتصادٌة(:  6رسم ) 

االنشاء

المطاع العام

األعمال الحرفٌة

  الخدمات

 التجارة

الزراعة

 الصناعة

المطاع الخاص

16%

20%

10%

3%

19%

19%

10%

3%

14%

4%

10%
12% 19%

16%
8%

12%

األن  ة ا لت ادٌة

المطاعات المتؤثرة المطاعات الرئٌسة

  UNDPتمرٌر تمٌٌم احتٌاجات البلدٌات،المصدر: 
 

  

                                                           
39

   UNDP  ،2814تمرٌر تمٌٌم احتٌاجات البلدٌات،   
40

   UNDP  ،2814تمرٌر تمٌٌم احتٌاجات البلدٌات،   
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منظمة العمل الدولية ومؤسسة فافو " المعدة مف قبل تأثير الالجئين السوريين عمى سوق العمل األردني"باالستناد الى دراسة و 
 41:فقد تبيف ;النرويجية المتخصصة باألبحاث

  
مف اجمالي الالجئيف  %10أكثر مف  تصاريح عمللـ تتعدػ نسبة الالجئيف السورييف الحاصميف عمى  -

المشتغميف مما يعني أف أغمب الالجئيف يعمموف ضمف القطاع غير المنظـ وبالتالي خارج حدود قانوف العمل 
 األردني مما يؤدؼ الى:

    انخفاض في أجور العمل 
   زيادة في ساعات فترة العمل 
  )تدىور في ظروؼ العمل  )كاالستغناء عف عقود العمل 
  االرتفاع في عمالة األطفاؿ 

مف اجمالي  %44دينار أردني حوالي  544أقل مف  أجورسجمت نسبة الالجئيف السورييف الحاصميف عمى  -
  . وف عمى تمؾ األجوريحصم  فقط مف األردنييف المشتغميف  %15 مقابل  الالجئيف المشتغميف

ما زالوا يتركزوف في األنشطة االقتصادية نفسيا سواء عند  المجتمعات المستضيفةأف المشتغميف األردنييف في  -
 مف ادارة عامة ودفاع أو تجارة أو تعميـ أو صناعة أو نقل وتخزيف. بداية األزمة السورية أو حتى وقتنا الحالي

 3155في قطاع التشييد بيف العاميف  الالجئين السوريينحصوؿ ارتفاع كبير في نسبة المشتغميف مف    -
جئيف السورييف وانخفاضيا في القطاع الزراعي عما كانت عميو في بداية األزمة السورية اال أف الال 3154و

 التشييد والزراعة(. قميمة مف المشتغميف األردنييف في ىذيف القطاعيف )تمكنوا مف اخراج نسبة 
% مف 32في قطاع التجارة بشكل ممحوظ حيث وصمت الى  الالجئين السوريينارتفعت نسبة المشتغميف مف  -

 اجمالي الالجئيف مما فرض مزيدا مف الصعوبات عمى الباحثيف عف عمل في ذلؾ القطاع مف األردنييف.
 

 المشتغلٌن تبعا لألنشطة االلتصادٌة للمجتمعات المستضٌفة  ولالجئٌن السورٌٌن  توزٌع نسبة(:  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 

قد حصدوا نسبة كبيرة مف الميف الحرفية واألولية وميف البيع والخدمات داخل  الالجئين السوريينوبالتالي فاف المشتغميف مف 
 المجتمعات المستضيفة.

                                                           
 3102تمرٌر تؤثٌر الالجئٌن السورٌٌن على سوق العمل األردنً ، منظمة العمل الدولٌة و مإسسة فافو،   41
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 ومف المتوقع أف تؤدؼ عممية تدني األجور في سوؽ العمل الى: 42

 زيادة االستغالؿ الوظيفي -
 تراجع معايير العمل  -
 االرتفاع في عمالة األطفاؿ  -
 تضخـ معدؿ الفقر  -

 
 مف أبرزىا:   التوصيات"  عددا  مف تأثير الالجئين السوريين عمى سوق العمل األردني"ىذا وقدمت دراسة 

 غير المنظـ وتخفيض التشغيل في ذلؾ القطاع /ضرورة تنظيـ القطاع االقتصاد غير الرسمي -
 تشجيع القطاع الخاص عمى تشغيل الالجئيف في القطاعات التي تسمح بالعمالة الوافدة   -
 توضيح بدائل )سيناريوىات( واقعية لتطوير سوؽ العمل األردني لتكوف أساس ألؼ استراتيجية وطنية لمتشغيل  -
 توفير فرص عمل قصيرة األجل لمساندة أنشطة المساعدات وتنسيق تدابير بيف المجتمع الدولي والحكومة -
 الربط مع االستراتيجية الوطنية لمتشغيل -
 األطفاؿ السورييف تشجيع االلتحاؽ بالمدارس بيف  -

 
 43وبالتالي فاف ممخص تأثير األزمة السورية عمى سوؽ العمل األردني تتمخص باألتي: 

 

   ع           ز     ث   ب    

             ق  

     ز       ب   ل ع  ع     

                     

 ة        

 ن     بق               

  ل ع              ز   

         م        

 ل ع  

 ل ع       ن  ق 

            ن       

                      

   خ             
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 2813حتٌاجات لتؤثٌر األزمة السورٌة على األردن، وزارة التخطٌط والتعاون الدولً واألمم المتحدة، مراجعة تمٌٌم اال 
43

 FAFO   ،2815تؤثٌر لالجئٌٌن السورٌٌن على سوق العمل األردنً،منظمة العمل الدولٌة و  
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 التعميم والميارات   2.4

 العرض في سوؽ العمل  2.4.5
 

مرتفعة  وتعتبر نسبة األمية في المحافظة يعتبر حجـ ومستوػ رأس الماؿ البشرؼ أحد مقومات التنمية والنيضة ألية منطقة،
مخرجات العممية التعميمية ليشكل خريجو الجامعات جزءا اساسيا و  .%7( مقارنة بالمستوػ الوطني والبالغ %13.3نسبيا  )

لمعمل. و يمثل الخريجوف عنصرا ميما في جانب العرض لسوؽ  مؤىمة كفاءاتوؽ العمل بكوادر و مداد سحاجة ماسة الو 
 بالجوانب األتية:  المفرؽ . وقد تمثل في محافظة العمل

 
  :احصائيات خريجين الجامعات 

 
 34كمية تدرس  55لتضـ  5441ازدىر التعميـ العالي والبحث العممي في محافظة المفرؽ مع انشاء جامعة آؿ البيت في عاـ 

بدرجة الدكتوراة،  314بدرجة الماجستير و 71منيـ  ،عضو ىيئة تدريس 321مف مكوف تخصص مف خالؿ جياز أكاديمي 
والذؼ  3152-3114جامعة آؿ البيت لألعواـ  ويظير الجدوؿ التالي أعداد الممتحقيف والخريجيف مف درجة البكالوريوس مف

 مف المتوقع أف يزداد في األعواـ القادمة خاصة اذا ما تـ تخفيض معدالت القبوؿ الجامعي:
 

 2813-2889لألعوام  آل البٌت الملتحمٌن والخرٌجٌن من درجة البكالورٌوس من جامعةد اعدأ(:  5جدول ) 

2013-2012 2012-2011 2011-2010 2010-2009 أع   

14146 12770 10449 11643     ب          ن 

2418 2361 2380 2731      ب         ن 
  احصائٌات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمًالمصدر: 

 
الماجستير كما يبيف الجدوؿ عمى درجات في الدبمـو العالي والميني و تمؾ الدراسات فقد توزعت  بالدراسات العمياوفيما يتعمق 

 التالي باألرقاـ:
 

 2813-2889لألعوام  جامعة آل البٌتعدد خرٌجً درجات الدراسات العلٌا من (:  6جدول ) 

2013-2012 2012-2011 2011-2010 2010-2009               

123 148 77 116       آ    ب    ب  م           

121 227 292 241        

244 375 369 357        ع 
 احصائٌات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمًالمصدر: 

 
في كافة الدرجات سواء مف  الجامعةمف اجمالي خريجي  المفرق سكان مف  جامعة آؿ البيتخريجي  نسبة بمغتوقد 

 3152.44مف اجمالي الخريجيف لعاـ  %41 الدبمـو العالي والميني أو الماجستير وتجاوزت البكالوريوس أو 
 

 كاألتي:  3152-3114لألعواـ لمستوػ البكالوريس  جامعة آؿ البيتخريجي  تخصصاتىذا وتوزعت 
                                                           

44
 2814التمرٌر االحصائً لجامعة آل البٌت،  
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العمـو  مف اجمالي الخريجيف، تمتيا كمية 21%التجارة واألعماؿ النسبة األعمى والتي وصمت  شكل خريجو كمية -
الرياضيات وعمـ و  16% بنسبة  عمـو التربية واعداد المعمميف ، ومف ثـ كمية20%االنسانية والدينية بنسبة 

 مف اجمالي الخريجيف.  13%بنسبة  الحاسوب
مف اجمالي الخريجيف،  %3النسبة األدنى والتي وصمت  وتخطيط المدفاليندسة المعمارية  شكل خريجو كمية -

 باالضافة الى خريجو كمية الحقوؽ الحاصمة عمى نفس النسبة مف اجمالي الخريجيف. 
 كالزراعة والصيدلة والفنوف الجميمة وميف الخدماتعدد مف التخصصات لدػ جامعة آؿ البيت )تدريس( وانعدـ وجود  -

  والطب البشرؼ والبيطرؼ وطب األسناف والتربية الرياضية واالتصاؿ الجماىيرؼ والتوثيق. 
 

 2813-2889لمجموع األعوام لمستوى البكالورٌوس  جامعة آل البٌتتخصصات الطلبة الخرٌجٌن من (:  7رسم ) 

 
 احصائٌات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمًالمصدر: 

 

 كاألتي:  3152-3114خريجي جامعة آؿ البيت لمستوػ الدرسات العميا لألعواـ  تخصصاتىذا وتوزعت 
 :درجة الدبموم العالي والميني -

شكل خريجو تخصص عمـو التربية واعداد المعمميف  
مف اجمالي  66%النسبة األعمى والتي وصمت 

الخريجيف، تالىا خرجو تخصص العمـو االنسانية 
  34%والدينية بنسبة 

 الماجستير:درجة  -
 عمـو التربية واعداد المعمميف العددشكل خريجو كمية 

، باالضافة الى خريجو خريج  196 بمغاألكبر والذؼ 
خريج  534 بمغواالذيف  الرياضيات وعمـ الحاسوبكمية 

 . 3152-3114مف اجمالي الخريجيف لألعواـ 
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 2813-2889الماجستٌر لمجموع األعوام تخصصات الطلبة الخرٌجٌن من جامعة آل البٌت لمستوى (:  8رسم ) 

 
 احصائٌات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمًالمصدر: 

 

 :احصائيات خريجين الكميات الجامعية  
 

 كالتالي:  3153-3151لألعواـ  تياامفرؽ األىمية، حيث بمغ عدد خريجيوجد في المحافظة كمية واحدة لمبنات وىي كمية ال
 

 2812-2818لألعوام  كلٌة المفرق األهلٌة خرٌجاتعدد (:  7جدول ) 

2012 2011 2010 ك             

260 230 201 ك         ق       

260 230 201        ع 
  احصائٌات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمًالمصدر: 

 

 لألعواـ السابقة كاألتي:  كمية المفرؽ  خريجات تخصصاتىذا وتوزعت 
خريجة ، باالضافة الى برنامج ادارة المعمومات  280شكمت خريجات البرنامج اليندسي العدد األكبر والذؼ بمغ  -

 . 2012-2010خريجة مف اجمالي الخريجات لألعواـ  210والمكتبات حيث بمغ عدد الخريجات مف ىذا التخصص 
 

 لألعوام السابمة  كلٌة المفرق األهلٌةتخصصات خرٌجً (:  9رسم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والبحث العلمًاحصائٌات وزارة التعلٌم العالً المصدر: 
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  :احصائيات خريجين مراكز التدريب الميني 
 

متدرب، اال أنو يبعد عف التجمعات السكانية كما أف  321بطاقة استيعابية تبمع  واحديوجد في المحافظة مركز تدريب ميني 
نوعية البرامج التدريبية المعروضة عمى الرغـ مف أىميتيا اال أنيا ال تتناسب بشكل نوعي مع القطاعات المنافسة وىي الصناعة 

ما زاؿ ىناؾ ضعف في حيث أنو ما زالت منخفضة بشكل  شديد في المحافظة  نسبة التممذة المينيةأف ف وبالتالي، والزراعة
متدرب في عاـ  154مركز المفرؽ لمتدريب الميني  مف قبلىذا وبمغ عدد المتدربيف  االقباؿ عمى برامج التدريب الميني.

  45خريج. 525، في حيف بمغ عدد الخريجيف 3154

 تأثير األزمة السورية  2.4.3
 

أنو بالنظر الى المستوػ   ;النرويجية المتخصصة باألبحاثمنظمة العمل الدولية ومؤسسة فافو لحديثة الدراسة اللقد كشفت 
لـ   %49التعميمي لالجئييف السورييف خارج المخيمات، والمتضح في الرسـ المرفق، نجد أف النسبة العظمى منيـ والتي بمغت 

، في  %10 الميني التدريبأو  الثانوي ، بينما بمغت نسبة الحاصميف منيـ عمى التعميـ التعميم االبتدائيتصل اال لمستوػ 
في  ضعف كبيرمما يشير الى  46.%5منيـ سوػ  المجتمع كمياتأو خريجي  نسبة الخريجين الجامعيينحيف لـ تتعدػ 

لمستضيفة والمبينة المستوػ التعميمي لدػ الالجئيف السورييف وخاصة اذا ما تمت مقارنتو بالمستوػ التعميمي ألفراد المجتمعات ا
وؿ عمى فرص عمل في تمؾ ولكنو عمى الرغـ مف ذلؾ فقد تمكنوا مف المنافسة في سوؽ العمل والحصبالرسـ أدناه، 

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

 المستوى التعلٌمً لالجئٌن السورٌٌن ممارنة بالمستوى التعلٌمً لدى أفراد المجتمعات المستضٌفة  (:  18رسم ) 

 
  ، منظمة العمل الدولٌة ومإسسة فافوالمصدر:تمرٌر تؤثٌر الالجئٌن السورٌٌن على سوق العمل األردنً
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 2814مإسسة التدرٌب المهنً، التمرٌر السنوي لعام   
 3102تمرٌر تؤثٌر الالجئٌن السورٌٌن على سوق العمل األردنً ، منظمة العمل الدولٌة و مإسسة فافو،   46
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 المفرق في محافظة  يةوقطاعات التنمية ذات األول .4

  معايير اختيار القطاعات  4.5
 

جذب المزيد من والقادرة بشكل خاص عمى  المفرؽ في محافظة  قطاعات التنمية ذات األولويةتحديد  إلى الجزء ىذا ييدؼ
والمساىمة في تحقيق أىداؼ االستراتيجية  خمق فرص عمل ليـو المحمية مف المجتمعات المستضيفة لالجئيف السورييف  ةالعمال

 المتأثرة مف الالجئيف السورييف.   لممجتمعات المستضيفة في التنمية االقتصادية لممحافظة بشكل عاـ و
 

 ذات األولوية عمى ضوء الطرؽ التالية:  معايير اختيار القطاعاتو قد بنيت 
  احتساب مؤشر معامل توطف االستخداـ  -5
 معدؿ النمو لمقطاعات االقتصادية ومعدؿ مساىمتيا في الناتج المحمي االجمالي دراسة  -3
 في المحافظة  عممية التغذية الراجعة مف أعضاء لجنة التنمية المحمية -2

 
   احتساب مؤشر معامل توطن االستخدام (:1الطريقة )

 
 : ذات أىمية في اختيار القطاعات ذات األولوية المؤشرات التالية تعتبر

 
 التي تستحوذ عمى النسبة األعمى مف األيدؼ العاممة  األنشطة االقتصادية/القطاعات -5
 المولدة لفرص العمل والقادرة عمى جذب األيدؼ العاممة  األنشطة االقتصادية/القطاعات -3

 
 47" وىو:معامل توطن االستخدامتـ االعتماد عمييا الحتساب مؤشر " وبحيث

  
 رداذب أـ طاج نشاطعتبر ي، وىل تحميميافي المنطقة المراد  النشاط االقتصادؼمدػ تمركز الذؼ يظير  وىو ذلؾ المعامل
 وذلؾ باالعتماد عمى الصيغة التالية:و ويمكف قياس ،لأليدؼ العاممة

 
 ما =  نشاط اقتصادؼ/قطاعفي   االستخداـمعامل توطف  
 

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

  لأليدؼ العاممة وبامكانو استيعاب المزيد ذباج نشاط اقتصادؼ/قطاع عتبر ي    5<  االستخداـمعامل توطف إذا كاف 
  طارد لأليدؼ العاممة وليس بامكانو استيعاب المزيد نشاط اقتصادؼ/قطاع عتبر ي    5>  االستخداـمعامل توطف إذا كاف 
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 مفاهٌم أساسٌة حول طبٌعة االستثمار، د. اٌهاب ممابلة  
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  النمو لمقطاعات االقتصادية ومعدل مساىمتيا في الناتج المحمي االجماليدراسة معدل  (:2الطريقة )
 

