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 : والسكان ةوالتقسيمات اإلدارية والتنظيمي  الجغرافي  الموقع اوالً:

 :الجغرافيا والسكان 1.1

أي ما نسبته    2كم(  771حيث تبلغ مساحته االجمالية )  على امتداد نهر األردن،   الجنوبيةاألغوار    يقع لواء

تبلغ  عتبر مركز اللواء غور الصافي و ي  و  2( كم3495%( من مساحة محافظة الكرك البالغ مساحتها ) 22)

ويتبع إدارياً للواء  %( من إجمالي مساحة لواء األغوار الجنوبية، 45أي ما نسبته ) 2( كم349.9مساحته )

كم إلى الغرب من مدينة الكرك وبمحـاذاة  (  26قضاء غور المزرعة الذي يقع على بعد )  -قضاًء واحداً هو

%( من إجمالي  55شكل ما نسبته ) ت  ، و2( كم421.1غ مساحته حوالي )ل  الشاطئ الشرقي للبحر الميت وتب

 مساحة لواء األغوار الجنوبية. 

(  246.4مساحتها حوالي )وتبلغ    البحر  ( م تحت سطح400  -الى    200-ويتراوح مستوى ارتفاعها بين ) 

 . وهي بذلك أكثر بقاع العالم انخفاضاً تحت مستوى سطح البحر ، 2كم
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 ( 1جدول رقم )

 كاني س  التجمع ال القضاء  اللواء 
 توزيع السكان حسب الجنس )نسمة( 

 المجموع إناث  ذكور

لواء االغوار  
 الجنوبية

غور  
 المزرعة 

 14000 6826 7174 غور المزرعة

 5742 2798 2944 غور الحديثة 

 2258 1032 1226 غور الذراع 

 654 316 338 غور عسال 

 230 1 229 بليدة المزرعة 

 1296 657 639 بليدة الحديثة 

غور  مجموع 
 المزرعة 

12550 11630 24180 

غور  
 الصافي 

 30907 14527 16380 غور الصافي 

 3390 1595 1795 غور فيفا 

 2093 881 1212 المعمورة 

 63 27 36 السلماني 

 1477 730 747 الغويبة 

 
غور   مجموع

 الصافي 
20170 17760 37930 

 62110 29390 32720 مجموع لواء االغوار الجنوبية  

 358400 171200 187200 المحافظة

 %21 %21 %21.2 النسبة المئوية لواء من اجمالي المحافظة 

  2020* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، 
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 التقسيمات اإلدارية:  2.1

 د عنع  المحافظة السبع ويب ةلويأيتبع لواء االغوار الجنوبية ادارياً الى محافظة الكرك وهو من احدى 

 كم.  70حافظة حوالي م  مركز ال

 :مجتمع المدني والفعاليات المنظمةمؤسسات ال  3.1

 (  2جدول رقم )

 2020 -المصدر: متصرفية لواء االغوار الجنوبية   

 

   أهمها:التي تعمل في مجال التنمية االجتماعية واالقتصادية ومن  ة الدولية والمحليناك من المؤسسات والهيئات  ه  

األردنية   ة وجمعية البيئعمال الخيرية األ والصندوق األردني الهاشمي وهيئة  تعزيز اإلنتاجية إرادةمراكز 

حيث  تقوم هذه المؤسسات بتقديم المنح وتقديم التدريب من  ومؤسسة نهر األردن وهناك أيضاً الهابيتات وجايكا 

 جديدة. تأسيس مشاريع مدرة للدخل وإيجاد فرص عمل 

 

 

 

 

مراكز  

الزكاة  

 وااليتام 

المنتديات  

 الثقافية 
االندية 

 الرياضية 

جمعيات  

 ثقافية 

جمعيات  

 خيرية 

جمعيات  

 تعاونية 
 التقسيمات اإلدارية 

لواء   العدد  29 15 2 2 2 5

االغوار 

 الجنوبية 
34 

150 
1500 80 47 144 

 األعضاء

0 

21 

 

32 0 120 94 

محافظة  العدد 

 الكرك 
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 صفات وخصائص الجمعيات الخيرية والتعاونية في لواء االغوار الجنوبية  

 تخصصها. على  المبنيةال تختص بشأن محدد بالرغم من تسميتها   ▪

 أشكال المؤسسية في العمل. ليس لديها أي شكل من   ▪

 اعتمادها بشكل رئيسي على العمل التطوعي العضائها.   ▪

 

 عاونية في لواء االغوار الجنوبيةالتحديات التي تواجه الجمعيات الخيرية والت

 الصراع الدائم بين أعضائها على المناصب وللفوز برئاسة الجمعية.  ▪

يؤدي الى فشل تلك المشاريع  مشاريعها مما    الجمعية وإدارةعدم مقدرة بعض رؤساء الجمعيات على إدارة   ▪

 وتحميل الديون على كاهلها. 

لذلك نجد هناك صراع خفي غير ظاهر بين أعضائها،  تأثر أعضائها بتوجهات العشائر التي ينتمون إليها،    ▪

 عالقة بعمل الجمعية. الرتباط ذلك الصراع بخلفيات اجتماعية ليس 

ة  مثل جمعية سيدات الغويب   كاهلهاثقل  ت  بنية مستأجرة  أعدم وجود مقر لبعض الجمعيات وتدير أنشطتها في   ▪

 . ميرةن  وجمعية الغور الحديثه   وجمعية سيدات والجمعية الوطنية  

، وذلك لألسباب    المشاريع اإلنتاجية التي ادارتها لهذه الجمعيات لغاية مكافحة الفقر والبطالة  كثيرمن فشل   ▪

 التالية: 

 اجتماعية.  األعمال بعقليةدير ت  عدم توفر التوجه العملي لدى هذه الجمعيات، فهي  -

 التزامهم بدراسات الجدوى التي تم القيام بها لدراسة جدوى تلك المشاريع.  معد -

 برة والمهارات الفنية والتسويقية الالزمة ألعضاء الجمعيات. خ  لة الق   -

 حيث الجودة والتصميم.  من نتجاتم  ضعف ال -
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 ثانيا: الخصائص الطبيعية والمقومات االقتصادية 

 الميزة النسبية:  2.1

عد البحر الميت من أهم معالمها الجغرافية  ي  حيط بها الجبال من كال الجانبين و ت  منطقة غوريه شبه منبسطة  

ال يختلف مناخ لواء األغوار الجنوبية    ، م تحت سطح البحر  400ال  فيما تنخفض عن سطح البحر قرابة  

درجات الحرارة والتي على األغلب    الرتفاعنسبي  عن مناخ وادي األردن بشكل عام إال في ذلك التفاوت ال 

 مئوية. درجة  50- 44 نسجل العظمى في ذروة الصيف مت   ث  في منطقة الصافي حي  اً عد األعلى دومت  

  اً ة وإنتاج مناطق حيويالوأكثر   ة في المملكضي الزراعية  امنطقة األغوار الجنوبية هي من أخصب االرت عتبر

الخضرواتت    حيث  الزراعية، للمحاصيل   عتدل والدافبسبب    شتاءً   نتج محاصيل متنوعة من  الم  ،  ئ مناخها 

زراعة المحاصيل التي تحتاج لدرجة حرارة عاليه  دافعاً قوياً ل في فصل الصيف    الحرارة  والرتفاع درجات

 .إلنضاج الثمار مثل النخيل والموز 

 

 المنطقة: هم ميزات أومن 

عن وجود متحف كهف النبي لوط الذي يقع في أخفض بقعة في    ك  أثرياً ناهيوجود ثالثة وثالثون موقعاً    -

 العالم. 

 مميزة. خمس سيول في المنطقة ذات طبيعة  وجود -

 نتجعات. م  من البحر الميت الذي يرتاده أفواج سياحية لتلقي العالج في ال ةق رب منطقة األغوار الجنوبي -

 لطة إقليم العقبة.س  توسط اللواء ما بين العاصمة عمان و -

 عد منطقة جذب سياحي. ت  نظراً لمناخها الدافئ في فصل الشتاء  -

 

 للسكانأبرز مؤشرات الخصائص الديمغرافية السكانية والتركيبة العمرية  2.2

 2020لعام  العامةوذلك حسب دائرة اإلحصاءات   نسمه 62110كان اللواء ب س  بلغ عدد 

 موزعين على النحو التالي: 
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 ( 3جدول رقم )

 المجموع إناث   ذكور المنطقة

 37930 17760  20170 مركز اللواء غور الصافي 

 24180 11630  12550 قضاء غور المزرعة 

 62110 29390  32720 المجموع

   2020* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة،       

 

 ت الديمغرافية والسُكانية أبرز التحديا  

 ( 4جدول رقم )

 

ي   راـف ـغ ـم الــدـي حــدي  ـت اـل

 والس كاني

 الفرص االستثمارية

 سلباً  إيجاباً 

 

الهجرة الموسمممممية في  

 فصل الصيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لصحة ا          

تخفيف الضغط على   •

الطبية نتيجة  الخدمات 

عداد السكان  أانخفاض 

 صيفاً. 

 التعليم 

حل.  •  ضعف التحصيل العلمي للطالب الر 

 

 الصحة

نتيجة تغير المناخ من منطقة   نقل األمراض •

 ألخرى. 

 

 اإلقتصاد 

انخفاض نسبة المبيعات في السوق نتيجة   •

هجرة من المنطقة مما يؤدي الى اضعاف  ال

 .السوق

 تحديداً: في القطاع الزراعي 
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النقص في   ارتفاع أجور العمال نتيجة •

 األيدي العاملة. 

 الزراعي. نقص العائد من اإلنتاج  •

 . اإلنتاجارتفاع تكاليف  •

ارتفماع حجم متوسمممممط  

  5.84فمرد    /األسممممممرة

مقارنة بمعدل متوسممممط  

األسمممرة علس مسمممتو   

والممممملمكمممة  المممحمممافمظمممة 

4.8   

 االقتصاد 

احتمالية وجود أكثر من  

 مصدر دخل لألسرة.      

 

 في القطاع الزراعي

توفر عدد كبير من  

 العمالة. 

 

 التعليم

ــفوف   االكتظاظ • ــية نتيجة  في الصــ المدرســ

 األعداد الكبيرة.

الضــعف في التحصــيل العلمي في المرحلة   •

 الثانوية العامة.

ــة   • ــامعي الج ــة  المرحل في  التعليم  ــاض  انخف

 لصعوبة تأمين المصاريف.  

 الصحة

لمحدودية عدد المراكز   نسبة وتناسب •

  المستشفياتسرة في الصحية الشاملة وعدد األ

 فذلك ؛ رتفع م  أفراد األسرة البعدد   ًمقارنة 

شكل ضغط على المستشفيات والمراكز في  ي  

لجميع أفراد   الجيدة تقديم الرعاية الصحية

    العائلة.

 الضغط على شبكة الصرف الصحي.  •

 النقل

 الضغط على شبكة المواصالت. •

 التنمية االجتماعية
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 ارتفاع معدل نسبة اإلعالة. •

 األسري(االقتصاد )اإلنفاق 

 زيادة العبء المادي على األسرة.  •

ال • الزواج  دخل    ؛ بكر م  حاالت  لتدني  نتيجةً 

األسرة ولتخفيف العبء المادي عليها؛ مما ينتج  

المستوى   وتدني  الجهل  نسبة  ارتفاع  ذلك  عن 

 الثقافي.  

باتباع   • يتمثل  والذي  البطالة  معدل  ارتفاع 

مثل تعاطي المخدرات وارتفاع  سلوكيات سيئة  

 نسبة الجريمة. 

 

بالمقارنة مع مستوى المحافظة والمستوى   اللواءوضح أبرز هذه المؤشرات على مستوى ي  والجدول التالي 

 لكة: مالعام للم

 (  5جدول رقم )

 

متوسط  

عدد أفراد  

األسرة  

 )فرد( 

 عدد األسر 

معدل اإلعالة 

الديموغرافي  

 )%( 

التوزيع النسبي للسكان حسب  

 الفئة العمرية 

أقل من 

 سنة  15

(15 -

64  )

 سنة

أكثر  

من 

(65  )

 سنة

 3.1 56.2 40.7 70.2 71866 5 المحافظة

 3.3 58.8 37.9 77.6 10630 5.8 اللواء 

 2020العام للسكان والمساكن التعداد      
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 . أفراد االسرة عددبمتوسط الديموغرافي ارتباطاً طردياً  ةمعدل اإلعال ي الحظ ارتباط -

  الكرك حافظة  لم  سرة مقارنة مع المعدل العام  أ( فرد/  5.84قدر بـ ) م  اللواء والارتفاع حجم االسرة في    -

 والمملكة.

 االقتصادية وحالة الفقر: المؤشرات 3.2

(  15كان محافظة من ذوي األعمار )س  ( من عدد  9.39حوالي )%  اً كان النشيطين اقتصاديس  سبة الن  بلغت  

عدل  م  االقتصادية لدى الجنسين حيث بلغ ال  المشاركةسنه فأكثر وتشير المعدالت الى وجود تباين ملحوظ في  

مما يعني وجود فجوة كبيرة في المشاركة االقتصادية    ( %7.60للنساء وللرجال )  ( % 9.15في المحافظة ) 

 الرجال. يميل بشكل كبير إلى 

 

 ع القو  العاملة:واق  4.2

كان لواء األغوار الجنوبية يعملون بالزراعة الموسمية والبعض القليل منهم يعملون بشركة البرومين  س  عظم  م  

الجنوبية حول    باألغوارمال مياومه، حيث  ال توجد إحصائيات خاصة  ع  وشركة البوتاس العربية وبالغالب  

 هذا المحور كونها مدموجة مع محافظة الكرك بشكل عام. 

