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 تـقــريــــر

 ضمن مشروع المحافظات الجنوب وألوية محافظات

 

 مشروع ضمن الهنوب وألوٌة محيفظيت ربر القضيٌي التً تواه ألتوضٌح  ٌتضمن التقرٌر

إشراك ولوٌة المملكة، من أأربرز القضيٌي التً تواه  كل لواء  الى معرفةالذي ٌهدؾ  المحيفظيت

ترهمة مخرهيت هذا اللقيء الى ربهدؾ ، تحدٌد اإلشكيلٌيت والتحدٌيتلكيفة األطراؾ المعنٌة 

على مستوى كل  الى إصالح األطر القينونٌة واإلدارٌة واالهرائٌةربيلنتٌهة توصٌيت تهدؾ 

  .محيفظة

ً ربعقد عدة لقيءات على مستوى كل لواء أو أكثر من ألوٌة أن ٌقوم المركز الوطن تقرر

 المحيفظيت ربحضور المعنٌٌن من الههيت التيلٌة:

 ن السلطة التنفٌذٌة.ع ممثلون -1

 ن السلطيت التشرٌعٌة.ع ممثلون -2

 .والمحلٌة الربلدٌة المهيلس وأعضيء رإسيء  -3

 .المحيفظيت مهيلس أعضيء -4

 .األمنٌة المراكز فً المحلٌة المهيلس أعضيء -5

 مإسسيت المهتمع المدنً. -6

 االحتٌيهيت المطلوربة لتنفٌذ النشيطيت:تحدٌد و تنفٌذٌةعمل خطة  تم وضع

 لمسيعدتً القعيٌدة فيدي والزمٌل العطٌيت االء والزمٌلة الزربن خيلد الزمٌل من كل تفرٌػ تم

 .  التقيرٌر وكتيربة الحضور ودعوة اللوهستٌة المتطلربيت وتحضٌر للقيءات ربيإلعداد

 .م22/33/2312تم تنفٌذ اول ورشة فً لواء الشوربك ٌوم االرربعيء تيرٌخ  -1

تنفٌذ ورش العمل الخيصة ربيلهنوب ) معين القصربة والربتراء القوٌرة و قصربة  تمو -2

 .م12/34/2312الى  2/34من تيرٌخ  الطفٌلة والعقربة القصربة( 
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تحدٌد  وٌتعذر، ملؾ مشروع المحيفظيتلمتيربعة  التنفٌذٌة العمل خطة ٌتضمن الهدول أدنيه

 تحدٌدواال خالل كل أسربوع حسب مكين اإلنعقيد  هذا المشروع لتنفٌذ أنشطةاإلطير الزمنً 

 .المتوفر المكين حهز حسب لقيء كل موعد

 جدول يتضمن المناطق المستهدفة ضمن  مشروع المحافظات 

 مكان إنعقاده موعد اللقاء اللواء التسلسل

 الزرقيء محيفظة

   الرصٌفة لواء+  الزرقيء قصربة لواء  .1

   منطقة ربٌرٌن +  الهيشمٌة لواء  .2

 المفرق محيفظة

   المفرق قصربة لواء  .3

 الشميلٌة الربيدٌة لواء+ منطقة الروٌشد +  الشميلٌة الربيدٌة لواء  .4
 .الؽرربٌة

  

 ميدربي محيفظة

   ذٌربين لواء+  ميدربي قصربة لواء  .5

 ارربد محيفظة

+ الكورة  لواء + + لواء الطٌربة+ لواء الوسطٌة ارربد قصربة لواء  .6
 .الشميلً المزار لواء

  

   عربٌد ربنً لواء+ الرمثي  لواء  .7

   كنينة ربنً لواء  .2

   الشميلٌة االؼوار لواء  .9

 الربلقيء محيفظة

 ميحص لواء+ الربيشي عٌن لواء+ عال دٌر لواء+ السلط  قصربة لواء  .13
 .والفحٌص

  

   الهنوربٌة الشونة لواء  .11

 الكرك محيفظة

 لواء + عً لواء + الهنوربً المزار لواء + الكرك قصربة لواء  .12
 القطرانة

  

   فقوع لواء +القصر لواء  .13
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 " لواء الشوبك" 

