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دراسة جيوب الفقر
قضاء ارحاب -محافظة المفرق
مقدمة
ٌعتبر قضاء ارحاب أحد الوحدات اإلدارٌة التابعة للواء قصبة المفرق وٌقع فً الجزء الغربً
منها ،تبلغ مساحة القضاء حوالً  020كم 0وٌبلغ عدد سكانه  07072نسمةٌ .توزع سكان
القضاء على  02تجمع سكانٌة أكبرها من حٌث عدد السكان بلدة ارحاب إذ ٌبلغ عدد سكانها
 4477نسمة .هذا وتعتبر بلدة ارحاب مركزا للقضاء.
ٌبلغ معدل الفقر فً قضاء ارحاب حوالً  ،%00.74مقارنة مع  %0..7على مستوى
المحافظة و %07.0على مستوى المملكة.
ٌسود المنطقة مناخ البحر األبٌض المتوسط المعتدل والجاف فً الصٌف والبارد والماطر فً
الشتاء حٌث تتراوح درجات الحرارة ما بٌن  4.درجة مبوٌة فً الصٌف وتصل إلى الصفر
المبوي احٌانا فً الشتاء ،وهناك ثالثة عوامل تإثر فً مناخ القضاء :أولها ،انه ٌقع فً شمال
المملكة األقرب إلى ممرات المنخفضات الجوٌة وثانٌها ،انه ٌعتبر امتدادا لجبال عجلون حٌث
نلحظ وجود مرتفعات وهضاب تمتد من جبال عجلون وحتى تحدب منطقة عٌن بنً حسن
والمعمرٌة وٌتراوح ارتفاع هذه المنطقة بٌن ""4701 - 077م فوق سطح البحر ،وثالثها ،أن
المناطق األكثر ارتفاعا تقع غرب القضاء أي أن االنحدار العام للجبال نحو الجنوب والشرق
حٌث تتناقص األمطار والرطوبة النسبٌة وتتزاٌد درجات الحرارة.
تسود هذه المنطقة ببٌبة نباتٌة هً مروج ونباتات البحر المتوسط وكذلك المروج االنتقالٌة التً
تكون المجموع األكبر من مساحة القضاء حٌث نلحظ وجود تربة خصبة حمراء اللون تنمو فٌها
أشجار الصنوبر والبلوط والحبوب مثل الشعٌر والقمح وأشجار العنب والزٌتون والتٌن كما
توجد مناطق حرجٌة تقدر مساحتها بحوالً  17ألف دونم ،وتتواجد عٌون مٌاه كثٌرة بالقضاء
خاصة عٌن النبً وأم بطٌمة والمطوي والسحري ودحل .وٌتراوح معدل األمطار السنوٌة فً
القضاء بٌن  422 – 042ملم.

أوالا :الدراسة السكانية







ٌتوزع سكان القضاء على عشابر بنً حسن وهم الخزاعلة ،المشاقبة ،العلٌمات،
الزٌود ،الحراحشة ،الزبون ،العموش والخالٌلة.
ٌتوزع السكان على  02تجمع سكانً هً ارحاب ،الدجنٌة ،هوٌشان ،المعمرٌة ،أم
خروبة ،بوٌضة العلٌمات ،البوٌضة الغربٌة ،حمامة العموش ،حمامة العلٌمات،
الدقمسة ،نادرة ،المدور ،أم بطٌمة،دحل ،الصهاه ،حمٌد ،الكرم ،عٌن بنً حسن،
الزعفرانة ،المنٌفة ،أبو السوس ،أم حصماصة ،خطلة ،خراب المطوي ،عٌن النبً،
القدم.
تشكل بلدتا ارحاب والدجنٌة التجمعان السكانٌان الربٌسٌان فً القضاء حٌث ٌبلغ
عدد السكان فً هذٌن التجمعٌن  7042نسمة أي ما نسبته  %70من إجمالً
السكان ،وٌتوزع باقً السكان على  07تجمع سكانً صغٌر ،مما ٌإثر سلبا على
الجهود التنموٌة فً المنطقة.
ٌتفاوت معدل عدد أفراد األسرة فً القضاء من حوالً  7أفراد فً حمامة العلٌمات
إلى حوالً  7أفراد فً أم خروبة وهو تجمع سكانً صغٌر جدا إال أن المعدل العام
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للقضاء ٌبلغ حوالً  ..7فرد ،وهو أعلى قلٌال من معدل عدد افراد األسرة على
مستوى المملكة والبالغ  ..7نسمة.
ٌبٌن التوزٌع السكانً حسب الفبات ألعمرٌه لتجمعات القضاء بؤن الفبة العمرٌة
الواقعة بٌن ٌوم  0. -سنة تشكل حوالً  %47.4وهذه النسبة تمثل الفبات الفتٌة
المعالة ،وان الفبة العمرٌة الواقعة بٌن  22-0.سنة وهً الفبة الناشطة اقتصادٌا
(سن العمل) تشكل ما نسبته  %.7..من السكان.
لم ٌتم الحصول على عدد الباحثٌن عن العمل من أي من المإسسات الموجودة فً
القضاء أو المحافظة نظرا لعدم توفرها ،وذلك اقتضى اخذ عٌنات عشوابٌة من
التجمعات السكانٌة إضافة إلى التقدٌرات التً زودنا بها السكان ،حٌث تشٌر هذه
المعلومات أن نسبة البطالة بٌن سكان القضاء تتجاوز النسبة العامة فً المملكة
والبالغة  % 07.1لتصل إلى حوالً  ،% 01وتجدر اإلشارة إلى أن اغلب الباحثٌن
عن العمل فً القضاء هم بالدرجة األولى من اإلناث وبدرجة اقل غٌر المتعلمٌن.
بلغ عدد العمال الوافدٌن والحاصلٌن على تصارٌح عمل حوالً  720عامل وافد
وذلك حسب سجالت مركز امن ارحاب ،إال أن العدد الحقٌقً لهم أكبر من ذلك
بكثٌر وذلك بسبب عدم حصول كثٌر من العمال الوافدٌن على تصارٌح عمل
إضافة إلى أن بعض الحاصلٌن على تصارٌح عمل تكون صادرة من محافظات
أخرى ،وٌعمل العمال الوافدٌن فً الدرجة األولى فً مجال الزراعة خصوصا
مزارع الدواجن ثم اإلنشاءات والخدمات المختلفة والتً ٌعزف سكان القضاء عن
العمل بها وذلك لألسباب التالٌة بحسب أراء بعض األفراد العاطلٌن عن العمل
والقٌادات المحلٌة :
* انخفاض األجور.
* انتظار العمل بوظٌفة عامة أو العمل بالقوات المسلحة واألمن العام.
* عدم توفر المعرفة والمهارات الالزمة لسوق العمل.
غٌر أنه بعد مناقشة األمر بشكل مكثف ،فقد تبٌن أن الكثٌر من الباحثٌن عن العمل
ٌرفضون العمل فً الفرص المتوفرة بسبب عدم جدوى تلك األعمال اقتصادٌا
مقارنة بالوقت والجهد المبذولٌن بتلك األعمال ،مفضلٌن االنتظار لفترات غٌر
معلومة من اجل الحصول على أٌة وظٌفة حكومٌة و ذلك للمنافع المتؤتٌة من
الوظٌفة الحكومٌة بشقٌها المدنً و العسكري من حٌث التقاعد ،التؤمٌن الصحً ،و
القروض السكنٌة وقبل كل ذلك باعتبارها مصدر دخل ثابت.
ٌعتمد السكان فً معٌشتهم فً قضاء ارحاب على الوظٌفة الحكومٌة ومن ثم على
وظابف القطاع الخاص ،كما تشكل الزراعة وخصوصا أشجار الزٌتون دخال
إضافٌا للسكان مع غٌاب تام للقطاعات األخرى المهنٌة والخدماتٌة فً التجمعات
السكانٌة الصغٌرة.
تبلغ نسبة األمٌة فً القضاء حوالً  %07ضمن الفبات العمرٌة التً تزٌد عن 0.
سنة وهً نسبة مرتفعة مقارنة مع النسبة العامة للمملكة البالغة  .%02كما بلغت
نسبة من أنهى كلٌات المجتمع والتعلٌم الجامعً والدراسات العلٌا حوالً %02.1
لنفس الفبات العمرٌة من السكان مقارنة مع  %04على مستوى المملكة.
ٌعانً قطاع الشباب من عدم توفر مرافق رٌاضٌة وثقافٌة وخالفه ،وهذا ٌإدي إلى
خلق مشكلة فً استغالل الوقت قد ٌكون لها آثار سلبٌة على التشكٌل النفسً
والجسمً للشباب.
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 تعانً المرأة من غٌاب المشروعات الخاصة بها ،كما تعانً من التبعٌة للرجل
بشكل عام ،لكن لوحظ ان هذا الواقع ٌتطور لألحسن ٌوما بعد ٌوم بسبب ارتفاع
سوٌة التعلٌم واتجاه القرٌة إلى االنفتاح على المدٌنة.
 أما حاالت وفٌات األطفال من عمر ٌوم إلى سنتٌن فقد بلغت حالتٌن للسنوات 0220
–  ،0227وهو عدد متدنً وٌقل عن المستوى العام فً المملكة البالغ  07حالة لكل
ألف من الموالٌد.
ٌ بلغ معدل الفقر فً القضاء % 00.74
وهو أعلى بكثٌر من معدل الفقر على
مستوى المملكة البالغ  ،% 07.0وقد
لوحظ أن أكثر المناطق فقرا فً القضاء
هً منطقة عٌن بنً حسن والزعفرانة
والتجمعات السكانٌة التابعة لها ،كما أٌد
هذه المالحظة بعض المسإولٌن وسكان
البلدات األخرى ،والجدٌر بالذكر أن
منطقة عٌن بنً حسن شملتها مكرمة
هٌظر عام لثلذج ع٘ي تٌٖ حطي ّالتٖ تعتثر أكثر
الوٌاطك فمر ًا تالمضاء
جاللة الملك عبدهللا الثانً بإنشاء بٌوت
سكنٌة للفقراء بلغ عددها  01منزل .كما
ٌالحظ أن خصوبة األرض فً هذه المنطقة اقل من المناطق األخرى فً القضاء،
كما أنها ال تقع على طرٌق ربٌسً مما ٌجعلها بمنطقة شبه معزولة.