 

 قمممممممممممممو  الممممممممعمممممل  

لد المتوفرة  الدراسات  لد  ىمن خالل  المتوفرة  البيانات  الجنوبية    ى المركز ومن خالل  متصرفية األغوار 

  والوافدة   المحلية  مالةع  للشغل االكبر  م  ال  هما  الزراعةالقطاع العسكري وقطاع    نإسابقاً فعدة  م  والدراسات ال

 يدي العاملة. لتشغيل األ ةساسياأل الركيزةن القطاع الزراعي هو أ ذإاللواء،  في 

 

 الناشمممممممممطين اقتصاديممممممماً 

الزراعي   القطاع  في  الموسمي  العمل  ولخاصية  السبع  الكرك  محافظة  الوية  أحد  الجنوبية  األغوار  لواء 

ال  وع  ا ًتحديد والمصانع  الشركات  بعض  في  المياومات  الناشطين  ي  مال  نسبة  استخراج  في    اً اقتصادي مكننا 

 حصائيات وبيانات دقيقة بخصوص هذا المحور خاصة باللواء.  إوال تتوفر أي  المنطقة، 
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 البمطمممممممممممممالمممممممممممممممة  

غرافية التي أدت إلى زيادة  م  لعوامل من أهمها التحوالت الديتفاقمت هذه المشكلة في الفترة الماضية نتيجة  

كاني، وضعف الموائمة بين نواتج التعليم في  س  ارتفاع معدالت النمو الدد إلى سوق العمل وج  ن العدد الداخلي

ال بعض  في  األردنية  للعمالة  الوافدة  العمالة  ومزاحمة  العمل،  سوق  متطلبات  وبين  المختلفة  هن  م  مراحله 

 خصصات الناتجة عن التفاوت الكبير في األجور بين الطرفين. والت

الى   ذلك  في  السبب  معظم  أويعود  بالقوات    المنطقة بناء  أن  للوضع    نظراً   مبكرةوبسن    المسلحةملتحقين 

ن هؤالء الشباب ال يكملوا تعليمهم ويضطروا للعمل في ظل الظروف  أ  ث  حي   للمنطقة والثقافي    االقتصادي

توفير بعض االحتياجات   الكبير علىفرادها أسرهم بعدد أو أنفسهملمساعدة  المعيشةوغالء  القاسية المعيشية

 . ة قلة المصانع والمشاريع الكبرى بالمنطقل  عد اللواء عن مراكز العمل في المحافظات االخرى وب  لو  ، األساسية

  
 الوافممممممدة  العمممممممالة

المصرية والباكستانية   العمالةعامل وافد ومعظمهم من  1500يعمل في لواء األغوار الجنوبية حوالي   

 وهذا العدد متأرجح في كل موسم زراعي. 
 2020-المصدر: مديرية زراعة االغوار الجنوبية  *

 المنطقة: برز مسبات الفقر في أ 

 التعليم 

 مستوى التحصيل العلمي. تدني  ▪

 محدودية التخصصات في مركز التدريب المهني.  ▪

 

 الزراعة

 موسمية الزراعة في لواء األغوار الجنوبية.  ▪

التي   ▪ ابسالوتا(  )توتا  الزراعية  اآلفة  وت  انتشار  المحاصيل  كمية  ت  هلك  تمكن    بالتالي  اإلنتاج ضعف  عدم 

 . المزارعين من تسديد المستحقات عليهم لمؤسسة اإلقراض الزراعي والشركات الزراعية

 ارتفاع كلفة المستلزمات الزراعية.  ▪

األجور وعدم مستوى  وذلك بسبب تدني    في قطاع الزراعةعزوف عدد ال بأس به من أبناء المنطقة للعمل   ▪

 الصحي. شموليتهم بالضمان االجتماعي والتأمين 
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 االقتصاد 

 . لة الفرص المتاحةق  محدودية سوق العمل و ▪

 

 ثقافة مجتمعية

 من الم تعطلين عن العمل. س به أوجود ثقافة العيب عند عدد ال ب ▪

 

 والبطالة العملالتحديات في قطاع 

بفرص  وبالتالي إيجاد صعوبة بإقناعهم    ةو مكتبيأمعظم الباحثين عن عمل يبحثون عن وظائف إدارية   ✓

 . عتقدهم بثقافة العيب م  ، وتغيير ةالمتاح  العمل 

تشغيل  ل  ، مما يضطر أصحاب العملالعملتدني األجر في القطاعات الخاصة وبالتالي عزوف الشباب عن   ✓

 عمالة وافدة.

 التجمعات السكانية عن مراكز العمل.  عمان وب عد ةب عد اللواء عن محافظة الكرك والعاصم ✓

عدم توفر مدينة صناعية مصغرة توفر فرص عمل  اللواء باإلضافة لفي    الكبيرة والمشاريع  قلة المصانع     ✓

 ألهالي المنطقة. 

 بهبأس  عدم وجود أيدي عاملة مؤهلة للعمل في القطاع السياحي والخدمات الفندقيه، حيث  أن عدد ال    ✓

 الميت قريبة من اللواء وبحاجة الى وظائف في قطاع الخدمات السياحية. من فنادق البحر 

  لكهربائي اكلياً على التيار   اعتماداً  تعتمد  وباألخص المشاريع التي  الفرص االستثماريه في المنطقة  فضع  ✓

 المتكرر في االنقطاع لتردي شبكة الكهرباء بالتالي صعوبة توفير فرص عمل. 

 :االستثمارالمؤسسات والبرامج العاملة في مجال مكافحة الفقر والبطالة والداعمة لبيئة  

 بممممممممرنمممممممممامممممج إرادة:  ❖

الدولي    نبثق إبرنامج وطني    والتعاون  التخطيط  عام    2002عام  عن وزارة  منذ  الملكية  الجمعية  وتنفذه 

بتقديم حزمة من    2006 البرنامج  يقوم  التنموية، حيث   التحديات  السامية لمواجهة  الملكية  للرؤيا  كترجمة 

تطوير مشاريع  تشجيع األفراد للتوجه نحو اإلنتاج من خالل تأسيس ول الخدمات االستشارية والفنية المتكاملة  
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و ومنزلية،  خالل  ت  صغيرة  من  الخدمات  تلك  كافة    28قدم  في  منتشرة  وأريافمركزاً  وبوادي    حواضر 

 المملكة.

 

 الخدممممممممممات      

 دراسة وتطوير أفكار المشاريع الصغيرة والمتوسطة.  ✓

 إعداد دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع.  ✓

                                التمويل المناسبة.توجيه صاحب المشروع الى مصادر  ✓

 متابعة المشاريع وتقديم التدريب المتخصص الصحابها والعاملين فيها.  ✓

 . دورات تدريبية مصغرة ✓

 . الندوات والمتحدثين الضيوف ✓

 الدعم الفني النجاح المشاريع وزيادة قدرتها التنافسية.  ✓

 التوعية بمفاهيم وتطبيقات الجودة.   ✓

 المساعدة في تسويق منتجات المشاريع.  ✓

    .التدريب العملي لحديثي التخرج )برنامج زمالة( ✓

 

   مبادرات مركز إرادة في األغوار الجنوبية:  

 الجنوبية:مبادرة تشكيل مجلس اقتصادي للواء األغوار  ▪

بمبادرة من مركز إرادة غور الصافي تم االجتماع مع مختلف قيادات  

المحلي   المنطقة المجتمع  شؤونواب  في  للبحث  اللواء ن  ؤ،    وواقع 

الى    ناك تفاوت كبير في وجهات النظر بين هذه القيادات باالضافةه  ن  أتبين    ث  واالجتماعي حي االقتصادي  

الذي دفع المركز    مر أل، اوالبيانات الدقيقهالنقص في المعلومات  

عن الدوائر   من بمندوبينللتفكير بتشكيل مجلس اقتصادي يتشكل 

الرسمية في المنطقة وقيادات المجتمع المحلي، وقد تم عقد عدد  

، وقد تم ذلك ههدافأمن االجتماعات للتوافق على تشكيل المجلس و

                                               .2011في العام 
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هداف المجلس االقتصادي للواء االغوار الجنوبية أ  

  التنموية.التعرف على احتياجات اللواء  ✓

 .معرفة المشاريع المناسبة للمنطقة ✓

 . التعرف على واقع الشباب والباحثين عن العمل ✓

 المنطقة.التعرف على الفرص االستثمارية المتاحة في  ✓

 التعرف على المعيقات التي تواجة االستثمار بالمنطقة  ✓

 تنمية جميع القطاعات االقتصادية وباالخص القطاع السياحي ✓

 .تشبيك المنظمات والبرامج الدولية والمحلية مع مؤسسات المجتمع المحلي ✓

 

 : االقتصادي للواء االغوار الجنوبيةنتائج المجلس    

 الواقع السياحي بالمنطقة مبين بها الفرص االستثمارية لهذا القطاع. عداد دراسة عن إتم  ▪

والمشاريع ذات    عداد دراسة عن الواقع الزراعي بالمنطقة مبين بها الفرص االستثمارية لهذا القطاعإتم   ▪

 وليه لها. أعداد دراسات جدوى إاالولوية والتي تم 

مثل شركة  بالمنطقة، وتحفيز القطاع الخاص  جلسات عصف ذهني للخروج بمشاريع استثمارية    4تم عقد   ▪

 . لهذه الشركات ة لية االجتماعيؤؤالبرومين والبوتاس العربية لتمويل تلك المشاريع، وذلك ضمن المس

 

 

 رف اليدوية: ح  مبادرة ال

  وتشكيل الشموع   والكريستال الصناعي  ولوحات ترابيةالنحاس    والطرق علىاشتملت على تشكيل الفسيفساء  

في تجمع  من أوراق الموز    ةوصناعات مختلفوصناعة االكسسوارات  

والمعمورة وذلك    فيفا  وغورغور المزرعة وغور الصافي مركز اللواء  

المرأة   حيثلتمكين  ب    اقتصادياً،  المبادرة  هذه  من  الخروج    10تم 

مشاريع منزلية ساعد مركز إرادة غور الصافي بتسويق هذه المنتجات،  

عتبر  ت  صحاب تلك المشاريع والتي  كما وتم تقديم الدعم الفني الشامل أل

 مشاريع ريادية بالمنطقة. 
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 مبرارت المبادرة:     

حقيقة اليمكن نفيها  ل باإلضافةفي نسبة البطالة في األردن وخاصةً بين خريجي الجامعات،  نالك إرتفاعه   ▪

ال في  للبحث عن وظائف  يميلون  الخريجين  غالبية  أن  تجاهلها وهي  وينقصهم  ق  أو  والخاص  العام  طاعين 

 الوعي الكافي بالمشاريع اإلنتاجية وأبعادها االقتصادية واالجتماعية. 

جتمع المحلي ورفد اإلقتصاد  م  إرادة في خدمة ال-ور الذي تلعبه مراكز تعزيز اإلنتاجية وإنطالقاً من الد ▪

حتم عليها أن تكون العباً  ي  الوطني بالمشاريع المؤهلة ودورها في مجال تعزيز اإلنتاجية للمشاريع فإن فهذا 

 أساسياً وفاعالً في هذا المجال. 

طاعية التي قام بها مركز إرادة في لواء األغوار الجنوبية تم تحليل القطاعات  ق  ومن خالل الدراسات ال  ▪

عداد  إعليه تم    تميزاً، وبناءً كثر  فصل الزراعي والسياحي هما األم  بشكل  

غوار الجنوبية السياحي للوقوف عند مقومات هذا القطاع والذي دليل األ

ف النبي  عن وجود متحف كه  ك  أثري، ناهيموقع    33وجود  ى  شار الا

علية تم التدريب    بالعالم، وبناءً خفض نقطة  أعد موقعه في  ي  لوط الذي  

ياح العرب  س  ات قابلة للبيع للرف اليدوية لرفد المتحف بمنتجح  على هذه ال

 جانب. واأل

 

 مبادرة زراعة الورود الطبيعية:  ▪

ب المخاطر  ن  التنوع في الزراعة وذلك لتجتت هذه المبادرة لتغير النمط الزراعي لدى المزارعين وحثهم على  أ

باتت   )البندورة(  ت  التي  بالمنطقة  الرئيسي  المحصول  على  خطر  شكل 

عن   ك  سالوتا(، ناهيأبال وهي )التوتا  أفه زراعية  آعاني من  ي  الذي عانى و

ب أسلفنا  وكما  المحصول  لهذا  العالية  االنتاج  البندورة  أكميات  انتاج  ن 

سابقاً وهذا يودي    أسلفنا جمل الزراعات كما  م  % من  90شكل ما نسبته  ي  

اإل والى  المنتج  سعر  في  الواضح  على  ي  نحدار  متراكمة  خسائر  حقق 

 منذ عامين.  أثره صحاب الحيازات الزراعية لوحظ أ
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ن هو ينعكس سلبياً على تصدير  طر العربي السوري وما يحدث اآلق  م الوضع في البلد المجاور ال ق  ن تفاأكما و 

كانت تصدرعبر    ةن كميات االنتاج التصديريأالمنتجات الزراعية علما ب

ها من قبل جمعية ازهار  ب  ودنا  ز  لذا وبناًء على دراسات   المعبر السوري

ردن يستورد كميات كبيرة من الورود الطبيعية في  ن األ أردنية بالقطف األ

غوار  جميع الفصول وخاصة فصل الشتاء وهذه فرصة وميزه لمنطقة األ

 . نتج بفصل الشتاءم  الجنوبية بزراعة هذا ال

 برر الرئيسي لمبادرة زراعة الورود. م  نتاج البندورة هو الإالفائض من    

 المبادرة السياحية 

إحتياجات عن  للوقوف  السياحي  الجنوبية  االغوار  دليل  إعداد  المنطقة    تم 

ير المسار السياحي  ينوبية وتغجولتفعيل الحركة السياحية في منطقة االغوار ال

ساهمة  م  بناء المنطقة والألرص عمل جديدة  ف  هذا القطاع وخلق    ولذلك لتنشيط 

ومن خالل دراسة الواقع السياحي تبين لنا بأن ابناء المنطقة  بدفع عجلة التنمية

لهم  أمكن  ي  ي حرفة يدوية  أال يمتهنون   إذا تم    الً ستقبم  ن تكون مصدر دخل 

قام برنامج تعزيز االنتاجية إرادة بعقد عدة دورات  لذا    تفعيل القطاع السياحي ، 

للسوق السياحي مثل تشكيل لوحات ترابية    ةرف اليدوية المطلوبح  تدريبية بال

نواع  ألي بح  و تشكيل لوحات فسيفسائية و الرسم على بيض النعام وتشكيل ال

د من قبل مركز إرادة  أع  ل مختلفة وتم من خالل البرنامج التدريبي الذي  شكاأو

جتمع المحلي على  م  بناء ال أشخص من    60قارب ي  غور الصافي  تدريب ما    -

نتجات قاسوأيجاد إساعدة على  م  رف وتم الح  هذه ال  . لهذه الم 

% ودمجهم 40لذين نسبة إعاقتهم ال تزيد عن  اهذا ومن خالل هذه المبادرة تم استهداف المعاقين حركياً  

 . فرص عمل لهم قسمى )تمكين المعاقين حركياً( لخلم  بالتدريب على الحرف اليدوية تحت 
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 للتنمية البشرية الصندوق األردني الهاشمي  ❖

االقتصادي فقد  الب عد، وايماناً بأهمية ةهليه غير ربحيأ تنموية ةمؤسس

المشاريع   تنمية  مركز  بتأسيس  الصندوق  فتح   الصغيرة قام  بهدف 

بتأسيس    ة نتاجيإمشاريع   البيوت  وتحفيز ربات  العمل  عن  للعاطلين 

 .  ةدرة للدخل وتوفير فرص عمل جديدم  مشاريع منزلية 

 مؤسسة اإلقراض الزراعي   ❖

  الموسمية قدم القروض  ي  و   المزارعينغور الصافي يخدم جميع    -يوجد للمؤسسة فرع واحد في مركز اللواء   

 . الجديدةوقروض للمشاريع الزراعية 

  المرأةصممممممممندوق  ❖

على شكل     مالية  لصاحبات تقديم خدمات  لتحسين    قروض  المحدود  الدخل  ذوي  من  الصغيرة  المشاريع 

ليصبحن مدرات للدخل وصانعات قرار    اً واجتماعي   اً اقتصادي وتمكين المرأة   وألسرهنالمستوى المعيشي لهن  

 الصندوق.من خدمات  ستفادةولإلفي منازلهن ومجتمعاتهن 

 النسائيةممممممركز البرامج  ❖

جتمع  م  قدم خدماته التدريبية لسيدات الي    الغوث( الذيالبرامج النسائية )وكالة  /برنامج األمم المتحدة اإلنمائي    

الى    باإلضافةالمحلي بأسعار رمزيه مثل مهنة التجميل واللياقة البدنية ومدرسة وروضة للمجتمع المحلي  

 الرعاية الصحية من خالل عيادة الوكالة. 