 12-13م، من السيعة 3/4/2312الثالثيء الموافق عقد هذا اللقيء فً قيعة ربلدٌة الشوربك ٌوم    

 للوقوؾ  المدنً المهتمع مإسسيت وممثلً والمحلٌة الربلدٌة المهيلس أعضيء مع والتقىصربيحيً، 

 :اآلتً النحو على كينت والتً اللواء تواه  التً والمشيكل التحدٌيت أهم على

 

 :الصحي القطاع: أولا 

وأربدى  مدنً واآلخر عسكري أحدهمي شيملٌن صحٌٌن ومركزٌن واحد مستشفى اللواء فً ٌوهد

 : الحضور المالحظيت التيلٌة

 .(نسيء هراحة، ربيطنٌة اطفيل، طربٌب) اختصيص أطربيء ٌوهد ال -1

   الهنوربٌة االؼوار لواء  .14

 معين محيفظة

 ربلدٌة الشوربك 3/4/2312 .الشوربك لواء  .15

  9/4/2312 .الربتراء لواء  .16

  13/4/2312 الحسٌنٌة لواء+ معين  قصربة لواء  .17

 العقربة محيفظة
  11/4/2312 القوٌرة لواء  .12

  12/4/2312 العقربة قصربة لواء  .19

 الطفٌلة محيفظة
ربصٌرا  لواء+  الطفٌلة قصربة لواء  .23  ربسمة مركز االمٌرة 2/4/2312 

   الحسي لواء  .21
 عهلون محيفظة
كفرنهة لواء+  عهلون قصربة لواء  .22    

 هرش محيفظة
هرش قصربة لواء  .23    
 العيصمة محيفظة

   سحيب لواء + القوٌسمة لواء+ ميركي لواء +  عمين قصربة لواء  .24

   نيعور لواء+ السٌر  وادي لواء + الهيمعة لواء  .25

   الموقر لواء +  الهٌزة لواء  .26
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  شعةاأل فنًلربرنيمج ، وربيلنسربة أشعة صيصتخإ طربٌب ٌوهد وال قدٌم االشعة ههيز -2

 .فقط الشهر فً سربوعٌنإ

، ٌتم متيربعة المرضى والمراهعٌن الطوارئ قسم فً للمرٌض الخصوصٌة تتوفر عدم -3

 .القسم ذات فً والرهيل النسيء من

 .الصحٌة المرافق فًوخيصة  السن كربيرمع إحتٌيهيت  تتالئم تههٌزات ٌوهد ال -4

علميً  االسعيؾ سٌيرة ربواسطة الموظفٌن نقل ٌتملؽيٌيت متيربعة متطلربيت المركز الصحً  -5

 .أصالً  الركيب لنقل مهٌؤة ؼٌر سٌيرةال ربؤن

 .للمرضى  مهٌؤة وؼٌرهداً  قدٌمة سنيناأل عٌيدة أههزة -6

 .طربقً تصوٌر ٌوهد ال -7

 .فقط عصًرا الراربعة السيعة ٌنتهً فً حدود الصٌدلٌة دوام -2

 .كم43 الشوربك لواء عنحكومً ٌربعد  مستشفىأقرب  -9

 .والمنطقة تحتيج مثل هذه العٌيدةمفعلة ؼٌر وهً اللواء فً واحدة ربٌطرٌة عٌيدة ٌوهد -13

 

ا  : العمل قطاع: ثانيا

 .الربكيلورٌوس شهيدة حملة من شيب 733 اللواء فًٌتراوح عدد العيطلٌن عن العمل  -1

وهذا زاد من  الشوربك أربنيء من. موظفٌ  كيفة وتسرٌح" سمي" المٌيه مصنع اؼالق تم -2

 .عدد حيالت الربطيلة

وظروؾ العمل  ( موظفيت113) رب  عملٌ لأللربسة واحد وخيص  مصنع اال ٌوهد ال -3

 .قيسٌة ظروؾهذا المصنع  ضمن

 