االعتماد في احتسابيا عمى معدؿ الناتج القومي والدخل الشخصي لألفراد  تعتبر معدالت النمو لمقطاعات االقتصادية والتي يتـ
ختيار القطاعات ذات ال  مؤشرا   سابقةزيادة أو تراجع أو ثبات مقارنة  مع سنوات ىي في ىل  ليتبيف ومعدالت االستثمار

 في الناتج المحمي االجمالي. تمؾ القطاعات   باالضافة الى مقدار مساىمة  األولوية
 

 عممية التغذية الراجعة من أعضاء لجنة التنمية المحمية في المحافظة  (:3الطريقة )
 

مف قبل أعضاء لجنة التنمية والمستمرة اعتمدت المنيجية المتبعة في اختيار القطاعات ذات األولوية عمى أخذ التغذية الراجعة 
وذلؾ لغايات االجماع عمييا واالسترشاد أيضا  بأفكارىـ حوؿ القطاعات التي المحمية عمى كافة نتائج الطرؽ التي تـ اتباعيا 

 يمكف ليا أف تجذب عدد مف األيدؼ العاممة اذا ما تـ العمل عمييا وتطويرىا. 
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 المحمية التنمية االقتصاديةالقطاعات المختارة الستراتيجية   4.3
 

   احتساب مؤشر معامل توطن االستخدام (:1مطريقة )تبعًا ل
 

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

 
  2813للعام  المفرقمعامل توطن االستخدام لألنشطة االلتصادٌة فً محافظة (:  9جدول ) 

 
 3102-3102البرنامج التنموي لمحافظة اربد، وزارة التخطٌط والتعاون الدولً،  المصدر:

 
 باستثناء) اإلنتاجية القطاعات بيف ما) القطاعات الجاذبة لمعمالة والتي تستوعب المزيد مف األيدؼ العاممة فييا وبالتالي فاف

  كانت لمقطاعات التالية : واإلدارية العامة الوظائف
 2.18%وصمت الى  ستخداـا توطف معامل قيمة عمى حاز الذؼ: الزراعة قطاع -5
وأيضا في  %5.5الذؼ حاز عمى نسبة عالية مف العامميف في القطاع بالمحافظة بمقدار :النقل والتخزينقطاع  -3

 %7.8 المممكة بمقدار
وأيضا في  %5.3الذؼ حاز عمى نسبة عالية مف العامميف في القطاع بالمحافظة بمقدار :)التحويمية( الصناعةقطاع  -2

   %10.2المممكة بمقدار
 

(2%1)

         ن        م

(2)

   ب  ع          ن   

      ع         ك     

        ع          ن   

     ك 

(1)

   ب  ع          ن   

      ع                

        ع          ن   

        

     ع

2.18                              1.7% 3.7%   ز           ج         

1.75                              24.8% 43.5%      ة   ع          ع       ن         

1.39                              12.8% 17.8%    ع  م

1.08                              2.6% 2.8%  أل ش     خ      ألخ ى

0.53                              6.0% 3.2%    ش        ش ء  

0.71                              7.8% 5.5%    قل     خز ن

0.82                              5.0% 4.1% أ ش           بش       خ             

0.59                              15.4% 9.1%     ة             ز      الح     كب  

0.40                              0.5% 0.2% أ ش    أل      ع ش       ج   ع  خ     غ         

1.13                              1.5% 1.7% أ ش     خ                 م

0.25                              0.4% 0.1% أ ش        ن        ج        ه

0.21                              2.4% 0.5% أ ش             خ       غ     

0.52                              10.2% 5.3%         

0.33                              0.9% 0.3%    ع  ن     غالل        

0.44                              0.9% 0.4%           ك  ب ء    غ ز    بخ       ك   

0.06                              1.8% 0.1%    ع              

0.60                              0.5% 0.3%  أل ش     عق       أل    

1 

2 

3 
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والخاصة  5تبعا  لمطريقة رقـ  المحميةي استراتيجية التنمية االقتصادية التركيز عمييا ف مف المفضلوبالتالي فاف القطاعات التي 
 ىي:باحتساب مؤشر معامل توطف االستخداـ 

 

 
 48النمو لمقطاعات االقتصادية ومعدل مساىمتيا في الناتج المحمي االجماليدراسة معدل  (:2مطريقة )تبعًا ل

 
 ، مقارنو بحوالي (%3.3)مف تحقيق نمو في الناتج المحمي اإلجمالي بمغ حوالي  3154تمكف االقتصاد الوطني خالؿ العاـ 

 عمى القطاعات التالية: معدالت النموىذا وتوزعت ، 2012خالؿ العاـ  (%3.0)و 3152خالؿ العاـ  (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%       ق       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%         
 دائرة االحصاءات العامة المصدر:

 :3154خالؿ العاـ  نموًا ممحوظاً مف أبرز القطاعات التي حققت استنادا  الى النتائج أعاله نالحع أف 
                                                           

48
 دائرة االحصاءات العامة  

ا لت ادٌة المح ٌة التنمٌة استراتٌجٌة  

لطاع النمل 
 والتخزٌن

المطاع 
 الصناعً

المطاع 
 الزراعً
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  الزراعيالقطاع  -1

  7.5(% نمو بمغ) بمعدؿ( 
 الصناعيالقطاع  -2

   وىي: قطاعات فرعيةيتكوف ىذا القطاع مف ثالث  حيث )(%3.7 نمو بمغ) بمعدؿ 
 الصناعات التحويمية -
 الكيرباء والمياه -
 الصناعات االستخراجية -

  بشكل  الصناعات االستخراجيةالرتفاع إنتاج قطاع  نتيجة   انتاج القطاع الصناعيوجاء ىذا النمو في
 ((%27.6)بحوالي و ومف منتجي الفوسفات والبوتاس خاص 

  االنشاءاتقطاع  -3
   6.8(% نمو بمغ) بمعدؿ( 

 
 :3154خالؿ العاـ ممحوظ  تباطؤ شيدتومف أبرز القطاعات التي 

   النقل والتخزين واالتصاالتقطاع  -5
  1.6(% نمو بمغ) بمعدؿ( 

 
 نجد األتي: 3154خالؿ العاـ  المساىمة االقتصادية لمقطاعات في الناتج المحمي االجماليأما فيما يتعمق بمقدار 

 
 )22(%) بمعدؿ   بالمقدار األكبر في الناتج المحمي االجمالي الصناعات التحويميةتساىـ  -5
 )19(%) بمعدؿ   واالتصاالت بالمرتبة الثانية في المساىمة في الناتج المحمي االجمالي النقل والتخزينيأتي قطاع  -3
) بمعدؿ   بالمراتب التالية في المساىمة في الناتج المحمي االجمالي العقار والمال والتأمين والتجارةتأتي خدمات  -2

 عمى التوالي( 12%، 12%،13%
مف )انشاء، خدمات اجتماعية وشخصية، زراعة، كيرباء ومياه،  الباقيةالقطاعات الستة وال تتعدػ مجموع مساىمات  -4

   الناتج المحمي االجمالي.مف  %22مناجـ ومحاجر، فنادؽ ومطاعـ( 
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22%

19%

13%
12%

12%

6%
6%

4% 3%

2% 1%

      لعا    المسا مة الم ا ٌة  ً النات  المح ً 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

 

خالؿ تبعا  لمعامميف )معدؿ نمو القطاع و والمساىمة االقتصادية في الناتج المحمي االجمالي  وبترتيب القطاعات االقتصادية 
 :نجد اآلتي 3154العاـ 

 

 2814ترتٌب المطاعات االلتصادٌة خالل العام (:  11جدول ) 

             ع                  ع     ع  

      م                           

  ز        ق      غ ب            ك   قل     خز ن          

خ       عق      ش ء  

ـ أ  ن خ         ل       خ                  شخ   

    ة             ز      ة             ز  

  ك  ب ء       ه   ش ء  

               م  خ                  شخ   

ـ أ  ن  ز        ق      غ ب            ك خ         ل    

خ       عق    ك  ب ء       ه

   قل     خز ن                م         

                                 م

     ع  /   ش                ب   ب  ً 

 
 

  

 األ  ى

 األلل
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والخاصة  3تبعا  لمطريقة رقـ  ي استراتيجية التنمية االقتصادية المحميةالتركيز عمييا فوبالتالي فاف القطاعات التي مف المفضل 
 ىي: معدؿ النمو لمقطاعات االقتصادية ومعدؿ مساىمتيا في الناتج المحمي االجماليب
  

 )معدؿ نمو مرتفع، مساىمة قطاعية مرتفعة( القطاع الصناعي -1
 معدؿ نمو مرتفع() قطاع االنشاءات -2
 ()معدؿ نمو مرتفع الزراعيالقطاع  -3
 )مساىمة قطاعية مرتفعة( النقل والتخزينقطاع  -4

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

  القطاع الصناعي -1
  القطاع الزراعي -2
  والتخزينقطاع النقل  -3

 عممية التغذية الراجعة من أعضاء لجنة التنمية المحمية في المحافظة  (:3مطريقة )تبعًا ل
 

 تـ االتفاؽ عمى اآلتي: (3( و الطريقة )5ة )قينتائج الطر  حوؿأخذ التغذية الراجعة مف قبل أعضاء لجنة التنمية المحمية  عند
 

لتكوف تمؾ القطاعات ىي ( في اعتماد القطاعات االقتصادية ذات األولوية 3( و )5االجماع عمى مخرجات الطريقة ) -5
 لممحافظة.  ؿ استراتيجية التنمية االقتصادية المحميةأبرز القطاعات التي سيتـ التركيز عمييا خال

كقطاع اضافي لتمؾ القطاعات نظرا  اليماف المجنة بأنو مف الممكف لذلؾ أيضا  " القطاع السياحياالجماع عمى ادراج " -3
 ه في المحافظةؼ العاممة اذا ما تـ العمل عميو وتطوير مف األيدكبير جذب عدد ييساىـ في التنمية وأف القطاع أف 

 مختمف إلى تعود والتي ،والقصور الصحراوية األثرية المواقع مف العديدخصوصا  لما تتمتع بو المحافظة مف توفر 
   .جاواقصر و  برقع قصرو  وصبحا، السرب، وأـ األثرية، الجماؿ أـ ومنيا: مدينة العصور
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 المفرق في محافظة  يةوالفرص والتحديات لقطاعات التنمية ذات األول .5

  القطاع الزراعي   1.5

 الفرص 1.5.5
  تكوف  أف ُيؤىميا بالمممكة الزراعية الحيازات مساحة إجمالي مففي المحافظة  نسبة المساحات القابمة لمزراعةاتساع 

 االكتفاء نسب وتعزيز الزراعي زيادة االستثمار في األراضيتمؾ الستغالؿ  كل الفرص استغمت إذا ميما   زراعيا   قطبا  
 . الزراعية الصناعات لقطاع مدخالت اإلنتاج مف الكثير وتوفير الغذائي، األمف الذاتي ودعـ

 
 مف مجمع الثروة الحيوانية في المممكة.  %22شكل ة تميم ةحيوانيروة بث المحافظة متعتت 

 
  الغذائي.  االنتاج بقطاع الزراعي أو الحيوانياإلنتاج  يمكف استغالليا لربط التي االستثمارية األفكار مفوجود عدد 

 
 قدرة  يمنحيا مما والتفاح البندورة ومنيا العالية الجودة ذات الزراعية المحاصيل إنتاج في نسبية بميزة المحافظة متعتت

 السمع كافة إنتاج في النسبية الميزة والدولية، وخاصة اذا استغمت تمؾ العربية األسواؽ دخوؿ ويسيل عالية تنافسية
 اإلنتاج مجاالت عدد مف في االستثمارية الفرص مف عدد خمق وبالتالي إنتاجيا، في التفاح أو البندورةيدخل  التي

 المختمفة ومنيا: 
 وغيره والنكيات التفاح ورقائق والحمويات بأنواعو والخل والتفاح المجفف والمربى العصائر 
  رب البندورة وعصير البندورة والبندورة المجففة 

 
  أىميا مختمفة قطاعات قبل مف النباتات الطبية المطموبة أنواع كافة إلنتاج مييأة جعميات غنية تربةالمحافظة  تحوؼ 

 .الكيماوية التجميل والصناعات مستحضرات وصناعة األدوية وصناعة الغذائية الصناعات قطاع
 

  ذات قيمة عالية.  فرص عملقدرة القطاع عمى خمق 
 

  لزيادة المحصوؿ مف المتدنية النوعية ذات المنتجات يمكف تفعيميا الستغالؿ التي االستثمارية األفكار مفوجود عدد 
 المجففة والمطيية أو الفواكة والمجمدة والمعمبة المجففة الخضروات ومنيا عمى سبيل المثاؿ تصنيعالمضافة.  القيمة
 المجمدة. أو
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 التحديات 1.5.3
 

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

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

 ىذه أىمية مف الرغـ عمى والتغميف التعبئة عممية في متقدمة بتكنولوجيا استثمارات إلى المحافظة افتقار 
 . والدولية واإلقميمية المحمية األسواؽ إلى في الوصوؿ الحمقة

 العممية ضعف وكذلؾ ،والحيواني باإلنتاج النباتي الخاصة التسويقية والعممية التسويق منظومة ضعف 
مما يحد مف القدرة عمى الوصوؿ الى األسواؽ  المنتجات بيذه ذات العالقة الغذائية لمصناعات التسويقية

 الداخمية والخارجية. 
 

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

 في المحافظة. وبحاجة الى تشجيع عالقات الشراكة في ذلؾ الجانب بيف القطاع الخاص والعاـ.
 

  لممارسة الميف الزراعية باعتماد برامج التدريب المستمر  الشباب لتييئة متخصصة تدريبيةبرامج  ريتوفضعف في
 والتدريب أثناء العمل لضماف االستمرار في تطويرىـ وتزويدىـ بالميارات الالزمة في ىذا القطاع. 

 
  مراكز البحوث مف جية والمزارعيف مف جية أخرػ والذؼ أدػ الى اعتماد أنماط  ما بيف الزراعي االرشادغياب

 زراعية تقميدية ال تتالءـ في كثير مف الحاالت مع مناخ المنطقة.  
 

  الكافية حوؿ فرص العمل المتوافرة في القطاع ونقص الكادر االرشادؼ المتخصص.   المعموماتغياب 
 

 لعمراني عمى حساب األراضي الزراعية وتدىور األراضي بسبب سوء سياسات الزراعية والتوسع ا تفتت الممكيات
 االستعماؿ. 

 
 األعالفوارتفاع أسعار  الطاقةمستمزمات االنتاج الزراعي وارتفاع تكمفة  ارتفاع أسعار . 

 
 مكافحتيا وصعوبة الزراعية اآلفات انتشار. 

 
 الزراعية والمائية والبيئية بشكل مستمر ومعمق عف طريق وحدات متخصصة.  انعدام اجراء البحوث 

 
 قدرة  ضعفو خالؿ األعواـ السابقة.  لالنتباه وممفت كبير المسجمة وبشكل الزراعية الشركات أموال رؤوس حجم تراجع

 الميسرة.  القروضحصوليـ عمى  وصعوبة اراضييـ. استصالحالمزارعيف المالية عمى 
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 مياه حصادآليات وتقنيات  نقصب المشكمة تفاقـو  كثيرا، عمييا يعتمد التي الجوفية المياه واستنزاف المياه شح 
 .األمطار

 
  مف القرػ الزراعية بحثا عف وظائف في القطاع الخاص. المياجرينتزايد عدد 

 
 ظيرت مجموعة جديدة مف التحديات في القطاع الزراعي في المحافظة ومف أبرزىا:  ألزمة السوريةوبعد ا

 السورية األراضي إغالؽ بعد سيما ال لممنتجات الزراعية النقل تكاليف ارتفاع  
   نظرا لتوقف الحصوؿ عمى البذور واألسمدة وغيرىا مف المستمزمات  السورية األزمةبعد ارتفاع تكاليف االنتاج

 مف المدف السورية بأسعار منخفضة الزراعية
 نتيجة ارتفاع الطمب حصوؿ تضخـ في أسعار المنتجات 
  31مف االنتاج الزراعي الى سوريا بمقدار  حجـ التصديرانخفاض % 
 غالبية عمى تستحوذ التي الوافدة العمالة مف األردنية العمالة لحماية الكافي الجيد بذؿب الحكومة عدـ قياـ 

 رعة الزا قطاع في العمل فرص
 

   النقل والتخزيفقطاع  1.3

 الفرص 1.3.5
 عمى وزاد مف أىميتو االستراتيجية القطاع ىذا في النشطة الحركة عزز قد المفرؽ  لمحافظةالمميز  الحدودي الموقع 

 العربية والدوؿ المجاورة المحافظات مع المفرؽ  محافظة تربط شبكة طرق واسعةوجود المممكة، باالضافة الى  مستوػ 
مختمف  في والمنتجات والخدمات األفراد لحركة ميما   عنصرا   و التي تعتبر)سوريا العراؽ، الحدودية )السعودية،

 الذؼ يمكف استغاللو لعدة غايات استثمارية.، األمر االتجاىات
 

 التى  الموجستيةالمرافق  مثل واسعة مساحات تتطمب التي االستثمارية ُيؤىميا لممشاريعلممحافظة  المساحة امتداد
تخطيط وتنفيذ ومراقبة التدفق والتخزيف الكفء والفعاؿ لمبضائع وما يتعمق بيا مف معمومات وذلؾ مف نقطة بتعنى 

 المنشأ إلى نقطة اإلستيالؾ.
 