  هبيتاتممممممممؤسسة  ❖

وتمحورت أعمال هذه المنظمة  نشاء سكن كريم لكل انسان،  إتتمثل أعمال هذه المنظمة بشعارها الداعي الى   

والصندوق  ردن بعدة مشاريع وبرامج إلنشاء المساكن لألفراد وبالتعاون والتنسيق مع المجتمع المحلي  في األ

في األغوار الجنوبية من خالل مقرها الرئيسي في عمان   المؤسسةهذه   اللواء وعملت الهاشمي في  ردنياأل

 . ودون وجود فرع لها في اللواء
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 البرامج الموجهة للقطاع الشبابي في لواء االغوار الجنوبية: 

 ( 6جدول رقم )

الجهة 

المقدمة 

 للتدريب 

 البرامج التدريبية 

برنامج  

 إرادة 

 برنامج الزمالة

البرنامج العملي لحديثي التخرج من الجامعات وكليات المجتمع والثانوية العامة من    ▪

فراد الباحثين عن العمل بإثراء خبراتهم  عداد األإف الى د  كال الجنسين )مهني( والذي يه

عزز  ي  الشخصية من خالل الحصول على تدريب عملي في المؤسسات المستضيفة، مما 

 ي الى تحسين مهاراتهم وكفاءاتهم لالنخراط في سوق العمل.  فرصهم للعمل مستقبالً ويؤد

ف الى توفير فرص عمل  د  تقديم تدريب مكثف بعنوان )تدريب مدربين( حيث  يه ▪

 لخريجي الجامعات. 

رف اليدوي ▪  للعاطلين عن العمل.   ةتدريب مكثف على الح 

 من خالل عقد جلسات ومحاضرات وحلقات عصف ذهني.   ةنشر الثقافة االستثماري ▪

 اقتصادياً.   ةتدريب مختص بعنوان تمكين المرأ  ▪

هيئة شباب  

 كلنا االردن 

 الهدف      

 .تفعيل قنوات االتصال مع الشباب لمعرفة آرائهم ومواقفهم حول القضايا المختلفة  ▪

 .والممارسات المدنية فيهميم ق  تعزيز المواطنة الفاعلة لدى الشباب وغرس ال  ▪

نافسة في سوق العمل من خالل تزويدهم بالمهارات  م  زيادة قدرة الشباب على ال ▪

 .والخبرات الموائمة واحتياجات ومتطلبات السوق

 البرامج   



 

21 
 

ف البرنامج إلى تعزيز وتنمية قيم المواطنة الفاعلة من خالل د  ألجل األردن نتطوع: يه ▪

سهم في حل المشاكل  ت  تنفيذ وتبني المبادرات التطوعية للشباب في مختلف المجاالت والتي  

 التي تواجه مجتمعاتهم المحلية. 

يه  ▪ منتج:  )د  شبابنا  بين  الشباب  تمكين  إلى  البرنامج  المجال  40- 18ف  في  سنة   )

تلف محافظات المملكة من خالل نشر وتشجيع ثقافة المشاريع الصغيرة  اإلقتصادي في مخ

 والمتوسطة والتشغيل الذاتي. 

ف البرنامج إلى تعزيز ثقافة الحوار لدى الشباب ضمن الفئة العمرية  د  أدوارنا تنتظرنا: يه ▪

برة من مختلف المؤسسات الرسمية واألهلية وصناع  خ  ( وربطهم مع أصحاب ال40-18)

للوقوف على أبرز التحديات    افة إلى تدريبهم على مهارات الحوار والبحث العلميالقرار، إض

 .الوطنية واقتراح الحلول المناسبة لها من منظور شبابي 

األردني:   ▪ الشباب  مع  ي  صوت  والتفاعل  للتواصل  األردني  للشباب  منصة  البرنامج  وفر 

شكل فرق للمناظرات  ت  رة، حيث  القضايا المحلية والعربية والدولية اعتماداً على فن المناظ

 على المستوى الوطني تعمل على نقل الخبرة والمعرفة وفق أولويات الشباب األردني. 

ف البرنامج إلى تمكين مهارات اللغة اإلنجليزية  د  رفع قدرات الشباب باللغة اإلنجليزية: يه ▪

مهارات أخرى متعلقة  ( سنة إضافة إلى  18- 35لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين )

قدرتهم على   الذاتية من أجل زيادة  السير  العمل وكتابة  بالمراسالت اإللكترونية ومقابالت 

 المنافسة في سوق العمل. 

الصندوق  

األردني  

 الهاشمي 

 برنامج بناء قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم المدنية وينبثق عنه برنامجين فرعيين:  ▪

ويه ▪ مكاني  التعليم  د  برنامج  كفاءة  رفع  الى  حف  من  والحد  للطلبه  النفسي  ت  االوالدعم 

 . ة أرالطفل والم  ضدنف ع  ال

 ف الى تمكين الذات وصقل الشخصية. د  برنامج مهارات حياتية ويه ▪

 جلسات توعوية تهدف الى تعريف الشباب بالقوانين واألنظمة. ▪

 قدراتهم .ف الى تطوير أفكار الشباب وبناء د  اللجان الشبابية ته ▪
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ة ياألند

 الشبابية 

 مسابقات رياضية للشباب.  ▪

 مخيمات داخلية وخارجية للتمكين واالعتماد على الذات.  ▪

 تقديم محاضرات لمواجهة التحديات والتي تتمثل باآلتي:  ▪

 الفقر والبطالة  -   

 العنوسة واالنحراف  -   

 التفكك األسري  -  

 الجهل واألمية  -  



 

23 
 

 الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية  ثالثا: خدمات

 مديرية التنمية االجتماعية وصندوق المعونة الوطنية  خدمات  1.3

 (  7جدول رقم )

 القيمة  المؤشر 

 1 عدد مديريات التنمية االجتماعية 

عدد مساكن األسر العفيفة من خالل المكرمة  

 الملكية
224 

 حكومية   3 عدد دور الحضانة 

 + ائتالف الجمعيات الخيرية 14 عدد الجمعيات المتخصصة 

 ال يوجد عدد مراكز ذوي االحتياجات الخاصة 

 600 عدد حاالت ذوي االحتياجات الخاصة المسجلة 

 المعونة المتكررة من صندوق المعونة الوطنية

 عدد المستفيدين

1835 

 التنمية برنامج األسر المنتجة المقدمة من وزارة 

 ( مشروع أسر منتجة90)

 ( دينار أردني  138000بمبلغ ) 

 2020* المصدر: مديرية التنمية االجتماعية والمعونة الوطنية        
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 التالي: ( جمعيات تابعة للمديرية لديها صفوف لذوي اإلعاقة وهي على النحو 4يوجد )

 جمعية سيدات غور الصافي للتنمية االجتماعية  ▪

 جمعية غور الصافي للتنمية االجتماعية  ▪

 الجمعية الوطنية للتأهيل الم جتمعي   ▪

 ذوي اإلعاقة الخيريةرعاية االمل لجمعية  ▪

 :االغوار الجنوبيةلواءملخص توزيع الفئات المستفيدة من برامج صندوق المعونة الوطنية في  

 (  8جدول رقم )

 فئة المستفيدين 
 المستفيدين 

 العدد

 أسر األيتام 
158 

 المسنون واسرهم 
430 

 اسر العاجزين عجزاً كلياً 
298 

 اسر السجناء والمعتقلين 
22 

 األسرة البديلة 
5 

 الغائبين والمفقودين غيبة منقطعة ال تقل عن عام اسر 
3 

 الحاالت اإلنسانية
126 

 الحاالت االستثنائية 
10 

 أرملة/ المرأة التي ال معيل 
196 

 مطلقه/ المرأة التي ال معيل 
180 

 اسر الخارجون من السجن 
1 

 اسر العاجزون ماديا
245 

 رعاية االعاقات 
30 

 1704 المجموع

 2020* المصدر: مديرية التنمية االجتماعية والمعونة الوطنية               
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 الوطنية  والمعونة  االجتماعية الرعاية في قطاع خدمات التحديات 2.3

ال .1 والبطالة  الفقر  اللواء  م  نسبة  في  مستوى    إذارتفعة  على  قورنت  ما 

 المحافظة والمملكة.

   .جات الخاصة عدم كفاية المراكز المتعلقة بشؤون ذوي االحتيا .2

غوار  األ  عدم وجود مراكز خاصة لذوي االحتياجات الخاصة في لواء .3

 الجنوبية. 

 سعار. ة للمحتاجين وذلك بسبب ارتفاع األعدم كفاية المبالغ المصروفة كمعون .4

 . كانية وب عدها عن مركز اللواءس  تناثر التجمعات ال .5
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 الشباب : رابعا

 

 الشباب: قطاع  1.4

 ي شكل الشباب أكثر من ثلثي السكان.                 فتياً، حيث  عتبر المجتمع األردني مجتمعاً  ي   •

شــباب والشــابات والمرافق الرياضــية، ويقوم  عدد من األندية ومراكز ال  االغوار الجنوبيةلواء  يوجد في  •

 عليها.  باإلشرافالمركز االعلى للشباب  

 ( عضو.1500يصل إلى ) وبعدد أعضاءغوار الجنوبية  األفي اللواء  ( نادي للشباب  2يوجد ) •

 يوجد استاد متواضع لكرة القدم في منطقة غور الصافي وآخر في غور الحديثة. •

 

قترحة    الفرص االستثمارية الم 

 ( 9جدول رقم )

حجم   المشروع المقترح

 االستثمار

حجم  

 العمالة 

 مالحظات  

روع في  ش مقترح إقامة الم 20 311280   ةمصنع صناديق بالستيكي

 منطقة غور عسال 

مركز تدريج وتعبئة  

 وتغليف 

مقترح إقامة المشروع في   25 270960

 غور المزرعة

مقترح إقامة المشروع في   50 213656 متكامل مشغل خياطه 

  –منطقة غور الصافي  

 المنطقة الحرفية 

مقترح إقامة المشروع في   12 60000 استراحة و مجمع خدمات  

 منطقة الغويبه 

مقترح إقامة المشروع في   30 70000 تدريج وتفريز الخضار 

 منطقة غور المزرعة 
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 :التحديات في قطاع الشباب  2.4

 .الفراغ قضاء أوقات على الشباب  ساعدةم  ل الالزمة التحتية  البنية ضعف ▪

 . ةمغلق    ؛ وذلك لعدم وجود صاالت رياضية  ةحبذ ارتياد الفتيات للمراكز الرياضيت  ال    ةمجتمعي  ةوجود ثقاف ▪

 .ب كون التخصصات غير مالئمه وسوق العملالشبا  المتعلمين بين  البطالة معدالتارتفاع  ▪

 الشباب.  الستثمار طاقات والخطط  البرامج قلة توفر ▪

وجود   ▪ مغلقه  عدم  الغرقمسابح  حاالت  من  العديد  ذلك  عن  نتج  مما  للبرك    مؤهلة  الشباب  توجه  أثر 

 . ةمؤهل الغير ةالزراعي

 الشباب. عدم جاهزية المراكز الشبابية التابعة لوزارة  ▪

 رياضية مغلقة.  صالةعدم وجود  ▪
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 المرأةقطاع    خامسا:

 شؤون المرأة: قطاع  1.5

  وبعض الجمعيات النسائيةسوى مركز البرامج  المرأة معني بشؤون  مركز متخصصفي اللواء  ال يوجد

 الصافي. في منطقة غور المزرعة وغور  الموجودة

 

 وجهة لها: مُ ة والبرامج الأالجهات التي تهتم بالمر   

 برنامج إرادة:   ▪

عن تقديم   ك  البدء بتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة ومنزلية مدرة للدخل ناهيحث القطاع النسائي على ي

جاد فرصة عمل مناسبة  إيدة مجاالت لتمكين المرأة ومساعدتها في ع  ختصة في م  الدورات التدريبية ال

 االنتاجية. 

   الهاشمي: الصندوق األردني  ▪

 سر العفيفة. تم قبولهن في الجامعات من األ  تيتقديم منح دراسية للفتيات الآل -   

 المرأة. ف الى تمكين د  اللجان النسوية والتي ته -   

 المهني:  مركز التدريب  ▪

 . القة النسائيةح  الخص في مجال قديم التدريب للقطاع النسائي باألخالل ت من

 األردن:  مؤسسة نهر  ▪

تمكنهم من المساهمة في تحسين مستوى معيشتهم من خالل  الى توفير فرص عمل للسيدات حيث    فد  ته

قدراتهم في مجال إدارة المشاريع  الى بناء  التقليدية، إضافةنتاج الصناعات اليدوية إتعزيز المهارات في 

 وتطويرها. 

 

 جمعية سيدات غور الصافي:  ▪

فرص عمل لسيدات المجتمع المحلي من خالل مشروع الصبغ  تقدم تدريب على المهارات الحياتية وخلق 

سيس  ألمساعدة النساء بت ةقراضيإلة من خالل المحافظ ايسرم  قدم القروض الصغيرة الت  بالتراب، كما و

. مشروعات منزلية صغيرة  
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 : جمعية سيدات غور النقع ▪

طبخ انتاجي ومشغل مصغر لتشكيل  تقدم الجمعية خدماتها ودعمها لنساء بلدة غور النقع من خالل تأسيس م

 المرأة. في الجمعية، باإلضافة لتقديم دورات لتمكين  كسسوارات لتوفير مصدر دخل للنساء العامالتاإل

 

 :  جمعية سيدات غور فيفا ▪

مشاريع منزلية صغيرة مدرة  تتمثل خدمات الجمعية في تقديم القروض الدوارة لمساعدة النساء في تأسيس  

بها، باإلضافة لتقديم دورات تدريبية  تعود أرباحه للجمعية وللعامالت  للدخل باإلضافة لوجود مطبخ انتاجي  

        لتمكين المرأة اقتصادياً.

 

 جمعية سيدات غور الحديثة:  ▪

في ت   النساء  لمساعدة  الدوارة  القروض  تقديم  خالل  من  الحديثة  غور  منطقة  لنساء  خدماتها  الجمعية        قدم 

الجمعية،  مشاريع منزلية صغيرة  تأسيس   لنساء  انتاجي تعود أرباحه  للدخل باإلضافة لوجود مطبخ  مدرة 

 باإلضافة لتقديم دورات تهدف الى تمكين المرأة اقتصادياً.

 

 غور المزرعة: جمعية سيدات   ▪

تتمثل خدمات الجمعية بتقديم القروض الدوارة لمساعدة نساء المنطقة في تأسيس مشاريع منزلية صغيرة  

ف  د  خل باإلضافة للمطبخ اإلنتاجي الذي تعود أرباحه للنساء العامالت في الجمعية، وتقديم دورات تهدمدرة لل

 لتمكين المراة اقتصادياً. 