ا  :التعليمي القطاع: ثالثا

 معلم (2): اآلتً النحو على الذكور المعلمٌنعدد  فًمحدد ومعروؾ  نقص ٌوهد -1

 .االضيفً التعلٌم خالل من النقص تؽطٌة وٌتم تعلم صعوربيت (ا) حيسوب، معلم( 2) للفٌزٌيء،
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 (2) صؾ، معلمة( 1): اآلتً النحو على المعلميت عدد فً ومعروؾ محدد نقص ٌوهد -2

 معلمة (1) عرربٌة، لؽة معلمة (1) أحٌيء، معلمة (1) شرٌعة، معلمة (2) رٌيضٌيت، معلمة

 .االضيفً التعلٌم خالل من النقص تؽطٌة وٌتم.  تيرٌخ معلمة (1) عرربٌة، لؽة مهيل

 ٌنتظرن خرٌهة (333-233) عدد من الخرٌهيت اإلنيث ٌتراوح عددهن من  ٌوهد -3

، وال ربد من هنتعٌن دون تحول الشواؼر محدودٌة أن إال والتعلٌم الترربٌة كوادر ضمن التعٌٌن

 .الربحث عن إستثمير ٌوفر فرص عمل لهن

 .اللواء فً خيصة مدارس ٌوهد ال -4

 الهيمعة فًهو مطربق  كمي الهيمعيت لطلربة االهور دعم قرار من الشوربك أربنيء ٌستفٌد ال -5

 .ربن طالل الحسٌن وهيمعة الهيشمٌةوالهيمعة  االردنٌة

 

 :عامةقضايا 

كون  : الئق ؼٌر وموقعة التحتٌة الربنٌة نيحٌة من سٌئ اللواء فً منًاأل المركزمربنى  -1

 . توسعت  أو صٌينت  ٌتم لم الوقت لك ومنذ 1936 عيم منذ المركز انشؤ إذقدٌم هداً، 

 .وخيصة المخصص منهي لألطفيل زهيتنتوالم الحدائق من اللواء خلو -2

 : الحضور توصيات

 أو ثينً طيربق ربربنيء وتوسعتهي الموهودة الصحٌة المراكز وصٌينة تؤهٌلضرورة  -1

 .الصحً للمركز آخر مربنى ٌهيدإ

 .العسكري الصحً المركز فً  العالج من الحكومً التؤمٌن لمنتفعً السميح -2

 .الهيمعٌة الشوربك كلٌة عن الزراعٌة المدرسة فصل -3

 . رب المتواهدة األمن مرتربيتو ربيللواء ٌلٌق االمنً للمركز هدٌد مربنى ٌهيدإ -4
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 الطفيلة " " محافظة

-13 السيعة من م،2/4/2312 الموافق األحد ٌوم مركز األمٌرة ربسمة قيعة فً اللقيء هذا عقد

  المدنً المهتمع مإسسيت وممثلً والمحلٌة الربلدٌة المهيلس أعضيء مع والتقى صربيحيً، 12

 :اآلتً النحو على كينت والتً المحيفظة تواه  التً والمشيكل التحدٌيت أهم على للوقوؾ

 

 :الصحي القطاع: أولا 

 .نشيءاإل قٌد مدنً ومستشفى عسكري مستشفى المحيفظة فً ٌوهد -1

 ،ؼرندل ،القيدسٌة ،الحسي ،الربٌضي عٌن:  التيلٌة القرى فً شيمل ةصحٌ كزامر ٌوهد -2

 ٌنقصهي إذ ،كمي تم وصفهي من قربل الحضور فقط سمربيإل شيملة مراكز أنهي اال ،والحسٌنٌة

 .الظهر ربعدمي  (2) السيعةٌنتهً ربحدود  الموظفٌن دوام أن الى ربيإلضيفة واالههزة الكوادر

 أههزة لتشؽٌل المختصٌن الفنٌٌن ٌتوفر وال الطربٌة ههزةواأل االدوٌة فً نقص ٌوهد -3

 .االشعة

 .لعظيمل اختصيص أطربيء العسكري المستشفى فً ٌتوفر ال -4

 توههون الخيص التؤمٌن منتفعً ان إذ خيص، ومستشفىأ عٌيدات المحيفظة فً ٌوهد ال -5

 ٌكلؾ ممي ،عمين العيصمةمحيفظة  الى أو ٌطيلًاإل الخيص الكرك مستشفى إلى العالج لتلقً