  ق الزيادة في معدالت نمو التجارةتحقيو  نوعيتيا وتحسيف النقل خدمةلتنظيـ  اتحاد نقلضرورة تأسيس . 
 

  لتحسيف منظومة النقل، بما يتطمب التسويق المستمر والمتواصل لمشبكة ودراسات السوق ابحاث استخداـ . 
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 التحديات 1.3.3
 التبريد الحديثة في تقنياتال استخداـ مستوػ  تدني 

  
 نقص الكوادر المحمية المؤىمة الدارة الموجستيات  )الفجوة بيف العرض والطمب( في المحافظة 

 
 الباصات حركة انتظاـ عدـ 

 
 الموجودة النقل خطوط ضعف 

 
 ظيرت مجموعة جديدة مف التحديات في قطاع النقل والتخزيف في المحافظة ومف أبرزىا:  ألزمة السوريةوبعد ا

 اغالؽ الطرؽ وعدد مف المعابر الحدودية 
  انخفاض األماف عمى الطرؽ 

 

  القطاع الصناعي   1.2

 الفرص 1.2.5
 

 باألردف تنموية مناطق خمس بيف مف واحدة وىي "التنموية الممك حسين بن طالل منطقة" عمى المحافظة تشتمل 
 االستراتيجي الجغرافي بموقعيا تتميز الصناعة والموجيستيؾ والخدمات المجتمعية، والتي االستثمارات جمب ىدفيا

اذا ما تـ استغالليا بالشكل  المنطقة في التجارؼ  لمتبادؿ مركزا منيا يجعل قد والذؼ والنقل لإلنتاج الصناعي
العمل عمى و  .والسعودية والعراؽ، وسوريا، األردف، بيف تربط كبيرة شبكة طرقية عمى لتواجدىا نظرا وذلؾ ،الصحيح

بيدؼ توطيف لتقدـ لمبيئة االستثمارية المتواجدة داخل المنطقة التنموية دعما  اقتصاديا  محفزا   انشاء منطقة حرة
 .المزيد منيااالستثمارات وجذب 

 
 البالستيكية، الكرتوف، والعبوات كصناعة الصناعة قطاع في في المنطقة التنموية االستثمارات تركز أغمب 

 .والكابالت الغازية، والمشروبات
 

 موحدة حركة إيجاد في ساىـ قد الصناعة قطاع في الرائدة محافظة الزرقاء مف بالقرب المفرؽ  محافظة موقع 
 . المجاؿ ىذا في المحافظتيف بيف وتكاممية

 
  لمضريبة عمى الدخل الخاضع   %5)كاالعفاء  لممنشآت التنموية المناطقمف قبل المميزات الممنوحة وجود عدد مف 

الضريبة  مف واالعفاء استيرادىا أو بشرائيا المسجمة المؤسسة تقـو التي والخدمات السمع الضريبة عمى مف واالعفاء
نشاء بناء في الداخمة والتجييزات واآلالت والمعدات المواد جميع عمى  .(المنطقة في المقامة المشاريع جميع وتجييز وا 
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 المتجددة الطاقات مثل واسعة مساحات تتطمب التي االستثمارية ُيؤىميا لممشاريع لممحافظة، المساحة امتداد 
 و والزيواليت، البركاني والتفل الطبيعي، كالغاز أخرػ  موارد عدةباالضافة الى توافر  .والمرافق الموجستية والصناعة

 التي يمكف استغالليا.  الحجر الجيرؼ 
 

  مف الممكف استغالليا.  حاضنة لريادة األعمالتوافر 

 التحديات 1.2.3
 

 جديدة البنكية عمى قروض االئتماف األمر الذؼ يقف عائقا  في وجو تمويل االستثمارات ال االرتفاع في نسب الفائدة
 في القطاع الصناعي.  االستثمارات القائمةوتوسع 

 
  منتجاتيـ محميا واقميميا. تسويق، وعدـ قدرة الحرفييف عمى التصديروخاصة فيما يتعمق بأسواؽ الركود العاـ الحاصل 

 
 التي المتوسطة الفنية الميارات توفر ضغوطات عمىمما يوقع  الميني التدريبقطاع  في المسجميف نسبة انخفاض 

 .المحمي السوؽ  متطمباتو  الميني تدريببيف ال موائمة وبالتالي ال يوجد. اإلنتاجية المشاريع تحتاجيا
 

 مؤسسات تمؾ  في لتدني أجور العمالةنظرا  لعمالة االردنيةفي المدف الصناعية مف قبل ا ضعف اإلقبال عمى العمل
 المدف وغياب الحوافز

 وقمة حجـ الصناعات الصغيرة والمتوسطة.   الزراعية  الصناعيةرات  االستثما ضعف 
 

  القطاع السياحي  1.4

 الفرص 1.4.5
 

 وأـ األثرية، الجماؿ أـ مدينة ومنيا: العصور مختمف إلى تعود والتي ،األثرية المواقع مف العديد المحافظة يتوفر في 
   .وجاوا برقع كقصر الصحراوية القصور مف كبير عدد وكذلؾ وصبحا، السرب،

 

 التحتية  البنية في االستثمار خالؿ مف الفرص ُكل استغمت إذا ُمتطورة سياحية صناعة لقياـ صمبة قاعدة وجود
 واإلرشاد وتطوير الترويج وحمالت ترفييية نشاطات مف السياحي لمقطاع الداعمة الصناعات وتطوير السياحية
  الحرفية. والصناعات المصايف

 
 نجـو  5و  4و  2فئة  مف))الفنادؽ المصنفة اإليواء لمراكزالمحافظة  حاجة . 

 
  باالضافة تنبثق عنيا ىيئة متخصصة في الفنوف الشعبية والتراث الحضارؼ  نقابة ألصحاب الحرف اليدويةإيجاد .

 تراثي.  مجمع أو سوؽ  الى إقامة
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 التحديات 1.4.3
  والمتاجر الحرفية المطاعـ وتوزيع وعدد السياحة قطاع في المستثمرة األموال رؤوس يخص ما في ضعفوجود  

 مقارنة مع حجـ المواقع السياحية واألثرية الموجودة. الترفييية والوسائل
 

 األثرية المواقع وترميـ لصيانة المتاح التمويلالسياحة في المحافظة و خاصة تطوير قطاع  انخفاض مخصصات. 
 

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

 .  األحياف مف كثير
  

 لممواقع السياحية  برامج سياحية شاممةعدـ وجود لممحافظة سياحيا  وخاصة منطقة رحاب، و  ضعف الترويج السياحي
  في المحافظة.

 حوؿ أىمية قطاع السياحة وعدـ دمج المحافظة ومناطقيا السياحية ضمف برامج األردف السياحية،   غياب الوعي
 باالضافة الى ضعف الثقافة السياحية لدػ المواطنيف والعامميف في ىذا المجاؿ. 

 
 تغرؼ  التي والترفييية السياحية االستثمارات  وقمة السائح احتياجات تمبي)خدمات سياحية(   خدمات وجود عدم 

 . طويمة لفترات المحافظة في لالقامة السائح
 رأس نوعية والضيافة، مما يؤثر عمى السياحة مجاالتب الخاص التدريب الميني مجال في نقصالمحافظة مف  تشكو 

 المتوافرة في ذلؾ القطاع.  الميارات وجودة البشرؼ  الماؿ
 

 (المحمية والتذكارات واليدايا التحفمف ) السياحي المنتج ضعف في . 
  



 

 

52 

 المراجع .6
 

 3151-3152، وزارة التخطيط والتعاوف الدولي، المفرؽ البرنامج التنموؼ لمحافظة  .5
 3151خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية، وزارة التخطيط واألمـ المتحدة، .3
  3131رؤية واستراتيجية األردف الوطنية  .2
 3154، تقرير تأثير أزمة الالجئيف السورييف عمى سوؽ العمل في األردف، منظمة العمل الدولية .4
 FAFO ،  3151تأثير الالجئييف السورييف عمى سوؽ العمل األردني،منظمة العمل الدولية و  .5

 UNDP ،2014تقييـ احتياجات البمديات،  .1
أثر أزمة الالجئييف السورييف عمى الخصائص االقتصادية واالجتماعية لألسر في المجتمعات األردنية المستضيفة في  .7

 UNDP ،2013محافظتي اربد والمفرؽ، 
 3152مراجعة تقييـ االحتياجات لتأثير األزمة السورية، وزارة التخطيط واألمـ المتحدة، .2
 2009جاني لالستشارات والوكالة األمريكية لمتنمية المحمية، ، دالمفرؽ العرض والطمب في سوؽ العمل في  .4

 3154التأثيرات االقتصادية واالجتماعية لالجئيف السورييف في األردف، د.خالد الوزني،  .51
 3154مشروع الخارطة االستثمارية لمحافظات الشماؿ، المعيد العربي لمتخطيط و ىيئة االستثمار،  .55
 3152آلثار المترتبة عمى التنمية البشرية المستدامة في األردف ولبناف، نتالي بوشة، تتبع ومعالجة ا -األزمة السورية .53
اآلثار االقتصادية واالجتماعية ألزمة الالجئيف السورييف عمى االقتصاد األردني، المجمس االقتصادؼ واالجتماعي،   .13

 3153 د. خالد الوزني،

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 

53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحمية استراتيجية لمتنمية االقتصاديةنحو 
 لمحافظة المفرق 

 
 6108-6106لألعوام 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

6106



 

 
  



 

 

55 

رؼش٠فبد ػبِـخ 
49

 

 ىذا التقرير المعاني المخصصة ليا ما لـ تدؿ القرينة خالؼ ذلؾ:يكوف لمكممات التالية الواردة في 

ىي آلية وأسموب لمتعمـ ييدؼ الى التعمـ مف اآلخريف مف خالؿ مالحظة نماذج وأساليب األداء المتميزة  المقارنات المرجعية:

 دة تساىـ في التطوير.  لمجيات التي لدييا خبرات في مجاالت محددة أو مف نفس القطاع بيدؼ الوصوؿ الى أفكار جدي

 وتكوف عادة عمى شكلتنطمق مف القيـ والمعتقدات ىي نظرة بعيدة المدػ عف الحالة المستقبمية المرجوة لممحافظة،  الرؤية:

 عف أربعة أسئمة محددة: أيف ترػ المحافظة نفسيا بعد سنوات، ماذا توفر، ومف أجل، وفي أؼ مجاؿ. عبارة قصيرة تجيب

)وضع الخطة االستراتيجية ومف ثـ عممية تنفيذىا عمميات تحكـ األساسية التي ىي الثوابت  ية األساسية:المبادئ التوجيي

السياسات وتصميـ عمميات وضع تعتمد عمى أساسيا ستمثل الدوافع الحقيقية األصمية التي و انتياء بعمميات المتابعة والتقييـ( 

 وصياغة المبادرات.  العمميات واالجراءات 

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

 لموصوؿ إلييا وتحقيقيا. يتـ السعياألىداؼ طويمة األجل التي 

ي وتكوف بمثابة تفاصيل التي تندرج تحت لواء محور استراتيجو ىي حزمة مف األىداؼ طويمة األجل  الغايات االستراتيجية:

 .لموصوؿ الييا وتحقيقيا يتـ السعيعامة لو ويندرج تحت الغايات األىداؼ. وتمثل الغايات النيايات التي 

تندرج تحت الغايات االستراتيجية وتكوف قصيرة األجل وتحقيق مجموعة مف األىداؼ يعني تحقيق   األىداف االستراتيجية:

  .المحافظةاالستراتيجية يساىـ في تحقيق رؤية  غاية وتحقيق مجموعة مف الغايات
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 ىي األىداؼ )المحددة، القابمة لمقياس، القابمة لمتحقق، المنطقية، المحددة بزمف(،   :SMARTاألىداف االستراتيجية الذكية 

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

 اليو وتحقيقوىدؼ محدد: يحدد اليدؼ ما يراد الوصوؿ  -
 ىدؼ قابل لمقياس: ىدؼ يمكف قياس مقدار تحقيقو أو عدـ تحقيقو -
 ىدؼ قابل لمتحقق: ىدؼ يمكف انجازه -
 ىدؼ منطقي: ىدؼ يمكف تحقيقو بالموارد المتاحة -
 ىدؼ محدد بزمف: ىدؼ محدد بفترة زمنية متوقعة لتحقيق اليدؼ  -

 
 . ق اليدؼ المدرجاألفكار الالزمة لتحقي /مجموعة المشاريع  المبادرات:

 
، ويمثل حالةتمؾ في إظيار التغيرات الحاصمة في  تساعدمعينة و عمى مدػ فترة زمنية  قابمة لمقياسوحدة معمومات  :مؤشرال

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

  المفرق لمحافظة  المحمية االقتصاديةأىداف استراتيجية التنمية   7.1
الجئ  628,175مميوف نسمة، منيـ  1.4مع دخوؿ األزمة في سوريا عاميا الخامس، فقد أصبح عدد السورييف في األردف 

 524411مسجل في مختمف مناطق المممكة ضمف بيانات المفوضية السامية لألمـ المتحدة لشؤوف الالجئيف، ىذا وتوزع 
 مف إجمالي الالجئيف في المممكة.  %5010.48الجئ في مناطق محافظة المفرؽ المختمفة، وبنسبة شكمت 

 
األعباء ما يتعمق باألوضاع المالية العامة في المحافظة جراء األمر الذؼ أدػ الى مضاعفة األعباء عمى المحافظة، ومف تمؾ 

زيادة االنفاؽ الحكومي لتوفير احتياجات الالجئيف باإلضافة الى ازدياد األثار االقتصادية السمبية المترتبة مف تضخـ ومحدودية 
 الموارد المجتمعية ومنافسة في سوؽ العمل. 

 
ي المحافظة وخاصة في المجتمعات المستضيفة حيث ارتفعت نسبة البطالة لتصبح ف قطاع العملوكاف مف الممحوظ مدػ تأثر 

  51أعمى مف المتوسط العاـ لممممكة وأعمى مف عدد مف المحافظات.
 