 

 جمعية التأهيل الُمجتمعي:  ▪

تقدم الجمعية العديد من الخدمات التي تدعم نساء المنطقة وتتمثل بالقروض الدوارة التي تساعد نساء المنطقة  

طرود الخير    اليدوية، وتقديمفي تأسيس مشاريع منزلية صغيرة مدرة للدخل باإلضافة لوجود مشغل للحرف 

 العفيفة. سر لأل
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 : المرأةقطاع  تحديات 2.5

 

 .أطفال لديها  والتي الغير متزوجة المرأة تشغيل العمل  أصحاب من العديد رغبة ✓

 . المرأة العاملة أطفال الحتضان وأماكن المناسبة توفير البيئة صعوبة ✓

 وجود بعض المعيقات االجتماعية لعمل المرأة في بعض الوظائف.  ✓

 قلة تواجد المؤسسات وشركات القطاع الخاص.  ✓

 المواصالت. تناثر التجمعات السكانية اذ ت شكل عبء مادي من ناحية  ✓

ت ✓ الزراعي،  القطاع  للعمل في  الشباب  البعض من  للعمل فيلعزوف  فتياتها  األرض   جبر بعض األسر 

 . والتعشيب خاصة في فترة القطاف

 لألسرة. جبار بعض األسر فتياتهم على الزواج المبكر نظراً لتردي الوضع االقتصادي إ ✓

 ضعف التحصيل العلمي خصوصاً في المرحلة الجامعية الرتباطه بالوضع المادي لالسرة.  ✓
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 سادسا: الثقافة

 الشؤون الثقافية:قطاع  1.6

من الجنوبية والتي تتمثل بالعديد في لواء  بكافة الشؤون الثقافية محافظة الكرك في  عنى مديرية الثقافةت   

 المجتمعية من خالل اآلتي:  ةالتي تهدف الى التوعي األنشطة

 : المشاركة في االحتفاالت الرسمية، إقامة االمسيات الثقافية )شعر، ندوات، قصة(. نشاطات ثقافية -

 . نشاطات تثقيفية، نشاطات تعليمية، نشاطات ترفيهيةنشاطات لألطفال:  -

 نشاطات للبحث في تاريخ االغوار، نشاطات للبحث في تراث االغوار.  :بحثيةنشاطات  -

 : ثقافية، تراثية، تعليمية. إصدارات -

 

 (  10جدول رقم )

 المؤشر  العدد 

 عدد الهيئات الثقافية  4
 عدد المنتسبين للهيئات الثقافية  120
 عدد الفرق الشعبية   1

 الكهف  - المهرجانات 1
 2020محافظة الكرك   /مديرية الثقافة المصدر:  *

 الفرص االستثمارية في قطاع الشباب والرياضة 2.6

 ( 11جدول رقم )
 حجم االستثمار المتوقع/ دينار الفرصة االستثمارية

 220000 صالة رياضية مغلقة 

 150000 ملعب خماسي  

 200000 يضم قاعة اجتماعات  مجهز بألعاب خفيفة نادي شبابي

 180000 مغلق  حبمس
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 سابعا: التعليم 

 قطاع التعليم: 1.7

 

للعام    االغوار الجنوبية لواء  بين بعض مؤشرات التعليم في  ي  الجدول التالي  ن  إما بالنسبة للتعليم المدرسي فأ

 (: 2020/ 2019الدراسي ) 

 ( 12)جدول رقم 

 المدارس الحكومية  البيــــــــان

 المجموع

 37 37 عدد المدارس

 14507 14057 الطلبة عدد 

 518 518 عدد الغرف الصفية 

 13 عدد رياض االطفال 
13 

 2020 مديرية تربية وتعليم لواء االغوار الجنوبية  المصدر: *                                 
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 ( 13جدول رقم )

 تصنيف المدارس في اللواء

 المجموع  مختلط  اناث   ذكور  التصنيف 

 37 16 6 15 المدارس)اإلجمالي(  عدد

 19 10 2 7 االساسية

 18 6 4 8 الثانوية 

 1 0 1 0 الشاملة

 518 12 353 153 عدد الشعب الصفية 

 13 12 0 1 عدد رياض االطفال 

 586 0 308 278 عدد األطفال الملتحقين 

 25 24 0 1 عدد الشعب الصفية 

               2020المصدر: مديرية تربية وتعليم لواء االغوار الجنوبية                 *
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 ( 14جدول رقم )

 عداد الطلبة والمعلمين حسب المرحلة التعليمية أ

 

 المديرية

 أعداد المعلمين أعدد الطلبة

 المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور 

المدارس 

 األساسية

6157 6480 12637 187 212 399 

المدارس 

 الثانوية 

328 218 546 335 211 546 

المدارس 

 الشاملة

0 288 288 0 52 52 

 997 475 522 13471 6986 6485 المجموع

               2020المصدر: مديرية تربية وتعليم لواء االغوار الجنوبية  * 

 في قطاع التعليم  مؤشرات مهمة7.2

 %(. 85)نسبة النجاح/ المرحلة اإلعدادية  ▪

 (. 7نسبة النجاح / المرحلة الثانوية )%  ▪

 %(.  1.5معدل التسرب / المرحلة اإلعدادية ) ▪

 (. 0معدل التسرب / المرحلة الثانوية )% ▪

 %(.  50معدل عدد الطالب في الغرفة الصفية / اعدادي ) ▪

 .%(  50معدل عدد الطالب في الغرفة الصفية / ثانوي )  ▪

               2020الغوار الجنوبية المصدر: مديرية تربية وتعليم لواء ا *

 



 

35 
 

 :التعليم قطاع تحديات 7.3

 .واالجتماعية  االقتصادية األوضاع بعض عن الناجمة ظاهرة التسرب ▪

 .                                                  الحديثة التعليمية الوسائل كفاية عدم ▪

                                                                 للمعلمين. اإلضافي التعليم ▪

 بعض مباني المدارس مستأجره.  ▪

                                                            التنقل في كوادر المدرسين الغير مدروس.  ▪

 ضعف البنية التحتيه والمرافق الصحيه لبعض المدارس.  ▪

 سوار خارجية. ألافتقار بعض المدارس  ▪

 اكتظاظ الصفوف بالطالب في بعض المدارس.  ▪

 األطفال.  رياضعدم كفاية عدد  ▪

عدم وجود حضانات ألبناء المعلمات تحديداً في مدارس الغويبة   ▪

 والمعمورة وفيفا. 

 صعوبة المواصالت للمدارس الموجودة في المناطق النائية. ▪

 لصحية.  والمرافق اتردي الوضع في إسكان المعلمين من ناحية الغرف  ▪

 والصناعية. عدم توفر تخصصات مهنية مثل التخصصات الزراعية   ▪

 عدم مالئمة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.  ▪

 لكون المنطقة زراعية من الدرجة األولى يتوجب وجود كلية زراعية.  ▪

  50قارب  ت  المدارس علماً بإن درجات الحرارة في فصل الصيف  ومراوح فيعدم توفر مبردات مياه  ▪

 مئوية. درجة 

 الساحات. افتقار بعض المدارس الى مظالت في  ▪

 اللواء. وجود عدد كبيرمن المعلمين من خارج من  بالرغممعلمين، عدم وجود نادي  ▪
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 :التعليم الفرص االستثمارية في قطاع 7.4

 ( 15جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حجم االستثمار   الُمقترح الموقع  الفرصة االستثمارية

 المتوقع/ دينار

 100000 مركز اللواء/ غور الصافي  مراكز أبحاث ودراسات 

 120000 مركز اللواء غور الصافي وقضاء غور المزرعة  نادي تعليمي 

غور   رياض اطفال  منطقة  المعمورة،  منطقة   ، الغويبة  منطقة 

 فيفا 

35000 

 150000 قضاء غور المزرعة  كلية زراعية 

غور   حضانات اطفال  منطقة  المعمورة،  منطقة   ، الغويبة  منطقة 

 فيفا 

15000 

 90000 مركز اللواء غور الصافي وقضاء غور المزرعة  نادي معلمين 
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 التدريب والتأهيل المهني ثامنا: 

 موضحة كالتالي: دة جهات تقوم بتدريب االفراد وصقل مهاراتهم ع  يوجد في لواء االغوار الجنوبية 

 تدريب المهني ال -

تدريب مهني في منطقة  معهد  يوجد في لواء االغوار الجنوبية 

الذي يعمل على تقديم برامج  غور الصافي للذكور واالناث

متطلبات سوق مع للشباب والشابات تتناسب  تدريبية مجانية

العمل والتي من شأنها مساعدة المتدربين على تجاوز ثقافة 

لواء االغوار  العيب والعمل بالمهن المتوفرة، وفيما يلي أبرز المعلومات حول قطاع التدريب المهني في 

   الجنوبية:

 ( 16جدول رقم )

 المؤشر  العدد 

 عدد مراكز التدريب المهني  1

 ذكور   20

عدد العاملين في 

 مراكز التدريب  
 إناث  1

 مجموع 21

 الطاقة االستيعابية   180

 الطاقة االستيعابية  

 الطاقة التشغيلية  167

 ذكور   156

 عدد المتدربين

 إناث  11

 مجموع 167

 2020 الجنوبيةلواء االغوار  ذكور واناث  التدريب المهني،   معهدالمصدر:  *                               
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 مهن   8  تضم  ، وهي االغوار الجنوبية لواء  في  المهنيالتدريب    في  التدريبية  التخصصات  بيني    التالي  الجدول

 لإلناث:  ة واحدةمهنو للذكور

 (  17جدول رقم )

 الرقم اسم البرنامج 

 1 واللحامحداده 

 2 الكهربائية  اآلالت كهربائي وصيانة 

 3 ميكانيكي تمديدات صحية 

 4 عامل تعبئة وتغليف 

 5 ميكانيكي شاحنات وحافالت 

 6 خفيفة ميكانيك مركبات 

 7 يف وتبريد يتك

 8 حالق نساء 

 9 مدخل بيانات 

 2020المصدر: معهد التدريب المهني، ذكور واناث لواء االغوار الجنوبية                    

 

رفي. يقوم البرنامج بتقديم عدة مجاالت في التدريب سواًء العملي او   إرادة:برنامج  -  الح 

تستهدف مزارعي لواء األغوار الجنوبية بتدريبهم على   الحقلية / التابع لوزارة الزراعة:المدارس  -

 . للتسويقنتج زراعي قابل  م  الجيدة للخروج ب ةالممارسات الزراعي

تقوم بتدريب سيدات المنطقه على الحرف اليدويه المتنوعة وباألخص    :الصافي جمعية سيدات غور 

 . )الصبغ بالتراب وتصنيع السالل من أوراق الموز(
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عداد وتدريب  إل الوطنية للتدريب والتشغيل  فرع للشركة سيتم استحداث -

الشباب األردني على مهن احترافية في قطاع اإلنشاءات باعتباره من المهن  

وبالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والقطاع   المحلي، التي يحتاجها السوق 

الخاص وذلك للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وبما يكفل تحسين مستوى  

الوافدة بشكل يسهم في   للعمالة بديالً وإحاللهم  لهمالكريمة معيشتهم والحياة 

رفد االقتصاد الوطني وتحقيق األمن االجتماعي واإلسهام في إيجاد سوق عمل مكتٍف بالقوى المهنية  

 .المتميزة وبما يتوافق والمعايير واألنظمة الدولية الحديثة

 

 التدريب المهني: التي تواجه  التحديات 8.1 

 .نقص المدربين ▪

 الخاصة. وظروف ذوي االحتياجات  وجود تخصصات تتالئمعدم  ▪

 ب عد مركز التدريب المهني عن بعض المناطق التي تشكو من صعوبة المواصالت )النائية(.  ▪

 . دم االجهزة والمعدات في المشاغلق   ▪

 جدية الطلبة المنتسبين في تلقي التدريب. دم ع ▪

 محدودية إدراك األهالي ألهمية التدريب المهني والعمل المهني كعمل مجدي.  ▪

 . قلة التنوع بالتدريب وعدم التنسيق بنوعية التدريب وسوق العمل ▪

 

 االقتراحات   8.2

 . عمل مسح عن حاجة السوق من التخصصات المهنية المطلوبة ▪

 التركيز على تخصص ميكانيك السيارات الخاصة بسيارات الهايبرد.  ▪

 إضافة تخصص الخياطة للسيدات.  ▪

 الديكور. إضافة تخصص النجارة واعمال  ▪

 إضافة تخصص صيانة األجهزة الخلوية.  ▪

 إضافة تخصص فندقة. ▪

رف اليدوية مثل تشكيل لوحات فسيفسائية وتلبيس األحجار الكريمة بالفضة.  ▪  إضافة تخصص الح 
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 : الصحةاً تاسع

 القطاع الصحي 9.1

 يلي:  ما االغوار الجنوبية لواء في الصحية الرعاية خدمات قدمتُ  •

 ستشفيات:مُ ال

 (  18جدول رقم )

اسم 

 المستشفس

عدد 

 األسرة

عدد أطباء 

 الطب العام 

عدد اطباء 

 االختصاص 

 الخدمات المقدمة )التخصصات الطبية( 

مستشفس 

غور  

الصافي 

 الحكومي 

 

 

120 

 

 

 

12 
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 األقسام المتوفرة:

قسم الباطني وجراحة الرجال، قسم الباطني  
قسم األطفال، قسم الخداج، قسم    ،وجراحة النساء

 والتوليد. العنايه المركزه، قسم النسائيه 

 األقسام المسانده:

االسعاف والطوارئ، العمليات الجراحيه، قسم  
 الكلى. 

 التخصصات المتوفره:

الباطني، نسائيه وتوليد، الجراحة العامه، جراحة  
المسالك البوليه، العيون، األنف واألذن والحنجره،  

 لعظام والمفاصل، الجلديه، األطفال. جراحة ا

مستشفس 

 البوتاس 

0 

 

5 

 

2 

 

 األقسام المتوفرة:

 قسم الباطني، قسم األشعة 

 األقسام المسانده:  

 اإلسعاف والطوارئ

 التخصصات المتوفره: 

   طب اسرة  باطني ،أطفال ،عام،

 2020الصافي، المصدر: مستشفى غور * 
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 والعيادات:لمراكز الصحية ا  9.2

 (  19جدول رقم )

 حكومي المؤشر 

 1 عدد المراكز الصحية الشاملة 

 3 عدد المراكز الصحية األولية 

 3 عدد المراكز الصحية الفرعية 

 2 عدد المختبرات 

 7 عدد الصيدليات 

 1 عدد مختبرات األشعة 

 3 عدد عيادات االسنان

 7 عدد عيادات الطب العام 

 0 االختصاص عدد عيادات 

 4 عدد أطباء األسنان

 7 عدد مراكز األمومة والطفولة 

 7 عدد األطباء العام

 0 عدد أطباء االختصاص 

 2020الصحة، المصدر: مديرية *                           
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 : الصحي القطاعالتحديات التي تواجه  برز أ 9.3 

يخدم   ✓ مستشفى عسكري  القوات  أعدم وجود  كبير   المسلحةبناء  عدد  مع وجود  اللواء  في  من    وذويهم 

 المنطقة. بناء أفي هذا القطاع من  العاملين

 نقص في كادر االطباء االخصائيين.  ✓

 ورية مثل جهاز الرنين المغناطيسي. الضرعدم توفر بعض األجهزة الطبية  ✓

 بأكمله. مقارنة بتغطيته للواء  في االسرة في مستشفى غور الصاقلة عدد  ✓

 . وجود مستشفى واحد في مركز اللواء يخدم كافة مناطق اللواء ✓

 ب عد المستشفى عن المناطق النائية.  ✓

 

 الفرص االستثمارية في القطاع الصحي   9.4

 ( 20جدول رقم )

 حجم العمالة / دينار  الكلفة الفرصة االستثمارية 

 2 25000 مختبر أسنان  

 2 40000 عيونمركز فحص 

 2 100000 جهاز رنين مغناطيسي  
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 اشرا: البنية التحتيةع

 

 قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة:  1.  10

ذ  إلالستثمار    القويةلتكون من المقومات    المطلوبةالى الكثير من التحسينات    ةفي اللواء بحاج  التحتية  ةالبني

فضل مما هو عليه الحال، حيث تتوفر بعض  أحسن استخدامه بشكل ي  وستغل  ي  ن أمكن ي  نالك الكثير مما ه  ن أ

و  المقومات مياه  ومواقع  أ من  وزراعيه  ومناخ  أراضي خصبه  مناسبه    وطبيعةثريه    للزراعة طبوغرافيه 

ن االستثمار  أالى     اإلشارة ، ونود  المذكورةالمقومات    استغلت ن فرص االستثمار جيده فيما لو  إوبالتالي ف

،  اً من الفرص االستثمارية المجدية جد  اً ي عتبرومحلياً سعار الطاقة عالميأبمجال الطاقة البديلة في ظل ارتفاع  

عتبران من الفرض ذات القيمة  والخدمي واللذان ي  كالقطاع الصناعي    المتوفرةمر ببقية القطاعات  وكذلك األ

  اً ساعد كثير ي  االستثمار    ألغراض ببنية تحتية ممتازة    ةمجهز    صناعية ةن توفر مدينأالمضافة العالية ، حيث  

 مر. في ذلك األ

 ي تواجه البنية التحتيةلتالتحديات ا أبرز 10.2 

 جود بنية تحتية تجذب االستثمار مثل المجمعات التجارية.  عدم و ▪

 . بنيةالتنظيم العشوائي لأل ▪

 . ضعف التيار الكهربائي ▪

 الصارمة في تأجير أراضي الخزينة. قرارات سلطة وادي األردن  ▪

                                                         تردي أوضاع الطرق الفرعية.  ▪

 الغبار المتطاير من المقالع والكسارات.  ▪

غوار الجنوبية مما أدى الى انتشار  في التجمعات السكانية في لواء األعدم وجود شبكات للصرف الصحي   ▪

االمتصا الخزانات  الحفر  الى  العادمة  المياه  بتسرب  يتسبب  الذي  األمر  المجاري،  مياه  من  للتخلص  صية 

ضرار باألراضي الزراعية والتربة، لدى القاء المجاري عشوائياً في األودية بعد سحبها  أ الجوفية وإلحاق  

 رملية. ، باإلضافة الى االحتمالية العاليه لسقوط هذه الحفر كون المنطقة ذات طبيعة .من الحفر

 الطريق الرئيسي يعاني من عدم توفر االنارة.  ▪



 

44 
 

ماكن  أثار لبنية تحتية للسيول والمناطق السياحية بالمنطقة وآال يوجد   ▪

 الجذب السياحي. 