 .نتٌهة التنقل ربيهض  مربيلػاألهيلً 

 

ا  :السياحي القطاع: ثانيا

ربشكل ٌتالئم مع ربٌئتهي  لهي والتروٌجأ تؤهٌلهي، وعدم السٌيحٌة المواقع ستؽاللإ عدم -1

 .المشلشلة وشالالت والهنٌن والعربر ورٌعي وؼرندل ربصٌرا ومنيطق ضينيالخالربة مثل محمٌة 

 .الحهيرة من أكوام عن عربيرة فهً المحيفظة فً الموهودة الدٌنٌة المقيميت عدم رعيٌة  -2
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ا  : البطالةالفقرو: ثالثا

 ؤن رب علًمي ،"صنيعٌة مدٌنة" فٌهي ٌوهد ال التً المملكة فً الوحٌدة هً الطفٌلة محيفظة -1

 أهمٌة وتعود ؛تنفذ لم تيرٌخ  وحتى ملكٌة، ربمكرمة م2335 عيم منذ أسيس لهي حهر وضع تم

 ورفع وتطورهي المحيفظة تنمٌة عهلة لدفع تحول كنقطة المحيفظة فً صنيعٌة مدٌنة وهود

 .عربر توفٌر فرص عمل لألعداد الكربٌرة من العيطلٌن عن العمل مواطنٌهي معٌشة مستوى

 .للذكور% 23 و لإلنيث% 33 تتهيوز والتً المحيفظة فً الربطيلة معدالت ارتفيع -2

 الطفٌلة هيمعة موظفً فؤؼلب الطفٌلة محيفظة أربنيء ؼٌر من العيمة الوظٌفة على التؽول -3

 .الطفٌلة محيفظة خيرج من همٌعهم واالوقيؾ الحيسربة ودٌوان االشؽيل مدٌرٌة ومدراء

 الموهودة الطربٌعٌة الموارد استؽالل وعدم ،الخيص القطيع قربل من االستثميراتندرة  -4

 .والنحيس كيلمنؽنٌز المحيفظة فً

 

ا  :الشباب قطاع: رابعا

تستهدؾ  المحيفظة فً شربيربٌة ندٌةأ ٌوهد الهنيلك إهميل واضح لفئة الشربيب حٌث  -1

 .الشربيب

ا  :عامة قضايا: خامسا

 العقربة محيفظةعمين، أو الى  العيصمة إلى الطفٌلة محيفظة أربنيء من الكفيءات ههرة -1

 .لهم الحٌيتٌة والخدميت الرزقوظيئؾ أو أعميل توفر  عن ربحًثيً 

 مإسسةلو المدنٌة الخدمة دٌوانفرع ل و االهتميعً للضمين فرع المحيفظة فً ٌوهد ال -2

 .االٌتيم

 .الطفٌلة محيفظة ربشكل واضح على دلت الصحراوي الطرٌق على شواخص وهود عدم -3
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 : الحضور توصيات

لٌتقلدوا الوظيئؾ العيمة داخل المحيفظة لضمين وقؾ  المحيفظة أربنيء من الكوادر تؤهٌل -1

 .الههرة خيرج المحيفظة

 .الحكومً المستشفى فً االختصيص أطربيء زٌيدة -2

 .والمعدات ربيلكوادر وتؤهٌلهي الصحٌة المراكز تفعٌل -3

 عفرا كحميميت لهي والتروٌج وتؤهٌلهي السٌيحٌة للمنيطق التحتٌة الربنى واقع تحسٌن -4

ي المحيفظة إلنعيش الصحيربة ومقيميت القصور من وؼٌرهي ًٌ  .اقتصيد

 على اإلهراءات وتٌسٌر ضرٌربٌ  تسهٌالت: خالل من الطفٌلة فً االستثمير تشهٌع -5

 رواتب اٌنعكس على المستثمرٌن دعمل الطيقة، أسعير على تخفًٌضي لمنحهم إضيفة المستثمرٌن،

