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الاتاغئ شغ افردن بالاطعر وطا زالئ تاصثم سطى طر السظغظ بتغث تطّئغ اتاغاجات الصطاع   لصث أخثت الئظغئ
 – المالغ واقصاخاد افردظغ سطى ظتع أشدض. غغر أن طسزط افزطات السابصئ الاغ تساططظا طسعا ضاظئ اجاماسغئ  

السغطرة سطى جعع المرضجي افردظغ بأن ُغتسظ  لطئظك  الاثفغش طظ طخثر  اصاخادغئ بطئغساعا طما جمح  د 
آبارعا   19-أن ضعشغث   إقافبر.   أتث شغ  اصاخادغئ لط تفرق بغظ  أزطئ ختّغئ ذات طداطغظ  ضاظئ سئارة سظ 

اقجاماسغئ والبصاشغئ واقصاخادغئ والةشراشغئ. سطى خقف تةاربظا الماضغئ، ضان تةط السمض الثي ظخادشه سطى  
غثًا ولط غامّضظ الئظك المرضجي طظ الاثفغش طظ طخثر افزطئ طساعى العذظ بأضمطه طما جسض افحغاء أضبر تسص

وإظما طظ آبارعا شصط. لثا، ضان عثا تتثّغًا ضئغرًا تطّطإ طظّا بالاأضغث تعظغش خئراتظا السابصئ وتّاط سطغظًا أغداً 
 الافضغر اقباضاري والارضغج سطى التطعل لطمحضطئ آخثغظ بالتسئان اصاخاد افردن ضضض.  

لغج باإلطضان تةّظئعا والاغ جعف   19  -طئغسغ أظظا ظساغح سعاصإ اصاخادغئ جطئغئ لضعشغث ال إظه طظ
تماث إلى المثى الصخغر والماعجط والطعغض. جعف غفرض ارتفاع طسثقت الئطالئ وطا غظةط سظه طظ اظثفاض  

ّضُض أضبر طظ اقجاعقك ضشعذات ضئغرة سطى بغؤئ افسمال شغ افردن. شصث ساظى صطاع الثثطات والثي غح
% طظ إجمالغ الظاتب المتطغ لفردن بحضض ضئغر. وطظ الماعصع أن غآّدي طا ُذضر أسقه إلى زسجسئ اقجاصرار  60

بحأن اقجابمارات. وسطغه، بثأظا ظحعث تشغغرًا جثرغاً شغ طثاطش بغؤات افسمال والثي طظ حأظه أن غصعد إلى  
ات الرصمغئ. بالاأضغث غمضظ أن غضعن ذلك ظاغةئ إغةابغئ لصطاع  ارتفاع الططإ سطى الثثطات والمظاةات والسمطغ

الاضظعلعجغا اآلخث بالظمع شغ افردن. غادح عثا طظ خقل زغادة الططإ سطى الثثطات المالغئ الرصمغئ وزغادة  
بصطاسات   المسئعق  غغر  شاقعامام  واحاثادعا.  افزطئ  تطعر  إبّان  حعثظاه  الثي  الرصمغ  المالغ  الحمعل 

والاضظعلعجغا الاضظع اإلصراض  وتضظعلعجغا  الجراسغئ  والاضظعلعجغا  المالغئ  الاضظعلعجغا  طبض  افردن  شغ  لعجغا 
إدارة   سطى  المتخ  الارضغج  وبثًق طظ  تظازرظا.  الاغ  والعاسثة  اإلغةابغئ  اقتاماقت  سطى  الدعء  غسّطط  الطئّغئ 

تطك الصطاسات والثي جغآّدي شغ ظعاغئ افزطئ، سطغظا أن ظسسى جاعثغظ إلى اغاظام الفرخئ الساظتئ لثسط  
 المطاف إلى دسط اقصاخاد شغ طحعاره ظتع الاساشغ.  

وتماغئ   بامضغظ  الاجاطظا  سطى  ضئغرًا  اسامادًا  لطاساشغ  ظتااجعا  الاغ  الجطظغئ  الفارة  غسامث ذعل  جعف 
الاساشغ أو صخرعا؛ صطاساتظا التغعغئ. شالصرارات الاغ ظاثثعا اآلن جعف تضعن الساطض التاجط شغ ذعل شارة  

وصث رّضج الئظك المرضجي شغ جععده سطى تصطغص عثه المثة طظث بثاغئ افزطئ. لصث تسّطمظا الضبغر طظ الةائتئ 
جعاء ضظّا عغؤات تضعطغئ أو طآجسات صطاع خاص. شسطى جئغض المبال، خقل اقظاصال ظتع اساماد الثثطات  

 لطاتّعل المثضعر. عثا طعط بتغث ق ظظصض اقخاققت الاغ اضاظفئ الرصمغئ ق بّث أن غضعن اباضار السمطغات طضّمقً 
السمطغات السابصئ إلى الفداء الرصمغ. غاسّغظ سطى العغؤات الساطئ والثاخئ أن تئظغ صثراتعا لطاخّثي بسرسئ  

طضاظغئ  وحمعلغئ لفزطات. إلى جاظإ الحفاشغئ والاساون الاحارضغ، تتمض اإلدارة الفاسطئ لفزطئ شغ خطئعا إ
 تسزغط أغئ تثابغر غاط اتثاذعا. 

تعجغعظا ظتع طسار اقساماد سطى الثات شغ اقصاخاد. شصطاساتظا التغعغئ    19  – لصث أسادت جائتئ ضعشغث  
طبض الجراسئ والخظاسئ والخغثلئ وتضظعلعجغا المسطعطات عغ الثطعط الاغ تمّث طةامسظا بمصّعطات التغاة. لصث  

ي وصئ طدى أن ظدمظ تعشغر المعارد الضاشغئ لعثه الصطاسات سظث التاجئ بتغث أخئح طعّمًا لظا أضبر طظ أ
غمضظعا أن تثسمظا بالمبض شغ أوصات تاجاظا. الئغؤئ الممّضظئ لقباضار شغ الصطاع الثاص أخئتئ أضبر أعمغئ 

بر الظابع طظ أي وصئ جئص. شالتضعطات ق تساطغع وغظئشغ لعا أّق تتمض البصض وتثعا؛ البصض الظاجط سظ اف
طظ طبض عثه الِمَتظ السالمغئ، وذلك غاططإ صطاسًا خاخًا صعّغًا وخاطثًا. وسطغه، وطع الاصّثم شغ جععدظا غظئشغ  
أّق ُتعّجه تثابغر اقجاةابئ شصط إلى الشعث صخغر المثى بض سطغظا أن ظاتّعل شغ ترضغجظا ظتع اقجاثاطئ ذعغطئ  

 ثراتعا شغ الاخّثي لطزروف المساصئطغئ الحائضئ.  المثى لئغؤاظا اقصاخادغئ بتغث ظسّجز ص
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لصث بثلئ الئظعك المرضجغئ والةعات المالغئ الاظزغمغئ تعل السالط جععدعا إلذقق جغاجات وتثابغر  
سطى اقصاخادات المتطغئ واإلصطغمغئ والسالمغئ.   19- طظ حأظعا أن تثفش طظ الدربئ الظاجمئ سظ أزطئ ضعشغث  

ساططئ شغ طثاطش افطاضظ سطغعا أن تطعر الصثرة سطى إدراك أي تثّطش شغ اقباضار تغبما شالةعات الاظزغمغئ ال
تاعاجث رصاباعا. غمضظ لعثه الصثرة أن تساسث الةعات الاظزغمغئ شغ تخر أغئ سراصغض تسارض سمطغات الاظزغط 

ثرات طظ جاظإ الةعئ والمساغغر الصاظعظغئ والاغ تسغص خطى الصطاع المالغ شغ ذرغصه إلى الاطعر. عثه الص
الاظزغمغئ ق بّث وأن تامّثخ سظ تثابغر اجائاصغئ تثسط الظمع اقصاخادي. باإلضاشئ إلى ذلك، غمضظ لطئظعك  
المرضجغئ أن تآّدي دورًا صغادغًا شغ ذرح التطعل اقباضارغئ الاغ طظ حأظعا أن تتّفج صئعل السعق لعثا الاتّعل  

إلى تثخقت السعق عثه، غمضظ لطئظعك المرضجغئ أن تساثثم أدوات    واجاسمال الثثطات المالغئ. باإلضاشئ
شاسطئ لطسغاجات الظصثغئ لطتفاظ سطى جغعلئ ضاشغئ وسرض الظصعد شغ السعق أبظاء الدشعذات الصخعى.  
آخثغظ بالتسئان أن عثه السغاجات تصع شغ خطإ وقغئ الئظعك المرضجغئ طظ تغث تماغئ اقصاخاد والاأضث  

ظئشغ لطمظزمغظ أق غارددوا شغ اجاثثام عثه افدوات شغ تماغئ اقصاخاد. شغ افردن، الاجطظا طظث طظ الظمع، غ
بثاغئ افزطئ بالتفاظ سطى اجاصرار اقصاخاد. اجاةاب الئظك المرضجي افردظغ لفزطئ شغ طراتطعا افولى طظ  

و المآجسات  سطى  واقصاخادي  المالغ  السإء  طظ  لطاثفغش  تثابغر  ذرح  إلى خقل  العخعل  وتعشغر  افشراد 
الاسعغقت اقئاماظغئ لدمان اجاثاطئ المآجسات الماأبرة. ضما سمض الئظك المرضجي سطى تغسغر اقظدمام سظ  
بسث إلى الثثطات المالغئ الرصمغئ لطاعجع شغ وخعل براطب المسعظئ إلى حرائح أوجع طظ المةامع. وطا زلظا  

 المااتئ لظا لدمان اجاثاطئ خّتئ ورشاه اقصاخاد والحسإ افردظغ.  ساصثي السجم سطى طمارجئ جمغع افدوات 

شغ افردن، حعثت الئظغئ المالغئ الاتاغئ خقل السصث الماضغ تطعرًا غساتص المقتزئ. وعع طا وضع  
. غغر أن 19  –افردن شغ طعصع الصغادة بالظسئئ لاطعغر الئظغئ المالغئ الاتاغئ تاى صئض بثاغئ جائتئ ضعشغث  

ةرغات افتثاث أبظاء الةائتئ صث وضسئ عثه الئظغئ الاتاغئ شغ تالئ اخائار. غئتث عثا الاصرغر شغ الصطاع ط
المالغ افردظغ وغصّغمه صئض بثاغئ افزطئ واجاةاباه لعا. طظ خقل تتطغض أداء طثاطش أظزمئ الثشع، شإن الاصرغر 

طعك المساعطك وأشدطغاته، ولفتص صثرة الئظغئ غصثم لظا شرخئ لفعط افبر الثي أتثباه عثه افزطئ سطى ج
الاتاغئ التالغئ لثغظا. عثا الاصرغر بتّث ذاته طرجع لمثاطش الةععد الاغ تّمئ خقل افزطئ والطرغصئ الاغ اجاصئض 
بعا الصطاع الثاص عثه الةععد. بحضض سام، إظظغ شثعر جّثًا بأداء بظغاظا الاتاغئ شغ تطئغئ الططإ الماجاغث  

قل الفارة الترجئ. طظ الطئغسغ أن تخادشظا بسخ الصداغا والاغ لط تضظ جعى طمّضظًا آخر لظا لاتسغظ  سطغعا خ
الاساون الثي حعثظاه بثرجئ قشائ إلى ظزام بغؤئ السمض لثغظا وأبراه.  الماعشرة. لصث أضاف  الاتاغئ  الئظغئ 

ي بغظ طثاطش الصطاسات الفرسغئ شغ  وتطك الصغعد المفروضئ سطى الترضئ وجثت طا غسّعضعا شغ الظمع الةععر 
الصطاع المالغ لاعشغر خثطات أضبر ترتغئًا وتضاطًق وصابطغئ لطاحشغض الئغظغ لمثاطش المسافغثغظ. ظرجع أن غخئح 
عثا الاساون ططمتًا بابااً طظ طقطح صطاسظا المالغ، وإظظا لظاططع صثطًا ظتع المجغث طظ الحراضات الفاسطئ بغظ  

 غ اصاخادظا.  طثاطش الصطاسات ش 

وشغ ظزرتظا المساصئطغئ، ظعاخض طعاءطئ تطّطساتظا ظتع طساصئض افردن طع العضع التالغ وبثاخئ أن  
صث جّرسئ طحعارظا سطى درب الرصمظئ والاظمغئ. غظئشغ أن تتاشر الاثابغر الماثثة الغعم   19  –جائتئ ضعشغث  

سظا وأغظ ظرغث أن ظضعن، سطغظا أن ُظثخض العضع  والاغ عغ ذات أبر بسغث المثى سطى اّتساصعا طع رؤغاظا فظف
التالغ شغ طظعةّغئ سمطظا وجسغظا ظتع صطاع طجدعر وطساصر. وسطغه، شإن الاثابغر الاغ أجاحرُف أعمغاعا  
زغادة   الماضغئ. وعغ تحمض السسغ إلى  الصطغطئ  الاغ وضسظاعا وجسغظا إلى تطئغصعا شغ السصعد  عغ تطك 

طظ   والاثفغش  المالغ  إلى الحمعل  باإلضاشئ  واجاسمالعا  المالغئ  الثثطات  سطى  التخعل  شغ  المساواة  سثم 
 تتصغص طساعى أسطى طظ البصاشئ المالغئ بغظ طثاطش شؤات الحسإ. 