ثانيا ا :التعليم









ٌوجد  71مدرسة حكومٌة فً القضاء ،واحدة منها تتبع نظام الفترتٌن وهً مدرسة
بوٌضة العلٌماتٌ ،بلغ عدد مدارس الذكور  0.مدرسة وعدد مدارس اإلناث 04
مدرسة ومعظم المدارس األساسٌة هً مدارس مختلطة.
بلغ عدد المعلمٌن  277معلم ومعلمة وبلغ عدد الطالب  7177طالب وطالبة ،وعلٌه
ٌكون متوسط عدد الطالب فً الشعبة  07طالب ،كما أن متوسط عدد الطالب لكل
معلم هو  7.2طالب ،وهو اقل من المعدل العام للملكة البالغ معلما لكل  02.0طالب
و  07.0طالب لكل شعبة صفٌة ،وتتفاوت هذه المعدالت من مدرسة إلى أخرى.
أظهر المسح أن المدارس األساسٌة المختلطة وغٌر المختلطة ال تتوفر فٌها
الساحات  recreation areasوالمالعب واألسوار وكافة وسابل التدفبة ،وتعتبر
الدورات الصحٌة غٌر مإهلة من حٌث النظافة والمرافق إضافة إلى ان موقع هذه
الوحدات ٌكون خارج البناء المدرسً و ٌستخدم أحٌانا من قبل الجنسٌن فً نفس
الوقت ،األمر الذي ٌإدي الى نتابج سلبٌة على الواقع التعلٌمً واالجتماعً.
عدم توفر مدارس ثانوٌة فً بعض المناطق تإثر سلبا على عملٌة استمرارٌة تعلٌم
اإلناث ألسباب اجتماعٌة ولعدم توفر مواصالت داخلٌة بٌن التجمعات السكانٌة،
حٌث ٌعزف الكثٌر من األهالً عن إرسال البنات إلى المدارس لتلك األسباب
هناك خمس مدراس أساسٌة مستؤجرة ال تطابق تقنٌات التعلٌم من حٌث مساحات
الغرف الصفٌة واإلنارة والتهوٌة.
نسبة التحاق الطلبة على المقدر حسب التوزٌع السكانً لفبة العمر لعام ٌ 022.قدر
بحوالً .% 44
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 تتوزع المدارس الثانوٌة على  1تجمعات
سكانٌة فقط ،مما ٌضطر الطالب الى
قطع مسافات طوٌلة سٌرا على االقدام فً
ظل عدم وجود وسابط نقل بٌن
التجمعات السكانٌة .المدارس الثانوٌة
بحالة جٌدة من حٌث البناء الخارجً
وتتمثل مشاكلها فً عدم وجود تدفبة،
عدم االهتمام بنظافة المرافق الصحٌة
وعدم توفر أسوار ومالعب لبعضها،
وبعضها ٌعانً من قلة عدد الغرف
الصفٌة وغرف المعلمٌن مثل مدرسة
الدجنٌة الثانوٌة للبنٌن التً تدرس من
الصف الخامس إلى الثانً ثانوي ،حٌث
تم تحوٌل المطبخ وأجزاء من الممرات

اغلة الوذارش األضاض٘ح تذّى أضْار ّالذّراخ
الصح٘ح خارج الثٌاء -دّرج ه٘اٍ توذرضح أتْ الطف٘ر
األساسية الوختلطح -الذجٌ٘ح

إلى غرف صفٌة أما غرفة المعلمٌن
فهً صغٌرة جدا وال تتوفر فٌها أٌة
مكاتب وٌقضً المعلمٌن أوقات
االستراحة فً الساحة الخارجٌة للمدرسة
علما أن عدد المعلمٌن ٌصل إلى 01
معلم.
أما من حٌث التجهٌزات الداخلٌة ألغلب
المدارس فهً سٌبة من حٌث مقاعد
الدارسة وال ٌتم صٌانة أو ترمٌم هذه
الوطثخ تن تحْٗلَ إلٔ غرفح صف٘ح -هذرضح الذجٌ٘ح
الثاًْٗح للثٌ٘ي
المدارس بشكل دوري ،كما ال تتوفر
الثاًْٗح للثٌ٘ي
المختبرات أو المكتبات وان وجدت فهً
عبارة عن خزانة موجودة بغرفة اإلدارة أو غرفة المعلمٌن ،أما بالنسبة إلى
مختبرات الحاسب اآللً فهً جٌدة إال أن اغلب المدارس ال ٌتوفر بها خط انترنت
أو برمجٌات.
ٌوجد تجمٌع لكثٌر من الصفوف فً المدارس األساسٌة المختلطة وغٌر المختلطة
وخاصة المستؤجرة منها وذلك لقلة عدد الغرف الصفٌة األمر الذي ٌإدي إلى تدنً
التحصٌل العلمً لدى طالب هذه الصفوف.
ٌتم تقدٌم وجبات العصٌر والبسكوٌت والتفاح والموز والتمر للصفوف األولى فً
جمٌع المدارس ،كما ٌتم إجراء فحص طبً دوري بمعدل مرة كل سنة ،إال أن
بعض المدارس لم ٌتم إجراء أي فحص طبً لطالبها .لوحظ ان برنامج التغذٌة
المدرسٌة له اثر كبٌر على صحة الطالب وٌلقى قبوال وتقدٌرا من قبل أولٌاء
األمور.
تجدر اإلشارة للحالة الصحٌة العامة للطلبة وخاصة من هم فً المراحل األساسٌة

اغلة الوذارش األضاض٘ح تذّى هالعة ّاى ّجذخ
فِٖ هِولح -هذرضح عثذهللا تي الست٘ر األضاض٘ح-ارحاب
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هذرضح أم حصواصح األضاض٘ح تذّى كِرتاء أّ هاء