الميت    نهداميةالحفر اإل ▪ البحر  الحين واآلخر في منطقة  بين  التي تقع 

بسبب الرسوبيات الملحية والمياه وذوبان األمالح في تلك المنطقة وضغط  

سمى بالكهوف  ي  القشرة على الطبقات الداخلية لألرض وبالتالي يحدث ما 

 .األرضية
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 النقل العامعشر:  الحادي

 العام والبري: النقل 11.1

 النقمممممممل والمواصمممممممممالت  ❖

بشكل   ▪ الجنوبية  لمنطقة االغوار  بيانات  البيانات    منفرد، بينماال توجد 

والتي   الكرك  لمحافظة  غور    تضم شاملة  لواء  ضمنها  من  الوية  سبعة 

 الصافي. 

ب ▪ ال  عدد  المنطقة  في  لنقل  أتتوفر  المتوسط  النقل  سيارات  من  به  س 

عمان، ولكون لواء    ةفي العاصم  المنطقة الى السوق المركزيالخضار من  

 المركبات. مكننا حصر عدد هذه ي  غوار الجنوبية تابع الى محافظة الكرك ال األ

 المزارعين. بالقطاع الزراعي غير كافيه وال تلبي حاجة  ةسيارات النقل المتوسط الخاص ▪

 وتناسب بمساحات األراضي الزراعية.  ةنسب اً جد  ةقليلغوار الجنوبية الجرارات الزراعيه في منطقة األ ▪

 تداخل مسارات خطوط النقل العام في معظم االتجاهات داخل المنطقة.  ▪

 لة بدائل النقل العام المتوافرة. ق   ▪

 . لة باصات النقل العامق   ▪

نية يصعب الوصول الى مركز  اال يوجد سرفيس ببعض المناطق في اللواء ونظراً لتناثر التجمعات السك ▪

 .المواطنينعلى  ةعباء مالية زائدأاللواء مما يؤدي ذلك الى 

 

 الطرق ▪

ن ال يتوفر أي بيانات  أب  كم، علماً  80طوال الطرق في اللواء الطريق الرئيسي ويبلغ طوله حوالي أبلغت  

بالنسبة الى وضع الطرق الرئيسية والزراعية   االطوال، أماتشير الى الطرق الفرعية والزراعية من حيث 

 . ةوضيق  نها غير منارةأعبدة بخلطة اسفلتية إال م  وغالبيتها ة غير جيد فهي
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 القطاع: مشاكل 

  ث  شبكات المياه وأعمدة الهاتف والكهرباء حي ختلفة مثل م  وجود عوائق عند تنفيذ شبكات الطرق ال ▪

 لفتها عالية. ك  تحتاج إلى وقت إلزالتها كما أن 

ب تنفيذها  ع  معظم مسارات الطرق الزراعية مرسومة في مواقع يص  ▪

 وتحتاج إلى كلفة عالية. 

تعترض بعض المسارات األشجار الحرجية ويتطلب ذلك وقت   ▪

  إلزالتها.

  ةعلى جوانب الطرقات الزراعيتواجد اشجار السلم بشكل عشوائي  ▪

 حركة السير ويسبب االذى للمركبات.  عيقي  

 هليتها. أ وتردي  ةضيق الطرقات الزراعية الفرعي ▪

 . صيانةبعض الطرق الداخلية تحتاج الى  ▪

كثرة البسطات على جوانب الطريق الرئيسي يؤدي الى حوادث   ▪

 السير. وعرقلة حركة  ة مروري
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 عشر: المياه ثاني 

 والصرف الصحي:  المياه 12.1

 تقوم مديريات المياه بتقديم خدمات توفير المياه للمواطنين والعمل على سالمه خطوط المياه.  •

 (  21جدول رقم )

 المؤشر  القيمة 

 عدد اآلبار االرتوازية  11

 عدد السدود والسعة التخزينية  0

 محطات الضخ العاملة عدد  4

 نسبة السكان المخدومين بشبكة المياه  غير متوفر 

 شبكات الصرف الصحي  0

 محطات التنقية  0

 مساحة األراضي المروية بمياه محطات التنقية  0

 2020على معلومات من متصرفية لواء االغوار الجنوبية  المصدر: بناءً *                       
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 التحديات في قطاع المياه والصرف الصحي:  أبرز12.2

، مثل  عد المسافات بينهم ب  عد مصادر المياه عن بعض مناطق االستهالك نظراً لتناثر التجمعات السكنية وب   ▪

منطقة الجبل في غور الصافي منطقة عسال، منطقة الغويبه، المعموره، حي السكين / غور المزرعة،  

 منطقة قازون /غور الذراع. 

وانخفاض   االغوار الجنوبية مناطقدم شبكات المياه في بعض ق   ▪

 كفاءتها وارتفاع كلفة الصيانة. 

عطلة في المحافظة ألسباب متعددة منها  م  ارتفاع نسبة العدادات ال ▪

)طريقة تنفيذ الوصلة، تالعب المشتركين في استخدام العدادات 

ستخدمة وعدم القدرة على  م  عدم دقة بعض العدادات ال ستصلحة، م  ال

 تبديلها فور ظهورها(. 

يضاً لسقوط بعض الجور  أفر االمتصتاصيه العشوائي وح  تهديد مياه الشرب بالتلوث نظراً النتشار ال ▪

 ة  الرملي ةحتمل لباقي الجور بالسقوط نظراً لطبيعة التربم  ال والتهديد

 ارتفاع نسبة الفاقد المائي نتيجة لالستخدام غير المشروع للمياه.  ▪

تذبذب مصادر التيار الكهربائي وكذلك كثرة انقطاع التيار الكهربائي مما يؤدي إلى إلحاق األضرار  ▪

 . خ المياه وكذلك تعطيل دور المياه للمناطق حسب برنامج التوزيع المعتمد في القطاعبأجهزة وأنظمة ض

 الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع المياه والصرف الصحي 12.3

 ( 22جدول رقم )  

 

عدد العمالة  الفرصة االستثمارية 

 المتوقع

 دينار  /ةالكلفة المتوقع

 28000 2 صهريج نضح 

 / لكل منزل 300 0 منزلية لتجميع مياه االمطار واستغاللها مشاريع ابار 
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 عشر: الطاقة  الثالث

 والكهرباء:  الطاقة 13.1

رخص له للقيام بنشاط توزيع الكهرباء في مناطق لواء األغوار  م  شركة توزيع الكهرباء هي المزود ال

غور الصافي وغور المزرعة وغور الحديثة وغور فيفا وغور   مناطق وهيالجنوبية والتي تشمل تسعة 

      وخنيزيرة.والغويبة  والمعمورة  النقع وغور الذراع

 

 (  23جدول رقم )

 المؤشر  القيمة 

 عدد محطات الوقود 5

 وكاالت الغاز عدد  2

 السكان المزودين بالكهرباء  9150

 2020االغوار الجنوبية،   -األردنيةالكهرباء  الطاقة شركة المصدر: وزارة *                       

 

 :والطاقة والتعدين  الثروة المعدنية قطاع التحديات في  أبرز13.2

 ضعف البنية التحتية.  •

الكهربائية للمشتركين وخاصة في فصل الصيف  ارتفاع قيمة الفاتورة   •

نتيجة استخدام أجهزة التكييف نظراً الرتفاع درجات الحرارة بشكل كبير  

تسديد  على  المشتركين  قدرة  وعدم  الجنوبية  األغوار  لواء  مناطق  في 

 اللواء. هالي الفاتورة الشهرية والتي قد ال تتناسب مع الدخل المحدود أل

بحق بعض المشتركين وعجزهم عن دفعها لمدة طويلة مما يشكل عائقاً امام  الفواتير(  تراكم الذمم المالية ) •

 الشركة في تحصيل أثمان الطاقة الكهربائية من المشتركين.

 .المواد بعض واقتصارها على المعدنية  الثروة  استغالل في التنوع ضعف •

الكهربائية والتي تكون في بعض األحيان انقطاعات جماعية تؤثر بشكل كبير من المشتركين    اإلنقطاعات •

 التجارية.  خاصة المطاعم والمحالت
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 .في عدد الوافدين وازدياد السكان عدد ازدياد نتيجة  الشبكة المستمر على الضغط •

 المنازل. ف في يمحوالت الكهرباء في فصل الصيف للضغط الكبير والستخدام التكي كفاءةعدم  •

االعتداء على الشبكات الكهربائية من ق بل بعض المشتركين وبعض قاطني الخيم وبيوت الشعر والعبث   •

 يرة. كب بعدادات الطاقة الكهربائية بهدف االستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي مما يلحق خسائر مادية 

 

 

 الفرص االستثمارية في قطاع الثروة المعدنية والتعدين والطاقة: 13.3

 ( 24جدول رقم )

 الكلفة المتوقعة/ لكل منزل  الفرصة االستثمارية 

 2500 الطاقة البديلة بمختلف أنواعها. 

 300 سخانات المياه الشمسية 
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 عشر: االتصاالت الرابع 

 البريد واالتصاالت:

قدم هذه  ت  تابع لشركة البريد األردني و( مكاتب بريد في غور الصافي والمزرعة 2اللواء ) فييوجد  •

 الوطنية. المكاتب خدمة دفع مساعدات صندوق المعونة 

 

 االخرى: ما بالنسبة لوسائل االتصال أ •

 ( 25جدول رقم )
 

 

 

                         

 

             

 

               

 

 الواقع االقتصادي واالجتماعي وزارة التخطيط والتعاون الدولي  *المصدر:                  

 

 التحديات  

كافية لشركات االتصاالت وضعف البث للمناطق  عدم توفر أبراج   •

كانية البعيدة عن س  النائية مثل الغويبة والمعموره وبعض التجمعات ال

  مركز اللواء.

 اسالك االتصاالت.  إهتالك ارتفاع درجات الحرارة يؤدي الى  •

 اء الرياح الشديدة شتاًء. ر  ارتطام أشجار السلم بأسالك االتصاالت ج •

 

 

 نسبة األسر  وسيلة االتصال 

 %  20.4 هاتف ارضي 

 %  90 هاتف نقال 

 %  13.5 انترنت 

 %  2.15 كمبيوتر 
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 البيئةعشر:  الخامس

     الواقع البيمممممممممئي:15.1

دارياً  إلها    ةلوية محافظة الكرك وتابع أحدى  إغوار الجنوبية هي  األ

فإن االشراف أيضاً بالدرجة االولى على هذا القطاع يأتي من دور 

بل بلدية ق  ومراقب من    اً أيض  ومساند  مديرية البيئة بمحافظة الكرك  

الجنوبيةاأل إلقامة  فهي    غوار  الالزمة  التراخيص  بإعطاء  المخولة 

تفوض    ث  ة حير  المشاريع الصناعية المختلفة )باستثناء المناطق الح 

ة(  ر  يات وزارة البيئة لوزير المالية رئيس مجلس المناطق الحصالح

مهامها الرئيسية خاصة فيما يتعلق  ، باإلضافة لمور بما يتوافق والقوانين والتشريعات السائدةوذلك لضبط األ

مستعينة الصلبة  النفايات  من  والتخلص  ونقل  مكاب   بجمع  بإدارة  تقوم  التي  المشتركة  الخدمات  بمجالس 

 . بمتعهدين من القطاع الخاص لنقل النفايات إلى المكب الصلبة وفي بعض األحيان النفايات 

  الفرص االستثمارية في القطاع البيئي  15.2

 ( 26جدول رقم )

 

 

 

 

الكلفة التقديرية   الفرصة االستثمارية 

 المتوقعة/دينار 

شتال  ية التي تتمثل في ورق الموز و األعادة تدوير المخلفات الزراعإ

 ة عالف للثروة الحيوانيكأفي نهاية الموسم واستخدامها  الزراعيه

80000 

 155000 إعادة تدوير المخلفات الزراعية مثل برابيش الري و الملش

 25000 مصنع تعقيم الزبل البلدي 
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 تحديات القطاع البيئي   15.3 

والتي تؤثر على المساحات الزراعية  القديم( الطين  مصنع )  فر االنهدامية في منطقة غور الحديثةح  ال   ▪

  وتشكل تهديد كبيرعلى المباني؛ نتيجة ذوبان االمالح النخفاض المنطقة عن مستوى سطح البحر. 

 عالج في الوحدات الزراعية. م  غير الاستعمال الزبل البلدي غير  ▪

 النقل. تطاير مادة البوتاس من مالحات   ▪

 من مصنع البرومين.  تسرب مادة البرومين ▪

 ع والكسارات. ل  نبعث من المقام  بار الغ  ال ▪

عدم التزام أصحاب أصحاب الصهاريج بإرسال النفايات السائلة   ▪

الى محطة معالجة المياه العادمة وطرحها عشوائياً في المنطقة  

 وخارجها. 