ظتع     رتطاه  غعاخض  بتغث  له  طمّضظئ  تظزغمغئ  بغؤئ  غماطك  أن  المالغ  لطصطاع  غظئشغ  ذلك،  سطى  سقوة 
صث ألصئ بزقلعا سطى عثه الرتطئ، طا زالئ أعثاشظا عغ ظفسعا.   19  –الرصمظئ. وشغ تغظ أن جائتئ ضعشغث  

تمبّ  لثا،  افردن وخمعده واجاصراره.  المالغ شغ  بالصطاع  اإلحادة  لظا لطالما جمسظا  المقطح طظططصًا  ض عثه 
افردن  والتغعي وخظاسات  الفاغُّ  افردن  شَحْسُإ  تتصغصظا فعثاشظا.  تسارض جئغض  الاغ  الخسعبات  لمعاجعئ 
اقباضارغئ العاسثة وصغادته التضغمئ جارجغ جمغسعا أجج الاساشغ لظا وطظططصظا شغ رتطاظا ظتع اقجاثاطئ 

ق   بصئ  عظاك  واقجاماسغئ.  افزطات اقصاخادغئ  طعاجعئ  شغ  الماضغئ  تةاربغ  أسماصغ  شغ  تشرجعا  تاجسجع 
اقصاخادغئ والسغاجغئ؛ وإظغ لسطى غصغظ بأن لثغظا الصثرة فن ظثرج طظ عثه افزطئ أصعى طّما ُضّظا طثشعسغظ  

 باظةثابظا إلى الاساون والاحارك وشعق عثا ضّطه الاجاطظا بئظاء أردن أشدض. 
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 تسرغفات 
جعئ طسةطئ غاساصث طسعا طصثطع خثطات الثشع لاصثغط بسخ أو ضض الثثطات المرخص لعط   العضغض:  •

 .تصثغمعا سئر أدوات وأظزمئ غاغتعا طصثطع خثطات الثشع
اصاخاد غسامث سطى المساطقت الرصمغئ والمساطقت اقصاخادغئ الاغ تاط سئر اإلظارظئ  اقصاخاد الرصمغ:  •

  ئ. والصظعات الرصمغ
تثخقت شغ اجاراتغةغات السمض التالغئ والفظغئ والاعسعغئ واقتخاقت والاغ تثدع لعا    الاةارب الرصمغئ: •

 .الثثطات المالغئ الرصمغئ
مالغئ الاغ غمضظ العخعل إلغعا وتصثغمعا طظ خقل الصظعات  الثثطات ال الثثطات المالغئ الرصمغئ:  •

 .الرصمغئ
  ئ. الاضظعلعجغا المساثثطئ لامضغظ ودسط الثثطات المالغئ والمخرشغ الاضظعلعجغا المالغئ:  •
طةمعسئ طظ الثخائص المّثجظئ والمتافر بعا إلضاروظغًا ولثغعا الصثرة سطى تسرغش   الععغئ الرصمغئ: •

  ا. ء ظعع المساطقت الاغ غمضظ لطفرد المحارضئ بعضض شرد سطى تثة وإطق
 .المثشعسات الاغ تاط سئر اإلظارظئ والصظعات الظصاّلئ المثشعسات الرصمغئ:  •
بغاظات سطى عغؤئ تروف وأرصام ورطعز وإحارات وغغره والاغ تضعن طعجعدة بحضض   الاعصغع الرصمغ:  •

 .إلضاروظغ وتعثف إلى تتثغث ععغئ وطعاشصئ طالك الاعصغع وخخعخغاه وتمغغجه سظ غغره
ظمعذج إلضاروظغ سظ ُبسث خالغ طظ العرق غحمض سمطغئ الاسّرف سطى السمغض    إسرف سمغطك إلضاروظغًا:  •

 .لةمع المسطعطات بحأن سمقئعا والاتصص طظ ععغاتعط  وتساثثطه المآجسات
العضع الثي غضعن شغه لثى افشراد والحرضات إطضاظغئ العخعل المظاجإ لطمظاةات   الحمعل المالغ:  •

طبض المثشعسات، والاعشغر،   –والثثطات المالغئ المقئمئ والاغ عغ ضمظ صثرتعط الحرائغئ واجاثثاطعا 
الاغ تطّئغ اتاغاجاتعط وتساسثعط شغ تتسغظ تغاتعط وتصّثم بطرغصئ   –أطغظ واقئامان، والمساطقت والا

 .طسآولئ وطساثاطئ
الصثرة سطى شعط وإدارة واجاثثام المعارد المالغئ بحضض طقئط وضاف لدمان الرشاه   الابصغش المالغ:  •

 .المالغ 
  .ت شغما بغظعط طئاحرةصثرة السمقء لثى طثاطش طصثطغ الثثطات سطى إتمام المساطق  الاحشغض الئغظغ:  •
 .صغط ظصثغئ طثجظئ بعجائض إلضاروظغئ تطجم طخثرعا طصابض اجاقم صغماعا ظصثاً  الظصعد اقلضاروظغئ:  •
  .ظصض الظصعد اإللضاروظغئ طظ طتفزئ إلضاروظغئ إلى أخرى  تتعغض الظصعد اإللضاروظغئ:  •
ال وُغتافر شغه بالظصعد  تساب طظ الممضظ العخعل إلغه سئر العاتش الظصّ  المتفزئ اإللضاروظغئ:  •

 .اإللضاروظغئ
المآجسات المالغئ الاغ تجود طآجسات طالغئ أخرى وأذراف بالبئ   السمطغات المخرشغئ المفاعتئ:  •

لمصثطغ الثثطات المالغئ بإطضاظغئ العخعل إلى سظاخر طسّغظئ ضمظ بغاظات سمقئعا طظ خقل اجاثثام  
 .سغر سمطغئ تجوغث السمقء بالثثطات الاغ غرغثوظعاالعاجعئ الئغظغئ لاطئغصات الئرطةغات بعثف تغ

طظعةغئ ُتساثثم لعخش افعثاف ذعغطئ المثى وسرضعا باإلضاشئ إلى السمطغات  ظزرغئ الاشغغر:  •
 .واإلجراءات القزطئ لاتصغص عثه افعثاف 

مآجسات  ظزام طاسثد افذراف بغظ ال  الئظغئ الاتاغئ لسعق المال (تسإ تسرغش بظك الاسعغات الثولغئ):  •
المحارضئ شغعا غحمض طحّشض الظزام وغساثثم لشاغات الاصاص والاسعغئ أو تسةغض الثشسات وافوراق  

 .المالغئ والمحاصات المالغئ أو غغرعا طظ المساطقت المالغئ
طةمعسئ طظ افدوات واإلجراءات وصعاسث تتعغض   ظزام الثشع (تسإ تسرغش بظك الاسعغات الثولغئ):  •

  . ضغظ أو أضبر تغث غحامض الظزام سطى المحارضغظ والعغؤئ المحّشطئ لطارتغئاتافطعال بغظ طحار 
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طآجسات الرصمغئ وتجوغث الاةار بالئظغئ الاتاغئ والاسعغقت المالغئ لطصغام  حرضات تتخغض الاةار:  •
 .بعثا 
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، ضان الصطاع المالغ شغ افردن صث اظثرط 19  –خقل السظعات وافحعر الاغ صادت السالط إلى أزطئ ضعشغث  
الممطضئ. وصث ضان   المطتعظئ شغ  المالغ  الحمعل  اظثفاض ظسإ  الئظك  تماطًا شغ طسالةئ  بصغادة  الةعث  لعثا 

المرضجي افردظغ أبره سطى طساعغات الحمعل المالغ وحضض ظزام الئغؤئ المالغئ الرصمغئ شغ افردن جعاء طظ خقل  
دخعل قسئغظ جثد إلى السعق طتاطّغظ صثرة جثغثة أو طظ خقل زغادة طحارضئ طثاطش الةعات ذات المخطتئ،  

و جعاء،  سطى  والسالمغئ  طظعا  المالغئ  العذظغئ  الثثطات  تصثغط  وعغ  أق  واتثة  رجالئ  تتصغص  إلى  الساسغئ 
  ه. الماساوغئ إلى جمغع حرائح المةامع وشؤات

أّضثت طئادرات سثغثة سطى الاجام افردن بالحمعل المالغ؛ ولسّض أبرزعا الاجام الئظك المرضجي افردظغ بإسقن 
اشه الاتالش السالمغ لطحمعل المالغ. شصث عثشئ  والثي اجاد  2016شغ ططاصى السغاجات السالمغ   Maya طاغا

لطسظعات   المالغ  لطحمعل  العذظغئ  افردن  السام    2020-2018اجاراتغةغئ  شغ  أذطصئ  زغادة    2017والاغ  إلى 
الحمعل المالغ وتصطغص الفةعة الةظثرغئ شغ العخعل إلى الثثطات المالغئ. ضما سمض الئظك المرضجي افردظغ سطى  

لطابصغش المالغ لثى الحئاب افردظغ، وتمضغظ الصطاسات الامعغطغئ شغ المةاقت المالغئ الرصمغئ،  ذرح برظاطب حاطض  
تئصى   وجاذبئ،  طساصرة  تظزغمغئ  بغؤئ  ضمان  خقل  وطظ  والماعجطئ.  الخشغرة  والمظحآت  افخشر،  والامعغض 

غاج، أذطص الئظك المرضجي  اتاماقت الحمعل المالغ شغ افردن إغةابغئ. وبالحراضئ طع طآجسئ بغض وططغظثا غ
طئادرة الظصعد اإللضاروظغئ لطامضغظ والاغ جاءت بمبابئ برظاطب طساسثة سالمغ شرغث طظ ظعسه بإدارة وذظغئ. ضما  
أذطص الئظك المرضجي خظثوق اقخائارات أو طا ُغسرف بالخظثوق الرططغ لطاضظعلعجغا المالغئ شغ طتاولئ طظه لصغادة  

  . غ وإظااج المجغث طظ تحرغسات طرظئ ق تمّج بسقطئ الصطاع المالغاقباضار شغ الصطاع المال 

السام   تأجسئ شغ  والاغ  (جعباك)،  والاصاص  الثشع  افردظغئ فظزمئ  الحرضئ  الئظك   2017تعثف  صئض  طظ 
إغةاد وإرجاء تطعل دشع رصمغئ حاططئ  إلى  الممطضئ،  الساططئ شغ  افربسئ والسحرغظ  الاةارغئ  المرضجي والئظعك 