 .الطفٌلةمحيفظة  فً الربطيلة نسب من الحد شؤن  من الذي العميلة

 وتنمٌة عمل فرص وخلق إلستؽالل  ستثميراإل وتشهٌع الطربٌعٌة الثروات ستؽاللإ -6

 صنيعة فً ٌستخدم الذي والهربس النقً الهٌري الحهر خيميت الطفٌلة تحتضن إذ المحيفظة؛

 والخزؾ الزهيج صنيعة فً ٌستخدم الذي والدولمٌت الربيزلت وكذلك والزهيج، اإلسمنت

 .الزٌتً الصخر إلى ربيإلضيفة

 حهر وضع التً الصنيعٌة المدٌنة انشيء إهراءات لمتيربعة المعنٌة الههيت مخيطربة -7

 م.2335 عيم منذ لهي سيساأل

ي وتروٌههي سوربلة أو القصرٌن كمنطقة مستوٌة منطقة الى عفرا مٌيه سحب -2 ًٌ  .سٌيح

ي تنوًعي تعد التً المشلشلة شالالت الى رحيب عٌن من طرٌق شق -9 ًٌ ي وثراءً  حٌو ًٌ  لم طربٌع

 إلى سكينهي ههرهي والتً ، علٌهي تطل التً عٌمي منطقة وسكين الحكوميت قربل من استؽالل  ٌتم

 .عمين العيصمةمحيفظة  فً الطفيٌلة حً

 والحفيظ الهيئر الصٌد من والؽزال والوشق النمر مثلمن الصٌيدٌن  الحٌوانيت حميٌة -13

 .المشلشلة شالالت منطقة فً واألراك والعرعر والربطم النخٌل كؤشهير النربيتً التنوع على

 الذي المشلشلة منطقة فً السٌل منيطق الى الطفٌلة من الصحً الصرؾمٌيه  ضخ وقؾ -11

 .األردن ربؽور الطفٌلة محيفظة ٌرربط
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 البتراء " " لواء 

 السيعة من م،9/4/2312 الموافق ثنٌناإل ٌوم متصرفٌة لواء الربتراء قيعة فً اللقيء هذا عقد

  المدنً المهتمع مإسسيت وممثلً والمحلٌة الربلدٌة المهيلس أعضيء مع والتقى صربيحيً، 13-12

 :اآلتً النحو على كينت والتً واءال تواه  التً والمشيكل التحدٌيت أهم على للوقوؾ

 

 :العامة قضاياال: أولا 

تعتربر من أربرز القضيٌي وأهمهي وتحتيج الى عقد هلسة خيصة فً  االهل ربٌعقضٌة ال -1

 .المركز الوطنً ربحضور ممثلٌن عن االهيلً فً الربتراء والقضيء العسكري 

 

 : السياحي القطاع: ثانياا 

 ٌوم من ألكثر المكوث على السيئح وتشهع ربيلمنطقة تلٌق سٌيحٌة استثميرات وهود عدم -1

 .الربتراء فً

 .العميلة وتسرٌح حٌةيالسٌ المنشآت من العدٌد اؼالق -2

 اي الربتراء ربنيءأ ٌعرؾ وال المنطقة فً مكتب لهي ٌوهد ال الربتراء على المحيفظة همعٌة -3

 .عمين العيصمة من وتدار عنهي معلوميت

 المدٌنة زٌيرة ربعد المنطقة فً المكوث على تشهع سٌيحٌة ومرافق منتزهيت ٌوهد ال -4

 .األثرٌة

 النيهمة الكرٌهة الروائح الى ربيإلضيفة للربتراء السٌق منطقة فً للعيملٌن تنظٌم ٌوهد ال -5

 .الخزنة والى من السٌيح نقل فً المستخدمة الدواب مخلفيت عن

 

 :الصحي القطاع: ثالثاا 

 .للسقوط آٌل اللواء فً واحد صحً مركز ٌوهد -1

 .كيؾ طربً كيدر توفر عدم -2

 .المرضى لنقل مهٌؤة ؼٌر وهً واحدة اسعيؾ سٌيرة اال المنطقة فً ٌتوفر ال -3
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 الملكة مستشفى فً (والفكٌن االسنين وهراحة ، العٌون) اختصيص أطربيء توفر عدم -4

 .رانٌي

 .االسربوع فً ٌومٌن لمدة فقط دوام  رانٌي الملكة مستشفى فً دائم مختربر فنً ٌوهد ال -5