لمعالجة  استجابة لحاجة المحافظة الداعية "المفرق لمحافظة  المحمية استراتيجية التنمية االقتصاديةتطوير "جاء العمل عمى 
 مف األزمة السورية، وكاف ذلؾ ضمف غايات أساسية وىي: المجتمعات المستضيفةوخاصة في  العملقطاع تأثر 
 

  .التشغيلمراجعة كافة استراتيجيات التنمية السابقة والخطط الوطنية والسياسات مف منظور  .5
وضع نيج موجو بشكل أكبر نحو تنمية المجتمعات المستضيفة المتضررة لمسنوات الثالث القادمة مف أجل خمق   .6

التوجيات واألىداؼ فرص عمل ليـ وتعزيز انتاجيتيـ ونمو األعماؿ في تمؾ المجتمعات، مف خالؿ منظومة مف 
 .واضحة  رؤيةالمنبثقة مف  االستراتيجية

تيدؼ لتوحيد كافة الجيود المحمية الممثمة بمجنة العمل  المبادراتدمة تتضمف مجموعة مف لمسنة القاخطة تنفيذ تقديـ  .7
 .االستدامةالخاصة عمى مستوػ المحافظة لتحقيق االستراتيجية وتعزيز قدرتيا لمتكيف مع األزمة وتحقيق بعد 

األمور المتعمقة  بالتطوير خاصة المحمية لضماف استمراريتيا وارشادىا في الستدامة عمل لجنة التنمية وضع نيج  .8
 .باستغالؿ الموارد وبناء العالقات والشراكات
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 وبٌانات المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشإون الالجئٌن 2815خطة االستجابة األردنٌة لألزمة السورٌة، وزارة التخطٌط واألمم المتحدة،   
51

الجتماعٌة لألسر فً المجتمعات األردنٌة المستضٌفة فً محافظتً اربد والمفرق، أثر أزمة الالجئٌن السورٌٌن على الخصائص االلتصادٌة وا 
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  المفرق لمحافظة  المحمية منيجية اعداد استراتيجية التنمية االقتصادية  7.2
 

الرؤية  لبمورة ُيستخدـ عممي منيج عمى "المفرق لمحافظة  المحمية استراتيجية التنمية االقتصادية" اعتمدت عممية تطوير
لتحمل المستضيفة لالجئيف السورييف لممجتمعات المحمية  رفع القدرة االقتصاديةعممية ل االستراتيجية واألىداؼ والتوجيات

 والتي ،تمؾ المجتمعات وتوقعات احتياجات عمى التركيز خالؿ مففي تمؾ المجتمعات  تأثر سوؽ العمل عف األوضاع الناتجة
 المعنييف كافة إلى إيصاليا عمى والعمل المجتمعية، والمبادرات العمميات مف محددة عمل منظومة خالؿ مف تطبيقيا سيتـ
 عمى " المحمية "استراتيجية التنمية االقتصادية إعداد عممية اعتمدت .المستدامة االقتصادية لمتنميةفرص  وخمق جيودال لتوحيد

 :التالية المنيجية
 صحتيا مف والتأكد البيانات جمع  
   مراجعة وتحميل محتوػ وثائق الخطط االستراتيجية الوطنية والمحمية ذات العالقة 
 لجنة العمل الخاصة مف ممثمي المؤسسات المعنية في المحافظة  مع وورش العمل  النقاشية والمجموعات المقاءات

 والتي ركزت عمى استخداـ كافة األفكار المتاحة واالستفادة مف خبرات المشاركيف 
 ء عمى التجارب السابقة و االسترشاد بالممارسات الفضمى في التخطيط االستراتيجيالبنا 

 
لقد حرص الفريق االستشارؼ خالؿ منيجية العمل المتبعة عمى أف تكوف الخطة االستراتيجية المستيدفة ىي طميعة لجيود 

مف قبل ورش عمل )خموة استراتيجية( العمل اجراء  مشتركة بيف الجية االستشارية وفريق لجنة التنمية المحمية. حيث تطمب
في البحر الميت، حضرىا ما  2815، آب 13 -12في الفترة الواقعة بيف الجية االستشارية مع فريق لجنة التنمية المحمية 

 ىذه الورش الى: ىدفتعضو، حيث  23يقارب 
لتمكينيـ مف بناء خططيـ واستراتيجياتيـ  عممية التخطيط االستراتيجيبناء قدرات لجنة التنمية المحمية في  .1

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

 (.   3152-3151تراتيجية لمثالث سنوات القادمة )المحاور والغايات واألىداؼ االس
مف تمقاء  ليتمكنوا مف تعبأتيا التنفيذية لفرؽ عمل لجنة التنمية المحمية نموذج خطة العملتقديـ التدريب عمى  .4

 أنفسيـ بعد ورشة العمل.
جيات رسمية محمية كالبمديات  المشارؾ في اعداد االستراتيجية أعضاء ممثميف لعدة 52فريق لجنة التنمية المحميةىذا وتضمف 

ووزارة الداخمية والزراعة والصناعة والتجارة والتنمية االجتماعية والبيئة وصندوؽ التنمية والتشغيل ومؤسسة االقراض الزراعي 
حمي. والمركز الوطني لمبحث واالرشاد الزراعي وغرفة التجارة ومركز إرادة وبنؾ التنمية باالضافة الى أعضاء مف المجتمع الم

بعد انتياء ورش العمل  خطة العمل التنفيذيةمف أعضاء المجنة العداد  فرؽ عمل خاصةكما تـ الحرص أيضا  عمى تشكيل 
المقررة  وتبعا  لجداوؿ اجتماعات محددة تـ الخروج منيا بأجزاء خطة العمل التنفيذية، والتي تـ اعتمادىا فيما بعد مف قبل كافة 

 ة بشكميا النيائي المعروض ضمف ىذه الوثيقة.  أعضاء لجنة التنمية المحمي
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 :يمي ما " المحمية "استراتيجية التنمية االقتصادية  اعداد مراحل تضمنت

 : عرض وتحميل الواقع االقتصادي لمحافظة المفرق القسم األول -

 :تحميل محركات النمو في المحافظة مف 
 )اقتصاد، قوػ عاممة، تعميـ وميارات، بيئة األعماؿ(        

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

 صياغة االستراتيجية :القسم الثاني -

 والمبادغ التوجييية األساسية والمحاور االستراتيجية الرؤية وضع  
  االستراتيجية واألىداؼ التوجياتصياغة  
 لوصف المبادرات الواجب تنفيذىا خالؿ السنة األولى مف عمر  األولى لمسنة التنفيذية الخطة اعداد

 االستراتيجية  
 باالستراتيجيات الوطنية المتوافقة  االستراتيجية واألىداؼ الخطة محاور ربط 

 :التالية العمل خطوات عمى االستراتيجية الخطة إعداد عممية تضمنت

 لمخمس سنوات القادمة. الرؤية المستقبمية لممحافظةصياغة  -0

استنادا الى الثوابت األساسية التي مف المتوقع أف تحكـ عمميات وضع منظومة المبادئ التوجييية األساسية صياغة  -6
 االستراتيجية ومف ثـ تنفيذىا، انتياء بعمميات المتابعة والتقييـ. 

( باالعتماد عمى ما تـ 2818-2816لمثالثة سنوات القادمة ) المحاور والغايات واألىداف االستراتيجيةوضع  -3
جييية أساسية، وما تـ اجراؤه مف اجتماعات ولقاءات مع أعضاء لجنة التنمية صياغتو مف رؤية ومنظومة مبادغ تو 

 االجتماعي لممحافظة. -المحمية، و تحميل شمولي لمواقع االقتصادؼ

 المطموبة. المبادرات /لمسنة األولى مف االستراتيجية متضمنة نوعية األنشطة  خطة العمل التنفيذيةاعداد  -4

عمى المستوػ االستراتيجي لمنظومة األىداؼ االستراتيجية التي تـ وضعيا ولغايات  مجموعة من المؤشراتوضع  -5
 متابعة تحقيق تمؾ األىداؼ. 

 

 

 



 

 

60 

 

 

 خطوات عمل عملٌة اعداد استراتٌجٌة التنمٌة االلتصادٌة المحلٌة لمحافظة المفرق (:  1رسم ) 
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 اٌشؤ٠خ  ٚاٌّجبدئ اٌزٛخ١ٙ١خ األسبس١خ ٌالسزشار١د١خ  .8

 محافظة المفرؽ لمتنمية االقتصادية رؤية   2.5
 

انبثقت الرؤية المصاغة لمحافظة المفرؽ مف قبل أعضاء لجنة التنمية المحمية انطالقا  مف نظرتيـ بعيدة المدػ عف الحالة 
 : التاليةبالرؤية المستقبمية المرجوة لممحافظة وخاصة مف المنظور التشغيمي. وبناء عمى منطقية ىذا التفكير، تـ الخروج 

 
"تحسيف الرفاه االجتماعي في المحافظة بالحد مف البطالة عف طريق خمق فرص عمل لمشباب وتشجيع االستثمار في كافة 

 المجاالت االنتاجية بالتعاوف بيف شركاء التنمية"
 

 المبادغ التوجييية األساسية   2.3
 

الالزمة لتحقيق نجاح اعتمدت عممية صياغة المبادغ التوجييية األساسية عمى تمؾ الثوابت األساسية والدوافع الحقيقية األصمية 
، عمميات )وضع الخطة االستراتيجية ومف ثـ عممية تنفيذىا انتياء بعمميات المتابعة والتقييـ(والتي ستحكـ  الخطة االستراتيجية

، وشممت تمؾ المبادغ ـ العمميات واالجراءات أو صياغة المبادراتأو تصميمميات وضع السياسات عستعتمد عمى أساسيا و 
  الثوابت التالية: 

 تحمل في الفاعمة والمشاركة الجماعي العمل مبدأ يعزز الذؼ التشاركي بالنيج العمل مبدأ فعيلبتوذلن  :الت اركٌة .1
 .لمموارد األمثل واالستخداـ المسؤولية

 

تهدف الى رفع لدرات األفراد وتطوٌرها لتؤهٌلهم  كعممية تفاعمية تنمويةوذلن بالحرص على التمكٌن  التمكٌن: .2

 لتحمٌك جوانب التنمٌة. 
 

بااللتزاـ بالواقعية باألىداؼ والمبادرات والمشاريع المصاغة  وذلن الوالعٌة  ً ال رح ومرا ا  بٌئة المجتمع المح ً: .3
  المحمي لمتمكف مف تحقيقيا.والمنسجمة مع احتياجات المجتمع 

 

بالتأكيد عمى ضرورة االستمرار في كافة الجوانب مف موارد )اقتصادية، مجتمعية، بيئية( ونظـ  وذلن ا ستدامة: .4
 .االرتقاء بنوعية حياة كافة فئات المجتمع في الحاضر والمستقبل شاممة بيدؼ

 

بالحرص عمى العدالة المناطقية في التنمية االقتصادية واالجتماعية مف خالؿ المبادرات  وذلن العدالة  ً التوزٌع: .5
  والمشاريع الموجية بشكل عادؿ بيف كافة مناطق المحافظة.

 

 .بذلؾ األكيدة والقناعة المحمي المجتمع تطوير صوب والعمل باالنتماء واإليماف المخمص الشعورب وذلن الموا نة: .6
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لزيادة القدرة عمى في تقديـ الخدمات  وابتكار الحموؿدعـ التفكير االبداعي  بالتركيز عمى وذلن وا بدا :ا بتكار  .7
 وتنمية المجتمع بشكل فعاؿ.   المقدمة الخدماتمواجية التحديات وضماف البقاء واالستمرارية وتطوير جودة ونوعية 

 

 مفه أو اتجا جانب ألؼ واإلنقياد التحيز وعدـ العمل داقيةومص الجاد العمل أسس تفعيلب وذلن ال فا ٌة والمساءلة: .8
 المياـ تنفيذ عند بالمسؤولية الشعور وأىمية المبادرة زماـ حمل ، والمجتمعي والتطوير التنمية دعائـ يقوض أف شأنو

 .واألعماؿ
 

تحسيف االقتصادؼ في كافة القطاعات و التنويع قوؼ بيف الرتباط االالتأكيد عمى ب وذلن التنو  ا لت ادي والتنا سٌة: .9
 .لممجتمع وتنميتوقدرة االقتصاد عمى توليد الثروة )اإلنتاجية( وتعزيز مستويات المعيشة 

 
 

باتقاف الخدمة  ال بد مف ضرورة االلتزاـ ،مضافة القيمة ال وتعزيزمتميزة  خدماتوصوال  الى تحقيق  وذلن لٌ  العمل: .18
 والتميز.الريادة تحقيق عد عمى مما يسا بأعمى مستويات المينية

 

ق مبدأ المشاركة العامة في صناعة القرار وبمورة االولويات التنموية بحيث تصاغ يتحقبالسعي الى  وذلن :الالمركزٌة .11
  .عادؿ عمى الفرصالتنافس الالعدالة االجتماعية و لتحقيق مف قبل المجتمع المحمي 

 

اكمية المؤسسية المتمثمة بعدالة معاممة كافة الجيات ذات العالقة مبادغ الح بالسعي الى تحقيق وذلن المؤسسٌة: .12
وتسيل إيجاد عممية  المحافظةوالشفافية والمسائمة في العالقات ، لموصوؿ إلى األىداؼ التي تصب في مصمحة 

  .عمى استغالؿ مواردىا بكفاءة المحافظةمراقبة فعالة وبالتالي تساعد 
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 االلزصبد٠خ اٌّس١ٍخ ٌّسبفظخ اٌّفشق ١٘ىً اسزشار١د١خ اٌز١ّٕخ  .9

 المحاور االستراتيجية   4.5
 

 بعيف المحاور ىذه أخذ تـ  وبحيث  ،ولالستراتيجية لمعمل كمرتكزات محاور استراتيجية عدة بتبني لجنة التنمية المحمية  قامت
 الناجح التطبيق مف تمكف شموليةالغايات واألىداؼ االستراتيجية، لتكوف بمثابة مظمة  كافة وادراج تصميـ عند اإلعتبار

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

 :التالي النحو عمى وىي      

 المحاور االستراتٌجٌة الستراتٌجٌة التنمٌة االلتصادٌة المحلٌة لمحافظة المفرق (:  2رسم ) 
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 الغايات واألىداؼ االستراتيجية  4.3
 

قطاعية ذات األولوية، لجنة التنمية المحمية عمى ما تـ صياغتو مف رؤية ومبادغ توجييية أساسية لالستراتيجية ومحاور استراتيجية، وتحميل لمفرص والتحديات ال اعتمدت
 :التالي النحو عمى ، وجاءتةاالستراتيجي كمدخالت أساسية  لعممية وضع الغايات واألىداؼ

 الغاٌات االستراتٌجٌة األهداف االستراتٌجٌة

0 دف  تنمٌة الثروة الزراعٌة )النباتٌة والحٌوانٌة(   الغاٌة األولى:  
 

 االستغالل األمثل والعادل للموارد المتاحة فً المحافظة
6 دف  استغالل الموارد الطبٌعٌة من خامات ومصادر طالة متجددة ونشرها   

3 دف  دعم الصناعة السٌاحٌة ورفع المدرات المحلٌة إلٌجاد منتج سٌاحً واعد   

4 دف   مواردها الستدامة تملٌص اآلثار السلبٌة على البٌئة   

 

0 دف  بناء لوة عاملة ماهرة ومحفزة بالمهارات المطلوبة فً سوق العمل   الغاٌة الثانٌة: 
 

 دعم وتحفٌز الموارد البشرٌة للحد من البطالة
6 دف  تموٌة التدرٌب المهنً وتوجٌه الموارد البشرٌة لاللتحاق بها    

3  دف زٌادة تنافسٌة المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة وتطوٌر لدراتها    
4 دف  اعطاء األولوٌة للعمالة األردنٌة المإهلة واالستفادة من العمالة الوافدة بشكل تكمٌلً  

 

0 دف  تضٌٌك الفجوة بٌن مخرجات التعلٌم واحتٌاجات سوق العمل   الغاٌة الثالثة: 
توجٌه االمكانات والطالات لتطوٌر نظم وتمنٌات التعلٌم 

 ورعاٌة االبداع ودعم البحث العلمً
6 دف  تعزٌز المدرات المحلٌة فً مجال االبداع   

3 دف  تفعٌل دور األندٌة والمراكز الشبابٌة ولجان المرأة   
 

0 دف  تنظٌم العمالة السورٌة وجعلها مكملة للعمالة األردنٌة وناللة للخبرات   الغاٌة الرابعة: 
التخفٌف من آثار األزمات وتوظٌفها لصالح المجتمع 

 المحلً بناء على منهجٌة علمٌة والعٌة 
6 دف  تطوٌر المناطك األكثر تؤثراً باألزمة السورٌة لتوفٌر فرص عمل مستدامة ومدرة للدخل  

 

0 دف  وضع اطار مإسسً للجنة التنمٌة المحلٌة لضمان استدامتها    الغاٌة الخامسة: 
دور التشاركٌة بطرٌمة مإسسٌة بٌن ذوي العاللة  تفعٌل

 فً التمٌة المحلٌة لغاٌات تحمٌك التنمٌة المستدامة
نحو زٌادة فرص العمل المتاحة تطوٌر التشرٌعات الناظمة للتشغٌل والتنسٌك بٌن المإسسات العاملة بالتنمٌة 

  لألردنٌٌن
6 دف   
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 مصفوفة االطار المنطقي 4.2
 

  :االستراتيجية أىداؼ وىيكمة لممشروع المنطقي اإلطار لمصفوفة عرض يمي فيما

 الستراتٌجٌة التنمٌة االلتصادٌة المحلٌة لمحافظة المفرق  المنطمً اإلطار مصفوفة(:  3رسم ) 
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مف استراتيجية التنمية االقتصادية المحمية لممحافظة بكل لمسنة األولى بوضع خطة العمل التنفيذية  لجنة التنمية المحمية  قامت
 ما تتضمنو مف:

 )مجموعة مشاريع أو أفكار الزمة لتحقيق األىداؼ المدرجة(  مبادرات  -
 المبادرةمتوقعة تمـز لتنفيذ موارد مالية و  -

:وفيما يمي عرض لتمؾ الخطة  

  االستغالل االمثل والعادل لمموارد المتاحة في المحافظة(:1الغاية )

 تنمية الثروة الزراعية )النباتية والحيوانية ( (:1اليدف )

 المبادرة شرح المقترحة والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 )المالية وغير المالية(

انشاء صندوق دوار لتمويل 
المشاريع الزراعية الصغيرة 

 واألسرية 

يتضمف المقترح تمويل وانشاء صندوؽ 
لتمويل المشاريع الصغيرة المدره لمدخل التي 
سيقـو بتنفيذىا االسر الريفية وبشروط ميسرة 
بحيث تضمف ادامة الصندوؽ الدوار، 
والحرص عمى العدالة المناطقية في تمويل 

 بحيث تشمل كافة المناطق المشاريع 

 
البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2816

 لمدة ثالث سنوات

 
 
ما ال ٌمل عن ملٌون   -

 دٌنار
جهة الدارة الصندوق  -

 الممترح
 

مشروع لتطوير واستخدام تقنيات 
حصاد /قطاف الزيتون ومخمفات 

 الزيتون 

يتضمف المقترح دعـ وتمويل مشروع لتطوير 
تقنيات حصاد وقطاؼ الزيتوف، وتدريب عدد 
مف العاطميف عمى العمل بيذه المشاريع، 
ودعـ مشاريع تتعمق بمخمفات الزيتوف 