اضارغئ غسافغث طظعا الةمغع وتسعط شغ تتصغص الحمعل المالغ شغ الممطضئ. وتصعم جعباك بثلك طظ خقل  واب
تطعغر بظغئ تتاغئ لطمثشعسات الرصمغئ وأغدًا طظ خقل ضمان ظحر المسرشئ الضاشغئ شغ السعق. وشغ إذار عثا 

سات المالغئ شغ افردن؛ أطا الباظغ، شصث  واتثًا تعل الاتّعل الرصمغ لثى المآج  –الةعث، أخثرت (جعباك) تصرغرغظ  
ظسئئ  وتفاوت  الصطاع  المرأة شغ عثا  الرصمغئ تعل طسعصات طحارضئ  لطاةربئ  الافخغطغئ  الظاائب  سطى  احامض 

 . اظثراذعا شغه

ُغسائر الصطاع المخرشغ شغ افردن صطاسًا طاصّثطًا سطى الخسغثغظ السالمغ واإلصطغمغ. وغدّط الصطاع المالغ  
طآجسئ طعّزسئ بغظ طصّثطغ الثثطات المخرشغئ، وخثطات الثشع، وحرضات تتخغض   185طاصاً أضبر طظ  افوجع ظ

الاةار، وطآجسات الامعغض افخشر، وحرضات الخراشئ، وغغرعا طظ المآجسات المالغئ. ضما ُغظزر إلى بظغئ افردن 
عع طعجعد شغ المظطصئ وشغ السالط.   الاتاغئ الثاخئ بالثثطات المالغئ الرصمغئ سطى أظعا طاصّثطئ طصارظئ بما

وتحامض عثه الئغؤئ سطى ظزام الاسعغات اإلجمالغئ الفعري، وغرشئ الاصاص اآللغ، وظزام المصاخئ اإللضاروظغئ  
اآللغ   الخراف  وبثالئ  إلضاروظغًا،  الفعاتغر  وتتخغض  سرض  وظزام  الظصال،  العاتش  سئر  الثشع  وبثالئ  لطحغضات، 

 .لئغؤئ المثشعسات اإللضاروظغئباإلضاشئ إلى ظزام طاطعر  

وتفّحغ العباء وبعثف التفاظ سطى الصطاع المالغ والحسإ افردظغ ضضض إلى    19  – شغ أسصاب جائتئ ضعشغث  
جاظإ الاصّثم الثي تتصص سطى طثى السصث الماضغ طظ الجطظ، صام الئظك المرضجي والتضعطئ والصطاع الثاص بطرح 

جت بماظغئ طظعا سطى ظزام الثشع شغ تغظ رّضجت جائ تثابغر أخرى سطى  سثد طظ السغاجات والاثابغر، تغث رضّ 
  4000الصطاع المخرشغ بغظما وّجعئ أربسئ أخرى طظعا إلى التفاظ سطى السغعلئ والامعغض. لصث اجافادت ظتع  

وافجعر   الرواتإ  دشع  إداطئ  بعثف  والماعجطئ  الخشغرة  المظحآت  لامعغض  المرضجي  الئظك  براطب  طظ  طظحأة 
لمخارغش الاحشغطغئ وحراء السطع باإلضاشئ إلى رأس المال الساطض. وطظ بغظ الاثابغر افخرى الاغ جاعمئ بحضض  وا

ضئغر شغ تثفغش سإء الاثاسغات اقصاخادغئ لطةائتئ وأبرعا سطى افشراد: تأجغض جثاد أصساط الصروض وخفخ  
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سطى الخسغث ذاته، ُأذطص السثغث طظ الئراطب   رجعم جتعبات الخراف اآللغ وإتاتئ شارة جماح لطحغضات المرتةسئ. 
العذظغئ لرشع العسغ بالثثطات المالغئ الرصمغئ وضمان تثفغخ طساعى الخثطئ اقصاخادغئ شغ طثاطش طظاذص  
المثى لفشراد وطآجسات افسمال وجاعمئ شغ   المرضجي افردظغ تتصص طظاشع ذعغطئ  الئظك  الممطضئ. شاثابغر 

المسظغئ باإلضاشئ إلى دسط الظمع اقصاخادي. ضما سمض ضضُّ طظ خظثوق المسعظئ العذظغئ  تماغئ اقصاخاد والةعات  
 .والمآجسئ الساطئ لطدمان اقجاماسغ سطى إذقق وتعجغع براطب طسعظات تط إغخالعا طظ خقل وجائض رصمغئ

الرصمغئ.   المآجسات المالغئ تئاغظات خارخئ شغ جطعك المساعطك تغث ارتفع الططإ سطى الصظعات  قتزئ
باإلضاشئ إلى ذلك، جططئ افزطئ الدعء سطى ظصاط الدسش الاغ غساظغ طظعا الصطاع المالغ تغث تسرضئ الثثطات  
الاغ لط تعاضإ الرصمظئ، وطظعا خثطات اقئامان (الصروض)، فصسى الدربات الاغ تطّصاعا الصطاع. وسطى خسغث آخر،  

أظعط صث واجععا خسعبات شغ    19-المالغ خقل أزطئ ضعشغث  أشاد المساعطضعن الثغظ ُحمطعا بمزّطئ الحمعل  
اجاسمالعط لمثاطش الثثطات. ولطاثفغش طظ عثه الخسعبات، سمطئ طآجسات سثغثة سطى الاعجع شغ خثطاتعا  
واقظثطاج الضّطغ شغ السعق شغ طتاولئ لضسر التعاجج الاغ تسارض جئغض العخعل إلى الثثطات المالغئ والتخعل  

المآجسات المالغئ إلى وضع الاعجع شغ صثراتعا الرصمغئ ضأولعغئ    19  –ةٍث. صادت جائتئ ضعشغث  سطغعا بحضض طُ 
الثشع   العصئ ذاته  المالغ، وشغ  الصطاع  الرصمغ شغ  الاتعل  الاعجع شغ شروسعا واإلجراع شغ سمطغئ  أسطى طظ 

رف سمغطك إلضاروظغًا، والاغ  بحضض أضئر طظ أي وصئ طدى باتةاه صئعل التطعل الرصمغئ وتظفغثعا، طبض صاسثة اس
ضان بإطضاظعا أن تةسض اقجاةابئ إلى افزطئ أضبر جقجئ. لصث أّدت (جعباك) دورًا طعّماً شغ الاأضث طظ ظحر طادة 
البصاشئ المالغئ أبظاء افزطئ طظ خقل الارضغج سطى المثاوف والخسعبات الرئغسغئ الاغ غعاجععا السمقء؛ وصاطئ 

  .ث خقل الةائتئ لامضغظ أظزمئ الثشع الفعري بإذقق ظزام دشع جثغ 

  ظزام المصاخئ اإللضاروظغئ لطحغضات: رؤى رئغسغئ 

شغ   لطحغضات  اإللضاروظغئ  المصاخئ  ظزام  اجاثثام  تراجع  لصث  الماضغئ   2020سمعطًا،  بالسظعات  طصارظئ 
قجاثثام عثا الظزام. باإلضاشئ إلى  وبثاخئ شغ حعري آذار وظغسان والطثغظ أظعرا المساعغات افضبر اظثفاضاً 

). تحغر عثه  2020أغار    –ذلك، شإن الظسئئ المؤعغئ لطحغضات المرتةسئ ارتفسئ بحضض ططتعظ خقل اإلغقق (آذار  
المقتزات إلى أبر الةائتئ سطى المساطقت الاةارغئ الاغ تاط سادة طظ خقل ظزام المصاخئ اإللضاروظغئ لطحغضات  

 .ع المالغ لفشراد وطآجسات افسمال والثي غساظغ طظ الاراجع الماعاخض ظاغةئ لقغقق باإلضاشئ إلى العض

طصارظئ بالسظعات السابصئ ووخض عثا اقجاثثام    2020تراجع اجاثثام المصاخئ اإللضاروظغئ لطحغضات شغ   •
  .خقل السظاغظ الماضغاغظ 2020إلى أدظى طساعى له شغ آذار وظغسان 

ت المرتةسئ ضظسئئ طؤعغئ طظ إجمالغ سثد وصغمئ الحغضات طرتفسًا سطى ظتع  ضان سثد وصغمئ الحغضا  •
  .2020غغر طسااد شغ ظغسان وأغار  

  :ُظسئئ عثه الاشغغرات إلى طراتض اإلغقق والاغ اّتسمئ بـ •
o  تفاصط الخسعبات المتغطئ بالاساطض بالحغضات. 
o   الصطاسات طثاطش  شغ  الاةاري  الظحاط  الاساطقت  تعصش  سثد  صّطص  الثي  افطر  اقصاخادغئ؛ 

  .الاةارغئ ذات الصغمئ المرتفسئ
o   لفشراد بالظسئئ  السعاصإ  تّثة  طظ  خففئ  والاغ  افردظغ  المرضجي  الئظك  تثابغر  تفسغض 

  .والحرضات الاغ أخثرت الحغضات المرتةسئ

 غرشئ الاصاص اآللغ: رؤى رئغسغئ 

طصارظئ بالسظعات السابصئ. وارتفع سثد المساطقت    2020ًا شغ  ارتفع اجاثثام غرشئ الاصاص اآللغ سمعط
خقل اإلغقق وتراجع عثا السثد سظثطا اظاعى اإلغقق شغ المّرة افولى. بالظسئئ لصغمئ المساطقت، ضاظئ المساطقت  



 

5 
 

ارتفاسًا شغ صغماعا.   المساطقت  ارتئطئ الاغ تّمئ خقل اإلغقق ذات صغمئ طظثفدئ ولضظ بسث اإلغقق حعثت 
  .عثه الاشغغرات بجغادة دشسات الرواتإ سئر الظزام واظثفاض صغمئ المساطقت افخرى

 طصارظئ بالسظعات السابصئ،  2020ارتفع اجاثثام غرشئ الاصاص اآللغ بظسئئ أسطى شغ   •
  :عظاك بقث طراتض لسثد المساطقت طظ خقل غرشئ الاصاص اآللغ  •

o  المرتطئ افولى والباظغئ؛ الصغعد    ارتفاع خقل  ارتفاع طساعى  وُغتامض أن غضعن ذلك بسئإ 
 المفروضئ سطى الترضئ 

o   ؛ وغتامض أن غضعن ذلك بسئإ الاثفغش طظ  2020تراجع تاد خقل المرتطئ البالبئ (تجغران(
 إجراءات اإلغقق وزغادة الترضئ

o   تمعز شغ  تاد  طثاطش  2020ارتفاع  شغ  الظحاط  طساودة  بسئإ  ذلك  غضعن  أن  غتامض  ؛ 
اقصاخادغئ شغ الممطضئ وترتغض ججء طظ رواتإ تجغران إلى تمعز ضما ذضرت بسخ   الصطاسات

  .الئظعك 
ارتفسئ صغمئ طساطقت غرشئ الاصاص اآللغ بسث اظاعاء المرتطئ الباظغئ؛ غتامض أن غضعن ذلك بسئإ  •

طاسات  السعدة إلى طساطقت تةارغئ أضئر تةماً تاط طظ خقل الظزام والاغ راشصئ إسادة شاح طسزط الص 
 اقصاخادغئ شغ الممطضئ، 

ضاظئ عظاك طساطقت أضبر تضرارًا وأصض صغمئ تاط طظ خقل غرشئ الاصاص اآللغ وتراجع سثد المساطقت   •
  .المرتفسئ الصغمئ والسئإ شغ ذلك عع تعصش افظحطئ الاةارغئ شغ طثاطش الصطاسات اقصاخادغئ

  إي شعاتغرضط: رؤى رئغسغئ 

سمغض جثغث    100,000طصارظئ بالسظعات السابصئ تغث اظدط    2020شعاتغرضط سمعطاً شغ  ارتفع اجاثثام إي   
جعئ طفعترة. تثبثب اقجاثثام شغ ضض حعر سطى تثة تغث أظعر ظغسان أدظى    64إلى الظزام باإلضاشئ إلى  