على البيئة   اً شكل خطرت  الزراعية مثل مادة الملش التي  المخلفات  ▪

 وعلى قطاع الثروة الحيوانية. 
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 السياحة  عشر: لسادسا

 لسياحية:  ا قطاع 16.1

ثرية والسياحية والمناظر الطبيعية الخالبة  وجد العديد من المواقع األي  

  ي أثرموقع    33في اللواء حيث وبحسب مصادر دائرة االثار العامة يود  

يوجد   وكما  النقع    3باللواء  سيل  منها  وجود    وأيضا  ،والنميرة سيول 

ن  أ   الإبالعالم،  خفض نقطة أمتحف كهف النبي لوط عليه السالم الواقع ب 

هتمام نوبية لم تلمس اإلجفي لواء االغوار الالسياحة والمعالم السياحية  

المواقع األأ  ث  وحي تم االعتداء عليها من  ن جميع  ناهيأبل  ق  ثرية  المنطقة  ذلك عدم وضع هذه    ك  بناء  عن 

 السياحية. المنطقة على الخارطة 

بين  تقع ما    غوريهغوار الجنوبية في الجزء الغربي من محافظة الكرك وهو عبارة عن أرض  يقع لواء األ

فرة االنهدام الممتدة من سوريا  ح  زء من  ج جبال مادبا والكرك والطفيلة شرقاً وهي    وسلسلةالبحر الميت غرباً  

يمتد من   ( م، حيث392فريقيا وتنخفض عن مستوى سطح البحر بحوالي )أحيرة فكتوريا في ب  سيا الى  آفي 

( كم وتبلغ مساحة اللواء  5م وبعرض )( ك93مصب وادي الموجب شماالً الى منطقة الغويبة جنوباً بطول )

 . 2( كم102وتشمل هذه المساحة قضاء غور المزرعة والحديثة والبالغ مساحتها )   2( كم465حوالي ) 

 

 هم التحديات التي تواجه القطاع السياحي: أ 16.2

 نقص حجم االستثمارات السياحية مقارنة مع حجم المواقع السياحية األثرية.  ▪

خفض بقعة  أوباألخص متحف   ةالعالمي ةالسياحي  ةظهارها على الخارطإو  المنطقة سياحياً عدم ترويج  ▪

 . بالعالم )متحف كهف النبي لوط(

 عدم وجود برامج سياحية شاملة للمواقع السياحية في اللواء. ▪

 سياحياً.  ةغوار الجنوبيعدم تفعيل طريق األ ▪

 الجنوبية.  باألغوارعدم تفعيل دور السياحة  ▪

 نارة على الشوارع الرئيسية. توفير اإلعدم  ▪

 السياحية واالثرية.  باألماكنعدم وجود مرافق صحية  ▪

 ثرية والسياحية. بين مواقع المناطق األت    استرشاديهعدم وجود آرمات  ▪



 

55 
 

 . عدم توفر المنشورات والخرائط واألدلة ▪

 التي تغطي المناطق والمواقع السياحيه بالشكل الكافي.   ▪

 راثي كرافد مهم من روافد السياحه.ت  االهتمام بالجانب القلة  ▪

 . وغرف المبيتيل متحف كهف النبي لوط بشكل جيد وعدم استغالل جميع مرافقه مثل المطعم ععدم تف ▪

 في القطاع السياحي. ةبناء المنطقأل ةعدم وجود برامج تدريبي ▪

 

 الفرص االستثمارية في القطاع السياحي 16.3

 ( 27)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

حجم االستثمار   الفرصة االستثمارية 

 المتوقع/دينار 

حجم 

 العمالة

قترح  الموقع الم 

 الشارع الرئيسي  - الغويبة  5 30000 مطعم واستراحة 

 كهف النبي لوط  10 10000 مشغل حرف يدوية

التخييم وركوب  

 الدراجات الجبلية 

 سيل النقع وسيل النميرة  8 100000



 

56 
 

 الزراعة عشر:  السابع

 طاع الزراعة:    ق 17.1

سابقاً وذلك لخاصية المنطقة القابلة للزراعات    أسلفناردن الغذائية كما  بر لواء االغوار الجنوبية سلة األعتي   

ن منتج البندورة هو الذي يحتل الدرجة االولى بين أ ب أيضا  أسلفنا وكما   الشتاء، المحمية والمكشوفة في فصل 

توجه العديد من   2012عام    الزراعية، وبمطلع  نتجاتم  الجمالي  إ% من  90شكل ما نسبته  ت  المزروعات و

سعار بكلف االنتاج  فات الزراعية الخطيرة وزيادة األالمزارعين الى التنوع بالزراعات وذلك تجنباً من اآل

 . باإلنتاجنتج لوجود فائض كبير  م  سعار الأوتدني 

تاجية إرادة في هذا القطاع من خالل  تى تدخل مركز تعزيز االنأومن هنا   

منتجات   ادخال  على  المزارعين  وتم   فريدةتحفيز  اللواء  في  نوعها  من 

الطبيعية    إطالق الورود  زراعة  عام    والمحمية  المكشوفةمبادرة  منها 

  الذراع غور )غور فيفا،    اً عداد تجارب في ثالث مواقع مبدئي إتم    2012

بأ  ث  الحديثة( حي التجارب  المنتج  إثبتت  وتم تعميم  ي  ن هذا  المزارعين جعلى    الفكرةشاهد نجاح كبير    ميع 

بيدات  م  ن زراعة الورود الطبيعية ال تحتاج الي كميات من الأب   اً الزراعي، علم  المنتجر نوعي في  يغيإلحداث ت

 خرى. بالمنتجات األ  ةوالمياه مقارن  الكبيرةوالسماد 

 

 المنطقة:                أهم الجهات العاملة في القطاع الزراعي في

  مديرية زراعة لواء االغوار الجنوبية. ▪

                      الزراعي.رشاد مركز البحوث واإل ▪

 األردني سلطة واد ▪

               أهم الجهات الداعمة للقطاع الزراعي في المنطقة:

 المدارس الحقلية ▪

 جايكا ▪

 

 



 

57 
 

 

 التالي: شير لواقع القطاع الزراعي نوردها في الجدول ت  هم المؤشرات التي أو

 ( 28جدول رقم )

 مؤشرات اإلنتاج النباتي  العدد /المساحة

 رياً  دونم 35305

 بعالً  0 المساحة المزروعة  

 المجموع 35305

 الحبوب  دونم 120

 المساحة المزروعة )دونم( 

 الخضروات   دونم 32105

 اشجار مثمرة  دونم  3200

 المجموع 35425

 عدد البيوت البالستيكية  876

 عدد المشاتل   3

 عدد المعاصر  0

 عدد محالت بيع المواد الزراعية  10

 عدد محالت بيع األزهار  0

 مساحة األراضي الحرجية )دونم(  65000

 مساحة أراضي المراعي )دونم(  0

 2020الجنوبية، لواء االغوار  المصدر: مديرية الزراعة، *
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 (  29جدول رقم )

 مؤشرات اإلنتاج الحيواني  العدد 

 الالحم  2

 البياض  0 عدد مزارع الدجاج 

 المجموع  2

 عدد المفارخ  0

 الدواجن  0

 المواشي  0 عدد المسالخ 

 المجموع  0

 عدد خاليا النحل 912

 عدد مشاريع تربية األسماك  2

 البيطرية عدد محالت العالجات  0

 عدد المحطات الزراعية  1

 أغنام  30301

 )رأس(  أعداد المواشي 

 ماعز  60037

 أبقار   448

 مال ج   116

 2020*المصدر: مديرية الزراعة، لواء االغوار الجنوبية،           

 الزراعي القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 17.2

 .  اإلنتاجارتفاع كلفة مستلزمات  ✓
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 المزارعين. المديونية العالية لدى  ✓

 المركزي. عد السوق ب   ✓

 تفتت الملكية  ✓

 بسالوتا أ اآلفات الزراعية مثل التوتا  ✓

 . المياهلة ق   ✓

 لفرص االستثمارية في القطاع الزراعيا 17.3

 . مركز تدريج وتعبئة وتبريد ▪

 . مركز تسويق زراعي ▪

 . عادة العمل بالنمط الزراعيإ ▪

 وضحة بما يلي: م  المالحة و واستغالل المياهدارة مصادر المياه إ ▪

 راضي المالحة( زراعة االعالف الخضراء )األ  ➢

 سماك  تربية األ ➢

 مصنع الستغالل المخلفات الزراعية إلنتاج ورق الكرتون واألعالف.  ▪

 ستـخدام األمثل للمياه  طقة بشكل عام يجب التركيز على اإلالمياه في المن ول قلةعلى ما سلف   وبناء ▪

 مـن خالل إيجاد شبـكات ري حديثة وتطوير القطاع الزراعي والتوجه للزراعات المحمية   ▪

  بيدات الحشرية والمياه بشكل رئيسي.م  ستخدام األسمدة والاوذلك للتخفيف من 

واجه هذا القطاع  2011وبمطلع عام  األخيرة اآلونةوفي 

 بآفةنتج البندورة  م  صابة إ  أبرزهاتحديات غير متوقعه ومن 

ن هلكت الأ بسالوتا( التيأزراعية )توتا  ن  أب الزراعي، علماً تج م 

غوار الجنوبية ويستحوذ عتبر الرئيسي في منطقة األي   نتجم  الهذا 

خرى  ألشكلة ام  جمالي المحاصيل الزراعية، والإ%( من 90)

هي المنفذ الرئيسي   السوريةن الحدود أب اً بحته، علممنية أغالق الحدود السورية وذلك لظروف إن في م  تك

صدر عن  ت  ردنية  نتجات الزراعية األم  عظم الم  رقية وروبا الش ألتصدير المنتجات الزراعية االردنية الى  

 طر العربي السوري.  ق  طريق ال
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 الصناعة عشر:  الثامن

 طاع الصناعة: ق 18.1

 القطاع الصناعي في لممممممواء االغمممممموار الجنوبية 

المعيشي   مستوى  برفع  الجنوبية  باألغوار  الصناعة  قطاع  ساهم 

في تغير    اً أيضالمنطقة وساهم    ألبناءللمواطنين وإيجاد فرص عمل  

ين من شتى مناطق  العادات والسلوك نوعاً ما لوجود تنوع بين الموظف

  ة دة شركات صناعيع  يوجد في لواء األغوار الجنوبية    و المملكة  ،كما  

كبرى منها شركة البوتاس العربية و شركة البرومين و الشركة التركية  

تقوم بدورها    اً وأيض،   األخرىوالمناطق    بناء المنطقةتقوم هذه الشركات بخلق فرص عمل ألوشركة الطين و

لدفع عجلة التنمية وتطوير المنطقة والمناطق المجاورة    اً أيض في تنمية المجتمعات المحلية ودعم مبادرته  

و حيأكما   ، رئيسي  بشكل  البلدية  دعم  على  تقوم  المنطقة  ل  تب  ث  نها  أبناء  من  الشركات  هذه  في  العمالة  غ 

 ( عامالً. 1050حوالي)

ومعهد إرادة    اإلنتاجيةوم هذه الشركات وباألخص شركة البوتاس العربية وبالتعاون مع مركز تعزيز  كما وتق 

المهني في اللواء وضمن اتفاقية مشتركة باستقطاب خريجي المعاهد والجامعات من خالل دائرة    التدريب 

في  ققه بعد التدريب  حم  عمل    واتاحة فرصةالتدريب لديها لتدريبهم وصقل مهاراتهم وخرطهم بسوق العمل  

 مجاالت مختلفة بمقر الشركة. 
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 واقع المشاريع االقتصادية واستثمارات القطاع الخاص. والكبيرةالمشمممممممممممماريع المتوسطممممممممممة 

 المشاريع الصغيرة. 

 

بل بلدية األغوار الجنوبية المتواجدة في  ق  نشطة االقتصادية الصغيرة المرخصة من  األيبين الجدول التالي   

 اللواء. 

 (: تصنيف المشاريع 30جدول رقم )

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020الجنوبية،  األغواربلدية المصدر: *                         

                            

 

 

 

 

 العدد  النسبة %  القطاع

 348 73 تجاري

 25 5 صناعي

 92 19  خدمي

 0 0 سياحي

 13 3 زراعي

 478  المجموع
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 المتوسطة المشاريع الصناعية 

بتلك المشـــــاريع وال بحجم العمالة وال   االســـــتثماربحجم   الجنوبية تفيدال توجد بيانات لدى بلدية األغوار   

بخاصــية تلك المشــاريع وجودة الخدمات المقدمة، لذا تم االســتناد على المســوحات التي قام مركز تعزيز  

 إرادة باللواء والتي بينت التالي:    -  اإلنتاجية

 ( 31جدول رقم )

حجم رأس المال  

 دينار /المستثمر

حجم 

 العمالة

التكنولوجيا  

 المستخدمة

مستوى  

 المنتج

مستوى  

 االدارة 

جنسية  الملكية

 العمال 

تطبيق  

معايير  

 الجودة

2500-

10000 

2-4  

 عامل 

ماكينات واليات  

ذات تكنولوجيا  

متوسطة واقل  

 من متوسطة.

منتج ذو 

مواصفات  

 متواضعة 

ادارة  

 بسيطة

فردية 

في 

 اغلبها

80  %

عمالة 

 محلية

 ال تطبق

 

 ساهمت وبشكل نسبي هذه المشروعات في تطوير وتنمية المناطق األقل حظاً.   ▪

 

 على النحو التالي:  (Cluster)توزيع المشاريع الصناعية المتوسطة بحسب التجمع 

 توزيع المشاريع الصناعية المتوسطة بحجم التجمع          

 ( 32جدول رقم )

 العدد  نوع الصناعة

 5 الصناعات الحديدية 

 6 الصناعات الخشبية 

 4 لمنيوم صناعات األ

 15 المجمــــــــــوع

 2020*المصدر: بلدية األغوار الجنوبية،                             
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 القطاع: مشاكل 

االرتفاع في نسب الفائدة البنكية على قروض االئتمان األمر الذي يقف عائقاً في وجه تمويل االستثمارات   ▪

 وتوسع االستثمارات القائمة. الجديدة 

 واضح. على القطاع الزراعي والذي يشهد تذبذب  باألساساعتماد سكان المنطقة  ▪

 انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر في فصل الصيف.  ▪

درجة مئوية مما يؤدي ذلك الى االعتكاف    50صل الى  تفي فصل الصيف وقد    الحرارةارتفاع درجات   ▪

 لصناعي. عن االستثمار في القطاع ا

 للمنشآت. االنتشار العشوائي   ▪

مما   ▪ العامة  للسالمة  المطلوبة  والبيئية  الصحية  بالشروط  الحرفية  المحال  تقيد أصحاب  على    يؤثرعدم 

 المنطقة. نظافة وجمالية 

 .التعديات من قبل بعض أصحاب المهن على الطرق العامة ▪
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 عشر: التجارةالتاسع 

 والخدمات   طاع التجارةق 19.1

ذ بلغ عدد إالقطاعات االقتصادية على مستوى لواء األغوار الجنوبية   أكبر عتبر القطاع التجاري من ي   ▪

غير   والمتوسطة،% من إجمالي المشاريع الصغيرة  73 نسبتهوتشكل ما   348المشاريع التجارية حوالي 

المزرعة غور  ومركز قضاءمنطقة غور الصافي  -% من هذه المشاريع تتركز في مركز اللواء 90أن 

 سكان اللواء.  الرئيسية لجميع   التجمعات

االغوار الجنوبية من جانب جهة رقابية على   ومديرية صحةشرف على هذا القطاع بلدية غور الصافي ت   ▪

 الغذاء. صحة وسالمة 

نه ال يحتاج الى  أبهذا القطاع، بسبب اعتقاد االغلبية  العاملة المنشآتالكبيرة بعدد  مكن تفسير الزيادةي   ▪

 خبرات ادارية ومحاسبية وتسويقية كبيرة لسهولة إدارتها.