و انعكاسها على العملٌة التعلٌمٌة حٌث أفاد أكثر من طبٌب فً المراكز الصحٌة فً
مناطق المسح أن نسبة كبٌرة من طالب تلك المناطق ٌعانون من أمراض التهاب
القصبات الهوابٌة ،و ذلك نتٌجة تعرض الطالب لتٌارات الهواء الباردة بسبب
اضطرارهم للمشً فً أجواء باردة وماطرة للوصول لمدارسهم وبسبب عدم توفر
وسابط النقل وعدم توفر تدفبة فً المدارس ،كما علمنا أن طالب مدارس قرٌة عٌن
النبً ٌعانون من مشكلة انتشار القمل بٌن الطلبة ،وتم الطلب من المراكز الصحٌة
توفٌر األدوٌة المناسبة للقضاء على هذه المشكلة إال أن هذه األدوٌة غٌر متوفرة
حالٌا فً المراكز الطبٌة ،وأفاد طبٌب المركز الصحً أن هذه المشكلة قدٌمة وان
المشكلة تكمن فً قابلٌة هذا المرض لالنتشار السرٌع بٌن الطلبة.
تعانً مدرسة أم حصماصة األساسٌة المختلطة من عدم توفر كهرباء أو ماء .كما
تعانً مدرسة الدقمسة األساسٌة المختلطة من نقص بالغرف الصفٌة مما اجبر
المعلمات على ان تتشارك إحدى الغرف الصفٌة مع الطالبات.
من خالل المشاهدات الحٌة لبعض الحصصٌ ،مكن القول أن العملٌة التعلٌمٌة
بمدارس الذكور الثانوٌة تشهد نوعا من عدم االنضباط من قبل الطلبة وٌقابل بعدم
اكتراث من قبل المعلمٌن ،إال ان مشاكسات بعض
هذرضح الذلوطح تتشارن الطالثاخ ّالوعلواخ
الطالب للمعلمٌن ال تصل إلى اعتبار مدارس القضاء
ّالثْفَ٘ فٖ ًفص الغرفح
تعانً من العنف المدرسً ،وبشكل عام فان هٌبة المعلم
تكاد تكون مفقودة.
باإلضافة إلى ذلك تعانً مدارس القضاء من عدم استقرار الهٌبات التدرٌسٌة
وضعف تؤهٌلها وقلة خبرتها الن اغلبهم من حدٌثً التخرج وبسبب أن المدرسٌن
المعٌنٌن فً القضاء ٌؤتون من خارجه مما ٌإثر سلبا على العملٌة التدرٌسٌة بسبب
التؤخر فً بعض األحٌان عن االلتحاق فً المدارس فً المواعٌد المحددة وخاصة
فً بداٌة كل أسبوع وٌقومون بالمغادرة فً نهاٌة األسبوع قبل انتهاء الدوام وذلك
لعدم توفر المواصالت بشكل مستمر ومنتظم ولبعد مسافات السكن األصلً
للمعلمٌن عن القضاء.
ٌتوفر حراس فً اغلب مدارس القضاء
إال أن بعض المدارس تتعرض للسرقة
بشكل مستمر ،وال ٌتم محاسبة أي حارس
بسبب اإلهمال ،ومثال ذلك مدرسة دحل
األساسٌة المختلطة ومدرسة الدجنٌة
الشاملة للبنات والتً ٌتم سرقة حنفٌات
مشارب الماء منها بشكل مستمر.
هذرضح الذجٌ٘ح الثاًْٗح للثٌاخ – تذّى حٌف٘اخ هاء
تطثة الطرلح الوتكررج لِا

ثالثا ا  :التدريب

ٌ قع اقرب مركز تدرٌب مهنً بمدٌنة المفرق وٌبعد عن التجمعات السكانٌة فً
القضاء بٌن  4.-00كم .علما بؤن مركز التدرٌب المهنً فً المفرق بدأ العمل منذ
أكثر من سنتٌن ومجهز بؤحدث األجهزة والمعدات والمختبرات والورش work
 ،shopsتغطً تخصصات مهنٌة كثٌرة.
 وتم مالحظة عدم معرفة اغلب السكان بوجود مركز تدرٌب مهنً فً محافظة
المفرق وعدم معرفتهم ببرامج هذا المركز ،والسبب ٌعود إلى عدم توجه المركز
المذكور نحو الوصول إلى هذه التجمعات واستقطاب الباحثٌن عن العمل للتدرٌب
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من خالل برنامج إعالنً وتروٌجً مدروس ،وٌإكد هذه المالحظة أن عدد اللذٌن
استفادوا من خدمات هذا المركز بلغ  0.شخص من خمس تجمعات سكانٌة طوال
فترة السنتٌن السابقتٌن.
ال تعمل أي جهة من الجهات الحكومة وغٌر الحكومٌة على تقدٌم أٌة برامج تدرٌبٌة
فً المنطقة للعاطلٌن عن العمل أو ألبناء المنطقة بشكل عام سوى مركز تعزٌز
اإلنتاجٌة (إرادة) الموجود بمدٌنة المفرق والذي ٌقوم بشكل دوري بإقامة
محاضرات وجلسات تدرٌبٌة وقد ساهمت هذه المحاضرات بإقامة عدد من
المشارٌع اإلنتاجٌة منها مزرعة للفطر .كما ٌوجد فرع للصندوق األردنً الهاشمً
فً بلدة ارحاب والذي لم ٌقم بعقد أي محاضرة أو جلسة تدرٌبٌة خالل األعوام
الثالث السابقة كما ابلغنا من قبل المركز الربٌسً فً مدٌنة المفرق.
لوحظ من خالل الحدٌث عن التدرٌب المهنً مع بعض السكان فً التجمعات
السكانٌة المختلفة غٌاب الوعً حول
فوابد التدرٌب المهنً خصوصا لفبة
الشباب والفتٌات ،علما أن معظم
الباحثٌن عن العمل فً هذه التجمعات
السكانٌة هم من غٌر المتعلمٌن ،كما
لوحظ ان سكان القضاء لٌسوا على علم
ببرنامج التشغٌل الوطنً.
ٌوجد فً القضاء مركز شبابً واحد
ببلدة الدجنٌة وهو بناء مستؤجر ال تتوفر
به ساحات أو مالعب ،كما انه
هركس شثاب الذجٌ٘ح الْح٘ذ فٖ المضاء ال تتْفر تَ
التجِ٘ساخ الوٌاضثح أّ الوالعة
بحاجة إلى تجهٌزات داخلٌة.
ٌوجد مركز تكنولوجٌا معلومات
واحد ببلدة ارحاب ،أما باقً التجمعات فال ٌوجد بها أي مراكز تكنولوجٌا معلومات
خاصة أو عامة.
لوحظ من خالل اللقاء البإري  focus groupمع أهالً التجمعات السكانٌة تؤكٌدهم
على غٌاب أٌة وسٌلة إعالنٌة عن مركز التدرٌب المهنً.