سئر الظزام صث طساعى قجاثثام إي شعاتغرضط بغظما أظعر تجغران أضبرعا ارتفاسًا؛ طما غحغر إلى أن المثشعسات  
اظاصطئ طظ شارة اإلغقق إلى طا بسثعا. وصث أظعرت اقتةاعات أغدًا تتّعًق رئغسغًا شغ افشدطغئ لخالح المساطقت  
بصغ   وأخغرًا،  المططعبئ.  المثشعسات  لاسثغث  الظصال  العاتش  بعاجطئ  لطثشع  العذظغئ  الئثالئ  واجاثثام  الرصمغئ 

ات الساطئ شغ رأس الصائمئ شغ تتخغض الفعاتغر بغظما أظعرت الةعات  المفعترون طظ صطاسغ اقتخاقت والثثط
  .التضعطغئ المخثرة لطفعاتغر طصابض خثطاتعا أداًء ضسغفاً 

، وصث ترضج اجاثثام عآقء السمقء  2020سمغض جثغث إلى المظخئ بغظ آذار وتجغران    100,000اظدط تعالغ   •
  .خثطات اقتخاقت والثثطات الساطئالةثد لمظّخئ إي شعاتغرضط بحضض رئغسغ سطى 

ظغسان) لغسعدوا    29  –آذار   17حعث سثد السمقء الةثد اظثفاضاً ططتعظاً خقل المرتطاغظ افولى والباظغئ (  •
  .2020وغظحطعا تثرغةغًا بتطعل تجغران 

لمؤعغئ  تراجسئ المساطقت الظصثغئ سئر إي شعاتغرضط بحضض ططتعظ بغظ آذار وتجغران. وتراجسئ الظسئئ ا •
  .% بسث بثء الةائتئ13آذار) إلى  21(صئض  19 –% صئض ضعشغث 28لطمساطقت الظصثغئ طظ 

ج اقجاثثام إلى اقتخاقت والثثطات الساطئ  –خقل شارة اإلغقق (آذار  •   .تجغران)، تتّعل ترضُّ
عثا الاراجع شغ    تراجسئ المساطقت طظ تغث السثد والمئالس تراجساً عائًق شغ آذار وظغسان. لضظ تسّعض  •

  .2014أغار وتجغران تغث وخض سثد المساطقت سئر الظزام إلى ذروته طظث إذقصه شغ 
الباظغ   • طصارظئ بالربع    2020تداسش سثد طساطقت إي شعاتغرضط الاغ تّمئ سئر ظزام جعطعبغ شغ الربع 

  .2020افول 
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 ئ الئثالئ العذظغئ لطثشع سئر العاتش الظصال جعطعبغ: رؤى رئغسغ 

إذ ارتفع عثا اقجاثثام سثدًا وصغمًئ ارتفاسًا ططتعظًا    19  –ارتفع اجاثثام جعطعبغ خقل اإلغقق بسئإ ضعشغث   
سصإ آذار. ضما حعثت طثاطش أظعاع الثشع سئر الظزام تشغغرات ططتعظئ تغث أظعرت طساطقت الستإ الظصثي  

صعد والاغ ظاب سظعا ارتفاع شغ الاساطقت الئغظغئ والرواتإ أضئر زغادات شغ السثد أسصئاعا سظ صرب تتعغقت الظ
شغ أوجاط طصثطغ خثطات الثشع شغ السعق. وصث ُسجغئ ظسئئ ضئغرة طظ عثه الاشغغرات إلى تعزغع المساسثات  
الحثخغ   التدعر  الاغ تاططإ  الثشع  المساطقت باجاثثام أدوات  إتمام  اإللضاروظغئ وخسعبئ  المتاشر  طظ خقل 

  .خقل اإلغقق

تفسئ المساطقت طظ خقل جعطعبغ طظ تغث السثد والمئالس ارتفاسًا ططتعظًا سئر المراتض افولى وتاى  ار •
تمعز). غغر أن طحارغات الاةار الماممئ طظ خقل جعطعبغ صث حعثت تراجسًا ذفغفاً شغ    –البالبئ (آذار  

 .2020آذار 
  .سثد المساطقت بسث آذار حعثت الرواتإ وطساطقت الستعبات الظصثغئ أسطى ظسئئ طؤعغئ شغ  •
  .حعثت بقبئ أخظاف تراجساً شغ طاعجط صغمئ المساططئ: الستعبات الظصثغئ والرواتإ والصروض •
غرجح أن غضعن السئإ شغ تراجع الظسئئ المؤعغئ شغ طاعجط صغمئ طساطقت الستعبات الظصثغئ عع ضئر   •

زغع المسعظئ لطماطّصغظ الثي اسامثوا  تةط عثه المساطقت. وصث ضان السئإ شغ عثا إلى تث ضئغر عع تع
المتفزئ اإللضاروظغئ ذرغصئ قجاقم المساسثة طظ خظثوق المسعظئ العذظغئ والاغ سمطعا سطى خرشعا  

  .ظصثًا شعراً 
% سصإ  17إلى    19  –% صئض ضعشغث  1ارتفسئ الظسئئ المؤعغئ لطمساطقت بغظ حرضات خثطات الثشع طظ   •

  :لسئإ شغ ذلك بثاغئ الةائتئ؛ غتامض أن غضعن ا
o ارتفاع سثد الاتعغقت المالغئ طظ خقل الظزام 
o  ارتفاع درجئ العسغ بالمظّخئ وصثراتعا 
o  ارتفاع سثد المساثثطغظ 

إلى   • العذظغئ  المسعظئ  خظثوق  طظ  المسافغثغظ  لمساطقت  المؤعغئ  الظسئئ  إجمالغ  23وخطئ  طظ   %
  .2020المساطقت سئر الئثالئ العذظغئ جعطعبغ شغ 

ظسئئ الستعبات الظصثغئ ضمظ المساطقت الاغ أجراعا المسافغثون طظ خظثوق المسعظئ العذظغئ  وخطئ   •
% طظ المسافغثغظ المسعظئ صئض المرتطئ  3% ، وصث اجاطط  34والثغظ اجاطمعا المسعظئ بسث اإلغقق إلى  

  .افولى (صئض آذار) 
  – ثوق المسعظئ العذظغئ (آذار  ضان طاعجط صغمئ الستعبات الظصثغئ الاغ أجراعا المسافغثون طظ خظ •

  .تجغران) طحابعًا إلى تث ضئغر لصغمئ دشسات المسعظئ الاغ ُخرشئ طظ خقل الظزام
بثأ سثد المساطقت الاغ أجراعا المسافغثون طظ خظثوق المسعظئ العذظغئ سئر جعطعبغ باقرتفاع بسث   •

  .آذار وحعث صفجة ضئغرة بغظ ظغسان وأغار
سثد المساطقت طظ تغث المساطقت الاغ أجراعا المسافغثون طظ خظثوق المسعظئ ُغقتر اظثفاض ضئغر شغ   •

العذظغئ سئر جعطعبغ بسث تمعز. صث غحغر عثا اقظثفاض إلى أن ظسئئ ططتعظئ طظ طسافغثي خظثوق  
المسعظئ العذظغئ صث اجاثثطعا الظزام شصط قجاقم دشسات المسعظئ. وسطغه، طظ غغر المتامض أن غخئتعا 

 طغظ ظحطغظ لطمتاشر اإللضاروظغئ تال خفخ دشسات المسعظئ أو إغصاشعا. طساثث
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وسصإ اظاحار اإلخابات سطى ظطاق واجع شغ طثاطش أظتاء السالط، أسطظئ طظزمئ الختئ   2020آذار    11شغ  
. سطى الرغط طظ أن عثه الةائتئ لغسئ افولى  1بفسض شغروس ضعروظا المساةث جائتئ    19  –السالمغئ وباء ضعشغث  

ق أن عثا الفغروس غخض إلى أوج الثطر ولغج اظاحار شغروس ضعروظا عع افول طظ ظعسه الثي غعاجعه السالط، إ
بسئإ شارة التداظئ الطعغطئ له وارتفاع اتامالغئ اظاصاله طظ حثص إلى آخر. وبالاالغ، وجث السالط ظفسه شغ  
جئاق طتمعم لتماغئ الئحر والتفاظ سطى تغاة ضرغمئ لعط وإبطاء اظاصال الفغروس باإلضاشئ إلى إغةاد لصاح له. 

غعطغئ إلى تث ضئغر. وجرسان طا أخئتئ أصظسئ العجه (الضماطات) أداة أجاجغئ لطظةاة طظ  ضما تسّططئ التغاة ال
المرض وتماغئ اآلخرغظ طظه ظاعغك سظ الاتّعل الفاسض شغ إغصاع التغاة الغعطغئ لغامتعر تعل التث طظ الاسّرض  

 .لطفغروس و "تسطغح طظتظى" اظاحاره 

شرضاعا التضعطات تعل السالط أبرًا جععرغًا سطى اقصاخاد السالمغ. أتثبئ الاثابغر العصائغئ والتمائغئ الاغ  
تغث   العرم  بصاسثة  واظاعاء  السالمغئ  بالاةارة  بثءًا  عائض  اضطراب  طظ  السالمغ  اقصاخادي  العرم  ساظى  ضما 
طآجسات افسمال الخشغرة وختاعا. وشغ تغظ اتاطئ تماغئ ختئ السضان تعل السالط ورشاععط افولعغئ رصط  

الختئ اقصاخادغئ لطمةامسات الخشغرة عغ افولعغئ  وا العاضح أن تماغئ  التضعطات، أخئح طظ  تث لثى طسزط 
   .الاالغئ شغ جطط افولعغات

. وضاظئ بمبابئ إسقن سظ وخعل  2020آذار    2شغ افردن تسإ الاصارغر شغ    19  –ضاظئ اإلخابئ افولى بضعشغث  
ا  19  –جائتئ ضعشغث   افردن وطساعّض  ُجمسئ  إلى  العضعح،  ولشاغات  افزطئ.  الاساطض طع  التضعطغئ شغ  لاثابغر 

الاثابغر الاغ اتثثتعا التضعطئ سطى اخاقف أظعاسعا وبما شغعا الائاسث اقجاماسغ والتةر واإلغقق ضمظ أربع طراتض 
غر تعثف إلى رئغسغئ شغ عثا الاصرغر. أوًق: “طرتطئ الخفر" وعغ المرتطئ الاغ أشدئ إلى شرض التضعطئ لاثاب

. وصث احامطئ عثه المرتطئ سطى إغصاف بسخ افظحطئ اقصاخادغئ سظ السمض. 19-اتاعاء اظاحار شغروس ضعشغث
. باظغًا: "المرتطئ افولى" والاغ  2020آذار    16آذار طع وخعل أولى التاقت إلى افردن واظاعئ شغ    2وبثأت شغ  

ق بما شغعا إغقق طثاطش الصطاسات اقصاخادغئ وشرض الصغعد  تمّبض بثاغئ شرض الاثابغر التضعطغئ واجسئ الظطا
. أطا  2020ظغسان    28آذار واظاعئ شغ    17سطى السفر وأخغرًا تزر حاطض لطئطث ضّطه. وصث بثأت المرتطئ افولى شغ  

غر  ، وضاظئ ُطساعّقً لطاثفغش طظ الاثاب2020تجغران    3ظغسان واظاعئ شغ    29"المرتطئ الباظغئ"، شصث بثأت شغ  
. وصث ُجمح شغعا لمسزط الصطاسات الاةارغئ واقصاخادغئ  19  –الاغ اتثثتعا التضعطئ لطتث طظ اظاحار ضعشغث  

بالسعدة إلى طجاولئ سمطعا حرغطئ الاجام الساططغظ شغعا بحروط طسغظئ باإلضاشئ إلى السماح بالمجغث طظ الترضئ  
باثفغ اتسمئ  والاغ  البالبئ"  "المرتطئ  وأخغرًا،  طتاشزات  والاظصض.  بغظ  بالترضئ  وُجمح  شأضبر.  أضبر  الصغعد  ش 