 الغذائية. معيقات هذه المشاريع انقطاع التيار الكهربائي مما يؤدي الى إتالف المواد  أبرزمن  ▪

 منافسة.  وبأسعار تاجرةم  وجود مشاريع منزلية تقوم بال ▪

 التي تواجه القطاع الخدمي . أبرز التحديات19.3

 .النوع من أكثر الكم حساب على المجال هذا  في االستثمار ▪

 القطاع.  هذالبرامج الداعمة لا ضعف ▪

 تؤسس هذه المشاريع بشكل عشوائي  ▪

 الوافده.  ة اعتماد صاحب المشروع في إدارة المشروع على العمال ▪

 . جل وسياسات التسعيرذ تتمثل بالبيع باألإنقص الخبرة الكافيه في إدارة المشروع،  ▪

 . ةتناثر التجمعات السكني ▪

 

 : والخدمي   التجاريالفرص االستثمارية في القطاع . 19.4

 ( 33جدول رقم )  

حجم االستثمار   الفرصة االستثماريه  

 المتوقع / دينار 

عدد العمال 

 المتوقع

 الموقع المقترح

 غور الصافي  4 120000 بالمنتجات الزراعيةمركز تجاري خاص 
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 التمويل  عشرون:

 الميكروي والنشاط اإلقراضي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة:  . التمويل20.1

 .يوجد في غور الصافي فرع لمؤسسة االقراض الزراعي  •

 وهي: مؤسسات  االغوار الجنوبيةلواء بلغ عدد المؤسسات التمويلية الصغيرة في  •

 صندوق المرأة  -

 البنك الوطني   -

 تمويلكم   -

المزرعة   • في غور  العربية  البوتاس  لشركة  السكنية  المدينة  في  واحد  تجاريين  بنكين  اللواء  في  يتوفر 

 . غور الصافي -والثاني في مركز اللواء 

 ( 34)جدول رقم 

 عدد الفروع   البنك 

 1 بنك اإلسكان 

 1 القاهرة عمان بنك ا

 

 التمويلي: التحديات التي تواجه القطاع أبرز.  20.2

 ارتفاع المديونية.   •

 من جهة تمويلية وعدم الوفاء بموعد السداد. أكثراالقتراض من  •

 س معة بعض المقترضين وسلوكهم بعدم االلتزام بسداد األقساط. •

 انخفاض أسعار األراضي مما يؤدي لضعف الضمانات.   •

 .صعوبة توفير الضمانات الالزمة للحصول على التمويل   •

المنزلية منها يذهب   اً ن معظم التسهيالت والتي تتعلق بمشاريع وتحديدأثقافة االستهالك السائدة  •

 لالستهالك. 

 . وبالتالي عدم استمرارهخذ المبلغ الكافي لتمويل المشروع أعدم التمكن من  •
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 بمممرز االبمعمممممماد التنافسيممممة فمي اللممممممممممممممممواء أتحممممليمل واحد وعشرون: 

 االغوار الجنوبية  بعاد التنافسية في لواءاأل

 ( 35)جدول رقم 

 نقاط الضعف نقاط القوة

عد بلدتي غور الصافي والمزرعة التجمعان  ت   ▪

وتحوي الصافي كل الدوائر  الرئيسيان للسكان 

الرسمية وتتركز فيها الخدمات الصحية  

 . والتعليمية

ووجود  ب البحر الميت من مركز اللواء رق   ▪

 . طبيعية جميلة خامات

توسط اللواء بين العاصمة عمان وسلطة اقليم   ▪

 . العقبة

خفض نقطة  أوجود متحف كهف النبي لوط ب  ▪

 بالعالم. 

 . وشالالتوسيول خالبة   وجود مناظر طبيعية ▪

 . أثري موقع  33من  أكثروجود  ▪

 . مناخ المنطقة بفصل الشتاء جاذب سياحياً  ▪

الخضار في شهر   نتجالمنطقة الوحيدة التي ت  ▪

11 -12 

مياه الري تصل كافة المزارع بواسطة شبكة   ▪

 سلطة وادي األردن.

 . كانيةس  تناثر التجمعات ال ▪

األ ▪ القلة  في  والماهرة  المدربة  العاملة  رف  ح  دي 

 . عمال الصناعيةواأل

المؤسسات   ▪ وبعض  العمل  لوزارة  مكتب  غياب 

 . األخرى

من   لكثيرنقص مركز تدريب مهني االغوار الجنوبية   ▪

وتشغيل  وصيانة  الزراعة  مثل  المهمة  التخصصات 

وتؤثر  لها  الماسة  المنطقة  بحاجة  العلم  مع  الماكينات 

 . على درجة التحاق الطلبة بالمركز صعوبة المواصالت

 

ضعفه   ▪ أل  ناك  المقدمة  التدريبية  الخدمات  بناء  في 

ج  ن  إتتركز    ث  المنطقة حي دت في بلدة الصافي والمزرعة و 

وتغيب عن باقي التجمعات باستثناء الدورات التي يعقدها 

 رادة( في تلك المناطق. إ مركز تعزيز االنتاجية )

 

شبكة  ت   ▪ في  عاني  خاصة  عام  ضعف  من  الكهرباء 

اما  للمنازل  بالنسبة  التيار  شدة  في  وتذبذب  الصيف 

 المزارع فيتم وصلها حاليا بالكهرباء. 

والتعليمية   ▪ الصحية  المرافق  على  الضغط  ارتفاع 

 والخدمات العامة وعدد من المخاوف البيئية. 
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انخفاض مستويات الدخل لألسر واألفراد عن مستوى   ▪

 المملكة.

 قلة المؤسسات التمولية.  ▪

 . ضعف البنية التحتية السياحية ▪

دي الى عزوف  ؤشدة الحرارة بفصل الصيف وهذا ي ▪

 . الكثير عن االستثمار

يتمركز النشاط االقتصادي من محالت تجارية وخدمية  ▪

ومصانع في الصافي والمزرعة وهناك نقص في بعض 

الكثافة  ضعف  بسبب  الموجود  في  وضعف  المحالت 

ف غير السكانية  أنشطة  يوجد  وال  االخرى  المناطق  ي 

 . البقاالت 

للسفرياتوجود   ▪ الصافي    مجمعان  لمنطقتي 

الكرك   محافظة  بمركز  مرتبطين  وباقي  والمزرعة 

مناطق اللواء ويعانيان من عدم انتظام حركة الباصات  

وينعكس على باقي الخدمات    عيق تنقل المواطنيني  مما  

واالجتماعي   االقتصادي  والوضع  والتعليمي  المقدمة 

 والصحي  

 لسكان تلك التجمعات. 

من  في الصافي  والمراكز الصحية معاناة المستشفى ▪

من  كثافة   المقدمة  الخدمة  ضعف  بسبب  المراجعين 

 . المراكز الصحية في المناطق األخرى 

 

ضعف   ▪ بسبب  التعليم  مستوى  مستوى  انخفاض 

 . المعلمين والتجهيزات الفنية والمختبرات في المدارس
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ترحال البدو   عدد سكان المنطقة بسبب صعوبة حصر ▪

التعداد  في  المستمر الشتاء  زداد  فصل  بشكل   وينقصفي 

 . كبير في فصل الصيف

موقعه  ي   ▪ من  الصافي  غور  في  الشابات  مركز  عاني 

السيء في طرف التجمع مقابل المقبرة وهذا يحول دون 

ذهاب الشابات اليه باالضافة الى ان المبنى ضيق وهو 

بحاجة الى نقل الى داخل التجمع حيث انه المركز الوحيد 

 .  في المنطقة

 

ناك ضعف في الشبكة بسبب الترسبات وقلة المياه  ه  و ▪

المزارعين  اه نو بعض  من  للمياه  سرقات  منطقة أك  ما 

مياه  الى خط  بحاجة  فهي  بها شبكة  يوجد  فال  السلماني 

الى مزرعتي جمعية ضحل  الري  رئيسي اليصال مياه 

منطقة  في  الماء  لتجميع  بركة  وانشاء  الغويبة  وجمعية 

 وطالح. ضحل 

 

جيدة   ▪ رقابة  الى  وتحتاج  ضعيفة  الجمعيات  معظم 

ودعمها بإقامة مشاريع حقيقية لتتمكن من وتفعيل دورها  

 هداف التنموية.               في تحقيق األ اً المساهمة فعلي

 التهديدات  الفرص 

اك مجال كبير إلنشاء استثمارات في مختلف  ه ن ▪

 المجاالت السياحية والرياضية والتعدينية وغيرها. 

باخفض ▪ لوط  النبي  كهف  متحف  نقطة    وجود 

   سياحي.عد جاذب ي   بالعالم

جاذب   ▪ ي عد  الم رتفع  الشمسي  السطوع  مستوى 

 استثماري في مجال الطاقة وااللواح الشمسية. 

الشتاء و  ▪ الدافيء في فصل  المنطقة  عتبر  ي  مناخ 

   اً من الدرجة األولىهذا جاذب سياحي

المدخالت   ▪ اسعار  القطاع  ارتفاع  في  االنتاجية 

 الزراعي. 

 انخفاض المخصصات الرأسمالية في الموازنة العامة.  ▪

المتعلقة   ▪ والتشريعات  القوانين  وتطبيق  تنفيذ  ضعف 

وتكي  باالستثمار المحلية  المتغيرات والتنمية  مع  فها 

التجارية اإلقليمية   االتفاقيات  ضوء  في  والدولية، 

 مع عدد من الدول.  ةوالصناعية الموقع

 %(. 19.9مية في المنطقة الى )األفاع نسبة ارت ▪
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 للعالج الطبيعي. وجود منتجعات  ▪

 

 . الذباب المنزلي ▪

%( ويعود 29الى )البطالة في المنطقة    ارتفاع نسبة ▪

ذلك الى قلة فرص العمل والعزوف عن األعمال المتوفرة 

الشاقة  األعمال  على  التعود  وعدم  األجور  تدني  بسبب 

الطويلة وقلة التدريب وعزوف أصحاب   وساعات العمل 

 العمل عن تشغيل أبناء المنطقة وصعوبة المواصالت. 

الحرارة  ▪ درجات  معدالتها    صيفاً   ارتفاع  من  بأعلى 

 المناخ. السنوية نتيجة تغير 

 ح الشديدة في فصل الشتاء. االري ▪

 المتموصيممممممممممات لتمممممممممحسيمن البميئمممممممممة االسممتمثممممممممممممماريمة

 . المممممممممممممممممممممحور التشريممممممممممممعممي1

اسب والمعايير  تفق عليه بما يتن م  تطوير مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعريفة تعريف قانوني  ▪

 نبثقة. م  ال رص العملف  وحجام المشاريع وحجم االستثمار ردنية ألاأل

خص والتصريحات الالزمة لبدء النشاط واشتراط  ر  توحيد السياسات والجهات المعنية باستقبال وإصدار ال  ▪

 سات جدوى معتمدة لهذه المشاريع تجنباً من فشل تلك المشاريع. توفر درا

 .  والمتوسطةتسهيل األنظمة والتعليمات الخاصة بمنح العقود والعطاءات الحكومية للمشاريع الصغيرة  ▪

تسهيل قرارات سلطة وادي األردن من ناحية تأجير األراضي ألغراض إقامة مشاريع تعزز بدفع عجلة  ▪

 التنمية. 

 ممممممممحور االجممممممراءات التنظيميممة واإلداريممممة . 2

ساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على  م  تخصص يسعى إلى م   برنامجالعمل على توفير  ▪

 نتجات المصانع للتصدير لألسواق الخارجية. م  شهادات الجودة، لتأهيل 

 باللواء.  ومقومات االستثماررص االستثمارية ف  به ال  وضحي  للواء  العمل على توفير دليل استثماري  ▪

 . جور العملأودنى لرواتب تشديد العمل بقانون الحد األ ▪

  الزراعي. الحلقات بالقطاع  وتنظيمالزراعي   والعودة للنمطدعم السياسات الزراعية واالستثمار   ▪
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وتبسيط  عادة النظر بالسياسات ذات العالقة بأعفاء مدخالت ومستلزمات اإلنتاج الزراعي إضرورة  ▪

 ادخالها.  جراءات إ

 ردنية والنمو الكلية. لضريبية بفرص التشغيل للعمالة األربط االعفاءات ا ▪

 تفعيل دور التسويق الزراعي المحلي والخارجي.  ▪

 الزراعي. العمل على تخفيض تكاليف مستلزمات االنتاج بالقطاع  ▪

   السياحية.خطط والبرامج م  ال وادراجها ضمنغوار الجنوبية فعيل القطاع السياحي في منطقة األت ▪

 خفض بقعة بالعالم متحف كهف النبي لوط. أ وترويج متحفتفعيل  ▪

 مدخل مركز اللواء الرئيسي وإنارة المدخل.  تنظيم ▪

 

 . محمممممور العوامممممممل المؤثمممممرة في تنافسيممممة القطمممممممممماع  3

تقديم الدعم    تشريعات تسهلفيما يتعلق بالسياسات البيئية والطاقة، فأنه من الضروري العمل على ايجاد    ▪

 نية. للصناعات الراغبة للتحول نحو الطاقة المتجددة، والتي من شأنها زيادة تنافسية الصناعات الوط

متخصصة     ▪ تدريبية  برامج  في  ت  تصميم  الفني أعطى  المهارات  مستوى  رفع  الى  وتهدف  العمل،  ة  ماكن 

 ردنيين لغايات رفع الكفاءة االنتاجية والتنافسية للصناعات الوطنية. واالدارية للموظفين والعمال األ

 . والتنافسيةتقديم الحوافز المشجعة على انخراط الشباب في العمل     ▪

 تحفيز الشركات الخاصة الستقطاب حديثي التخرج ضمن برامجهم التدريبية.  ▪

 

 ور التممممممممويلممممممممممممممممممممممممي  ممممممممممممممم. المممح 4

تبعة، والعمل على تسهيل هذه  م  واالجراءات العادة النظر بسياسات تمويل المشاريع من حيث الضمانات  إ ▪

   جتمع.م  للاالجراءات لما فيه خدمه 

والتشغيل على القروض الممنوحه ألغراض تأسيس وتطوير المشاريع    ةبل صندوق التنميق  الفاعله من    ةالرقاب ▪

   بحته.ة بت لنفس الغايه وليست لغايه شخصين هذه القروض ذهأو
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السياسات   ▪ المراجعة  من  م  المالية  البنوك  ق  تبعة  فيمابل  وتبسيط    التجارية،  المصرفية  بالتسهيالت  يتعلق 

ي قبل عامين  نماء الصناعن قامت الحكومة ببيع بنك اإلأاالجراءات للصناعات المستهدفة بالتحفيز، خاصة بعد  

 ول للصناعات الصغيرة والمتوسطة في االردن.والذي كان الداعم األ

  بأسعار ر بالسياسات والتشريعات ذات العالقة بمؤسسات التمويل الميكروي فيما يتعلق  عادة النظإضرورة   ▪

 الفائدة المرتفعة جداً. 