 وظٌفً وسكن حوافز وهود لعدم الربتراء لواء فً الخدمة عن الطربٌة الكوادر عزوؾ -6

 .مالئم

 

 التعلٌمً القطيع: راربًعي

 آمنة، ؼٌر تعلٌمٌة ربٌئة ذات مستؤهرة مدارس عشرة منهم مدرسة 42 اللواء فً ٌوهد -1

 .المدارس تلك فً مفعلة ؼٌر والعلوم الحيسوب مختربرات أن كمي

 .طيلب 233 عن طالربهي عدد ٌقل التً المدارس فً ترربوي مرشد وهود عدم -2

 .  صٌينتهي تتم ال USAID اشراؾ تحت مدارس 13 وهود -3

 .المصيدر ؼرفة من اللواء مدارس خلو -4

 .منيسربة سيحيت توفر لعدم الرٌيضة حصص من الطالب حرمين -5

 . المدرسً التسرب أعداد تزاٌد -6

، أعميرهم ٌعملون طفل (433) من أكثر اللواء فً ٌوهد إذ االطفيل عميلة ظيهرة تزاٌد -7

 .ةشريالع دون سن 

 

ا  :الشباب قطاع: خامسا

 .الربتراء لواء فً للشربيب ندٌةوأ مالعب توفر عدم -1

 .الشهيدات حملة وخيصةعن العمل  للعيطلٌن عمل فرص توفر عدم -2

 

أبرز قضية والتوصية بخصوصها حل مشكلة آثار البيع اآلجل ورفع : الحضور توصيات

 الناس، كونها أفقرت أبناء اللواء.الحجوزات عن أموال 
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 .ربيلكوادر ورفده الصحً المركز وصٌينة توسٌع -1

 وصٌينة وتؤهٌل اللواء فً العمل على الطربٌة الكوادر لتشهٌع الميدٌة الحوافز توفٌر  -2

 .الطربٌة ربيلكوادر الخيص الوظٌفً السكن

 .ألصحيربهي الحقوق إلعيدة االهل ربٌع قضٌة الوطنً المركز ٌتولى ان -3

 لتشهٌع وؼٌره التراخٌص رسوم وخفض الضرٌربٌة كيإلعفيءات للمستثمرٌن حوافز منح -4

 .اللواء فً االستثمير

 على للمحيفظة كهرربيئٌة ربعرربيت الربتراء فً السٌيح تقل التً االحصنة عرربيت استربدال -5

 .السٌق داخل النظيفة
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 معان" محافظة قصبةلواء "

 من م،13/4/2312 الموافق ثالثيءال ٌوم المدرج الثقيفً لمحيفظة معين فً اللقيء هذا عقد

 المهتمع مإسسيت وممثلً والمحلٌة الربلدٌة المهيلس أعضيء مع والتقى صربيحيً، 12-13 السيعة

 كينت والتً لواء قصربة محيفظة معين تواه  التً والمشيكل التحدٌيت أهم على للوقوؾ  المدنً

 :اآلتً النحو على

 

 

 :الصحي القطاع: أولا 

 

 .الحسٌنٌة فً والدة مركز دووه عدم -1

 وربيلرؼم ، (والقلب عصيبدميغ وأ أطربيء) اختصيص أطربيء معين مستشفى فً ٌوهد ال -2

 الطرٌق على المتكررة السٌر حوادث هراء المستشفى هذا على الواقع الكربٌر الضؽط  من

 .واألخصيئٌٌن الهراحيت ربعض توفر عدم ربسربب وفٌيت من ٌرافق  ومي الصحراوي،

 التؤمٌن من المنتفعٌن اعداد ارتفيع من الرؼم على المحيفظة فً خيص مستشفى ٌوهد ال -3

 وقرى والحسٌنٌة والربتراء الشوربك، لواء أربنيء من الفوسفيت شركة فً عملهم ربسربب الخيص

 .والهفر نعٌميتال

 .المحيفظة مستوى على العقلٌة االعيقيت لذوي تشخٌص كزمر توفر عدم -4

 .معين مستشفى فً السرطين لمعيلهة قسم ٌوهد ال -5

 .عيًمي 12 منذ التمرٌض سكن اؼالق -6

 .المحيفظة فً شرعً طربٌب وهود عدم -7
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ا   :التعليمي القطاع: ثانيا