المرتطئ   بثأت عثه  وصث  الاةارغئ.  الصطاسات  طثاطش  شغ  والسمض  الاةّعل  تمثغث جاسات  إلى  باإلضاشئ  الممطضئ 
 تجغران. وشغما غطغ الةثول الجطظغ الثي غئّغظ طثاطش الاثابغر الاغ تط السمض بعا شغ المراتض افربسئ.  4افخغرة شغ  

  

 
  13شغ افردن. ظئثة أولى سظ الاةربئ افردظغئ. اجاثرجئ شغ  19 –). المسرضئ ضث ضعشغث 2020ظغسان   27الامغمغ   (     1

  طظ الرابط:   2020أغطعل 
 /fpubh.2020.00188/fullhttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389 
 

http://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.00188/full
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% 5.2بظاء سطى الاعصسات افجاجغئ لقتاماقت اقصاخادغئ السالمغئ شغ تجغران، جاء الاظئآ باظثفاض ظسئاه  
% طظ الثول بفارات رضعد شغ  92.9.  شغ التصغصئ، ُغاعصع أن غمّر  2  2020شغ إجمالغ الظاتب المتطغ السالمغ شغ  

%  4.2أشرغصغا (طغظا) اظضماحًا طاعصسًا غخض إلى    ظاغةئ لطةائتئ. وجعف غحعث إصطغط الحرق افوجط وحمال  2020
 ) العجطى  بسث أوروبا وآجغا  بالباً  بالظسئئ لفردن،  7.2%)، وبسث  4.7وبعثا غأتغ ترتغئه  القتغظغئ.  % شغ أطرغضا 

وعع   أول اظضماش    2020% شغ  3.7-غاعصع خظثوق الظصث الثولغ أن غخض ظمع إجمالغ الظاتب المتطغ التصغصغ  
 .19893الظاتب المتطغ طظث شغ إجمالغ 

غثق عثا ظاصعس الثطر بالظسئئ لطظمع اقصاخادي والاظمغئ شغ افردن. وطع ذلك، شإن افردن طآّعض لمعاجعئ 
عثه افزطئ والاخّثي لعا بحضض جغث بفدض الاطعر الثي حعثه شغ السصث الماضغ. شغ التصغصئ، لصث اتاض افردن  

.   2020ولغ لطثول السحرغظ افشدض أداء شغ تصرغر "طمارجئ افسمال" لسظئ  طرتئئ طاصثطئ سطى صائمئ الئظك الث
والمثشعسات   اإلسسار،  صاظعن  طبض  المالغئ  المساطقت  لاظزغط  جثغثة  تحرغسات  بإخثار  طئاحرة  ارتئط عثا  وصث 

سطى    19- غث. لثا غصعدظا عثا إلى طعضعع عثا الاصرغر. طاذا ضان أبر جائتئ ضعش 4الرصمغئ، والمحارغات الساطئ  
الئظغئ المالغئ الرصمغئ الاتاغئ شغ افردن؟ وطاذا ضان أبر الئظغئ المالغئ الرصمغئ الاتاغئ سطى الصاال ضث جائتئ  

 ؟19 – ضعشغث 

 
 طظ الرابط:  2020أغطعل  13: سالط طاشغر  (غغر طآّرخ) اجاثرج شغ 19 –آشاق اقصاخاد السالمغ أبظاء جائتئ ضعشغث      2
-changed-a-pandemic-19-covid-the-during-outlook-economic-global-bank.org/en/news/feature/2020/06/08/the -https://www.world

world 

 ww.imf.org/en/Countries/JORhttps://w from طظ الرابط: 2020أغطعل  13افردن وخظثوق الظصث الثولغ. (غغر طآرَّخ) اجاثرج شغ     3
طظ الرابط:  2020أغطعل  13) اجاثرج شغ افردن: لمتئ ساطئ (غغر طآّرخ –تصرغر الئطثان     4

https://www.worldbank.org/en/country/jordan/overview 

http://www.imf.org/en/Countries/JOR
http://www.worldbank.org/en/country/jordan/overview
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  :الةجء افول
وضع الثثطات المالغئ الرصمغئ والحمعل المالغ 

19 –شغ افردن صئض جائتئ ضعشغث    
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أعمغئ الثثطات المالغئ    5، أدرك افردن طظ خقل رؤغاه واجاراتغةغاه العذظغئ  19-ذعغًق صئض بثء أزطئ ضعشغث  
لطظمع والاطعغر المساثام لقصاخاد افردظغ. شصث سّئرت الممطضئ طظ خقل وبغصئ حاططئ سظ الاجاطعا بإظحاء الئظغئ  

لعخعل إلى الثثطات المالغئ وتتسغظ عثا العخعل لفردظغغظ  الاتاغئ القزطئ بتغث تآّدي إلى الاعجع شغ ظطاق ا 
، والثي  6  2014جمغسًا. ولصث تخادف عثا طع الظاائب العاردة شغ تصرغر المآحر المالغ السالمغ لطئظك الثولغ لسام  

غئ  طحمعلعن طالغًا. طظث ذلك التغظ، ُبثلئ صخارى الةععد العذظ  15% شصط طظ افردظغغظ شعق جظ  24.6صّثر أن  
لجغادة الحمعل المالغ شغ الممطضئ طظ خقل تطعغر الئظغئ المالغئ الرصمغئ الاتاغئ وتسجغج المسرشئ المالغئ وتصئض  

  .جضان افردن لعا

 19  - الحمعل المالغ شغ افردن صئض ضعشغث  

ان الئالشغظ  ) ظسئئ الحمعل المالغ لطسض2017تتثد بغاظات المآحر المالغ السالمغ لطئظك الثولغ افضبر تثابئ ( 
. وطع ذلك، شإن اخاققت السثالئ الظاحؤئ سظ اإلصخاء المالغ ق  7% طظ الئالشغظ  42) شغ افردن بـ  15(شعق جظ  

تاعزع بالاساوي سئر المةامسات المعّمحئ شغ افردن. شغ التصغصئ، سظثطا ظشعص بسمص أضئر شغ ظسإ الحمعل  
  .الثثطات المالغئ الرصغمئ واجاسمالعا  المالغ، تزعر لظا تئاغظات سالغئ شغ العخعل إلى

ظتع غغر طاساو   افردن سطى  طالغئ رجمغئ شغ  اطاقك تساب شغ طآجسئ  تاعزع ظسإ  المبال،  سطى جئغض 
طمظ لثغعط تساب شغ طآجسئ طالغئ   15، ضاظئ ظسئئ الرجال شعق جظ  2017بمتاذاة الفةعات الةظثرغئ. شغ  

جمغئ. غضّرس  جظئ ضان لثغعظ تساب شغ طآجسئ طالغئ ر  15% طظ الظساء شعق  27% شغ تغظ أن  56رجمغئ  
ظصطئ طؤعغئ افردن ضأسطى بطث ذي شةعة جظثرغئ سطى طساعى السالط طظ تغث اطاقك تساب طالغ.   29شرق الـ  

% طصابض  33إلى  2014تغث وخطئ ظسئئ الرجال شغ سام  2017و 2014باإلضاشئ إلى ذلك، شصث ظمئ الفةعة بغظ 
ظصطئ طؤعغئ. سطى الرغط    18رجمغئ أي بفارق  % بالظسئئ لطظساء طظ تغث اطاقك تساب شغ طآجسئ طالغئ  16

المالغ، تحغر   الحمعل  المطتعظئ شغ  والجغادة  برّطاه  الصطاع  المالغئ شغ  الثثطات  الاغ حعثتعا  الاطعرات  طظ 
وجث   إلغعا.  والعخعل  المالغئ  الثثطات  سطى  السبعر  تغث  طظ  افردن  لظساء  بالظسئئ  طاراجع  واصع  إلى  الئغاظات 

ك) سطى المآجسات المالغئ الاغ غماطك افحثاص تسابات شغعا أن طسزط المآجسات الثاخطئ  اجاطقع أجرته (جعبا
لط تطرح أغئ طظاةات لاطئغئ اتاغاجات السمقء طظ الظساء. شغ التصغصئ،    –طع اجابظاءات صطغطئ    –شغ اقجاطقع  

زالئ تثور شغ شطك  المآجسات طا  الاغ تطرتعا بسخ  المظاةات  المالغئ    عظاك حرغتئ أجاجغئ طظ  اقتاغاجات 
. لثا، اتدح أن بمئ خطًق شغ اقتخال العادف بغظ  8الظمطغئ لطمرأة والاغ ق غمضظ تسمغمعا سطى طسزط الظساء  

الصطاع المالغ وسمقئه طظ الظساء وعع طا أبسث ججءًا ق بأس به طظ ظخش سثد جضان افردن سظ اقظثراط شغ  
  .الصطاع المالغ الرجمغ

اخرة وتسجغج أعمّغئ اقتخال طع السمقء والمسافغثغظ، دخطئ (جعباك) شغ حراضئ طع خظثوق  شغ طتاولئ لمظ
طحارغع المرأة السربغئ إلجراء تةربئ رصمغئ بعثف الاعخض إلى شعط أشدض لطمسعصات الاغ تسارض ذرغص المرأة 

"طظ  المثرجات:  تصرغر  افردن. وشغ  الرصمغئ شغ  المالغئ  الثثطات  إلى  العخعل  الممارجئ:    طظ تغث  إلى  العخعل 
 

date/report-us/by-http://inform.gov.jo/en-طظ الرابط:  2020أغطعل  9). اجاثرج شغ 2015: رؤغا واجاراتغةغئ وذظغئ. ( 2025افردن     5
2025-cleid/247/jordan -ls/artidetai 

   /https://globalfindex.worldbank.orgطظ الرابط:  2020أغطعل  9غر طآرخ). اجاثرج شغ غالخفتئ الرئغسغئ: المآحر السالمغ (     6
: صغاس الحمعل  2017). صاسثة بغاظات المآحر المالغ السالمغ لطئظك الثولغ 2018ضاظئ دغمغرجغعش والئظك الثولغ، عغؤئ الظحر. (    7

 globalfindex.worldbank.org/index.php/#about_focus//:المالغ وبعرة الاضظعلعجغا المالغئ. واحظطظ دي جغ: طةمعسئ الئظك الثولغ. الرابط: 
). سّمان: الحرضئ افردظغئ 2020ظزرة ساطئ سطى الاتعل الرصمغ لطمآجسات المالغئ شغ افردن (ظسثئ طضررة). ( الاتعل:  ساخفئ    8

  فظزمئ الثشع والاصاص (جعباك). الرابط:
 _http://www.jopacc.com/ebv4.0/root_storage/en/eb_list_page/a_storm_to_transformation_digital_transformation_of_fis_report_2020

(may_2020).pdf 
 

http://inform.gov.jo/en-us/by-date/report-details/arti-
http://inform.gov.jo/en-us/by-date/report-details/arti-
http://www.jopacc.com/ebv4.0/root_storage/en/eb_list_page/a_storm_to_transformation_digital_transformation_of_fis_report_2020_
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العادف   المالغ  الابصغش  أن  ُوجث  افردن"،  شغ  واجاثثاطعا  الرصمغئ  المالغئ  الثثطات  إلى  المرأة  وخعل  تصّخغ 
لعظ.   الماعشرة  المالغئ  الاضظعلعجغا  تطعل  إلى  العخعل  تغث  المرأة طظ  لامضغظ  رئغسغ  سظخر  والاحارضغ عع 

طظ الظساء عع طظ السعاطض المعمئ   غ الصطاع المالغ ووجعد العضقءباإلضاشئ إلى ذلك، لعتر أن تمبغض المرأة ش
 . 9لامضغظ الظساء طظ خقل الثثطات المالغئ الرصمغئ  

، شصط 2017لغج وضع الحئاب بأشدض تغث أظعط غساظعن الترطان ذاته ضالمرأة شغ عثا الصطاع؛ شفغ    
% طظ  51ساباً شغ طآجسئ طالغئ رجمغئ طصارظئ بـ  جظئ) اطاطضعا ت   24إلى    15% طظ الئالشغظ الحئاب (شغ سمر  25