رابعا ا :الخدمات الصحية
ٌ وجد فً القضاء مركز صحً شامل ٌقع فً بلدة ارحاب حٌث ٌقدم خدمات الطب
العام والطوارئ والمطاعٌم واألمومة والطفولة واألسنان كما ٌوجد به مختبرات
وأشعة وصٌدلٌة ،وٌبلغ عدد األطباء العامٌن  7أطباء وطبٌبً أسنان واثنً عشرة
ممرضا وقابلة قانونٌة واحدة.
 كما ٌوجد مركز صحً أولً فً قرٌة الدجنٌة ٌقدم خدمات الطب العام طوال
األسبوع إضافة إلى أألمومة والطفولة والمطاعٌم والمعالجة السنٌة وٌوجد به
صٌدلٌة ،كما ٌعمل به طبٌبان.
 أما مركز صحً قرٌة نادرة فٌقدم خدمات
الطب العام فقط وٌوجد به صٌدلٌة .كما
ٌوجد  7مراكز صحٌة فرعٌة (عٌادة
قروٌة) تعمل ٌومٌن باألسبوع وتتوزع
العموش،
حمامة
بلدات
على
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الدقمسة،المدور ،أم بطٌمة ،دحل ،عٌن بنً حسن والمنٌفة ،تقوم هذه المراكز بتقدٌم
خدمات الطب العام والمطاعٌم فقط وتتوفر بها صٌدلٌة متواضعة جدا.
ٌعتبر المركز الصحً الشامل فً بلدة ارحاب جٌد البناء والتجهٌزات الطبٌة ،إال انه
ٌفتقر إلى أطباء االختصاص مثل العٌون والعظام والباطنٌة ،والسبب فً ذلك قرار
وزارة الصحة الذي اتخذ مإخراَ بفصل المراكز الصحٌة عن المستشفٌات ومن
المعلوم ان أطباء االختصاص ٌتواجدون فقط فً المستشفٌات.
خدمات المراكز الفرعٌة ضعٌفة ،وٌتم تقدٌمها مرتٌن فً األسبوع لمدة ساعة أو
ساعتٌن فً كل مرة وحسب زٌارة الطبٌب.
تعتبر أبنٌة المراكز الصحٌة الفرعٌة(العٌادات القروٌة) بسٌطة من حٌث نوعٌة
البناء واغلبها ابنٌه مستؤجره وغٌر مصممة أصال الستخدامها كمراكز صحٌة ،كما
أن التجهٌزات الداخلٌة ،سواء المكتبٌة أو الطبٌة ،متواضعة نسبٌا.
تبقى المراكز الصحٌة الفرعٌة (العٌادات القروٌة) مغلقة طوال األسبوع ما عدا
األٌام التً ٌتواجد فٌها الطبٌب ،كما أن الكادر التمرٌضً فً هذه العٌادات غٌر
متخصص ولٌس لدٌه مإهالت علمٌة.
ال تتوفر فً المراكز الصحٌة المشار إلٌها وسابل التدفبة وسٌارات إسعاف (ما عدا
مركز صحً ارحاب الشامل) ،إضافة إلى عدم توفر المٌاه الساخنة.
على الرغم من وجود  02مراكز صحٌة فً القضاء إال أن مصدر العالج الربٌسً
لسكان القضاء هو مستشفى المفرق الحكومً والذي ٌبعد من 4. -00كم عن
التجمعات السكانٌة فً القضاء.
لوحظ من خالل اللقاء البإري الذي تم مع أهالً التجمعات السكانٌة إجماعهم على
عدم توفر كوادر تمرٌض متخصصة وعدم توفر انواع كثٌرة من الدواء فً هذه
المراكز باإلضافة إلى عدم توفر عٌادات االختصاص فً المركز الصحً الشامل.
كما أكدوا على المعاناة الكبٌرة التً ٌواجهونها فً مستشفى المفرق الحكومً عند
تحوٌلهم إلٌه من المراكز الصحٌة وٌعود ذلك إلى الضغط الشدٌد على عٌادات
االختصاص فً المستشفى المذكور إضافة إلى الروتٌن.

خامسا ا  :الواقع االجتماعي
 معظم السكان من عشابر بنً حسن وهم الخزاعلة ،المشاقبة ،العلٌمات ،الزٌود،
الحراحشة ،الزبون ،العموش والخالٌلة.
ٌ مكن وصف نمط الحٌاة للسكان فً القضاء بؤنه رٌفً على الرغم من أن معظم
السكان ٌعملون بالوظابف الحكومٌة
واألمنٌة أو لحسابهم الخاص ،كما أن
اغلبهم ٌملكون أراضً خصبة ٌستغلون
جزء منها لزراعة الزٌتون والذي ٌزرع
بعال.
ٌ متلك سكان القضاء ثروة حٌوانٌة
متواضعة تبلغ حوالً  00ألف رأس من
األغنام و 7222رأس من الماعز و072
رأس من األبقار اغلبها ٌتم تربٌتها ضمن
المناطق السكنٌة (مشارٌع أسرٌة)
ٗعتثر السٗتْى أُن الوحاص٘ل السراع٘ح فٖ المضاء
وبؤعداد صغٌرة ،أما المزارع الكبٌرة
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فهً محدودة.
 تنشط فً القضاء تربٌة الدواجن حٌث ٌوجد حوالً  40مزرعة تتوزع بٌن مزارع
الدجاج الالحم والبٌاض والمفرخات .إال أن اغلب العمالة فً هذه األنشطة ٌشغلها
عمال وافدٌن على الرغم من أن العمل ببعض هذه المزارع ٌعد مجزٌا من الناحٌة
المادٌة.
ٌ قطن كل السكان فً القضاء بمبانً من األسمنت ومن الحجر ،وهناك عدد من
السكان الذٌن ٌملكون بٌوت فً مدٌنة
المفرق وفً نفس الوقت ٌملكون بٌوت
رٌفٌة فً القضاء كونهم أصال ٌنتمون
إلى قرى القضاء.
ٌ عتمد السكان فً معٌشتهم على
الوظابف الحكومٌة والقطاع الخاص
إضافة إلى الدخول المتؤتٌة من الزراعة
وخصوصا أشجار الزٌتون والتً تشكل
دخال إضافٌا مهما ،إال أن حجم
األراضً المستغلة فً القضاء ال ٌتعدى
ثلث األراضً الصالحة للزراعة
والبالغة حوالً  012ألف دونم نتٌجة عدم تغطٌة الطرق الزراعٌة لكافة األراضً
الصالحة للزراعة.
 كما ان بعض األسر تعتمد فً معٌشتها على المساعدات من صندوق المعونة
الوطنٌة.
 تتسم المنطقة بالغطاء الحرجً حٌث تشكل المناطق الحرجٌة ما نسبته  % 02من
مجموع أراضً القضاء إضافة إلى ملكٌات أخرى للخزٌنة.
أراضٖ زراع٘ح غ٘ر هطتغلح فٖ لضاء ارحاب
تطثة الٌمض فٖ شثكح الطرق السراعٖج

سادسا ا  :البنية التحتية والخدمات العامة
 تغطً خدمات شبكات المٌاه جمٌع مناطق القضاء الداخلة ضمن التنظٌم ،وٌبلغ عدد
اشتراكات عدادات المٌاه  0017اشتراكا ٌشكلون ما معدله  %72من عدد المساكن
فً القضاء ،وٌعود ذلك إلى اشتراك أكثر من منزل بنفس العداد وبسبب وقوع
بعض المنازل خارج التنظٌم.
 تشكوا بعض التجمعات السكانٌة وخصوصا قرٌة عٌن بنً حسن وقرٌة عٌن النبً
من ضعف ضخ المٌاه حٌث ٌتم ضخها
ٌوم باألسبوع وتكون غٌر كافٌة لملا
خزاناتهم بالمٌاه ،مما ٌضطرهم إلى شراء
الماء المعبؤة بالصهارٌج.
ٌ وجد فً القضاء عدد من عٌون الماء
بعضها مهمل واألخرى ٌتم استغاللها فً
األغلب من قبل أصحاب صهارٌج بٌع
المٌاه ،وهذا ٌإدي إلى استنزاف هذه
المٌاه وال ٌستطٌع أصحاب األراضً
المجاورة لهذه العٌون استغاللها فً الزراعة.
ع٘ي هاء الوطْٕ فٖ لرٗح ًادرج  -هِولح
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أما فٌما ٌخص شبكة الكهرباء فهً تغطً كل التجمعات السكانٌة الداخلة ضمن
التنظٌم وخارج التنظٌم ،وٌبلغ عدد المشتركٌن بعدادات الكهرباء فً القضاء 4742
مشترك فً حٌن ٌبلغ عدد المنازل السكنٌة قً القضاء  4244منزل ،وٌعود السبب
فً زٌادة عدد المشتركٌن عن عدد المنازل أن شبكة الكهرباء تصل إلى المنازل
خارج التنظٌم والتً لم ٌتم إحصاءها من قبل بلدٌة ارحاب باإلضافة إلى المشتركٌن
التجارٌٌن ومزارع الدواجن.
ٌحصل انقطاع فً التٌار الكهربابً فقط خالل فصل الشتاء و لفترات قصٌرة جدا.
إن كافة المناطق فً القضاء مغطاة بشبكة الهواتف األرضٌة وكذلك الشبكات
الخلوٌة ،وٌبلغ عدد االشتراكات بالهواتف األرضٌة  042.مشتركا تشكل ما معدله
 %74من عدد المساكن فً القضاء ،وٌعود السبب فً انخفاض عدد االشتراكات
بالهواتف األرضٌة إلى انتشار الهواتف الخلوٌة.
ٌتخلل القضاء طرٌقٌن ربٌسٌٌن ٌربطان أربع محافظات ببعضها البعض هما  :أ-
طرٌق المفرق جرش بمسربٌن وحالته بشكل عام جٌدة
ب -أما الطرٌق اآلخر فٌربط محافظة اربد بمحافظة الزرقاء بمسربٌن أٌضا إال أن
حالة هذا الطرق سٌبة جدا وبحاجة إلى صٌانة.
اما الطرق التً تربط التجمعات السكانٌة داخل القضاء فهً جٌدة عدا بعض الطرق
التً تحتاج إلى خلطات إسفلتٌة وصٌانة غٌر أن جمٌع الطرق داخل التجمعات
السكانٌة تفتقر إلى األرصفة وبعضها بحاجة إلى صٌانة.
وتتوفر بعض الطرق الزراعٌة إال إنها كما ذكر سابقا غٌر كافٌة لتمكٌن السكان من
استغالل أراضٌهم الزراعٌة.
ٌعتبر عدم توفر وسابط النقل بٌن تجمعات
القضاء من المشاكل المعٌقة لتطور
النشاطات االقتصادٌة بٌن تلك التجمعات،
كما أن خطوط المواصالت بٌن القضاء
ومركز المحافظة غٌر منتظمة وتتوقف
خدمات النقل بعد الساعة الخامسة مساء مما
اوجد سوقا للنقل ٌستفٌد منها أصحاب
سٌارات الصالون مستغلٌن حاجة السكان
إلى التنقل ،وتعانً بعض التجمعات من
طرٗك الوٌ٘فح – ع٘ي تحاجح إلٔ ص٘اًح
عدم توفر أي وسٌلة مواصالت كما هو
الحال فً قرٌة الصهاة وأم حصماصة والمنٌفة والقدم ،وهذا األمر ٌإثر سلبا على
القطاعٌن التعلٌمً و الصحً كما ورد سابقا.
كما ٌوجد فً القضاء عدد من الدوابر الحكومٌة وتشمل مدٌرٌة قضاء ،مكتب آثار
ارحاب ،مركزي أمن فً كل من ارحاب و المدور ،بلدٌة ،مكتب برٌد فً كل من
ارحاب ،الدجنٌة وحمامة العموش ،كما ٌوجد مركز دفاع مدنً فً الدجنٌة ومركز
زراعً فً المدور.
تقدم الخدمات البلدٌة من خالل بلدٌة ارحاب الجدٌدة والتً ٌتبع لها أربعة مكاتب
بلدٌة فً كل من :حمامة العموش ،نادرة ،المدور والدجنٌة .وتجدر اإلشارة إلى أن
هناك تقصٌر واضح فً تقدٌم الخدمات البلدٌة للمواطنٌن ،فكثٌر من التجمعات
السكانٌة والمدارس تعانً من نقص فً حاوٌات القمامة وإنارة الشوارع.
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سابعا ا  :مؤسسات ومشاريع القطاع الخاص:










ٌوجد فً القضاء  417من المشارٌع الصناعٌة والتجارٌة والحرفٌة والخدمٌة هً:
مإسسة استهالكٌة عسكرٌة عدد – 0بقالة عدد - .4ورش حرفٌة عدد – 22مصانع عدد - 0مكتبة عدد - 0محل خلوٌات عدد - 2صالون حالقة رجالً عدد
- 7مخابز عدد - .مطاعم شعبٌة عدد - 02مزارع خضار وورد عدد - 02
مزارع دواجن عدد - 40مزارع أبقار وأغنام عدد - 0مزرعة فطر عدد - 0
منشات أخرى حرفٌة وتجارٌة وخدمٌة عدد  ، 00.كما ٌوجد  .معاصر زٌتون.
لوحظ أن عدد رخص المهن الصادرة عن بلدٌة رحاب والمكاتب التابعة تبلغ 70
رخصة لتشطٌب المبانً منها  07رخصة مهن فً بلدة الدجنٌة وحدها وهذا عدد
كبٌر جدا ،إال انه تبٌن لنا أن اغلب هذه المشارٌع حصلت على رخصة مهن لتتمكن
من استقدام العاملة الوافدة للعمل فً مجاالت أخرى ولٌس تشطٌب المبانً.
تفتقر الكثٌر من التجمعات السكانٌة إلى وجود أي نشاط تجاري أو حرفً ،وتقتصر
هذه النشاطات على بلدة ارحاب بالدرجة األولى والى بلدة الدجنٌة بالدرجة الثانٌة،
وحتى هاتٌن البلدتٌن تفتقران إلى وجود الكثٌر من األنشطة التجارٌة والحرفٌة،
منها على سبٌل المثال الصٌدلٌات ،وعٌادات األسنان ،محالت بٌع الخضار
والفواكه ،صالونات تجمٌل للسٌدات ،محالت بٌع اللحوم واألسماك ،ورشة خٌاطة،
ورشة صٌانة سٌارات ،جاروشة أعالف ،معامل كبس وتعلٌب الزٌتون ،معمل
تعببة لزٌت الزٌتون ،محطة محروقات فً موقع متوسط ،ومشارٌع سٌاحٌة
وغٌرها.
تعزى أسباب ضعف اإلقبال على االستثمار بالمشارٌع اإلنتاجٌة فً القضاء إلى
عدة أسباب ،أهمها :ضعف الكثافة السكانٌة ،افتقار فبة الباحثٌن عن العمل ألي نوع
من التدرٌب أو الخبرة ،ضعف الوعً االستثماري ،االعتماد على الحكومة بتامٌن
فرص عمل ،قلة وجود مإسسات تموٌلٌة تمنح القروض على أساس المرابحة.
ٌوجد مواقع أثرٌة كثٌرة منتشرة فً جمٌع أرجاء القضاء لم ٌتتم لغاٌتة االن التنقٌتب
عنها وهً مهملة مما أدى إلتى تخرٌتب
الكثٌر منها على أٌدي الستكان والستبب
وراء ذلتتك ٌعتتود إلتتى تختتوف أصتتحاب
األراضً التً توجتد علٌهتا هتذه اآلثتار
من أن تقوم دابرة األراضً باستمالكها
واهم مثل على ذلك قرٌة نتادرة ،إال أن
أهم المواقع األثرٌتة علتى اإلطتالق ٌقتع
فً بلدة ارحتاب والتتً تتم اكتشتاف 42
كنٌستتتة ضتتتمن هتتتذا الموقتتتع لغاٌتتتة اآلن
علما أن الحفرٌتات لتم تجتري إال بجتزء
صتتتغٌر متتتن البلتتتدة ،كمتتتا تتتتم اكتشتتتاف
كتابتتتات وقطتتتع أثرٌتتتة تعتتتود إلتتتى عتتتدة
حضتتتتتتارات ستتتتتتابقة مثتتتتتتل األشتتتتتتورٌة
والرومانٌتتتتتتة والٌونانٌتتتتتتة واإلستتتتتتالمٌة
والثمودٌتتتتتتتتة وغٌرهتتتتتتتتا ،إال أن أهتتتتتتتتم
االكتشافات هً اكتشاف أقدم كنٌسة فتً
العتتتالم ،وتتتتم كتتتل ذلتتتك بعتتتد أن تبرعتتتت
إحتدى الكنتابس األوروبٌتة بمبلتغ ملٌتتون
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أرض٘ح فط٘فطاء فٖ إحذٓ كٌائص ارحاب األثرٗح-تحتاج
تلذج ارحاب إلٔ عول٘اخ تٌم٘ة ّاضعح الٌطاق

أحراظ ٗوكي اضتغاللِا توشارٗع ض٘اح٘ح

دوالر لمكتتب آثتتار ارحتاب ،حٌتتث تتم استتتمالك  27منتزل فتتً البلتدة تمهٌتتدا لهتتدمها
وإجتتراء عملٌتتات التنقٌتتب ،وٌعتقتتد بعتتض المتخصصتتٌن أن بلتتدة ارحتتاب قتتد تكتتون
المدٌنتة العاشتترة الضتتابعة متن متتدن التتدٌكابولس .إن اكتشتتاف كتل آثتتار بلتتدة ارحتتاب
سٌضٌف موقع سٌاحً مهم إلى خارطة السٌاحة األردنٌة ال تقل أهمٌتته عتن جترش
وأم قٌس والبتراء ،وسوف ٌوفر فرص عمل كثٌرة ألبناء المنطقة.
 من المقومات السٌاحة الموجودة والغٌر مستغلة هً الطبٌعة الخالبة للقضاء ووجود
أحتتراش وغابتتات تبلتتغ مستتاحتها حتتوالً  72ألتتف دونتتم ولتتم ٌتتتم إقامتتة أي منشتتات
سٌاحٌة بها ،علما أن قضاء ارحاب ٌمثل ربة محافظتة المفترق وان إقامتة مثتل هتذه
المنشآت سٌوفر فرص عمل كثٌرة لسكان المنطقة.
 اقترح اهالً قضاء ارحاب فً اللقاء البإري الذي تم معهم اقامة المشارٌع
المتوسطة والكبٌرة التالٌة :متنزه سٌاحً ،معمل أجبان وألبان ،مصنع مالبس،
مصنع أعالف ،معمل الستغالل مخلفات الزٌتون ،تعببة زٌت الزٌتون بعبوات
زجاجٌة ،محطة محروقات ومزارع تسمٌن خراف وأبقار.