 لعمل عيقةإ ٌشكل ممي المحيفظة فً  منيسربة ربؤعداد حضينيتو روضيت توفر عدم -1
 .المرأة

 .الذكور المعلمٌن فً ونقص الدراسٌة الكتب فً نقص -2

 .االكيدٌمً الطلربة تحصٌل على سلربي اثر الربيدٌة فً المدارس دمج -3

 

 :العمل قطاع: ثالُثا

 .الحسٌن هيمعة من الخيصة الترربٌة لخرٌهً تدرٌربً مركز توفر عدم -1

 .عيقةاإل لذوي المهنً للتدرٌب مركز توفر عدم -2

 لؽيٌيت الحكومٌة التموٌل مإسسيت ربعض تمنحهي التً للقروض الفيئدة نسربة رتفيعإ -3

 المراربحة ومإسسيت الربنوك عن شٌئي تختلؾ ال ٌهعلهي يمم وصؽٌرة، متوسطة مشيرٌع إقيمة

، وهً تستؽل فقر وعوز المواطنٌن وعدم معرفتهم ربيلفوائد التً تترتب علٌهم الميلٌة والفيئدة

 .هراء هذه القروض
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 "القويرة  لواء "

 

 12-13 السيعة من م،11/4/2312 الموافق األرربعيء ٌومنيدي شربيب القوٌرة  فً اللقيء هذا عقد

 للوقوؾ  المدنً المهتمع مإسسيت وممثلً والمحلٌة الربلدٌة المهيلس أعضيء مع والتقى صربيحيً،

 :اآلتً النحو على كينت والتً القوٌرة لواء تواه  التً والمشيكل التحدٌيت أهم على

 

 :البيئي القطاع: أولا 

  ؼنيماأل لشركيت التيربعة المواشً حظيئر وهود عن النيهمة الكرٌهة الروائحإنتشير -1

 .السكنٌة المنيطق من ربيلقرب

والتً تإثر صحة  السكينٌة التهمعيت من ربيلقرب تعدٌنٌة ومنيطق المرامل وهود -2

 .على الربٌئة والمراعً  المواطنً و

 .المزارع فً الربالستٌك اكٌيس مخلفيت وهود -3

دم كمخلفيت لذربح الحٌوانيت فً  ربرك 6 اللواء فً ٌوهد إذ الدم ربرك مشيكل حل عدم -4

 .المسيلخ التيربعة للمزارع المهيورة

 والرئة الرربو كؤمراض والمرامل المواشً حظيئر عن النيهمة مراضاأل نتشيرإ -5

 .اللواء سكين ربٌن واللشمينٌي

 .اللواء سكين لحٌية تهدٌداً  ٌعتربر ممي الضيلة والكالب والقوارض الهرذان انتشير -6

 

ا  :والفقر البطالة: ثانيا

 ٌفوق الذي االنيث أعداد عن عدا الذكور من العمل عن عيطل (1533) من أكثر وهود -1

 .ذلك

 الفوسفيت كشركة العقربة شركيت فً للعمل القوٌرة لواء ألربنيء نسربة تخصٌص عدم -2

 .الخيصة االقتصيدٌة العقربة منطقة وشركة
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ا   :الصحي القطاع: ثالثا

 ٌومٌن الطربٌب دوام الصحً ربيلمركز دائم ربشكل طربٌب وهود وعدم الصحٌة الكوادر قلة -1

 .االسربوع فً

 محيفظة  الى موتيهم لنقل المواطنون ٌضطر ممي اللواء فً شرعً طربٌب ٌوهد ال -2

 .الموتى للكشؾ على حثة العقربة

 

ا  : التعليمي القطاع: رابعا

 . الطالبعدد رب الوحٌدة المدرسة واكتظيظ الحدٌثة  للمدارس المنطقة قرتفت -1

 .للطلربة مهنً تدرٌب مراكز توفر عدم -2

 