شغ المآحر المالغ السالمغ لطئظك الثولغ، اتسسئ الفةعة    2017و    2014. ووشص بغاظات  24الئالشغظ شعق جظ  
   2014% شصط طظ الحئاب الغاشسغظ ضان لثغعط تساب شغ  12بغظ الئالشغظ افضئر جّظًا والحئاب الغاشسغظ تغث  

لئالشغظ افضئر جّظًا. وشغ طتاولئ لاصطغص عثه الفةعة وخطص المجغث طظ "ذوي الثئرة المالغئ"  % طظ ا32طصارظئ بـ  
شغ أوجاط الحئاب افردظغ، أذطص الئظك المرضجي افردظغ بالاساون طع (إظةاز) وعغ طظزمئ غغر تضعطغئ الئرظاطب 

ذالإ وذالئئ    350,000غئ لما غصرب طظ  العذظغ لطابصغش المالغ والثي أدخض البصاشئ المالغئ إلى المظاعب الثراج
(طظ الخش السابع وتاى الخش التادي سحر) شغ المثارس التضعطغئ والثاخئ. غسّرف عثا الئرظاطب والثي عع ججء  
طظ اقجاراتغةغئ العذظغئ لطحمعل المالغ الاغ غسامثعا الئظك المرضجي افردظغ سطى أخقصغات السمض افجاجغئ، 

ع، وضغفغئ العخعل إلى المآجسات المالغئ واقجابمارغئ ووضع الثطط المالغئ وخطط  وذرغصئ تأجغج المحارغ
وبتطعل  10افسمال ضضض  لثى جمغع 2020.   الثراجغئ  المظاعب  المالغئ شغ  البصاشئ  إدخال  إلى  المئادرة  ، تعثف 

لشع الماتثة  افطط  لمظزمئ  تابسئ  أو  الممطضئ جعاء ضاظئ خاخئ، تضعطغئ، سسضرغئ  ث وتحشغض المثارس شغ 
 11  .القجؤغظ الفطسطغظغغظ (افوظروا) 

 الةععد والمئادرات العذظغئ المعّجعئ إلى الثثطات المالغئ الرصمغئ 

اقصاخادغئ واقجاماسغئ  الاظمغئ  إلى  المعجعئ  الممطضئ  المالغ طضاظئ طتعرغئ ضمظ أولعغات  الحمعل  اتاض 
إلى ذرح   المرضجي شغ إذارعا  الئظك  الحمعل  والاغ طّعث  لجغادة  والمئادرات  والاسطغمات  السغاجات  السثغث طظ 

 .المالغ ضمظ جمغع حرائح المةامع افردظغ

إلى تسجغج  2015شغ   الصاظعن  العزراء. غعثف  اإللضاروظغئ وواشص سطغه طةطج  المساطقت  ، تط تصثغط صاظعن 
ا الممطضئ طظ خقل تعضغح اإلذار  الثثطات شغ  اإلظارظئ الاةارة اإللضاروظغئ ورصمظئ  لصاظعظغ إلجراء افسمال سئر 

(أوظقغظ) أو إبرام السصعد سئر وجائض اقتخال اإللضاروظغئ. باإلضاشئ إلى ذلك، غسطغ الصاظعن لطسةقت اإللضاروظغئ  
بالسةقت طظ خقل   الثاخئ  اقلاجاطات  تظفغث  الثطّغئ.  وسطغه، غمضظ  لطعبائص  المسطاة  ذاتعا  الصاظعظغئ  الصغمئ 

اإل الصاظعن الاعبغص  أطظغئ وشظّغئ طسّغظئ. جاء ذرح عثا  السةقت طاططئات  لضاروظغ حرغطئ أن تساعشغ عثه 
لغضعن بمبابئ سقطئ طمّغجة شغ رتطئ الرصمظئ شغ افردن وبثاخئ أّظه غمّبض إظةازًا طفخطغًا شغ رتطئ الاتّعل الرصمغ  

ظغئ لطئثء شغ تصثغط الثثطات المالغئ الرصمغئ الاغ تسغر بعا المآجسات المالغئ تغث اطاطضئ طظ خقلعا أداة صاظع 
. باإلضاشئ إلى ذلك، طّضظ عثا الصاظعن الئظك المرضجي افردظغ طظ إخثار تسطغمات الثشع سئر العاتش  12لسمقئعا  

 
 فظزمئ الاصاص والثشع). سّمان: الحرضئ افردظغئ 2020تةارب رصمغئ: طظ العخعل إلى الممارجئ (طضرر). (    9

http://www.jopacc.com/ebv4.0/ root_storage/en/eb_list_page/digital_experiments_report_english.pdf 
 طظ الرابط:  2020أغطعل  6). طئاتث البصاشئ المالغئ اإللجاطغئ شغ افردن. اجاثرج شغ 2016ضاظعن افول  11ك. بغغار (   10

https://themedialine.org/ news/mandatory-financial-literacy-courses-jordan/ 

طثرجئ خاخئ   3,387اعب الثراجغئ لثى  ). إضاشئ طئتث البصاشئ المالغئ إلى المظ2016ضاظعن افول    5ل. السجة (     11
الرابط:    2020أغطعل    6وتضعطغئ. اجاثرج شغ   -https://www.jordantimes.com/news/local/financial-education-addedطظ 

curricula-3387-private-public-schools 

 بحأن المساطقت اإللضاروظغئ. الرابط:    2015) لسام  15). الصاظعن رصط ( 2015أغار    17رئاجئ العزراء، الممطضئ افردظغئ العاحمغئ. (   12
https://www.ilo.org/ dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=103025&p_lang=en 

http://www.jopacc.com/ebv4.0/
http://www.jordantimes.com/news/local/financial-education-added-curricula-3387-private-public-schools
http://www.jordantimes.com/news/local/financial-education-added-curricula-3387-private-public-schools
http://www.ilo.org/
http://www.ilo.org/
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 بعثف ضمان الاطعغر اآلطظ لظزام بغؤئ السمض الثاخئ بالظصعد اإللضاروظغئ والمثشعسات الرصمغئ  2017الظّصال لسام  
13. 

ظغسان   صائثًا  2016شغ  طئاحرة  لغخئح  المالغ  لطحمعل  السالمغ  الاتالش  إلى  افردظغ  المرضجي  الئظك  اظدط   ،
إصطغمغًا لسغاجات الحمعل المالغ طظ خقل الاجاطه بإسقن (طاغا) الخادر سظ طظاثى السغاجات السالمغ الثي ظّزمه  

سام   المثضعر  غمض2016الاتالش  طظّخئ  (طاغا)  إسقن  ُغسائر  بأعثاف  .  اقلاجام  خقلعا  طظ  افسداء  لطمآجسات  ظ 
الحمعل المالغ وتظفغث الاشغغرات شغ السغاجات المتطّغئ وطحارضئ الاتثغبات طع حئضئ سمض تّدط المآجسات  

  .افخرى ذات المخطتئ

أتّط الئظك المرضجي افردظغ عثا اقلاجام طظ خقل وضع عثف وذظغ أق وعع رشع ظسئئ الحمعل المالغ إلى  
%  53وشغ العصئ ذاته خفخ الفةعة الةظثرغئ طظ    2020%) طظ بغظ السضان الئالشغظ بتطعل  24.6% (طظ  36.6
 :14%. وبالاالغ، ُوضسئ تسسئ أعثاف لاتصغص ذلك 35إلى 

 ،  2017وضع طسّعدة اقجاراتغةغئ العذظغئ لطحمعل المالغ شغ خغشاعا الظعائغئ شغ ظعاغئ  .1

خغاغئ المئادئ الاعجغعغئ الثاخئ بالثثطات المالغئ الرصمغئ وتماغئ طساعطضغ الامعغض افخشر بتطعل   .2
 ، 2017الربع افول طظ 

لتالغ شغ افردن لطخفعف طظ السابع إلى طعاخطئ صغادة برظاطب الابصغش المالغ ضمظ المظعاج المثرجغ ا  .3
 ، 2020التادي سحر بتطعل  

 ، 2018تسجغج صابطغئ الاحشغض الئغظغ بغظ أظزمئ الثشع شغ الممطضئ شغ ظعاغئ  .4

 ضمان الظمع الفاسض والمسآول لصطاع الامعغض افخشر شغ إذار الظزام المالغ الرجمغ، .5

 سطى الثثطات المالغئ الرصمغئ،  تمضغظ القجؤغظ وغغر افردظغغظ طظ التخعل .6

 ضمان تعشغر بغؤئ تحرغسغئ وتظزغمغئ طمّضظئ لطثثطات المالغئ الرصمغئ،  .7

لطحمعل   .8 السالمغ  الاتالش  المالغ بتغث تاماحى طع حئضئ  الحمعل  بغاظات  تتثغث وجائض جمع وصغاس 
 ، 2018المالغ إلظااج طآحرات طصارظئ بتطعل 

( زغادة وخعل الحئاب شغ افرد .9 المالغ  طظ الحئاب جظعغًا    25,000جظئ) لسثد    22  –   15ن إلى الحمعل 
  .2020بتطعل 

المرضجي افردظغ  2017شغ    الاجاطه بإسقن طاغا    –، أذطص الئظك  اقجاراتغةغئ العذظغئ لطحمعل    –شغ إذار 
غئ حاططئ جاطسئ . وطظ خقل عثه اقجاراتغةغئ، صام الئظك بالاأجغج قجاراتغة2020  –  2018المالغ لطسظعات  

لجغادة الحمعل المالغ والاغ أخثت باقسائار طثاطش الصطاسات ضمظ ظزام الئغؤئ المالغئ شغ افردن. وصث تّثدت  
)  2) الصعاظغظ والاحرغسات والاسطغمات، ( 1اقجاراتغةغئ أربسئ طةاقت حاططئ ضسظاخر تمضغظغئ لطحمعل المالغ: ( 

) الاضظعلعجغا المالغئ. وصث عثشئ اقجاراتغةغئ إلى  4ساعطك المالغ، و ( ) صثرات تماغئ الم 3الئغاظات والئتعث، ( 

 
والاغ ُسّثلئ  2017، طسّثلئ وشصاً لاسطغمات سام 2013). تسطغمات الثشع اإللضاروظغ لسام 2017تجغران  1الئظك المرضجي افردظغ. (    13

-https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/24ab593c. الرابط:  2017ران تجغ 1) باارغت 116/2017تئساً لصرار طةطج اإلدارة رصط ( 
e6da-4247- 9a6c-7644b996d2f2.pdf 

). الئظك المرضجي افردظغ غئثي الاجاطاً جرغؤاً بالبصاشئ المالغئ شغ إذار  2016تحرغظ الباظغ   11الاتالش السالمغ لطحمعل المالغ. (    14
  إسقن (طاغا) وتعشغر الحمعل المالغ لقجؤغظ والظعع اقجاماسغ وتمضغظعط طظ التخعل سطى الثثطات المالغئ الرصمغئ وبغاظاتعا.  اجُاثرج

-https://www.afi-global.org/news/2016/11/central-bank-jordan-makes-bold-maya-commit- ment-financialطظ الرابط:  2020طعل أغ 6شغ 
literacy-access-refugees  

http://www.afi-global.org/news/2016/11/central-bank-jordan-makes-bold-maya-commit-


 

14 
 

 ) المالغ افردظغ:  الصطاع  الامضغظغئ سطى بقبئ طةاقت وأدوات شغ  السظاخر  ( 1تطئغص عثه  الامعغض افخشر،   (2  (
 ) و  الرصمغ،  تسس3الامعغض  الصطاسات،  عثه  تمضغظ  خقل  وطظ  والماعجطئ.  الخشغرة  المظحآت  تمعغض  ى  ) 