 كصناعة الصابوف والجفت 

 
البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2816

 الف دٌنار 288 2817حتى نهاٌة 

غير مشروع لتطوير زراعات 
تقميدية كزراعة الزىور وورود 

 الزينة وغيرىا

يتضمف المشروع دعـ العاطميف عف العمل 
مف الميندسيف الزراعيف )ذكور واناث(إلقامة 
مشاريع زراعات غير تقميدية كزراعة الورد 
والزىور وغيرىا. ودعـ ذلؾ المشروع بتوفير 
آبار ارتوازية خاصة بيا أو بحث امكانية 

نقية الموجودة نظرا  ربطيا بمحطات الت
الحتياج عممية الزراعة لكميات كبيرة مف 

البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2816

 لمدة ثالث سنوات

ٌمكن تنفٌذ هذا المشروع من 
خالل الصندوق الدوار 

 الف دٌنار 388 1/مشروع رلم 
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 المياه. 
اعداد دراسة جدوى اقتصادية 
إلنشاء مشروع لتطوير زراعات 

الفستق الحمبي  جديدة كزراعة
 /النخيل 

اعداد دراسة جدوػ اقتصادية لدراسة فكرة 
مشروع لتطوير محاصيل جديدة في المنطقة 
كزراعة الفستق الحمبي والنخيل، دراسة جدوػ 
المشروع، فرصة نجاح تمؾ الزراعات في 
المحافظة، احتياجات المشروع المالية، 
)التكاليف المتوقعة لمشاريع الزراعات 

 . المقترحة(

 
البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2816

 لمدة ثالث سنوات

 آالف دٌنار  18 -8

مشروع لتطوير الخدمات 
البيطرية لخدمة مزارعي الثروة 

 الحيوانية 

يشمل المشروع توفير عيادات بيطرية متنقمو 
ومجيزة، وكذلؾ تطوير قدرات الممرضيف 

المجتمع المحمي عمى  افرادالبيطرييف وتأىيل 
 الخدمات البيطرية لخدمة مواشييـ 

 
البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2816

 2817حتى نهاٌة 
 الف دٌنار 188

 الجمعيات تأىيل مشروع
 وتمكينيا الزراعية

تقييـ يتضمف المشروع البدء بعممية اجراء 
 ووضعلمجمعيات الزراعية القائمة،  تشخيصي

، ومف ثـ فعالة تكوف  حتى ليا تحسينية خطط
تأىيميا عدد منيا )االفضل( لغايات  اختيار
وتقوية  الخدمات الداعمة لمزراعة لتقديـ

العالقة بيف صغار المزارعيف وتوطيدىا، 
كالمساعدة في عمميات التعبئة والتغميف، 
والمساعدة في التسويق لممنتجات أو التشبيؾ 

حصوؿ عمى مدخالت االنتاج مع اآلخريف لم
، وتقديـ  ي والحيواني  بأفضل األسعارالزراع

االرشاد الزراعي و ارشادات استخداـ أساليب 
 برامج تدريبية توفيرالتكنولوجيا الحديثة، و 

الشباب لممارسة الميف  لتييئة متخصصة
الزراعية باعتماد برامج التدريب المستمر 

 وغيرىا...والتدريب أثناء العمل 

 
 
 
 
 
 
 
 

البدء بالتنفٌذ فً 

االستمرار و 2816

بحاجة الى دراسة لتحدٌد  لمدة ثالث سنوات
 الكلفة المتولعة للمشروع 
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 استغالؿ الموارد الطبيعية مف خامات ومصادر طاقة متجددة ونشرىا (:2اليدف )
 

 المبادرة شرح المقترحة والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 )المالية وغير المالية(

مشروع نشر ثقافة استخدام 
الطاقة الشمسية في المنازل 

 والتجمعات السكانية 
 
 

استخداـ الطاقة   نشر ثقافةالمساعدة في 
الشمسية في المنازؿ والتجمعات السكانية 

وحث االسر في قرػ  والتشجيع عمييا 
المحافظة عمى استغالؿ الطاقة الشمسية 
إلنتاج الكيرباء في المنازؿ والتجمعات 
السكنية بما يضمف تخفيف كمفة الطاقة. 

 انشاء مكتب )شركة خاصة(والعمل عمى 
داخل المحافظة  لتعمل عمى تركيب األلواح 

 بتدريبالشمسية لممنازؿ، باإلضافة الى القياـ 
عمى العمل في  ب المحافظةمجموعة مف شبا

ذلؾ المجاؿ وتزويدىـ بالميارات الالزمة 
 لذلؾ. 

البدء بالتنفٌذ فً 

 ألف دٌنار 288 2816

مشروع الستغالل التف البركاني 
 لغايات زراعية 

دعـ وتمويل مشروع الستغالؿ التف البركاني 
المتواجد في مناطق الباديو الشرقية بحيث يتـ 

بئتو ونقمة ألغراض استغالؿ التف وطحنة وتع
زراعية، وبالتالي استغالؿ ذلؾ المورد 
الطبيعي، وخمق فرص عمل مف خاللو ، 
والتدريب عمى الميف المتعمقة بسمسمة القيمة 
المضافة لو مف )جمع، طحف، تعبئة، 

 صناعات زراعية، الخ(   

البدء بالتنفٌذ فً 

2816 

الف دٌنار النشاء  588

كسارة وملحماتها من 
كبات نمل ألٌات ومر

 وتعبئه

 
 دعـ الصناعة السياحية ورفع القدرات المحمية إليجاد منتج سياحي واعد (:3اليدف )

 المبادرة شرح المقترحة والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 )المالية وغير المالية(

انشاء منتجع سياحي متكامل 
 في مدينة المفرق 

 وموتيل فندؽيشمل المشروع المتكامل بناء 
 ومتحف لمطفلاثرية وتراثية  متاحفواربعة 

دونـ بحيث يشمل المشروع  31عمى مساحة 
المجتمع المحمى قاعات لتدريب ايضا عمى 

 
البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2816

 لمدة ثالث سنوات

ملٌون دٌنار 2  
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وتطوير قدراتيـ حوؿ القضايا المتعمقة 
باالستثمار السياحي والتراث والمؤتمرات، كما 

 ومدينةاحية تركية سي حماماتيشمل انشاء 
لمحرؼ اليدوية والتقميدية، ىو  وبازار مالىي

مشروع متكامل يمكف مف خاللو خمق عدد 
 كبير مف فرص العمل  

مشروع إلعادة وترميم المواقع 
االثرية في مناطق رحاب وام 

 الجمال 

ترميـ المواقع االثرية القائمة وتأىيميا سياحيا 
 إلبراز اليوية التراثية واالثرية ليذه المواقع 

البدء بالتنفٌذ فً 

2816 
ملٌون دٌنار 1  

مسارات سياحية  إلعدادمشروع 
 والترويجفي محافظة المفرق 

 السياحي

وضع خارطة سياحية لممناطق االثرية 
والسياحية في المحافظة بحيث  تكوف جاذبة 
لمسياح وتوفي مستمزمات السياحة ضمف ىذه 
المسارات. والعمل عمى نشرىا والقياـ 

السياحي بوجود عدد ىائل مف  بالترويج
 اآلثار في المحافظة. 

البدء بالتنفٌذ فً 

2816 
الف دٌنار 188  

 
 االثار السمبية عمى البيئة الستدامة مواردىا تقميص (:4اليدف )

 المبادرة شرح المقترحة والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 )المالية وغير المالية(

اقامة مشاريع صرف صحي 
لمتجمعات السكنية الكبيرة 
واستغالل المياه الناتجة في 

 53زراعة االعالف 

يشمل المشروع اقامة مشاريع صرؼ صحي 
في التجمعات السكنية الكبيرة في المحافظة 
لتخفيف مف التموث البيئي واستغالؿ المياه 

 المعالجة في الزراعة 

 
البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2817

 2818حتى نهاٌة 

 ملٌون دٌنار 12

مشروع لدعم واستغالل المياه 
الرمادية في المنازل لزراعة 
الحدائق المنزلية بالنباتات 

 54العطرية والمحاصيل االخرى 

يشمل المشروع تنفيذ مشاريع صغيرة في 
المنازؿ لمصرؼ الصحي واستغالؿ المياه 
الرمادية في اقامة وانشاء الحدائق االسرية 

مستوػ مما يعود بالفائدة عمى االسرة بتحسيف 
 معيشتيا وتشغيل افراد العائمة 

 
 

 
البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2817

 2818حتى نهاٌة 

 ملٌون دٌنار 1

                                                           
53

  2816هذ  المبادرة لن تكون ضمن خطة العمل التنفٌذٌة للسنة األولى    
54

 2816هذ  المبادرة لن تكون ضمن خطة العمل التنفٌذٌة للسنة األولى    
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معالجة المخمفات الزراعية 
والحيوانية إلنتاج السماد 

 العضوي وغاز الميثان 

يتضمف المشروع االستفادة مف  مخمفات 
الحيوانات )نظرا  لتوافر العديد مف مزارع 

واألبقار( أو حتى االستفادة مف  الدواجف
الحيوانات النافقة ، بحيث يتـ تحويميا الى  

 Bioسماد عضوؼ أو  إلنتاج غاز الميثاف )
gas  الذؼ يمكف استخدامو الحقا  إلنتاج )

الطاقة. وأف يتـ العمل عمى االستفادة والبناء 
عمى التجربة السابقة )محطة الخالدية 

 لمدراسات الممحية(.  

بالتنفٌذ فً البدء 

 ملٌون دٌنار 1 2816

 

 د   وتحفٌز الموارد الب رٌة ل حد من الب الة (:2الغاية )

 بناء قوة عاممة ماىرة ومحفزة بالميارات المطموبة في سوؽ العمل (:1اليدف )

 المبادرة شرح المقترحة والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 )المالية وغير المالية(

رفع القدرات المحمية من خالل 
دورات تدريبية جديدة 

 ومتخصصة 

اعداد دراسة تحديد احتياجات تدريبية لتحديد 
نوعية الدورات التدريبية المطموبة لتزويد 
الشباب بميارات مطموبة في سوؽ العمل، و 
طرح عدد مف الدورات المطموبة عمى مدار 
العاـ وبالتنسيق مع جيات متخصصة في 

دارة المجاالت، ومنيا دورات في اتمؾ 
و دورات في االرشاد السياحي الموجستيات  

ودورات في التسويق ودورات خاصة بتييئة 
 الشباب لممارسة الميف الزراعية وغيرىا 

البدء بالتنفٌذ فً 

2816 

اعداد دراسة للكلفة المتولعة 

 للمشروع 
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 تقوية التدريب الميني وتوجيو الموارد البشرية لاللتحاؽ بيا :(2اليدف )

 المبادرة شرح المقترحة والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 )المالية وغير المالية(

اعداد دراسة مسحية لمعرفة 
التخصصات المينية المطموبة 
في المحافظة وطرح التخصصات 
المطموبة ضمن برامج التدريب 

 الميني 

اجراء دراسة مسحية شاممة لمعرفة 
التخصصات المينية المطموبة )ميف جديدة 
وميف سابقة( في المحافظة وطرح 
التخصصات المطموبة )لمميف الجديدة( 

دريب الميني، وتقوية ضمف برامج الت
التخصصات المطموبة مف )الميف السابقة(، 
والخروج بتوصيات خاصة بذلؾ وتوصيات 
لتشجيع الشباب عمى االلتحاؽ بالتدريب 

 الميني 

 
البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2816

 2817حتى نهاٌة 

اعداد دراسة للكلفة المتولعة 

 للمشروع 

بالتممذة ) حوافز خاص برنامج
 (المينية

 

الى زيادة التزاـ الطمبة  البرنامج ىذا ييدؼ
الممتحقيف بالتدريب الميني وتحفيزىـ عمى 
االستمرار بالتدريب وذلؾ مف خالؿ وضع 
نظاـ خاص بالحوافز لمطمبة. باإلضافة الى 

 البحث عف اعتمادية لمشيادات المقدمة. 

البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2816

 2817حتى نهاٌة 

اعداد دراسة للكلفة المتولعة 

 للمشروع 

تزويد مراكز التدريب الميني 
القائمة بالمعدات والتجييزات 

 الحديثة والالزمة لكل مينة

تزويد مراكز التدريب الميني القائمة بالمعدات 
والتجييزات الالزمة لكل مينة  والعمل عمى 

 تفعيل المشاغل الغير مستغمة. 

البدء بالتنفٌذ فً 

2816 

تحدد الكلفة حسب المعدات 

 المراد تجهٌزها

مشروع رفع قدرات مدربي مراكز 
 التدريب الميني 

اجراء تقييـ ألداء وقدرات مدربي مراكز 
التدريب الميني، وتحديد احتياجاتيـ التدريبية 
بناء عمى نتائج التقييـ، طرح عدة دورات 

 تدريبية لرفع قدراتيـ 

 
البدء بالتنفٌذ فً 

واالستمرار  2816

 2817حتى نهاٌة 

اعداد دراسة للكلفة المتولعة 

 للمشروع 
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 زيادة تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدراتيا (:3اليدف )

 المبادرة شرح المقترحة والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 )المالية وغير المالية(

فتح باب الترشيح الختيار عدد مف األفكار  التشبيك مع الجيات الداعمة 
أو المشاريع الريادية في المحافظة )بحيث 
تقـو المؤسسات بترشيحيـ كمراكز التدريب 
الميني، الجامعة، ارادة ، الخ...( ليتـ فيما 
بعد التشبيؾ بيف الجيات الداعمة و 
المؤسسات مع تمؾ المشاريع الصغيرة 

توسطة  أو الرياديف أصحاب األفكار في والم
المحافظة مف خالؿ عقد ورش تعريفية عف 
انواع الدعـ المقدمة مف قبل تمؾ الجيات 
وشروطيا وااللتقاء مع عدد مف تمؾ الجيات 
المانحة لغايات توفير عدد مف المنح لدعـ 
 المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظة 

البدء بالتنفٌذ فً 

2816 

دراسة للكلفة المتولعة  اعداد

 للمشروع 

المساعدة في تسويق منتجات 
 ىذه المشاريع

لمعرفة أنواع المشاريع  دراسة مسحيةاجراء 
الصغيرة والمتوسطة التي مف الممكف 
مساعدتيا في النواحي التسويقية )التركيز 
عمى قطاعيف بحد أقصى(، دراسة أنواع 
ي المشاكل التسويقية التي تواجو المشاريع ف

القطاعات المختارة، تقديـ دورات تدريبية في 
مجاؿ التسويق، تقديـ خدمات استشارية في 
مجاؿ التعبئة والتغميف وتحسيف شكل المنتج 
و في مجاؿ االعالف والترويج، تنظيـ عدد 
مف المعارض الخاصة لتسويق منتجات تمؾ 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة  سواء داخل 

ظيـ عدد مف المحافظة أو خارجيا، تن
األسواؽ المحمية األسبوعية، وعقد المقاءات 
التعريفية بيف أصحاب المشاريع الصغيرة 

 والمتوسطة  

البدء بالتنفٌذ فً 

2816 

اعداد دراسة للكلفة المتولعة 

 للمشروع 

 
 إعطاء األولوية لمعمالة األردنية واالستفادة مف العمالة الوافدة بشكل تكميمي (:4اليدف )
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 المبادرة شرح المقترحة والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 )المالية وغير المالية(

االستفادة من الميارات المتوافرة 
 لدى العمالة الوافدة 

المتوافرة لدػ  دراسة لحصر المياراتاعداد 
العمالة الوافدة )وبشكل خاص لدػ الالجئيف 

بمورتيا الى السورييف( ومف ثـ العمل عمى 
ليتـ االستفادة منيا مف  أفكار مشاريع انتاجية

 قبل الطرفيف )األردنييف والسورييف( 

البدء بالتنفٌذ فً 

2816 

اعداد دراسة للكلفة المتولعة 

 للمشروع 

 

 اإلمكانات والطاقات لتطوير نظم تقنيات التعميم ورعاية اإلبداع ودعم البحث العمميتوجيو  (:3ة )الغاي

 تضييق الفجوة بيف مخرجات التعميـ واحتياجات سوؽ العمل (:1اليدف )

 المبادرة شرح المقترحة والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 )المالية وغير المالية(

التركيز عمى ميارات األعمال 
داخل الجامعات وتفعيل االرشاد 

 الوظيفي الفعال 

عقد برنامج تدريبي متخصص داخل جامعة 
آؿ البيت لميارات األعماؿ والميارات المينية 
بالتعاوف مع المختصيف وبعرض قصص 
نجاح مف الواقع المحمي، وتفعيل مكتب 
خاص لتقديـ خدمات فعالة في مجاؿ االرشاد 