ثامنا ا  :برامج صندوق المعونة الوطنية:
 بلغ عدد األسر المستفٌدة من صندوق المعونة الوطنٌة  020أسرة ،منها  02من
ذوي االحتٌاجات الخاصة ،أي  % 1.2من عدد األسر فً القضاءٌ ،دفع لهم حوالً
 04.22دٌنار شهرٌا.
ٌ بلغ عدد ذوي االحتٌاجات الخاصة  004حالة موزعة كما ٌلً :اإلعاقات العقلٌة
 ،02الحركٌة  ،74السمعٌة  ،04البصرٌة  ،7النطقٌة  ،0متعددي اإلعاقات ،0.
تلقى  4منهم فقط التؤهٌل الجسمانً من خالل مكتب تنمٌة ارحاب.

تاسعا ا :مؤسسات المجتمع المدني:
ٌبلغ عدد الجمعٌات الخٌرٌة والتعاونٌة فً القضاء  7جمعٌات وهً:
 جمعٌة ارحاب للتنمٌة االجتماعٌة.
 جمعٌة الدجنٌة للتنمٌة االجتماعٌة.
 جمعٌة بوٌضة العلٌمات الخٌرٌة.
 جمعٌة نادرة لتنمٌة األسرة والطفولة.
 جمعٌة الهاشمٌة الخٌرٌة.
 جمعٌة عٌن الخٌرٌة.
 جمعٌة الدجنٌة التعاونٌة الزراعٌة متعددة األغراض.
 علما بؤن جزءا من هذه الجمعٌات جدٌدة ولم تمارس أٌة أعمال لغاٌة اآلن .أما باقً
الجمعٌات فلم ٌرصد لها أي نشاط ،وتقوم جمعٌة الدجنٌة للتنمٌة االجتماعٌة بإدارة
صندوق ابتمان.
ٌ وجد فً بلدة ارحاب مركزا للصندوق األردنً الهاشمً للتنمٌة البشرٌة ٌقتصر
نشاطه على تقدٌم خدمة رٌاض األطفال مع غٌاب تام لبقٌة النشاطات التً من
المفترض أن ٌقدمها فً مجال التنمٌة البشرٌة واالجتماعٌة وذلك لضعف الموارد
المالٌة.
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عاشراا :مؤسسات اإلقراض للمشاريع الصغيرة و متناهية الصغر
والمشاريع الريادية







ال ٌوجد فً مناطق القضاء مإسسات قابمة تقدم خدمات اإلقراض ،أما الجهات التً
قدمت خدمات إقراضٌة ولٌس لها مقار فتشمل البنوك التجارٌة حٌث حصل البعض
على قروض إلنشاء مساكن لهم .وكذلك مإسسة اإلقراض الزراعً لشراء األغنام
واألعالف واستصالح بعض األراضً وصندوق التنمٌة والتشغٌل لعدد قلٌل من
المشارٌع.
إن معظم القروض الممنوحة فً المنطقة هً قروض صغٌرة أو متوسطة وال
تتجاوز قٌمة القرض فً أحسن األحوال  0.ألف دٌنار .
استفادت جمعٌة الدجنٌة للتنمٌة االجتماعٌة من قرض من االتحاد العام للجمعٌات
الخٌرٌة وتم استغالله كصندوق ابتمان حٌث قامت بمنح  20قرض بقٌمة 40422
دٌنار.
كما استفادت جمعٌة أم بطٌمة من منحة مقدمة من وزارة التنمٌة االجتماعٌة إلنشاء
مزرعة فطر ،إال أن الوزارة قامت بنقل المشروع إلى جمعٌة أخرى خارج
المحافظة بسبب مشاكل إدارٌة فً الجمعٌة.
من أهم أسباب عدم إقبال المواطنٌن على االستثمار ما ٌلً :
 عدم الوعً لدى المواطنٌن بؤهمٌة المشارٌع الصغٌرة واالعتقاد بؤنها
غٌر قادرة على تؤمٌن دخل جٌد لهم.
 عدم توفر المعرفة و الدراٌة و المهارات اإلدارٌة و المالٌة و الفنٌة
الكافٌة لتؤسٌس المشارٌع الصغٌرة .
 مشكلة البٌع اآلجل وعدم االلتزام بالسداد وعدم القدرة على تحصٌل تلك
الدٌون إال بالمطالبة الودٌة وذلك بسب صلة القربى بٌن سكان تلك
التجمعات.
 غٌاب روح المبادرة الشخصٌة واالعتماد على الحكومة لتؤمٌن فرص
عمل لهم.
 صغر حجم السوق بسبب تشتت التجمعات السكانٌة فً القضاء.
 عدم القدرة على توفٌر الضمانات الالزمة للمإسسات التموٌلٌة فً حالة
الرغبة فً االقتراض لتؤسٌس مشروع خاص.
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 الخالصة:














ٌشكل سكان قضاء ارحاب والبالغ عددهم  07072نسمة ما نسبته  % 2.7من
سكان محافظة المفرق ٌقطنون بمنطقة مساحتها  020كم 0من مساحة المحافظة
والبالغة ( )02.70كم.0
جغرافٌة القضاء تإهله لٌكون تجمعا اقتصادٌا وسٌاحٌا مهما حٌث انه ٌقع فً
منطقة متوسطة تربطه مع أربع محافظات هً اربد ،الزرقاء،جرش والمفرق.
تقتصر الزراعة فً قضاء ارحاب فً األغلب على زراعة الزٌتون والذي ٌمثل
دخال إضافٌا للسكان ،حٌث ال ٌعتمد السكان بشكل عام فً معٌشتهم على
الزراعة ،كما ٌتوزع سكان قضاء ارحاب على  02تجمعا سكانٌا أكبرها بلدة
ارحاب والدجنٌة.
ٌتوزع الباقً على  07تجمع سكانً صغٌر متناثر ،مما ٌإثر سلبا على الجهود
التنموٌة الهادفة إلى تحسٌن ظروف الحٌاة.
ٌتفاوت معدل أفراد األسرة فً القضاء من حوالً  7أفراد فً حمامة العلٌمات
إلى حوالً  7أفراد فً أم خروبة وهو تجمع سكانً صغٌر جدا إال أن المعدل
العام للقضاء ٌبلغ حوالً  ..7فرد ،وهو أعلى بقلٌل من معدل عدد افراد
األسرة على مستوى المملكة والبالغ  ..7نسمة ،وٌعود ذلك إلى ظاهرة الزواج
المبكر ،وندرة حاالت الطالق.
ما زالت الوظٌفة العامة هً المطلب األول لألفراد الباحثٌن عن عمل وذلك
بسبب المزاٌا المتوفرة فً تلك الوظابف مثل التقاعد ،التامٌن الصحً ،الدخل
الثابت ،القروض السكنٌة المدعومة.
بالرغم من أن معظم أراضً المنطقة قابلة للزراعة إال أن نسبة استغالل تلك
األراضً تمثل  %42فقط ،أما من حٌث الثروة الحٌوانٌة فً القضاء فهً
متواضعة وتعتبر مصدر دخل إضافً لعدد من المواطنٌن حٌث بلغت إعداد
الثروة الحٌوانٌة حوالً  00ألف رأس من األغنام و 7222رأس من الماعز
و 072رأس من األبقار موزعة كمشارٌع أسرٌة صغٌرة وال تحتاج إلى كثٌر
من التجهٌزات.
ال بد من إعادة النظر بوضع المدارس سواء األساسٌة المختلطة أو غٌر
المختلطة حٌث أن األبنٌة جٌدة من حٌث نوعٌة البناء ما عدا المدارس
المستؤجرة ،كما ان مدارس القضاء ال تتوفر بها الساحات واألسوار كما أنها
وتعانً من نقص فً الغرف الصفٌة إضافة إلى عدم توفر تدفبة لجمٌع
المدارس وأن معظم هذه المدارس تعانً من عدم توفر مختبرات مجهزة
وغرف للتدرٌب المهنً وكذلك المكتبات المدرسٌة.
ٌعانً عدد من المدارس من عدم صالحٌة المقاعد الدراسٌة فهً قدٌمة وبحالة
سٌبة ،كما أن الدورات الصحٌة فً اغلب المدارس تفتقر إلى النظافة.
تتؤثر العملٌة التعلٌمٌة سلبا فً القضاء بالعوامل التالٌة:
 -0تعٌٌن المعلمٌن حدٌثً التخرج والذٌن ٌفتقدون إلى التؤهٌل والخبرات
الكافٌة.
 -0تؤخر المعلمٌن وغٌابهم أحٌانا نتٌجة لسوء المواصالت وخصوصا المعلمٌن
من سكان المحافظات األخرى.
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 -4نقص تخصصات المعلمٌن فً مجال اللغة اإلنجلٌزٌة والرٌاضٌات.
 -7الكثٌر من المدارس بعٌدة عن التجمعات السكانٌة.
 -.المشتتاكل االجتماعٌتتة التتتً تنشتتؤ عتتن اختتتالط فبتتات عمرٌتتة مختلفتتة نتٌجتتة
وجودهم فً نفس المدرسة وما ٌنتج عن ذلك من آثتار اجتماعٌتة ونفستٌة ستلبٌة
بالذات للطالب األصغر سنا جراء تعرضهم لالعتداء من الطلبة األكبر سنا.
 -2معاناة المعلمٌن نتٌجة فقدان الوضع المعنوي الذي كتانوا ٌتمتعتون بته ستابقا
األمر الذي أدى إلى خلق توجه لدى المعلم ٌقوم على مهادنة الطالب ولو تطلب
األمر السكوت على الخلل األكادٌمً والسلوكً لدى الطالب.
 تتمثل مشكلة القطاع الصحً بمناطق القضاء بالنقاط التالٌة :
 -0عدم مالبمة بعض المراكز الصحٌة المستؤجرة لغاٌات استخدامها كمراكز
صحٌة.
 -0تع ت انً صتتٌدلٌات تلتتك المراكتتز متتن محدودٌتتة األدوٌتتة متتن حٌتتث الكمٌتتة و
النوع.
 -4االنتشتتار العشتتوابً بتقتتدٌم الخدمتتة حٌتتث تتتم التركٌتتز علتتى عتتدد المراكتتز
الصحٌة وال ٌتم االعتماد على النوعٌة .
 -7عدم توفر المعدات واألجهزة الطبٌة المناسبة فً العٌادات القروٌة.
 -.تبقتتتى العٌتتتادات القروٌتتتة مغلقتتتة أثنتتتاء غٌتتتاب الطبٌتتتب والتتتذي ٌتتتداوم ٌتتتومٌن
باألسبوع.
 -2عدم توفر عٌادات االختصاص فً المركز الصحً الشتامل وتقتصتر خدماتته
على الطب العام واألسنان.









تتمثل المشاكل فً مجال التدرٌب فً القضاء بغٌاب تام للبرامج التدرٌبٌة فً
مختلف مجاالتها نتٌجة عدم وصول المإسسات التدرٌبٌة إلى هذه المناطق من
خالل برامج إعالنٌة وتوعوٌة ،إضافة إلى صعوبة التحاق الطالب بمراكز
التدرٌب لبعد المسافة وصعوبة المواصالت.
الحاجة لبرامج تدرٌبٌة تعمل على إكساب المهارات اإلدارٌة والمالٌة إلدارة
وتؤسٌس المشارٌع الصغٌرة.
ٌوجد فً منطقة قضاء ارحاب ست جمعٌات خٌرٌة وجمعٌة واحدة تعاونٌة،
جزء منها جمعٌات جدٌدة ولم تقم بؤي أنشطة ،أما الجمعٌات األخرى فهً غٌر
فاعلة.
بلغت عدد األسر المستفٌدة من صندوق المعونة الوطنٌة  020أسرة تشكل ما
نسبته  % 1.2من إجمالً عدد األسر.
ال ٌتوفر فً القضاء أي من المإسسات الوطنٌة أو الدولٌة التً تقوم على خدمة
التنمٌة فً المنطقة عدا مراكز تعزٌز اإلنتاجٌة "إرادة" والتً وفرت التدرٌب
ومساعدة األفراد على تؤسٌس مشارٌع خاصة ،علما أن هنالك مركز للصندوق
األردنً الهاشمً للتنمٌة البشرٌة ٌقتصر دوره على توفٌر خدمة رٌاض
األطفال.
المإسسات التً قدمت خدمة اإلقراض لتلك المناطق هً مإسسة اإلقراض
الزراعً وصندوق التنمٌة والتشغٌل ومدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة وبعض البنوك
التجارٌة وجمٌعها ال ٌوجد لها مقار فً تلك التجمعات.
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 تتمثل المشكلة الربٌسة لعملٌة اإلقراض فً المإسسات المالٌة بمشكلة توفٌر
الكفاالت والضمانات الالزمة ،وعدم توفٌر تلك المإسسات لخط إقراض على
أساس المرابحة.
 تعتبر البنٌة التحتٌة فً تلك المناطق جٌدة من حٌث تغطٌة شبكات المٌاه
والكهرباء والهاتف سواء األرضٌة أو الخلوٌة وتتمتع بطرق معبدة وحالتها
جٌدة ،إال ان مشاكل البنٌة التحتٌة تتمثل بما ٌلً:
 عدم كفاٌة كمٌات ضخ المٌاه فً بعض المناطق .كما وان تمدٌدات الشبكة فًمعظمها خارجٌة على سطح األرض.
 ال ٌعتقد أن شبكات الكهرباء الحالٌة ستكون قادرة على خدمة مشارٌعاستثمارٌة كبٌرة.
معظم السكان من عشابر بنً حسن وهم عشابر :الخزاعلة ،المشاقبة،

العلٌمات ،الزٌود ،الحراحشة ،الزبون ،العموش والخالٌلة.
ٌ بلغ عدد المشارٌع االنتاجٌة فً القضاء ما مجموعه  417مشروع مختلف ما
بٌن صغٌر ومتوسط موزعة بٌن تجاري ،حرفً ،مهنً ،زراعً وصناعً كما
تبٌن أن هنالك فرص استثمارٌة فً المجاالت الزراعٌة والمهنٌة والخدمٌة،
حٌث ٌوجد  720عامل من الوافدٌن الحاصلٌن على تصارٌح فً القضاء ونعتقد
أن العدد اكبر من ذلك بكثٌر.
 أفاد كثٌر من الباحثٌن عن العمل بعدم قدرتهم االستثمار فً مشارٌع صغٌرة
وان السبب ٌعود إلى عدم معرفتهم بالمهارات الالزمة لالستثمار فً مشارٌع
خاصة ،وعدم توفر الضمانات للحصول على القروض وحتى إن توفرت
الضمانات فان المشكلة لدى البعض تكمن فً عدم توفر قروض بنظام
المرابحة.