 اللواء. في  متخصصةقامة مؤسسات تمويل إ ▪

المؤسسات   ▪ دور  الضمانات    التمويليةتفعيل  شروط  لتخفيف  الجماعي  التمويل  ناحية     على   المترتبةمن 

 قراض.اإل

 

التكنمممممممممولوجيممممما والبحمممممممممث العلممممممممي  محممممممممممممممممور . 5 

والمعلمين والطالب   المالية للمدارسنظمة الالزمة، التي من شأنها تقديم الحوافز وضع التشريعات واأل ▪

 علمية وعملية، وتشجيعهم على القيام بمثل هذه االبحاث.    بأبحاثالذين يقومون 

مكانية مساهمة الحكومة من  إلمي والتطوير، وبحث ع  قسام للبحث الأنشاء إ تشجيع المشاريع المتوسطة على  ▪

 بحاثهم. أ قسام بعد تقييم تقديم منح تعليمية لموظفي تلك األخالل وزارتي التخطيط والتعليم العالي ل 

 

  .محممممممممممممممممور البنيمممممممممممممممممة التحتيممممممممممممممممممممممة6

   في لواء االغوار الجنوبية. عشوائية ة بصور  المنتشرة رفيةح  الرفية تضم المشاريع والمحال ح  إقامة منطقة  ▪

عتبر قطاع ال يقل عن  يالذي   السياحيقطاع ال  وباألخص لتنشيط القطاعاتتحسين واقع البنية التحتية  ▪

 . ةهميأالقطاع الزراعي 

 قليم العقبة. إتوسعة وإنارة الطريق الرئيسي والذي يربط العاصمة عمان بسلطة  ▪

 نشاء شبكة صرف صحي. إ ▪

 .المممحمممممممممممممممور التمدريمبممممممممممممممممممممممي  7

  أنهاألكاديمي عادة النظر بسياسات وزارة التربية والتعليم التي تعمل على تحويل الطلبة ذوي التحصيل إ  ▪

 . اً حظقل نه للطالب األأ و أ   عقوبة

 ومالئمتها مع احتياجات سوق العمل في اللواء.  بالبرامج التدريبية التنوع  ▪
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بناء المنطقة وتدريبهم حسب  أتفعيل مراكز التدريب بالشركات الخاصة الستقطاب العاطلين عن العمل من   ▪

 المنطقة.  ألبناء ةجديدرص عمل ف  جل خلق ألديهم وذلك من  تاحةم  الالفرص 

 التوصيات 

  أوال. السكان

االحتياجات  راعي  ت  رب من التجمعات الرئيسية عبر إنشاء مشاريع إسكانية  ق  بال كان على السكن  س  تشجيع ال ✓

للمواطنين البدو على االن االقتصادية  الموجودة حالي، وتشجيع  التجمعات  إلى  نشاء تجمعات  إوعدم  اً  ضمام 

 سكانية جديدة. 

 ثانيا. التعليم  

 ما يلي: تي تتمثل بدخال التحسينات للمدارس والإ ✓

 المدارس. األسوار حول بناء  ✓

 والمختبرات. المكتبات  ✓

 مظالت للساحات الداخلية.  ✓

 .ماءالمبردات مرواح في الصفوف و ✓

 الصيانه الدورية لمرافق المدارس وخاصة الصحية منها. ✓

إضافة بعض الغرف الصفية في المدارس ذات الصفوف المزدحمة مثل مدرسة فيفا الثانوية     المختلطة  ✓

 والظاهر بيبرس االساسية في الصافي مدرسة عسال األساسية.  والمعمورة المختلطة

 العلمي. بحيث ال تؤثر على مستوى التحصيل  مدروسة نقل الكوادر بناًء على أسس ✓

 تحسين ظروف سكن المعلمين في كافة المناطق.  ✓

 توفير وسائل مواصالت بين التجمعات السكنية لتسهيل حركة الطالب والمعلمين.  ✓

 

 

 التدريب ثالثا. 
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التمريض  تخصص تخصصات جديدة تخدم أبناء المنطقة في مركز التدريب المهني والتي تتمثل ب  إضافة ▪

 بالتعاون مع مستشفى غور الصافي وجامعة مؤتة باإلضافة لتخصصات الزراعة والفندقة.

 إضافة تخصصات تهم المصانع الموجودة بالتنسيق مع المصانع الموجودة في المنطقة.  ▪

 مركز الشابات من موقعه الحالي الى موقع يسهل الوصول له داخل الصافي. نقل  ▪

 رابعا. الخدمات الصحية

 قيم وممرض ودعم الصيدلية الموجودة فيه. م  دعم مركز صحي المعمورة بطبيب  ▪

 مغناطيسي. رنين دعم مستشفى غور الصافي بجهاز   ▪

 المدرسية. التركيز على زيارة الطبيب للمدارس والصحة  ▪

 خامسا. المواصالت واالتصاالت 

 البعيدة. التركيز على تنظيم قطاع النقل وزيادة الباصات على الخطوط  ▪

 الترخيص لخط سيارات ركوب صغيرة )سرفيس( بين التجمعات.  ▪

 دعم مراكز تكنولوجيا المعلومات في المنطقة.  ▪

 سادسا. المؤسسات الحكومية 

 غوار الجنوبية. واء األدمة كامل لفتح مكتب عمل في الصافي لخ ▪

الزراعي  لمديرية    الكوادرزيادة   ▪ ذوي اإلرشاد  والباحثين  المرشدين  من  االجتماعية  التنمية  ومديرية 

 االختصاص. 

 ختلفة خاصة البلدية. م  قدمة من الدوائر الم  دعم حوسبة الخدمات ال ▪

 

 والتعاونيةسابعا. الجمعيات الخيرية 

اإلدارية   ▪ الرقابة  علىزيادة  مالي  والمالية  ودعمها  المنطقة  تحقيق  اً  جمعيات  من  ودعم ألتتمكن  هدافها 

 قدمة منها. م  المشاريع ال

 دعم إقامة جمعية لذوي االحتياجات الخاصة في المنطقة.  ▪
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 واالستثمارثامنا. اإلقراض 

 المنطقة.  ألهالياإلسراع في إخراج سندات الملكية  ▪

 تكثيف برامج التوعية في المجال االستثماري.  ▪

 . اً توجيه قروض صندوق المعونة الوطنية للمشاريع المدروس جدواها جيد ▪

 

 . برامج تثقيفية وتأهيل تاسعاً 

 كان.س  في عدد ال االزديادتفعيل برنامج تنظيم االسرة للحد من  ▪

 نتماء والعمل ونبذ ثقافة العيب. اإل موجه للشباب لزرع قيمبرنامج  ▪

 ول االبتدائي وخاصة مهنة الزراعة. ألبرنامج مهني عملي لطلبة المدارس من الصف ا ▪

 داريين والقادة المحليين في االستثمار وادارة الموارد المتاحة. برنامج تدريبي جيد للحكام اإل ▪

 . نتجم  على شروط السوق وال وزيادة انفتاحهمبرنامج موجه للمزارعين لرفع كفاءتهم االستثمارية   ▪
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 ملحقات

 المممممعميقممممات والعمممقبممممات التمممممي تمممواجمممممه االسممممممتممثمممممممممممار 

 ( 36جدول رقم )

 أبرز المعيقات  المحور / القطاع 

محور تحسين   -1

 بيئة األعمال وتطوير 

عدم توفر إطار مؤسسي لبيئة األعمال يضمن التنسيق بين الجهات االستثمارية   ▪

 واالقتصادية في اللواء. 

بين   ▪ التنسيق  وضعف  والشفافية  الرقابة  وغياب  المرجعيات  وتعدد  المركزية 

 ضافة الى غياب التخطيط التنظيمي السليم. إاالدارات التنفيذية المختلفة 

 المتاحة.مثل للموارد الطبيعية البشرية ضعف االستثمار األ ▪

بالتنمية   ▪ المعرفة  مستوى  لتدني  نتيجة  التنمية  برامج  تجاه  الوعي  ضعف 

 قتصادية اال

تدني مستوى الخدمات المقدمة من موظفي القطاع العام نتيجة لعوامل عديدة   ▪

 همها ضعف الحوافز. أمن 

تعزيز   ▪ مراكز  هو  واحد  برنامج  إال  االستثمار  على  تحفز  برامج  وجود  عدم 

 رادة. إاالنتاجية 

 قطاع االستثمار  

 قطاع السياحة واآلثار 

بأهمية ▪ الوعي  األ  قلة  منطقة  السياحة وعدم وضع  على  قطاع  الجنوبية  غوار 

 . الخريطة السياحية

طي المناطق والمواقع السياحية  ت غعدم توفر المنشورات والخرائط واألدلة التي   ▪

 بالشكل الكافي. 

 عدم تروي المناطق االثرية باللواء داخل المملكة وخارجها.  ▪

 هو واضح وكما أسلفنا سابقاً. افتقار المواقع السياحية للبنية التحتية كما  ▪

 راثي كرافد مهم من روافد السياحة.ت  لة االهتمام بالجانب الق   ▪

 . عدم االعتناء بمتحف كهف النبي لوط ▪
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 . عدم وجود برنامج تدريبي ألبناء المنطقة بالعمل السياحي ▪

 ماكن الجذب السياحي والسياحة الداخلية أعدم االهتمام بالمناطق الطبيعية و ▪

 الزراعة قطاع 

 مثل في الزراعة. قلة وعي المزارع لالستثمار األ ▪

 عدم توفر الدعم الكافي لفتح وتهيئة الطرق الزراعية. ▪

 جل تقديم خدمات للمزارعين. أقلة امكانيات المديريات من آليات زراعية من  ▪

 عن العمل وترك األنشطة الزراعية.  اً هجرة المزارع من الريف للمدينة بحث  ▪

 ضعف استثمار المنتجات الزراعية وإعادة تصنيعها.   ▪

 . راضي الزراعيةاجم عن الزبل البلدي في تسميد األالذباب المنزلي الن  ▪

 . عد المنطقة عن مركز العاصمة والسوق المركزي ب   ▪

 . سعار لوازم االنتاجأارتفاع  ▪

وجود   ▪ وعدم  الزراعي  للنمط  التوجه  تحث  عدم  الزراعة  وزارة  من  برامج 

 . المزارعين على العودة الى النمط الزراعي 

احتي ▪ عن  المزارعين  تفيد  مؤشرات  يوجد  المنتجات  ال  من  المستهلكين  اجات 

 . صناف الزراعيةواأل

محور دعم  - 2

 التشغيل والتدريب 

 عدم توفر فرص العمل الكافية.  ▪

 عدم توفر الخبرات لدي العاطلين عن العمل.  ▪

 تدني المهارات المهنية.  ▪

 يدي العاملة. عاب األساهم في استيت  قلة عدد المصانع االنتاجية التي   ▪

 محدودية المصانع باللواء.  ▪

 جور. تدني األ ▪

 التشغيل 

 التدريب 

 .كانية س  عد مركز التدريب المهني عن بعض التجمعات الب   ▪

واالحتياجات الفورية لسوق  رامج تدريبية دورية ومتغيرة تتناسب  بعدم توفر  ▪

 العمل. 



 

77 
 

 هالي ألهمية التدريب المهني والعمل المهني كعمل مجدي. محدودية إدراك األ ▪

 . عدم التنوع بالبرامج التدريبية ومالئمتها لسوق العمل ▪

محور الصحة   - 3

 والخدمات االجتماعية 

 

الذي يستدعي وجود خطة لتطوير   األمرايد الطلب على الخدمات الصحية، تز ▪

 الخدمات الصحية. 

انخفاض عدد الكوادر والتجهيزات الطبية االساسية في كثير من مراكز   ▪

 الصحية باللواء. 

 . شفى واحد في منطقة غور الصافيسوجود م ▪

 . كم35عد مشفى غور الصافي عن قضاء غور المزرعة حوالي ب   ▪

 قطاع الرعاية الصحية

الفقر  قطاع مكافحة 

 والتنمية االجتماعي 
 ارتفاع معدالت الفقر والبطالة في اللواء.  ▪

 قطاع التنمية المحلية 

ضعف التخطيط القائم على دراسات علمية دقيقة تبين احتياجات اللواء في جميع   ▪

 القطاعات. 

 ضعف دور وحدات التنمية في البلديات والمحافظة.  ▪

 للقيام بدورها التنموي والخدمي. قلة المخصصات المالية لدعم البلديات  ▪

 نقص في توفر اآلليات والمعدات وارتفاع كلف صيانتها في بلديات.  ▪

محور التعليم    - 4

 والتعليم العالي 

 ضعف التجهيزات التعليمية في المدارس.  ▪

 . سوار لبعض المدارسأعدم توفر  ▪

 نقص الكوادر التعليمية المؤهلة وعدم ثباتها في المدارس. ▪

 كثير من المدارس لصيانة وتحديث ابنيتها وإضافات غرف صفية. حاجة  ▪

 ف بالغرف الصفية. يعدم وجود تكي ▪

 اكتظاظ الصفوف بالمدارس المستأجرة   ▪

قطاع التعليم العالي  

 والبحث العلمي 
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افتقار الكثير من المدارس للمظليات التي تقي الطلبة من اشعة الشمس بفصل   ▪

 الصيف. 

قطاع الشباب  

 والرياضة 

 نشطة الطالبية الصيفية للطالب. االهتمام بالمخيمات الكشفية واأل ضعف ▪

 قلة الدعم المقدم للمراكز الشبابية واالندية الرياضية.  ▪

 قلة عدد المنشآت الشبابية والرياضية.  ▪

 قطاع الثقافة
 . عدم توفر مكتبة ثقافية ▪

 . قلة البرامج الثقافية والتوعوية باللواء ▪

رفع  محور    - 5

 مستوى البنية التحتية

)مجمعات   ▪ والوصول  االنطالق  مراكز  في  االساسية  الخدمات  توفر  عدم 

 الباصات( 

 قطاع النقل  تزايد عدد المركبات الخصوصية التي تعمل مقابل األجر  ▪

 قطاع االشغال العامة 
 حاجة اللواء للمزيد من الطرق والطرق الزراعية وصيانة الموجود منها.  ▪

 نارة. إالطريق الرئيسي الى توسعة وحاجة  ▪

 قطاع االسكان

 

الحاجة الى تخطيط وتجهيز البنية التحتية لمواجهة الطلب المتوقع على الوحدات   ▪

 السكنية. 

قطاع المياه والصرف  

 الصحي 

 افتقار المنطقة الى شبكة صرف صحي.  ▪

المياه   ▪ قدم شبكة  الشرب نتيجة  الفاقد من مياه  واالعتداءات على  ارتفاع نسبة 

 . شبكات المياه الغير مشروع من ابناء المنطقة

قطاع الطاقة والثروة  

 المعدنية

االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وكذلك عدم وصول الكهرباء للتجمعات   ▪

 السكانية الواقعة خارج حدود التنظيم. 

و  أ وجود اعمدة الضغط العالي والكهرباء في منتصف بعض الطرق الرئيسية  ▪

 في حرم الشوارع. 
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ندرة االبحاث والدراسات المتخصصة في الثروة المعدنية المتوفرة في اللواء   ▪

 والتي يمكن ان تبين مجاالت االستثمار بهذا القطاع.  

االتصاالت   قطاع 

 وتكنولوجيا المعلومات 
 مكاتب البريد التي تخدم التجمعات السكانية في اللواء. انخفاض عدد  ▪

 قطاع البيئة 

الذباب المنزلي الناتج عن استخدام الزبل البلدي المخمر بالزراعة وتسميد   ▪

 االراضي الزراعية 

 تطاير مادة البوتاس من المالحات الناقلة  ▪

 . التسرب من مصنع البرومين ▪

 نقعات مياه ملوثة. وجود مست في تسببتفر االنهدامية والتي  ح  ال ▪

 المراجع: 

على  االستناد  تم  دقيقة  بمعلومات  الجنوبية  االغوار  بلواء  الخ اص  واالجتماعي  االقتصادي  الواقع  لتغذية 

ودنا بها من الدوائر ذات العالقه وبحسب ك تب رسميه، وأيضاً استندنا على حلقات العصف   البيانات التي ز 

الجنوبية والتي ش ا  القرار وممثلين عن  الذهني التي نظمها مركز إرادة في لواء األغوار  رك بها أصحاب 

مثلين عن  مثلين عن الشباْب وشباْب هيئة ك لنا األردن وم  الم جتمع المحلي من مخاتير ووجهاء العشائ ر وم 

 الدوائر الرسمية. 

     

 

 