 لوظيفي ا

البدء بالتنفٌذ فً 

2816 

اعداد دراسة للكلفة المتولعة 

 للمشروع 

ترتيب مسابقة تقاـ سنويا  لطالب المرحمتيف  مسابقة الريادي الصغير
الثانوية والجامعية  لتشجيعيـ عمى التفكير 
في تأسيس أعماليـ كأحد الخيارات المينية 

وبحيث ُيطمب مف  .التي يمكف أف ييتموا بيا
المشتركيف ػتأسيس أعماؿ )صغيرة( خاصة 
بيـ بشكل مؤقت عمى مدار عدة أياـ في 
بعض النوادؼ المحمية )وتنظيـ سوؽ لعرض 
تمؾ المنتجات( الكتساب الخبرة المتعمقة 

البدء بالتنفٌذ فً 

2816 

اد دراسة للكلفة المتولعة اعد

 للمشروع 
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بالتخطيط لألعماؿ، ووضع تصور لممنتج أو 
 تج. نوبيع الم الخدمة، والتسويق

 
 تعزيز القدرات المحمية في مجاؿ اإلبداع (:2اليدف )

 المبادرة شرح المقترحة والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 )المالية وغير المالية(

توجيو عمادة البحث العممي 
لمقيام بالدراسات حسب واقع 
 المحافظة وزيادة مخصصات

 البحث العممي
 

توجيو عمادة البحث العممي لمقياـ بالدراسات 
التي تخدـ المحافظة بحيث يتـ التركيز عمى 
القطاع الزراعي والصناعي واالستفادة مف 

 بالعمميات نتائج ىذه الدراسات بربطيا
 التقنيات تطوير في ذلؾ ألىمية نظرا الزراعية
البدء بالتنفٌذ فً   الزراعية

2816 

اعداد دراسة للكلفة المتولعة 

 للمشروع 

التنسيق مع جامعة آل البيت 
لممساىمة في تعزيز قدرات أبناء 
المحافظة ورعاية المبدعين 

 منيم

 في األعماؿ بريادة لمتوعية برنامج تصميـ
 جامعة آؿ البيت،  مع المحافظة بالتعاوف 

ودعـ المتميزيف في القطاع الزراعي 
والصناعي، والربط مع حاضنة ريادة األعماؿ 

 بإرساؿ المبدعيف ليتـ متابعتيـ مف خالليا 
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 اليدف )3(: تفعيل دور األندية والمراكز الشبابية ولجاف المرأة

 المبادرة شرح المقترحة والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 )المالية وغير المالية(

توفير الدعم المالي لألندية 
 ومراكز الشباب ولجان المرأة  

توجيو الدعـ المالي لغايات بناء مركز ثقافي 
متكامل تستفيد منو األندية والمراكز الشبابية 

ولجاف المرأة مف اجل ممارسة نشاطاتيـ سواء 
 الثقافية أو المسرحية أو عقد اجتماعات 

بالتنفٌذ فً البدء 

2816 
ملٌون دٌنار 1.1  

التشبيك بين األندية والمراكز 
الشبابية ولجان المرأة مع مراكز 

 التدريب الميني والجامعات

عمد عدد من الورش والدورات التدرٌبٌة 

األندية والمراكز الشبابية ولجاف بالتعاون بٌن 
 المرأة و مراكز التدريب الميني والجامعات

فً البدء بالتنفٌذ 

2816 

اعداد دراسة للكلفة المتولعة 

 للمشروع 

اطالؽ جائزة خاصة بأفضل مبادرة شبابية   جائزة أفضل مبادرة شبابية
لتنمية المجتمع المحمي ألفكار تتميز باإلبداع 
مكانية التطبيق والقياس،  والتميز والحداثة وا 

آلية  -األىداؼ -وأف تتضمف المبادرة الفكرة
 -الفئة المستيدفة -الميزانية التقديرية -العمل

المخرجات والنتائج المتوقعة، وعوامل النجاح 
اسية وأساليب قياسيا ليتـ عرض الفكرة األس

الفائزة واألفكار األخرػ الجيدة فيما بعد عمى 
 عدد مف الجيات ليتـ تبنييا وتنفيذىا. 

البدء بالتنفٌذ فً 

2816 

اعداد دراسة للكلفة المتولعة 

 للمشروع 

إعداد دليل وظيفي ونظاـ إرشادؼ لمباحثيف  اطالق دليل المفرق الوظيفي
ُيوفر لمشركات المحمية فرصة  عف العمل، بما

 لتشغيل المرشحيف الواعديف

البدء بالتنفٌذ فً 

2816 

اعداد دراسة للكلفة المتولعة 

 للمشروع 
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 التخفيف من آثار األزمات وتوظيفيا لصالح المجتمع بناء عمى منيجية عممية واقعية ( :4) الغاية

 للعمالة األردنٌة وناللة للخبراتمكملة تنظيـ العمالة السورية وجعميا  (:1اليدف )

 المبادرة شرح المقترحة والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 )المالية وغير المالية(

إنشاء مشاريع مشتركة بين 
العمالة المحمية و العمالة 
السورية بحيث يتم تبادل 

 الخبرات والميارات

 انتاجيةخطط عمل  ألفكار مشاريع اعداد 
يمكف انشاؤىا ليتـ االستفادة منيا مف قبل 
الطرفيف )األردنييف والسورييف( بحيث يتـ 
االستفادة مف الميارات المتوافرة لدػ 
السورييف ونقميا الى االردنييف و بالتالي 

 خدمة الطرفيف. 

البدء بالتنفٌذ فً 

2816 
ألف دٌنار 110  

 
 لتوفٌر فرص عمل مستدامة ومدرة للدخلتطوير المناطق األكثر تأثرا باألزمة السورية  :(2اليدف )

 المبادرة شرح المقترحة والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 )المالية وغير المالية(

إنشاء مناطق حرفية لمصناعات 
 الخفيفة في المناطق التالية:

 مدينة المفرؽ -

 منطقة السرحاف+حوشا -

 بمعما+ رحاب-

كخطوة الحقة لممبادرة السابقة، العمل عمى 
تأىيل وتزويد المناطق باألجيزة والمعدات 
الالزمة لتمكيف المتدربيف بالتعمـ عمى 
الصناعات والميف المطموبة في المجتمعات 
المذكورة )تقديـ الدعـ المطموب لتمؾ 

ات المشاريع مف اجيزة ومعدات و استشار 
 ادارية أو دورات تدريبية.(

البدء بالتنفٌذ فً 

2817 
ألف دٌنار 010  
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 تفعيل دور التشاركية بطريقة مؤسسية بين ذوي العالقة في التمية المحمية لغايات تحقيق التنمية المستدامة (:5الغاٌة )

 وضع اطار مإسسً للجنة التنمٌة المحلٌة لضمان استدامتها   :(1اليدف )

 المبادرة شرح المقترحة والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 )المالية وغير المالية(

 اجراء تقييم تشخيصي لعمل لجنة 
 التنمية المحمية

 

اجراء تقييـ تشخيصي لعمل المجنة خالؿ 
المراحل السابقة وألداء أعضاءىا، )وضع 

 إلجراءآلية خاصة بالتقييـ واعتمادىا 
التقييـ و الخروج بتقرير خاص بنتائج 
التقييـ والتوصيات المقترحة ليتـ تبنييا 
وتنفيذىا لضماف وجود األعضاء 
المناسبيف في المجنة ولتحسيف أداء المجنة 

 الحالية(.

وثيقة أساسية ألعماؿ  بإعدادالقياـ الحقا   
ونشاطات المجنة السابقة ووضع خطة 
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  ل، المياـ والمسؤوليات،نطاؽ العم)

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

 ( االجتماعات، الخ...........

التنمية  لجنة تطوير قدرات أعضاء 
 المحمية

ووضع  لمجنة التدريبيةتحديد االحتياجات 
حزمة تدريبية  برنامج تدريبي يشمل

 لتطوير قدراتيـ

اعداد ورقة عمل خاصة بكل مبادرة اعداد أوراق عمل لكافة المبادرات 
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لتشمل شرح وافي عف المبادرة المطروحة  Concept Papersالمطروحة 
و احتياجاتيا مف )فكرة المبادرة، أىداؼ 
المبادرة، الفئات المستيدفة، الموارد 

لمتنفيذ، الجيات المطموبة، الجدوؿ الزمني 
المقترحة لمتمويل( ليتـ العمل عمى تقديميا 
لمجيات الميتمة والتي مف الممكف أف 

 تقـو بتمويميا

اطالؽ المجنة مف خالؿ حفل رسمي يتـ  حفل اطالق لجنة التنمية المحمية 
التعريف بأعضاء المجنة مف خاللو، و 
أبرز مياميـ و مسؤولياتيـ، وما تـ انجازه 

ترة السابقة وخطة عمميـ خالؿ الف
 المستقبمية 

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

االجتماعية -استراتيجية التنمية االقتصادية
  لممحافظة لغايات التمويل والدعـ

صياغة منظومة "متابعة وتقييم" 
-االقتصاديةالستراتيجية التنمية 

االجتماعية وميام عمل لجنة التنمية 
 المحمية

وضع نظاـ متكامل "لمتابعة وتقييـ" 
االجتماعية -استراتيجية التنمية االقتصادية

وأداء عمل المجنة لمتحقق مف احراز 
النتائج والسير في الطريق الصحيح 
–لتشمل )منظومة مؤشرات األداء 
س االستراتيجية والتشغيمية ومؤشرات قيا

، آليات جمع البيانات، آليات -األثر
تحميل البيانات، نوعية التقارير المطموبة، 

 الخ.(

البدء بالتنفٌذ فً 

2816 

اعداد دراسة للكلفة 

 المتولعة للمشروع 
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 لألردنٌٌننحو زٌادة فرص العمل المتاحة تطوٌر التشرٌعات الناظمة للتشغٌل والتنسٌك بٌن المإسسات العاملة بالتنمٌة  :(2اليدف )

 المبادرة شرح المقترحة والمشاريع المبادرات
 

 فترة التنفيذ
 

 الموارد المطموبة
 )المالية وغير المالية(

 نظام األجورالمطالبة بمراجعة 
  وتصاريح العمل لمعمالة الوافدة 

 

مراجعة الحد األدنى لألجور بحيث يتـ 
حالليا مكاف  استقطاب العمالة المحمية وا 
الوافدة )بحاجة إلى تشريع( باإلضافة الى 
ضرورة العمل عمى مراجعة رسـو تصاريح 

 العمل لمعمالة الوافدة  والعمل عمى رفعيا 

  البدء بالتنفٌذ فً  
2816 

 واالستمرار

 ال ٌوجد

تفعيل ميام المؤسسات بالتوعية 
بأىمية المشاريع الصغيرة 

 والمتوسطة 

تفعيل مياـ المؤسسات  في التوعية بأىمية 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لتوفير 
فرص العمل وتحسيف مستوػ دخل األسرة، 
وتحفيز العاطميف عف العمل أيضا  لإلقباؿ 
  عمى تأسيس المشاريع الصغيرة الخاصة بيـ

البدء بالتنفٌذ فً 

2816 
ألف دٌنار 10  
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اٌخطظ اٌٛط١ٕخ ٚاالسزشار١د١خ اٌّزمبطؼخ ِغ اسزشار١د١خ اٌز١ّٕخ االلزصبد٠خ اٌّس١ٍخ  .00

 ٌٍّسبفظخ
 

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

 اء لجنة التنمية المحمية لممحافظة خالؿ ورش عمل خاصة، وذلؾ مف أجل:، ومف ثـ عرض لنتائجيا عمى أعضالسورية

معرفة أبرز األىداؼ والمبادرات الوطنية المتوافقة مع المحاور االستراتيجية الستراتيجية التنمية االقتصادية  .5
 المحمية لممحافظة والتي قد تسيـ ىذه االستراتيجية في تحقيق جوانب منيا. 

استراتيجية التنمية االقتصادية المحمية "لمبادرات مشابية يمكف ادراجيا في خطة عمل أفكار  االطالع عمى .3
 .تحت األىداؼ المتشابيةلممحافظة" 

والتي قد يكوف  ،بالتحديد المفرؽ  ةاعطاء أفكار عف مشاريع حالية مطروحة في المممكة ومستيدفة لمحافظ .2
 ا.مف الممكف االستفادة منيا الحقا  بدعـ تنفيذ المبادرات المطروحة ضمف الخطة والمتقاطعة مع مجاؿ عممي

 
يتكوف اطار السياسات عمى المستوػ 
الوطني مف قائمة مفيضة مف االستراتيجيات 
وتقارير السياسات التي تـ تطويرىا عمى 

ط أدناه، آلية ويظير المخطمدػ عقود. 
الربط الستراتيجية التنمية االقتصادية المحمية 
لممحافظة مع االستراتيجيات والخطط 

رؤية الوطنية األخرػ، حيث اعتبرت )
( بمثابة 2025واستراتيجية األردن الوطنية 

لكافة الخطط الوطنية األخرػ، حيث  المظمة
خطة األمم  التي بنيت بدورىا اعتمادا  عمىخطة االستجابة األردنية لألزمة السورية ربطت بيا مسبقا  في مراحل االعداد )

الوطنية لمتدريب  الخطة( و) الخطة الوطنية لمتشغيل) 3131(. كما ربطت برؤية المتحدة لدعم التنمية واالستجابة لالجئين
( ومف المتوقع أف تستمر عممية الربط بيا لمختمفةالخطط الوطنية األخرى لمقطاعات ا( و )الخطة الوطنية لمريادة( و)الميني

 التنفيذية البرامج التنمويةوتبنى الخطط الوطنية عادة باالعتماد عمى  الكافة الخطط الوطنية خالؿ السنوات المقبمة. ىذ
النسجاـ مع كافة ىذه التنمية االقتصادية المحمية لممحافظة ستأتي في حالة مف التناغـ وا ةاستراتيجيلممحافظات. وبالتالي فاف 
أىداؼ االستراتيجية مع أىداؼ الخطط الوطنية واالستراتيجية  مصفوفة تقاطعأعاله و بالمخطط الخطط كما ىو موضح 

مبادرات خطة العمل التنفيذية لالستراتيجية مع مبادرات الخطط الوطنية واالستراتيجية األخرػ. مصفوفة تقاطعاألخرػ  و 



 

 استراتيجية التنمية االقتصادية المحمية لممحافظة مع أىداؼ الخطط الوطنية واالستراتيجية األخرػ مصفوفة تقاطع أىداؼ  55.5
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 األخرػ مصفوفة تقاطع مبادرات استراتيجية التنمية االقتصادية المحمية لممحافظة مع مبادرات الخطط الوطنية واالستراتيجية  55.3
 

                                    

 ب                

           ال         

×× ×× ×× ×× انشاء صندوق دوار لتمويل المشاريع الزراعية الصغيرة واالسريو

×× مشروع لتطوير واستخدام تقنيات حصاد /قطاف الزيتون ومخمفات الزيتون

×× مشروع لتطوير زراعات غير تقميدية كزراعة الزىور وورود الزينو وغيرىا

×× دراسة جدوى اقتصادية لتطوير زراعات جديدة كزراعة الفستق الحمبي /النخيل

×× مشروع لتطوير الخدمات البيطرية لخدمة مزارعي الثروة الحيوانيو

×× ×× انشاء تعاونيات خاصة بتقديم الخدمات الداعمة لمزراعة
×× نشر ثقافة استغالل الطاقة الشمسية /البديمة

×× مشروع الستغالل التف البركاني لغايات زراعية

×× انشاء منتجع سياحي متكامل في مدينة المفرق

×× مشروع العادة وترميم المواقع االثرية في مناطق رحاب وام الجمال

×× مشروع العداد مسارات سياحية في محافظة المفرق

×× ××

اقامة مشاريع صرف صحي لمتجمعات السكنية الكبيرة واستغالل المياة الناتجة في 
زراعة االعالف

×× ××

مشروع لدعم واستغالل المياه الرمادية في المنازل لزراعة الحدائق المنزلية بالنباتات 
العطرية والمحاصيل االخرى

×× ×× االستفادة من المخمفات الزراعية والحيوانية

          ب          

 ألز          
                     ة                     ب       

 

                   

ILO 
                     ن 

2025        
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 ب                

           ال         

×× ×× ×× ×× ×× رفع القدرات المحمية من خالل دورات تدريبية جديدة ومتخصصة

×× ×× ×× ×× اعداد دراسة مسحية لمعرفة التخصصات المينية المطموبة في المحافظة وطرح 
×× ×× ×× برنامج حوافز لاللتحاق )بالتممذة المينية(

×× ××
تزويد مراكز التدريب الميني القائمة بالمعدات والتجييزات الحديثة والالزمة لكل مينة

×× ×× ×× ×× مشروع رفع قدرات مدربي مراكز التدريب الميني

×× ×× ×× ×× التشبيك مع الجيات الداعمة

×× ×× ×× المساعدة في تسويق منتجات ىذه المشاريع

×× ×× مراجعة نظام األجور وتصاريح العمل

×× ×× االستفادة من الميارات المتوافرة لدى العمالة الوافدة

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

××

توجيو عمادة البحث العممي لمقيام بالدراسات حسب واقع المحافظة وزيادة مخصصات 
البحث العممي