أربع   قجاعثاف  العاصع  أرض  سطى  إظةازعا  الممضظ  طظ  الاغ  المظاةات  طثاطش  لطرح  تبغباً  جسغًا  اقجاراتغةغئ 
 % افصض وخعًق والظساء والقجؤغظ والحئاب) لاتصغص الحمعل المالغ. 40طةمعسات أجاجغئ طساعثشئ ( 

ظثا غغاج غاغاعا ذرح طئادرة  ، وّصع الئظك المرضجي افردظغ اتفاصغئ طع طآجسئ بغض وطغط2018شغ حئاط  
ططغعن   3الظصعد اإللضاروظغئ لطامضغظ وطصّرعا الئظك المرضجي افردظغ. تاضعن عثه المئادرة طظ خظثوق بصغمئ  

دوقر لثسط العثف المامّبض بامضغظ الفؤات المسادسفئ شغ افردن طظ العخعل إلى الثثطات المالغئ. تسمض عثه  
ترجمئ   سطى  جععرعا  شغ  إلى المئادرة  باإلضاشئ  لطاشغغر  ظزرغئ  اصارتئ  إذ  العاصع  أرض  سطى  برحطعظئ  طئادئ 

المسادسفغظ   وافردظغغظ  لقجؤغظ  التغاة  ظعسغئ  باتسغظ  المامبطئ  رجالاعا  لاتصغص  افعثاف  طظ  طةمعسئ 
  والمةامسات المدغفئ شغ افردن باإلضاشئ إلى تمضغظ عثه الفؤات جمغسًا طظ الخمعد أضبر شأضبر. وتظطعي عثه 
الثشع،   المظاةات والثثطات، وتضظعلعجغا  اقتادان والاسرغع، وتطعغر  رئغسغئ عغ:  المئادرة سطى جئع وظائش 
واضاساب   المآجسغ،  والاطعغر  المساعثشئ،  الفؤات  إلى  والعخعل  والحراضات  المالغئ،  والاعسغئ  والابصغش 

) تعشغر 2) تمعغض المظح، ( 1طاظفغث: ( المسرشئ وظحرعا. وعغ تمارس عثه العظائش طظ خقل أربع أدوات رئغسغئ ل
) خئراء الصطاع والصثرات الئتبغئ. وشغ  4) ضماظات الثْغظ وتصعق المطضغئ واقئامان، و ( 3الخقتغات والمساتئ، ( 

، وّصسئ المئادرة اتفاصغاغظ لاتصغص عثه افعثاف: أولعا طع الحرضئ افردظغئ فظزمئ الثشع  2019تحرغظ افول  
ألش دغظار أردظغ لاةعغج شروع طضاإ الئرغث افردظغ    30.5والاغ جاءت سطى حضض طظتئ بصغمئ  والاصاص (جعباك)  

الشثاء   برظاطب  سمض  تغسغر  أجض  طظ  اإللضاروظغئ  لطظصعد  الرئغسغغظ  العضقء  بمبابئ  لاضعن  المفرق  طتاشزئ  شغ 
ا  اقتفاصغئ  أطا  الاغ غصعم بعا.  المسعظئ اإلظساظغئ  لباظغئ، شصث ضاظئ طع خظثوق  السالمغ وتغسغر سمطغئ تعزغع 

ألش دغظار أردظغ لثسط جععد الخظثوق شغ رصمظئ المساسثات    620المسعظئ العذظغئ وتضعظئ طظ طظتئ بصغمئ  
الظصعد اإللضاروظغئ لطامضغظ ظعةًا  15ألش طظافع    100الظصثغئ لتعالغ   المئادرات، ُتسائر طئادرة  . طظ خقل عثه 

   .أظعا تعّشر إذار سمض واضتًا لئرظاطب طساسثة سالمغ بإدارة وذظغئ (طتطغئ)  شرغثًا طظ ظعسه لطامعغض الاظمعي إذ

لطامضغظ أعمغئ سزغمئ  الظصعد اإللضاروظغئ  المالغ وطئادرة  العذظغئ لطحمعل  أضفئ ضضٌّ طظ اقجاراتغةغئ 
ا المرضجي  الئظك  أظحأ  المساثام. وبالاالغ،  المالغ  الحمعل  إلى  العخعل  المالغئ شغ  فردظغ خظثوق  لطاضظعلعجغا 
. العثف  2018أدوات اقخائار أو طا غسرف بالخظثوق الرططغ الاظزغمغ لطاضظعلعجغا المالغئ تغث ُأذطص شغ حئاط  

الرططغ عع تعشغر بغؤئ تةرغئغئ آطظئ وطظدئطئ قخائار اقباضارات المطّعرة تثغباً شغ طةال   الرئغسغ لطخظثوق 
الاظزغم الخظثوق  شعثا  المالغئ.  المعظغ  الاضظعلعجغا  واإلرحاد  المططعب  الاعجغه  غعشر  المالغئ  لطاضظعلعجغا  غ 

لمصّثطغ الططئات لطعخعل إلى طثاطش تاضظات الاضظعلعجغا واقباضار شغ افردن دون تتّمض أغئ تضالغش صاظعظغئ  
سطغعط  أولغئ أو الثدعع لةمغع الماططئات الاظزغمغئ والرصابغئ. وسطغه، غثسط عثا الخظثوق المحارضغظ إذ غعّشر  

الضطفئ والعصئ القزطغظ لثخعل السعق. باإلضاشئ إلى ذلك، غتزى المحارضعن الثغظ غةاازون تةربئ "الخظثوق  
 . 16الرططغ" برساغئ الئظك المرضجي افردظغ طظ خقل الخظثوق افردظغ لطرغادة  

لاثطش جطفعا طةطج المثشعسات العذظغ ولاآول إلغعا أخعله وطعاطه. ضان   2017ُأظِحؤئ (جعباك) شغ  
طةطج المثشعسات العذظغ عغؤئ اجاحارغئ لطئظك المرضجي افردظغ تمّبض الصطاع المخرشغ افردظغ ضضض وطظ  

طئ لطئظك الثولغ إلى افردن، تصرر  طعاطه تطعغر الئظغئ المالغئ الرصمغئ الاتاغئ شغ افردن. وشغ أسصاب بسبئ حاط
 

الئظك المرضجي افردظغ (غغر طآرخ). الئظك المرضجي افردظغ غعصع اتفاصغاغظ بعثف تسجغج الحمعل المالغ شغ إذار طئادرة الظصعد  15   
طظ الرابط:    2020أغطعل  6غئ لطامضغظ والاغ ترساعا طآجسئ بغض وطغطظثا غغاج (بغان ختاشغ). اجُاثرج شغ اإللضاروظ

https://www.cbj. gov.jo/DetailsPage/CBJEn/NewsDetails.aspx?ID=264  
غا المالغئ. الرابط:   الئظك المرضجي افردظغ (غغر طآرخ). خظثوق اقخائارات (الخظثوق الرططغ) الاظزغمغ لطاضظعلعج 16    

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/9328fddf-3f3d-40d8-9ed3-d98b- bc89db20.pd 
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لطثشع   الاتاغئ  الئظغئ  تطعغر  سطى  جععدعا  ترّضج  طساصطئ  حرضئ  إلى  العذظغ  المثشعسات  طةطج  غاتّعل  أن 
والاصاص شغ افردن. وسطغه، تعثف اقجاراتغةغئ افولى لـ (جعباك) إلى تتصغص عثف سالغ المساعى أق عع إغةاد 

الةمغع وُتسعط شغ تتصغص الحمعل المالغ شغ افردن وخعًق إلى اصاخاد رصمغ.    تطعل دشع حاططئ واباضارغئ تفغث
لاتصغص عثا العثف، اتثثت اجاراتغةغئ (جعباك) افولى حضض ظزرغئ لطاشغغر طرتضجة سطى خمسئ طتاور اجاراتغةغئ 

غئ الرصمغئ الاتاغئ رئغسغئ غمضظعا طظ خقلعا الاثخض والمبابرة شغ طساسغ الحمعل المالغ وتتسغظ الئظغئ المال 
  :شغ افردن 

طاابسئ   .1 ذاته  العصئ  وشغ  واجاثثاطعا  واسامادعا  الرصمغئ  الثشع  أظزمئ  إلى  العخعل  ظسئئ  زغادة 
  .اقتاغاجات المساصئطغئ لطسمقء والحرضاء والةعات ذات المخطتئ 

مض الثاخئ بالاضظعلعجغا  تتسغظ الئظغئ الاتاغئ والمظاةات الرصمغئ والمظّخات الرصمغئ شغ ظزام بغؤئ الس  .2
المالغئ. وطظ خقل رشع جعّغئ الاطعغرات الاضظعلعجغئ والساطئ شغ طةاقت الثثطات المالغئ والمثشعسات، تسسى  
بغظ   الئغظغ  الاحشغض  وصابطغئ  المعبعصغئ،  وزغادة  الرصمغئ،  بالمثشعسات  المرتئطئ  الاضالغش  إلى خفخ  (جعباك) 

 .مالغ بحضض أضئر شغ افردن طثاطش افظزمئ ظتع تسجغج الحمعل ال

تتصغص اقطابال وافطان وافطظ وإدارة المثاذر وضحش اقتاغال شغ الصطاع. تعثف (جعباك) إلى تسجغج   .3
 .البصئ شغ الثثطات المالغئ ورشع درجئ طعبعصغاعا 

 .تعضمئ صعغئ وبظاء الصثرات .4

 .بثثطاتعاإظحاء سقطئ تةارغئ لةعباك، وتسعغصعا، والاعسغئ  .5

ُتئرز اقجاراتغةغئ أسقه المساعمات الاغ تسسى (جعباك) إلى تتصغصعا لطمةامع افردظغ والحمعل المالغ. شمظ  
الرصمغئ   المالغئ  الئظغئ  تسجغج  إلى  (جعباك)  الةثغثة والتالغئ، تسسى  الثشع والاصاص  أظزمئ  خقل ذرح وتحشغض 

الاثخض شغ جععد الاعسغئ والبصغش، وبظاء الصثرات المالغئ الرصمغئ  الاتاغئ شغ افردن. باإلضاشئ إلى ذلك، طظ خقل  
الحراضات شغ   المسرشئ وسصث  وإبرائعا، ودسط ظحر  الئغظغ  الاحشغض  لصابطغئ  المعتثة  المساغغر  الاظمعغئ، ووضع 
المالغ وتحسر  الصطاع  الاطعغر شغ  تطمج  افردظغ  المةامع  إلى ضمان أن جمغع حرائح  الحرضئ  السعق، تسسى 

  .الاصثغر لثلك ب

  الئظغئ المالغئ الرصمغئ الاتاغئ والةعات ذات المخطتئ بعا شغ افردن 

 :الةعات ذات المخطتئ 

  .غماطك افردن ظزاطًا طالغًا ططّعرًا بحضض جغث وغاضعن طظ طةمعسئ طاظعسئ طظ طثاطش الةعات ذات المخطتئ 

) بظعك أجظئغئ. تاخّثر الئظعك صائمئ  8طتطّغًا و ( ) بظضًا  16بظضًا طظعا (   24غاضعن الصطاع المخرشغ طظ   .1
% طظ إجمالغ افخعل شغ الصطاع  93.4القسئغظ شغ الصطاع المالغ شغ افردن تغث بطشئ ظسئئ أخعلعا  

 17 .2018المالغ سام 
) حرضات طرخخئ تعشر خثطات الثشع سئر العاتش  7غاضعن صطاع أظزمئ الثشع سئر العاتش الظّصال طظ (  .2

غسعا طثطةئ شغ الئثالئ العذظغئ لطثشع بعاجطئ العاتش الظصال لدمان الاحشغض الئغظغ شغما  الظصال وجم
  .بغظ جمغع المتاشر اإللضاروظغئ

 
ططثص تصرغر الاصغغط العذظغ لمثاذر غسض افطعال وتمعغض اإلرعاب: الطةظئ العذظغئ لمضاشتئ غسض افطعال وتمعغض اإلرعاب  17     
 2020افردن)  –(سمان 
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تسمض بقث حرضات تتخغض تةار طاثخخئ شغ السعق لامضغظ ودسط صئعل المثشعسات الرصمغئ. وغمضظ   .3
خث غصثطعا  أن  والئظعك  الظصال  العاتش  سئر  الثشع  خثطات  رخخعط  لمصثطغ  بمعجإ  الاةار  تتخغض  طئ 