التوصيات
على ضوء المشاهدات واإلحصاءات التً شملتها الدراسة المسحٌة ،واالستماع لعٌنات
منتقاة وممثلة للتجمعات السكانٌة فً القضاء من خالل الحلقة البإرٌة التً انعقدت
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بتارٌخ  0222/00/07فقد تم تحلٌل اآلراء واإلحصاءات والمشاهدات المٌدانٌة والتً
أفضت إلى التوصٌات التالٌة:

 .1إزالة آثار الفقر
 إٌصال المساعدات لألسر الفقٌرة المحتاجة والتً ال ٌتوفر لها مصادر دخل ووضع
رقابة على التقارٌر الطبٌة التً ٌتم على أساسها منح المعونات ،واستبدال المساعدة
الممنوحة لرب األسرة الذي ٌستطٌع العمل بمنحة إلنشاء مشروع إنتاجً صغٌر
تتناسب مع وضعه الصحً.
 تصمٌم برامج تدرٌبٌة خاصة قصٌرة المدى تستهدف غٌر العاملٌن من أبناء األسر
الفقٌرة إلحاللهم مكان العمالة الوافدة ،ضمن برنامج وطنً ٌشمل التدرٌب
والتوظٌف وخاصة لألعمال والمهن التً ال تحتاج إلى فترات تدرٌب طوٌلة وإٌجاد
برامج تدرٌبٌة بقصد التوظٌف للباحثٌن عن العمل مربوطة بمكافآت تشجٌعٌة .
 توفٌر قروض لألسر الفقٌرة إلقامة مشارٌع صغٌرة مدرة للدخل بفوابد رمزٌة أو
بنظام المرابحة وبما ٌتناسب وثقافة ومعتقدات المجتمع.
 تفعيل برنامج القروض في وزارة التنمية االجتماعية (برنامج األسر المنتجة )
واعتماد أسس متطورة للمنح إضافة إلى المتابعة الحثيثة للمشاريع.
 إعداد دراسة اقتصادٌة لمعرفة المٌزة النسبٌة والموارد الطبٌعٌة والسٌاحٌة التً
ٌتمتع بها القضاء ووضع إستراتٌجٌة لتطوٌر السٌاحة فً القضاء والتً ٌمكن
استغاللها بفتح آفاق جدٌدة لالستثمار وتوفٌر فرص عمل.
 توفٌر الدعم المالً الالزم الستكمال أعمال التنقٌب عن اآلثار فً القضاء مما
سٌعود بالنفع على المواطنٌن بشكل عام والفقراء بشكل خاص نتٌجة تحوٌل القضاء
من منطقة رٌفٌة إلى منطقة سٌاحٌة بامتٌاز ،وما ٌتبع ذلك من توفٌر فرص عمل
ورفاه ألبناء المنطقة.
 تفعٌل دور المإسسات الحكومٌة الموجودة فً القضاء وذلك من خالل عمل
زٌارات دورٌة إلى التجمعات فً القضاء والوقوف على االحتٌاجات الخاصة للسكان.

.2

تحسين الظروف المعيشية







دعم المراكز الصحٌة القابمة بؤطباء اختصاص ومعدات وتجهٌزات طبٌة ،علما أن
العٌادات القروٌة نادرا ما ٌقصدها المواطنٌن لعلمهم باإلمكانٌات المحدودة لها
وتوجههم إلى المراكز األولٌة والشاملة.
تنظٌم منح رخص البناء ألغراض السكن للحد من عملٌة التشتت السكانً.
إعادة النظر ببعض برامج صندوق المعونة الوطنٌة بحٌث ٌتم اعتماد برامج تقوم
على المساعدات النقدٌة مقابل المشاركة بؤعمال تخدم المجتمعات المحلٌة للقادرٌن
على العمل.
على الجهات الرسمٌة مثل وزارة العمل وغٌرها من المإسسات الحكومٌة ان تتبنى
برامج لتوعٌة السكان عن واقع المناطق الصناعٌة المإهلة ،حٌث تمنع الشابعات
المتداولة بٌن السكان حول المصانع القابمة فً المناطق الصناعٌة المإهلة والتً
تحول دون إرسال بناتهم للعمل بهذه المصانع.
تفعٌل دور الرقابة واإلشراف على البلدٌة ،حٌث ٌشكو السكان من تردي نوعٌة
الخدمات المقدمة لهم وبهدف تحسٌن األداء ورفع مستوى العاملٌن.
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إعادة النظر فً كٌفٌة استغالل عٌون الماء وكٌفٌة استخدامها للمصلحة الوطنٌة،
وذلك بهدف تشجٌع أصحاب األراضً المجاورة لها على استثمارها فً زراعة
الخضار.
توفٌر خطوط مواصالت بٌن التجمعات السكانٌة ومركز القضاء لتنشٌط الحركة
التجارٌة فٌه ،بحٌث ٌعتمد سكان التجمعات السكانٌة فً مشترٌاتهم على مركز
القضاء ،وهذا سٌعمل على تنشٌط الحركة التجارٌة فً القضاء وسٌوفر فرص
استثمارٌة جدٌدة.
تنظٌم سٌر خطوط الباصات العاملة ومراعاة تقدٌم خدمات جٌدة وااللتزام بمواعٌد
محددة.
العمل على إعادة توزٌع المدارس القابمة بحٌث تصبح هناك مدارس ابتدابٌة
مخصصة فقط للطالب من الصف األول إلى السادس ،للحد من اعتداء الطالب
األكبر سنا على الطالب األقل سنا ،علما أن هذه الظاهرة منتشرة ببعض المدارس.

تمكين المجتمع












ت وفٌر برامج توعٌة تستهدف القطاع الشبابً بغرض تعرٌفه بؤهمٌة المشارٌع
الصغٌرة ،و توفٌر برامج تدرٌبٌة تهدف إلى إكساب تلك الفبة المهارات اإلدارٌة و
المالٌة و المهنٌة والتً ستإهلهم لتؤسٌس مشارٌعهم الخاصة.
العمل على إنشاء مشارٌع تساهم فً البناء العقلً والنفسً والجسمانً لقطاع
الشباب الذي ٌمثل الغالبٌة العظمى من السكان ،مثل مالعب رٌاضٌة ،صالة العاب
مغلقة ،مسبح ،وتفعٌل المخٌم الكشفً القابم ،لٌساهم فً عملٌة التفاعل بٌن أبناء
القضاء وأبناء المحافظات األخرى.
إعادة هٌكلة الجمعٌات الخٌرٌة القابمة وتقدٌم الدعم الفنً إلدارة وأعضاء الجمعٌات
و ذلك لتفعٌل دورها التنموي فً المجتمعات المحلٌة.
التكثٌف من برامج التوعٌة والتثقٌف حول اهمٌة التعلم والعمل والتدرٌب وإدارة
المشارٌع خاصة لدى القطاع النسابً.
تشجٌع األفراد على االستثمار بمشارٌع جماعٌة كبٌرة نسبٌا بغرض تشغٌل أعداد
اكبر من المواطنٌن.
إعادة النظر بنظام المواصالت لٌكون عامل مساهم ومشجع لالستثمار ،بحٌث ٌتم
التغلب على مشكلة تشتت التجمعات السكانٌة والتً تساهم بمحدودٌة السوق
المستهدف ألي مشروع.
بناء قدرات الهٌبات المدنٌة والمحلٌة لنشر الوعً فً التنمٌة وأسسها وأهمٌة العمل
والتدرٌب وذلك بغرض تقدٌم الدعم والمساندة لألفراد الراغبٌن فً االستثمار.
تعٌٌن عدد من المعلمٌن والمعلمات فً التخصصات غٌر المتوفرة وذلك بالتنسٌق
مع مدراء المدارس وتدرٌبهم للعمل بشكل فعال من خالل خلق حالة من االستقرار
الوظٌفً لدى المعلمٌن.
تفعٌل عالقة المدارس بالمجتمع المحلً من خالل مساهمتها بالعملٌة اإلرشادٌة
ألفراد المجتمع المحلً فً مجال نشر ثقافة العمل وأهمٌته.
التنسٌق مع المإسسات التموٌلٌة الحكومٌة والخاصة بغرض البحث بموضوع
الضمانات والكفاالت المطلوبة من األفراد الراغبٌن فً االقتراض ألغراض
االستثمار ،وتشجٌع هذه المإسسات من اجل الوصول لتلك الفبات باعتبارها سوق
فعال و لٌس باعتبارهم فقراء.
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 البحث فً دور البلدٌات بحٌث ال ٌقتصر دورها على تقدٌم الخدمات التقلٌدٌة،
لتصبح مشارك فً عملٌة التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة.
 تفعٌل دور الهٌبات الدٌنٌة بالتعرٌف بؤهمٌة العمل و نشر ثقافة العمل بٌن أفراد
المجتمعات المحلٌة.
 التواصل مع المجتمعات المحلٌة من اجل الحصول على دعمهم فً عملٌات التنمٌة
االجتماعٌة واالقتصادٌة ودمجهم فً العملٌة التنموٌة.
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