×× ×× ××

التنسيق مع جامعة آل البيت لممساىمة في تعزيز قدرات أبناء المحافظة ورعاية 
المبدعين منيم

×× توفير الدعم المالي لألندية ومراكز الشباب ولجان المرأة

×× ×× ××

التشبيك بين األندية والمراكز الشبابية ولجان المرأة مع مراكز التدريب الميني 
والجامعات

          ب          

 ألز          
                     ة                     ب       

 

                   

ILO 
                     ن 

2025        
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 ب                

           ال         

×× ×× ××
مسابقة الريادي الصغير

×× ×× ×× ×× جائزة افضل مبادرة شبابية

×× ×× ×× اطالق دليل المفرق الوظيفي

×× ×× إنشاء مشاريع مشتركة بين العمالة المحمية والسورية

×× ×× ×× إنشاء مناطق حرفية لمصناعات الخفيفة
×× اجراء تقييم تشخيصي لعمل لجنة  التنمية المحمية

×× تطوير قدرات أعضاء لجنة  التنمية المحمية

×× صياغة منظومة  متابعة وتقييم لالستراتيجية

×× اعداد وثيقة مأسسة لجنة  التنمية المحمية

×× ×× ×× عقد مؤتمر بناء الشراكات

          ب          

 ألز          
                     ة                     ب       

 

                   

ILO 
                     ن 

2025        
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 ِإششاد األداء اٌّمزشزخ "ٌٍّزبثؼخ ٚاٌزم١١ُ" السزشار١د١خ اٌز١ّٕخ االلزصبد٠خ اٌّس١ٍخ ٌٍّسبفظخ .02

 مؤشرات المستوػ الثالث )عمى مستوػ الرؤية(  53.5
 

 األثرمؤشرات  رإٌة المحافظة 
 

"تحسيف الرفاه االجتماعي في المحافظة بالحد مف البطالة عف طريق خمق فرص عمل لمشباب 
 وتشجيع االستثمار في كافة المجاالت االنتاجية و بالتعاوف بيف شركاء التنمية"
 

 

 مقدار الرفاه االجتماعي المتحقق .0

 نسبة البطالة .3

 عدد فرص العمل التي تـ خمقيا خالؿ فترة تنفيذ االستراتيجية  .2

 

 مؤشرات المستوػ الثاني )عمى مستوػ األىداؼ االستراتيجية(  53.3
 

 األهداف االستراتٌجٌة مؤشرات األداء االستراتيجية 

 % النمو فً العمالة المحلٌة فً المطاع الزراعً -
 عدد المشارٌع الزراعٌة الجدٌدة التً تم تنفٌذها فً المحافظة  -
 عدد األسر التً تحولت الى أسر منتجة  /عدد المشارٌع المستفٌدة من الصندوق الدوار  -

0 دف  تنمٌة الثروة الزراعٌة )النباتٌة والحٌوانٌة(   

 % النمو فً العمالة المحلٌة فً لطاع الموارد الطبٌعٌة  -
السنوٌة فً % المنازل التً تستعمل الطالة الشمسٌة لتولٌد الكهرباء فً الزٌادة  -

 المحافظة

6 دف  استغالل الموارد الطبٌعٌة من خامات ومصادر طالة متجددة ونشرها   

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

3 دف  دعم الصناعة السٌاحٌة ورفع المدرات المحلٌة إلٌجاد منتج سٌاحً واعد   

 حجم المخلفات الزراعٌة والحٌوانٌة المستغلة سنوٌاً  فً المحافظة -
 حجم المٌا  المعالجة سنوٌاً والمستغلة لغاٌات زراعٌة  -

 

مواردها الستدامة تملٌص اآلثار السلبٌة على البٌئة   
  

4 دف   
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 الدورات التدرٌبٌة المطروحة  لتزوٌد الشباب بمهارات مطلوبة فً سوق العملعدد  -
 عدد المدربون على تلن المهارات -
 عدد المشتغلٌن من الشباب الذي تم تدرٌبهم  -

0 دف  بناء لوة عاملة ماهرة ومحفزة بالمهارات المطلوبة فً سوق العمل   

 الزٌادة فً % الملتحمٌن فً برامج التدرٌب المهنً -
 االنخفاض فً % المتسربٌن من برامج التدرٌب المهنً -
 الزٌادة فً % المشتغلٌن من خرٌجً برامج التدرٌب المهنً -
 درجة رضا أصحاب العمل عن خرٌجً برامج التدرٌب المهنً -

6 دف  تموٌة التدرٌب المهنً وتوجٌه الموارد البشرٌة لاللتحاق بها    

 عدد المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة التً تم تموٌلها بناء على ورش التشبٌن   -
 الصغٌرة والمتوسطةاألسواق التً تم تنظٌمها ألصحاب المشارٌع  /عدد المعارض -
 عدد الذٌن تم تدرٌبهم من أصحاب المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة  -
 المحافظة عدد مساهمات الشركات الصغٌرة والمتوسطة فً توفٌر فرص عمل فً -

3 دف  زٌادة تنافسٌة المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة وتطوٌر لدراتها    

4 دف  اعطاء األولوٌة للعمالة األردنٌة المإهلة واالستفادة من العمالة الوافدة  عدد أفكار المشارٌع االنتاجٌة التً تم اطاللها لالستفادة ما بٌن )األردنٌٌن والسورٌٌن( -  
 

 ممدار التحسن فً  مهارات األعمال لدى طالب الجامعات  -
 % االرتفاع فً وعً طال ب المدارس بمفاهٌم االبداع وتؤسٌس األعمال  -

0 دف  تضٌٌك الفجوة بٌن مخرجات التعلٌم واحتٌاجات سوق العمل   

 العلمٌة المنشورةاألبحاث /عدد الدراسات  -
 الصناعٌة /فً تطوٌر التمنٌات الزراعٌة عدد الدراسات العلمٌة المنشورة التً استخدمت -
 عدد المتمٌزٌن فً المطاع الزراعً والصناعً الذٌن تم دعمهم من لبل الجامعة   -

6 دف  تعزٌز المدرات المحلٌة فً مجال االبداع   

 عدد المبادرات الشبابٌة التً تم اطاللها -
عدد الفعالٌات المشتركة بٌن األندٌة والمراكز الشبابٌة ولجان المرأة ومراكز التدرٌب  -

 المهنً والجامعات )عدد الشراكات(  

3 دف  تفعٌل دور األندٌة والمراكز الشبابٌة ولجان المرأة   

 

0 دف  تنظٌم العمالة السورٌة وجعلها مكملة للعمالة األردنٌة وناللة للخبرات  عدد خطط عمل "المشارٌع المشتركة" التً تم اعدادها  -  
 حجم الدعم الممدم للمناطك الحرفٌة المشتركة  -
 عدد المستفٌدٌن من الدعم الممدم   -

تطوٌر المناطك األكثر تؤثراً باألزمة السورٌة لتوفٌر فرص عمل مستدامة 
 ومدرة للدخل

6 دف   

 

 مدى جاهزٌة وثٌمة المؤسسة   -
 عدد البرامج التدرٌبٌة المنفذة للجنة  -
 ستراتٌجٌة االمبادرات التً تم ابرامها لتحمٌك الجهات المانحة  التنمٌة معشراكات عدد  -
 ممدار االنجاز فً خطة عمل اللجنة  -
 عدد المبادرات التً تم تنفٌذها بنجاح  -
 مبادرات االستراتٌجٌة التً تم تنفٌذهاعدد المإشرات التً أظهرت تحسناً بناء على  -

0 دف  وضع اطار مإسسً للجنة التنمٌة المحلٌة لضمان استدامتها    

 عدد التشرٌعات الناظمة للتشغٌل التً تم مراجعتها وتعدٌلها  -
 نسبة الوعً بؤهمٌة المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة  -

تطوٌر التشرٌعات الناظمة للتشغٌل والتنسٌك بٌن المإسسات العاملة بالتنمٌة 
  نحو زٌادة فرص العمل المتاحة لألردنٌٌن

6 دف   



 

 اٌّشاخغ .01

 

 معايير التميز لممؤسسة األوروبية الدارة الجودة .5
 3151-3152، وزارة التخطيط والتعاوف الدولي، المفرؽ البرنامج التنموؼ لمحافظة  .3
 3151خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية، وزارة التخطيط واألمـ المتحدة، .2
  3131رؤية واستراتيجية األردف الوطنية  .4
 3151-3111األجندة الوطنية  .1
 3157-3151خطة األمـ المتحدة لدعـ التنمية واالستجابة لالجئييف  .1
، برنامج سابق المموؿ مف قبل الوكالة األمريكية 3153-3117استراتيجية التنمية االقتصادية لمحافظة اربد  .7

 لمتنمية الدولية 
 ، سمطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة3131-3152الخطة االستراتيجية لمتنمية المجتمعية لمحافظة العقبة  .2
 3131-3155الخطة الوطنية لمتشغيل  .4

 3131-3154الخطة الوطنية لمتدريب الميني  .51
 3152-3154لمريادة الخطة الوطنية  .55
 الدليل العممي لمتطوير االقتصادؼ المحمي بعد األزمات، منظمة العمل الدولية .53
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 اٌّشفمبد .01

 

 أسماء أعضاء اللجنة المحلٌة لمشروع منظمة العمل الدولٌة فً محافظة المفرق . أ

 االسم الجهة التً ٌمثلها

 المتصرف/دمحم عطاهلل غاصب الحمدان مساعد محافظ المفرق لشإون التنمٌة 

 عبدالمجٌد حمد الحراحشة رئٌس وحدة التنمٌة فً محافظة المفرق
 فادي دمحم الشبٌل موظف فً وحدة التنمٌة المحلٌة

 حمد بنٌان السرحان رئٌس لسم أمالن الدولة

 احمد غصاب الحوامدة المفرق الكبرىرئٌس بلدٌة 

 المهندس دمحم عموش رئٌس وحدة التنمٌة فً بلدٌة المفرق

 عبدهللا نوٌفع شدٌفات رئٌس غرفة تجارة المفرق

 شدٌفاتخلف المهندس عونً  مدٌر زراعة محافظة المفرق
 الدكتور ٌوسف الشرٌدة مدٌر معهد التدرٌب المهنً

 الدكتور دمحم عٌد الحراحشة بنن تنمٌة المدن والمرىمدٌر 
 المهندس فتحً دمحم بشابشة مدٌر صناعة وتجارة المفرق

 شدٌفاتاسماعٌل المهندس حازم  مدٌر تعاون محافظة المفرق
 سعٌد سعٌد جبر مدٌر تشغٌل المفرق

 نبٌل ٌعموب الصمادي رئٌس لسم التسوٌك/مدٌرٌة تشغٌل المفرق

 خالد البدارٌندمحم  مدٌر مركز إرادة / المفرق
 فراس دمحم العبدهللا مدٌر صندوق التنمٌة والتشغٌل/المفرق

 الخوالدةاحمد بكر  مدٌر التنمٌة االجتماعٌة /المفرق 
 الكوالٌتٌوسف المهندس بطرس  مدٌر مركز إللٌمً المفرق للبحث واالرشاد

 المهندس أسامة أبو دلبوح مركز إللٌمً المفرق للبحث واالرشاد

 المهندس خضر سالم حسن الشرلٌة البادٌة زراعة مدٌر

 المهندس دمحم دحدل مدٌر زراعة البادٌة الغربٌة

 ابراهٌم سلٌم عودة مدٌر االلراض الزراعً/المفرق

 المهندس شرٌف بنً هانً مدٌر بٌئة محافظة المفرق
 الدكتور عٌد علً الزٌود مجتمع محلً

 حسن دمحم العوٌسات مجتمع محلً

 



 

 

 جوانب مف تماريف ومشاركات ورش عمل اعداد استراتيجية التنمية االقتصادية المحمية  . ب
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 المقارنات المرجعية التي تـ االطالع عمييا واالسترشاد بيا خالؿ ورش اعداد استراتيجية التنمية االقتصادية المحمية  . ج
  

 المقارنات المرجعية لرؤػ استراتيجيات مشابية -5

  الرؤٌة
 

المرتكزة على بنٌة تحتٌة ومعرفٌة متطورة  لإلنتاجٌةاربد مركز التنمٌة االلتصادٌة فً اللٌم الشمال ذو البٌئة االستثمارٌة الخالمة للفرص والمعززة »

 “وبٌئة نظٌفة ولوى بشرٌة مإهلة
 

 
 رؤٌة محا ظة اربد

6117-6106 

 
مدعومة ببنٌة تحتٌة متطورة ولوى بشرٌة  لإلنتاجٌةالتصاد بمطاعات سٌاحٌة وصناعٌة وزراعٌة مزدهرة وبٌئة استثمارٌة خالمة للفرص ومعززة »

 “مإهلة
 

 
 محا ظة الكرنرؤٌة 

6117-6106 

 

 “االلتصاديمحافظة العمبة أنموذجاً فً العمل المجتمعً والرفا  »

 

 
 رؤٌة محا ظة العمبة

6103-6161 

 

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

 
 الو نٌةاألجند  
6116-6105 

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

 ا ستراتٌجٌة الو نٌة ل ت غٌل
6100-6161 

 

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

 “ وانعاش الثروة االلتصادٌة وتحمٌك الرفا  االجتماعً االلتصادي

 ا ستراتٌجٌة الو نٌة ل رٌاد 

6104-6108 

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

 خ ة  جمان 

6160 

 
ركات أن تصبح المماطعة مكاناً ممتازاً للعٌش والعمل حٌث ٌتم تحمٌك الرخاء االلتصادي المستدام من خالل شراكات مبتكرة ودٌنامٌكٌة بٌن الش»

 “والمجتمعات المحلٌة 

خ ة التنمٌة ا لت ادٌة المح ٌة 
 لمما عة براكنل ا نج ٌزٌة

6100-6104 
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 المرجعية لمبادغ توجييية أساسية الستراتيجيات مشابيةالمقارنات  -3

  المبادئ التوجٌهٌة األساسٌة
 

 مركز الت ادي متمٌز مبنً   ى المعر ة الالزمة 
  لرارات   مركزٌة محفز  ودا مة لتعزٌز ا نتاجٌة 
 ت وٌر ل ا  الزرا ة والسٌاحة والخدمات المساند  بمٌ  مضا ة  الٌة 
 وى ب رٌة مؤ  ةبنٌة تحتٌة مت ور  ول 
 بٌئة استثمارٌة خالمة ل فرص 
  بٌئة نظٌفة و الة متجدد 

 

 
استراتٌجٌة التنمٌة ا لت ادٌة 

 لمحا ظة اربد

6117-6106 

 
 المسإولٌة تحمل الحرص الفاعلة والمشاركة الجماعً العمل مبدأ ٌعزز الذي التشاركً بالنهج العمل مبدأ تفعٌل :والتمكٌن الت اركٌة 

 .للموارد األمثل واإلستخدام
 مع ٌتعارض 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 األكٌدة والمناعة المحلً المجتمع تطوٌر صوب والعمل باالنتماء واإلٌمان المخلص الشعور :والنزا ة اإلنتماء. 
 التنمٌة دعائم ٌموض أن شؤنه من أو اتجا  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 لمحا ظة العمبة

6103-6161 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الم اركة 
 الم كٌة، المساءلة، ال فا ٌة 
 ت وٌر المدرات، المساوا  بٌن الجنسٌن، ا ستدامة 
 الرواب  الم تركة بٌن الم ا ات 
  د    ٌاغة السٌاسات 
 تمكٌن المرأ  وال باب 

 
م رو  برنام  األم  المتحد  

ا نمائً لتخفٌف أثر أزمة الالجئٌن 
السورٌٌن  ً المجتمعات المضٌفة 

 األردنٌة
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 األجند  الو نٌة

6116-6105 

 

 

 6165رؤٌة 
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 التوا ك والتكامل مع ا ستراتٌجٌات الو نٌة األخرى 
 ال راكة مع الم ا  الخاص 
 الر اه ا جتما ً تحمٌك 
 عالٌة وكفاء  وموضو ٌة الت رٌعات  
 ًالتمٌز المؤسس 
  ال فا ٌة والنزا ة والحوكمة الر ٌد 
  ت وٌر لدرات الكوادر الب رٌة 

 

 
 

 استراتٌجٌة حكومة  جمان 
6160 

 

  ً الم اركة والحوار ا جتما 
   ال راكة بٌن الم ا  الخاص والعا 
  النمو المستدا 
  ً التماسن ا جتما 
  تحفٌز الم اركة  ً  نا ة المرار 
 تعزٌز  م ٌات المأسسة 
   ا بتكار وا بدا 
  التخفٌف من حد  الفمر 

الدلٌل العم ً ل ت وٌر ا لت ادي 
 المح ً بعد األزمات 
 منظمة العمل الدولٌة 
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 المقارنات المرجعية لمحاور استراتيجية الستراتيجيات مشابية -2

  ا ستراتٌجٌةالمحاور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 األجند  الو نٌة
 