ا  :اللواء في عامة مشاكل: خامسا

ي تيربعة رم منطقة -1 ًٌ  .الخدميت من تميًمي محرومة وهً العقربة لسلطة ادار

  والمطربيت لمشيةل ممرات وهود من ٌخلو الراشدٌة الصحراوي الطرٌق -2

 . رم منطقة فً التحتٌة والربنى سيسٌةاأل الخدميت انعدام -3

 .المنطقة تخدم تنموٌة مشيرٌع وهود عدم -4

 االعفيءات من العقربة سكين ؼٌر من)مثل اربنيء لواء القوٌرة(  المحيفظة أربنيء حرمين -5

 .الهمركٌة

 

 :الحضور توصيات

 .والقوٌرة رم قرٌة لدعم رممنطقة  زوار اٌرادات من هزء تخصٌص -1

 . رم لقرٌة المحلً المهلس دور تفعٌل -2

 .المنطقة فً هدٌدة مدارس فتح -3

 .السكنٌة االميكن عن ربعٌداً  الخيصة للشركيت التيربعة االؼنيم يئرحظ نقل -4
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 .المحيفظة أربنيء كيفة االعفيءات لتشمل النقب راس منطقة الى الهمرك نقل -5

 .الصؽٌرة المشيرٌع ودعم المنطقة فً ستثميراإل تشهٌع -6

 فً المتواهدة المواشً وشركيت للمسيلخ)محيٌدة(  حكومٌة ؼٌر تفتٌش ربلهين المطيلربة -7

 .اللواء

 .الكسيرات ترخٌصالنيفذة عند  القوانٌن تطربٌق -2
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 " محافظة العقبة" 

 

 من م،12/4/2312 الموافق خمٌسال ٌوم المدرج الثقيفً لسلطة منطقة العقربة فً اللقيء هذا عقد

 المهتمع مإسسيت وممثلً والمحلٌة الربلدٌة المهيلس أعضيء مع والتقى صربيحيً، 12-13 السيعة

 النحو على كينت والتً محيفظة العقربة تواه  التً والمشيكل التحدٌيت أهم على للوقوؾ  المدنً

 :اآلتً

 

 : الصحي القطاع مشاكل:  أولا 

 أن حٌث العسكري، للمستشفى ردٌؾ مدنً مستشفى الى العقربة محيفظة تحتيج -1

 :من المواطنون اشتكى إذ المحيفظة حيهة ٌؽطً ال العسكري المستشفى

 المستشفى فً الطربٌة الكوادر قلة. 

 اذ المهيورة القرى وسكين المحيفظة سكين ٌراهعهي إذ المستشفى على الكربٌر الضؽط 

ي المستشفى تستقربل ًٌ  .مراهع(  3333) ٌعيدل مي ٌوم

  الشهر ٌتهيوز والرنٌن الطربقً التصوٌرعلى  دورحهز. 

  الشهر تتهيوز الكربرى العملٌيتعلى  دورحهز. 

 من الوصفة خدأ ٌتطلب إذ( حكٌم نظيم) الطربٌة الوصفيت رشفةأ فً المتربعة التعقٌدات 

 .العالج لصرؾ العودة ثم للطربٌب العودة ثم لتسهٌل  الصٌدلٌة الى ثم الطربٌب

 شركيت وتعترؾ الميلٌة قدراتهم تفوق التً الحوادث صيربيتإ عالج تكيلٌؾ ارتفيع -2

 .العالج قٌمة من فقط%  7.5 نسربت  ربمي التؤمٌن

 

ا  : التعليمي القطاع: ثانيا

 نيث،إ الكرامة كمدرسة والحكومٌة الخيصة المدارس من كل فً الطلربة اكتظيظ -1

 .نيثإ العيشرة ومدرسة

 .الذكور الطلربة تسرب نسربة ارتفيع -2

 . االضيفً معلمً مستوى ضعؾ -3
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 .فً المحيفظة ربشكل ملموس المخدرات تعيطً ظيهرةإنتشير  -4

 

 : الحضور توصيات

 هاللة اوعز حٌث. العسكري المستشفى على الضؽط لٌخفؾ حكومً مستشفى انشيء -1

 .سنوات خمس من االرض قطعةتم تحدٌد و ربذلك الملك

 .كون ٌتم نقل االحداث الى محيفظيت ربعٌدة العقربةمحيفظة  فً لألحداث مركز نشيءإ -2

 

 

 

 

 المحيمً ط  المؽيرٌز