 
 

             
 
 

 
 
 
 

 األ داف ا نمائٌة األلفٌة
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 6165رؤٌة 

 

 

 استراتٌجٌة محا ظة العمبة 

6103-6161) 

 

ا ار  مل األم  المتحد  ل مسا د   
 ً المم كة األردنٌة الها مٌة 

6105-6107 
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 المقارنات المرجعية لغايات استراتيجية الستراتيجيات مشابية -4

  الممارنات المرجعٌة
 
 

 
 

 

 
 
 

 استراتٌجٌة محا ظة العمبة 

6103-6161) 

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

خ ة ا ستجابة األردنٌة لألزمة 
 السورٌة
 

 

 
 

  

 
م رو  برنام  األم  المتحد  

ا نمائً لتخفٌف أثر أزمة الالجئٌن 
المضٌفة السورٌٌن  ً المجتمعات 

 األردنٌة

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

 

ا ار  مل األم  المتحد  ل مسا د   
 ً المم كة األردنٌة الها مٌة 

6105-6107 

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

 

 
 )الخ ة الو نٌة ل ت غٌل 

6100-6161) 

دئة وتحسٌن أداء ونمو الشركات الصغٌرة والمتوسطة المائمة تعزٌز خلك فرص العمل وتولٌد الدخل عن طرٌك تشجٌع دخول شركات مبت -1
 لرفع مساهمة لطاع المنشآت الصغٌرة والمتوسطة فً التصاد األردن

 الخ ة الو نٌة  ل رٌاد 
 6104-6108 
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 المقارنات المرجعية ألىداؼ استراتيجية الستراتيجيات مشابية -1

  الممارنات المرجعٌة

 

 
 
 

  اربداستراتٌجٌة محا ظة 
 

 

 
 

 

 
 
 

 استراتٌجٌة محا ظة العمبة 

6103-6161) 
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م رو  برنام  األم  المتحد  

ا نمائً لتخفٌف أثر أزمة الالجئٌن 
السورٌٌن  ً المجتمعات المضٌفة 

 األردنٌة

 
 

 
 

 
رؤٌة واستراتٌجٌة األردن الو نٌة 

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

ا ستجابة األردنٌة لألزمة خ ة 
 السورٌة
 

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

ا ار  مل األم  المتحد  ل مسا د   
 ً المم كة األردنٌة الها مٌة 

6105-6107 

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

 
 غٌل )الخ ة الو نٌة ل ت 

6100-6161) 

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

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

 الخ ة الو نٌة  ل رٌاد 
 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 تـ االطالع عمييا لغايات وضع مبادرات خطة العمل التنفيذية  . د
 

 اٌخطظ اٌٛط١ٕخ اٌّطشٚزخاٌّجبدساد 
 خٍك فشص ػًّ لص١شح اٌّذٜ ٌألسش األسد١ٔخ اٌّزضشسح فٟ اٌّدزّؼبد اٌّسزض١فخ -
 األػّبي ٚاٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ )اٌزٍّزح اٌصٕبػ١خ(دٚساد رذس٠ج١خ ٌّٙبساد  -
رم١١ُ ٌزط٠ٛش ِذ٠ش٠بد اٌزٛظ١ف ِٚشاوض اٌزذس٠ت إٌّٟٙ ٚسفغ لذساد ِٛظف١ٙب  ٌزط٠ٛش ِٕب٘ح رذس٠ج١خ أفضً ٚ  -

 رٛف١ش خذِبد فؼبٌخ فٟ ػ١ٍّبد االسشبد اٌٛظ١فٟ
 ِغ ٚصاسح اٌؼًّرسس١ٓ ئداسح سٛق اٌؼًّ ٚاالِزثبي ٌّؼب١٠ش اٌؼًّ اٌٛط١ٕخ، خٕجب ئٌٝ خٕت  -
دػُ ئٔشبء ّٚٔٛ اٌّإسسبد اٌصغشٜ ٚاٌصغ١شح ٚاٌّزٛسطخ )اٌّشبس٠غ اٌصغ١شح ٚاٌّزٛسطخ( اٌّسزٙذفخ ٌألسش  -

 ِٓ خالي رمذ٠ُ إٌّر، رٛف١ش اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ، ػمذ اٌّإرّشاد ٚاٌٍمبءاد اٌزؼبسف١خ  األسد١ٔخ اٌضؼ١فخ
 سّٟ(ٚضغ س١بسبد ٌزٕظ١ُ لطبع اٌؼًّ غ١ش إٌّظُ )غ١ش اٌش -
 رس١ًٙ اٌز١ّٕخ االلزصبد٠خ اٌّس١ٍخ اٌمبئّخ ػٍٝ اٌّشبسوخ ٚاٌششاوخ ث١ٓ اٌمطبػ١ٓ اٌؼبَ ٚاٌخبص -
ٌزؼض٠ض االٔشطخ االلزصبد٠خ اٌّس١ٍخ ٚاٌزّبسه االخزّبػٟ فٟ اٌّدزّؼبد  دػُ أشبء رؼب١ٔٚبد ٚخّؼ١بد  -

 اٌّض١فخ 
 رأ١ً٘ اٌجٕٝ اٌزسز١خ االلزصبد٠خ ٚاالخزّبػ١خ  -
ٚسجً اٌؼ١ش اٌمبئّخ ػٍٝ اٌثشٚح اٌس١ٛا١ٔخ ِٓ خالي اٌضساػخ إٌّض١ٌخ ٚاٌزص١ٕغ اٌضساػٟ دػُ اٌضساػخ  -

 ٚاٌزس٠ٛك

خ ة ا ستجابة  -0

 األردنٌة لألزمة السورٌة

 ثشٔبِح رذس٠ت ٚرشغ١ً خش٠دٟ االرصبالد ٚرىٌٕٛٛخ١ب اٌّؼٍِٛبد -
 ؼًّ فٟ ٘زٖ اٌمطبػبدثشاِح اٌزذس٠ت فٟ لطبع اٌّسشٚلبد، اٌّطبػُ، اٌّس١ىبد  ٚرسس١ٓ ث١ئخ اٌ -
 رط٠ٛش ثشاِح ِٕٚب٘ح اٌزذس٠ت إٌّٟٙ   -
 (د٠ٕبس 2111اٌّجٍغ اٌّشصٛد ل١ًٍ خذاً ػمذ ٚسشبد رذس٠ج١خ ٚرثم١ف١خ ٌض٠بدح االلجبي ػٍٝ اٌسشف ) -
 رمذ٠ُ زٛافض ٌٍّزذسث١ٓ داخً ِؼٙذ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ  -
 ٍٙب أوثش خزة ٌٍؼّبٌخ اٌّس١ٍخرسس١ٓ ث١ئخ اٌؼًّ فٟ اٌمطبػبد اٌزٟ رؼًّ ثٙب اٌؼّبٌخ اٌٛافذح ٌدؼ -
 البِخ ِشوض ٌٍزٛخ١ٗ إٌّٟٙ ٚاألػّبي فٟ خبِؼخ آي اٌج١ذ -

البرنام  التنموي 
 لمحا ظة المفرق
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 رٛخ١ٗ اٌذػُ ٌٍصٕبد٠ك االلشاض١خ ٌمطبػبد اٌضساػخ ٚاٌصٕبػبد اٌمبئّخ ػ١ٍٙب  -
 ِششٚع إٌّر اٌصغ١شح ِٚششٚع اٌز٠ًّٛ ا١ٌّىشٚٞ  ٚثشٔبِح ر٠ًّٛ اٌّشبس٠غ اٌصغ١شح ٚاٌّزٛسطخ -
 اٌزؼب١ٔٚخ اٌضساػ١خدػُ اٌدّؼ١بد  -
 دػُ اٌجٕبء اٌّإسسٟ ٌٍدّؼ١بد اٌضساػ١خ اٌّزخصصخ  -
 ِٕر اٌسٛافض ٚاٌذػُ ٌمطبع إٌمً -

 
 رص١ُّ ٚرٛف١ش ثشاِح األػّبي ٚاٌزذس٠ت إٌّٟٙ اٌّطٍٛثخ ِٓ سٛق اٌؼًّ -
 رس١ًٙ رٛف١ش فشص اٌؼًّ اٌذائّخ ِٓ خالي اٌزٕس١ت اٌٛظ١فٟ ٚاٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ   -
سفغ لذساد ِٛظفٟ ِذ٠ش٠بد اٌزٛظ١ف ِٚشاوض اٌزذس٠ت إٌّٟٙ ٌزط٠ٛش ِٕب٘ح رذس٠ج١خ أفضً ٚ رٛف١ش خذِبد  -

 فؼبٌخ فٟ ػ١ٍّبد االسشبد اٌٛظ١فٟ
 رمذ٠ُ ِدّٛػخ ِٓ خذِبد دػُ اٌششوبد إٌبشئخ )ٚسبئً ِٕٚر( -
ػُ اٌششوبد اٌصغ١شح ٚاٌّزٛسطخ  ثذٚساد ٌٍّٙبساد اٌّزمذِخ ٚ اٌسصٛي ػٍٝ اٌز٠ًّٛ ٌضّبْ اسزذاِٙب د -

 ٚرٛس١غ ٔطبق أػّبٌٙب
 اٌخذِبد ِمذِٟ رٌه فٟ ثّب ٚاٌّزٛسطخ اٌصغ١شح اٌّشبس٠غ فٟ رط٠ٛش اٌفبػٍخ اٌدٙبد ث١ٓ اٌزٕس١ك رؼض٠ض -

 ٚزصٛي اٌّؼٍِٛبد رجبدي ٌزس١ًٙ ٚ اٌجشاِح اٌسى١ِٛخ ٚاٌّإسسبد األػّبي ر١ّٕخ خذِبد ِٚمذِٟ اٌّب١ٌخ،

 اٌخذِبد ػٍٝ ٚاٌّزٛسطخ اٌصغ١شح اٌّشبس٠غ
االرفبل١بد ث١ٓ  االثزىبساد ٚص١بغخ االخزّبػ١خ ٚرشد١غ االلزصبد٠خ اٌخطظ ر١ّٕخ لذساد اٌٍدٕخ اٌّس١ٍخ ٌزسذ٠ث -

 اٌؼًّ فشص ٚخٍك األسبس١خ اٌخذِبد رمذ٠ُ اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌخبص ٌزؼض٠ض

 منظمة العمل الدولٌة

ILO 

 ٚرؼذ٠ٍٙب 2121 ػبَ ثسٍٛي اٌمبئّخ ٚاٌزمٕٟ إٌّٟٙ اٌزذس٠ت ثشاِح ِشاخؼخ خ١ّغ -
 ِدّٛػخ فٟ ١شبسوٛادػُ وً ثشٔبِح أٚ ِدّٛػخ ِٓ اٌجشاِح ِٓ لجً فش٠ك اسزشبسٞ ِٓ ِّثٍٟ اٌصٕبػخ  ٌ -

 اٌجشاِح ِٚشاخؼخ ٚرم١١ُ ٚرط٠ٛش، ثزص١ُّ اٌّزؼٍمخ اٌزذخالد ِٓ ٚاسؼخ
 ِٓ غ١ش٘ب ٚ ا١ٌّٕٙخ اٌّؼب١٠ش ػٍٝ ٚثٕبء ِٓ اٌصٕبػخ اٌصش٠ر ٌٍطٍت ٔز١دخ اٌدذ٠ذح اٌجشاِح ِٓ٪ 011 رط٠ٛش -

 اٌّؼزّذح اٌذ١ٌٚخ اٌصٕبػخ ِؼ١بس
 .إٌّضي ِٓ اٌصغ١شح اٌزدبس٠خ ثبألػّبي ٌٍجذء اٌؼًّ ػٓ اٌؼبط١ٍٓ اٌشجبة ٌزّى١ٓ رص١ُّ دٚساد -
 ٚاٌزمٕٟ إٌّٟٙ اٌزذس٠ت خبرث١خ رؼض٠ض -
 ٚاٌّؼٛل١ٓ ، ٚاٌشجبة ٌٍٕسبء ٚاٌزمٕٟ إٌّٟٙ اٌزذس٠ت ٌٕظبَ اٌش١ٌّٛخ ص٠بدح -
 .ٌٍٕسبء اٌؼًّ فشص ٌزؼض٠ض اٌّصّّخ اٌصٕبػ١خ اٌزٍّزح ثشاِح -
 .ٚظ١فخ ػٓ اٌجسث ِٙبساد اٌطالة ٌٍطالة ٚرض٠ٚذ اٌفؼبٌخ اٌٛظ١فٟ اإلسشبد خذِبد -

الخ ة الو نٌة ل تدرٌب 
 المهنً
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 األسد١١ٔٓ فٟ رٍه اٌّشبس٠غ ٠زُ رؼ١١ٓ أْ ثششط اٌخبصخ ِشبس٠ؼُٙ ثذء اٌسّبذ ٌألخبٔت -
 رٛظ١ف اٌّإ١ٍ٘ٓ ٚرٚٞ اٌخجشح ِٓ اٌالخئ١ٓ ٌالسزفبدح ِٓ خجشارُٙ -
  ٚإٌّظّبد اٌدبِؼبد ِغ ثبٌزؼبْٚ اٌّسبفظبد فٟ األػّبي ثش٠بدح ٌٍزٛػ١خ ثشٔبِح رص١ُّ -
ٚإٌّٟٙ  ٚاٌثبٔٛٞ االثزذائٟ اٌزؼ١ٍّٟ إٌظبَ فٟ األسبس١خ اٌذساس١خ إٌّب٘ح فٟ" األػّبي س٠بدح" ادساج -

 ٚاٌدبِؼٟ
 اٌّؼٍِٛبد ٚرٛف١ش ٌٍطالة وخ١بس اٌّجبدسح سٚذ ٌزؼض٠ض اٌدبِؼبد فٟ األػّبي س٠بدح ِشاوض ئٔشبء رشد١غ -

 اٌدذد ٌٍخش٠د١ٓ االسزشبس٠خ ٚاٌخذِبد
 ٚإٌّٛ اإلٔزبخ١خ ٌزؼض٠ض ٚاٌّزٛسطخ اٌصغ١شح اٌّشبس٠غ ٚرط٠ٛش رسذ٠ث ثشاِح ٚرمذ٠ُ رط٠ٛش -
  اإلداسٞ اٌزذس٠ت ثشاِح فٟ ٌٍّشبسوخ ٚاٌّزٛسطخ اٌصغ١شح اٌششوبد ِٓ اٌّض٠ذ ٌزّى١ٓ اٌالصَ اٌز٠ًّٛ رٛف١ش -
 االسزشبس٠خ، ٚاٌخذِبد ٌٍّؼٍِٛبد ِٛزذح ِٕصخ ٌزٛف١ش اٌّسبفظبد فٟ( BDUs) األػّبي ر١ّٕخ ٚزذاد ئٔشبء -
 اٌسبضٕبد ػذد ص٠بدح -
 اٌجٕٛن ِٓ اٌز٠ًّٛ ػٍٝ اٌسصٛي فٟ صؼٛثخ ٌذ٠ُٙ اٌز٠ٓ ٚإٌسبء ِٓ اٌشجبة األػّبي ٌشٚاد اٌجزٚس ِٕر رمذ٠ُ -

 ٚضّبٔبد ائزّبٟٔ ربس٠خ ٚخٛد ػذَ ثسجت
 األسٛاق فٟ اٌّزبزخ اٌفشص ٌزسذ٠ذ اٌّشرفغ إٌّٛ راد ٚاٌّزٛسطخ اٌصغ١شح اٌششوبد ٌزّى١ٓ اٌذػُ رمذ٠ُ -

 اٌفشص رٍه ٌزسم١ك ٚاٌسؼٟ اٌزصذ٠ش٠خ

 الو نٌة ل رٌاد الخ ة 

 
 ِشبس٠غ ر٠ّٕٛخ أخشٜ اٌدٙبد اٌذاػّخ

 مشروع تلبٌة احتٌاجات التنمٌة الفورٌة فً المجتمعات المضٌفة لالجئٌن - اٌسىِٛخ اٌىٕذ٠خ
 مشروع الخدمات الطارئة وبرنامج االستجابة االجتماعً - اٌجٕه اٌذٌٟٚ

 وااللتصادٌة للمرأةمشروع التنمٌة السٌاسٌة  - UN Womenاالرسبد األٚسٚثٟ+ 

UNESCO 
UN Women 

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

United Kingdom+ DFID -  مشروع الصندوق االئتمانً للبنن الدولً لتوفٌر منح للبلدٌات األردنٌة
 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 

  +اٌسىِٛخ اٌىٕذ٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ+ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 

 مشروع الشراكة األردنٌة الكندٌة لتمكٌن الشباب والتوظٌف  -

USAID -  مشروع مساعدة المشارٌع الصغٌرة 

USAID -  ًمشروع التنافسٌة األردن 

 مشروع التسهٌالت االئتمانٌة المستدامة - االرسبد األٚسٚثٟ

USAID -  مشروع مساندة األعمال المحلٌةLENS 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 