  .الممظعتئ طظ الئظك المرضجي افردظغ
) طآجسات رجمغئ لطامعغض  9طا زال صطاع الامعغض افخشر شغ افردن شاّغًا بسخ الحغء؛ شعع غاضعن طظ (  .4

  .الماظاعغ الخشر تصثم خثطات اإلصراض إلى افشراد والمةمعسات وطآجسات افسمال
والا .5 الخراشئ  حرضات  طظ  تحّضض  أضبر  إلى  سثدعا  غخض  (   140غ  طظ    256حرضئ  طةمعسئ  أضئر  شرسًا) 

المآجسات المالغئ غغر المخرشغئ. وعغ تصّثم الثثطات الحاططئ لطاتعغقت المالغئ سئر التثود، وخرف  
 .السمقت، باإلضاشئ إلى صغاطعا بثور العضغض لمصثطغ خثطات الثشع سئر العاتش الظّصال

افردظ  .6 الئرغث  صعّغئ طظ  تماطك حرضئ  شغ    310غ حئضئ سمض  وبثاخئ  الممطضئ  أرجاء  شروع شغ طثاطش 
المظاذص الرغفغئ طظعا تغث ق تاعاجث الئظعك وطآجسات الامعغض افخشر. تصعم حرضئ الئرغث افردظغ بثور  
وضغض لطظصعد اإللضاروظغئ ووضغض إلي شعاتغرضط، وتصثم عثه الفروع طظاةات ادخارغئ وإصراضغئ طاظاعغئ 

باإلضاشئ إلى تتعغقت الظصعد وخثطات طالغئ أخرى. عثا طع السطط أن حرضئ الئرغث افردظغ طآجسئ    الخشر 
 .تضعطغئ طساصطئ تتزى بثرجئ سالغئ طظ البصئ شغ أوجاط الحسإ افردظغ 

المالغئ   .7 الئغؤئ  ظزام  شغ  أجاجغغظ  قسئغظ  الثشع  خثطات  وطصثطع  المالغئ  الاضظعلعجغا  حرضات  غثت 
فاوت طظ حرضات ُطمّضظئ لطاضظعلعجغا لحرضات طصثطئ لثثطات ذات صغمئ طداشئ. عثه الرصمغئ، وعغ تا

افسمال ُتضمض ظحاط السعق وصاطئ باتسغظ اقباضار والصغمئ الاغ تتمطعا الثثطات المسروضئ بحضض  
  .ضئغر 

ظمع  ضرغش افردن" عغ حرضئ المسطعطات اقئاماظغئ العتغثة شغ افردن. وصث أخئتئ جعئ تظسغصغئ لط" .8
الساططئ شغ   الخشر  الماظاعغ  اإلصراض  الئظعك وطسزط طآجسات  جمغع  أن  تغث  الممطضئ  اإلصراضغ شغ 
افردن طثطةئ بـ "ضرغش" بخفاعا طجودة لطمسطعطات اقئاماظغئ وطساثثطئ لعا طما غتّسظ طظ الحفاشغئ  

  .وغثفش طظ طثاذر اإلصراض 
لاغسغر تمعغض المظحآت الخشغرة والماعجطئ   تعثف طآجسئ ضمان الصروض إلى تعشغر الدماظات القزطئ .9

الممطعضئ لطصطاع الثاص. أطا طآجسئ ضمان العدائع، شعغ تظّفث وتثغر برظاطةًا حفاشاً لدمان (تأطغظ)  
  .العدائع طظ أجض تماغئ المعدسغظ 

رصمظئ المثشعسات    –سطى اخاقف أظعاسعا    –عظاك طةمعسئ طظّعسئ طظ المظزمات غغر التضعطغئ تثسط   .10
وطغرجغ   GIZ، والعضالئ افلماظغئ    USAIDالممطضئ وعغ تحمض: العضالئ افطرغضغئ لطاظمغئ الثولغئشغ  

 . Mercy Corpsضعر 

  :الظصعد الرصمغئ شغ افردن 

غصارح خظثوق الظصث الثولغ ضمظ جطسطئ المثضرات بحأن الاضظعلعجغا المالغئ الخادرة سظه إذار سمض (الحضض  
تخظغش طثاطش وجائض الثشع وطصارظاعا طع بسدعا الئسخ. وغاط عثا طظ خقل تتثغث أربع  ) غمضظ طظ خقله  1

 :18خخائص لعجغطئ الثشع

الثشع   .1 وجائض  تسعغئ  تاط  والتاجات.  المطالئات  الثشع:  وجائض  طظ  ظعسغظ  السمض  إذار  غسّرف  الظعع: 
المساظثة إلى التاجات شعراً دون تئادل لطمسطعطات طا دام أذراف المساططئ غرون أن التاجئ طحروسئ. أطا 

طعجعد صغمئ  سطى  ططالئئ  تتعغض  إلى  شاحغر  المطالئئ،  إلى  المساظثة  الثشع  آخر وجغطئ  طضان  شغ  ة 

 
)، طثضرات 1(  18). ظحأة الظصعد الرصمغئ. طثضرات تعل الاضظعلعجغا المالغئ، 2019آدرغان ذعبغا وطاظسغظغ جرغفعلغ، تعطاجع. (       18

 ). 1(  19، المةطث 15/7/2019الاضظعلعجغا المالغئ، 
 



 

17 
 

إلى   رجعسًا  طتثدة  ضاشغئ  أطعاًق  عظاك  وأن  لطمطالئئ  الختغح  المالك  بأظه  بالثاشع  اقساراف  وتاططإ 
  .المطالئئ وأن جمغع افذراف ذات الخطئ تسّةض الاتعغض

الصغمئ: بالظسئئ لطمثشعسات بمعجإ ططالئات تتثغثًا، تئغظ الصغمئ شغما إذا ضان اجارداد طئطس المطالئئ   .2
عن بصغمئ بابائ أو طاشغرة بالسمطئ بغظما غسامث الفرق بالظسئئ لطعجغطئ المساظثة إلى التاجئ سطى  غض

  .شغما إذا ضاظئ شؤاعا طظ شؤئ التساب المتطغ أو بعتثة تساب خاص بعا 
اإلجظاد: غظطئص اإلجظاد سطى المئالس المساردة طظ المطالئات بابائ الصغمئ شصط وتاخض بدماظئ اجارداد   .3

  .س وشغما إذا ضاظئ التضعطئ تسظثه أو أظه ضمظ طمارجات الصطاع الثاص المئط
 الاضظعلعجغا: تعثف عثه السمئ إلى شخض الاسعغئ المرضجغئ سظ تطك القطرضجغئ لعجغطئ الثشع.  .4

 
 

 

طظ خقل إذار السمض عثا، ُغمّغج خظثوق الظصث الثولغ بغظ خمج وجائض دشع طثاطفئ: ظصعد الئظك المرضجي،  
الرصمغئ المحفرة، والظصعد الئظضغئ، والظصعد   اإللضاروظغئ، وظصعد اقجابمار. باطئغص إذار السمض أسقه  والُسمطئ 

سطى ظزام بغؤئ سمض الظصعد الرصمغئ، ظثرج بظاغةئ أق وعغ أن جمغع أظزمئ الثشع الرصمغ شغ افردن تمّبض وجائض 
  .دشع طظ خقل الظصعد الئظضغئ

وجائض  طساعى  رشسئ  صث  الاصطغثغئ  اإللضاروظغئ  الظصعد  أجعاق  أن  طظ  الرغط  المرضجغئ    سطى  الثشع 
والمسظثة طظ الصطاع الثاص واجارداد الصغمئ البابائ (الظصعد اإللضاروظغئ)، إق أن اإلذار الاظزغمغ الثي ُذرتئ  
الظصعد اإللضاروظغئ طظ خقله شغ افردن غةسطعا حضًق طظ أحضال الظصعد الئظضغئ. تاسط الظصعد اإللضاروظغئ شغ  

ا بابئ  اجارداد طئطس  بأظعا  المرضجي  افردن  الئظك  والاغ غسظثعا  إلى ططالئئ  المساظثة  الثشع  لصغمئ، ووجغطئ 
، أخثر الئظك المرضجي افردظغ تسطغمات الثشع والاتعغض اإللضاروظغ طظزمًا بثلك طصثطغ  2017افردظغ. شغ سام  

مقء وسطى  خثطات الثشع وطثغري أظزمئ الثشع وواضساً شغ العصئ ذاته ضعابط طظاجئئ لاصطغض المثاذر سطى الس
الظزام الئغؤغ لطثثطات المالغئ الرصمغئ. طظ خقل ظمعذج الاظفغث عثا لطظصعد اإللضاروظغئ، غمضظ فشراد الحرغتئ 
المسافغثة والاغ تحمض افشراد افضبر إصخاء طظ الظزام المالغ أن غاماسعا بالمساعى ذاته طظ التماغئ واإلحراف 

ع الئظعك. عثه المسألئ ذات أعمغئ تغعغئ تغث أظعا تثفش بحضض ضئغر  الثي غتزى به افشراد الثغظ غاساططعن ط
طظ المثاذر الاغ غاسرض لعا طساثثطع الظصعد اإللضاروظغئ وشغ العصئ ذاته تطرح أداة دشع رصمغئ جثغثة والئظغئ  

   .الاتاغئ لعا 

)، طثضرات  1(  18طثضرات تعل الاضظعلعجغا المالغئ،  ). ظحأة الظصعد الرصمغئ.2019): حةرة الظصعد. المخثر: آدرغان ذعبغا وطاظسغظغ جرغفعلغ، تعطاجع. (1الحضض رصط (
 ).1( 19، المةطث  2019/ 7/ 15الاضظعلعجغا المالغئ، 
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  المثشعسات سئر العاتش الظصال شغ افردن 

  2014ُتسرف بـةعطعبغ وصث أذطصئ رجمغًا شغ افول طظ ظغسان  تحشض (جعباك) الئثالئ اإللضاروظغئ الاغ  
لطمثشعسات   آطظئ  الئّثالئ وجغطئ  ُتمّضظ  اإللضاروظغئ.  المتاشر  المصّثطئ طظ خقل  المالغئ  والثثطات  لطمثشعسات 

غط  اإللضاروظغئ الفعرغئ وُتمّضظ المساثثطغظ طظ اجاثثام أجعجتعط الظّصالئ لاتعغض المثشعسات الفعرغئ ذات الص
الخشغرة. وعثا غحمض دشسات الفعاتغر، والاتعغقت طظ حثص إلى حثص ودشع أبمان المحارغات طئاحرة طظ 
خقل المتاشر اإللضاروظغئ. وُغصّثم طصثطع خثطات الثشع بعاجطئ العاتش الظصال عثه المتاشر بمعجإ الاراخغص 

الظزام طظ   غثفش  وسطغه،  افردظغ.  المرضجي  الئظك  طظ  لعط  طظ  الممظعتئ  وغثفش  الظصثي  الاساطض  إلى  التاجئ 
   .المثاذر المرتئطئ به وغةسطعا شغ التث افدظى

لدمان الاحشغض الئغظغ الاام فظزمئ بغؤئ السمض الثاخئ بالظصعد اإللضاروظغئ وتغسغر تظفغث سمطغات الثشع  
وعغ المظخئ افردظغئ  وصئعل المثشعسات، ُدطةئ حرضات خثطات الثشع بعاجطئ العاتش الظصال طع إي شعاتغرضط  

لسرض وتتخغض الفعاتغر وافعط طظ عثا ضطه عع أن بّثالئ جعطعبغ طثطةئ طع ظزام الاسعغئ اإلجمالغئ الفعري  
تغث الاسعغئ طرضجغئ وتاط شغ ظصعد الئظك المرضجي طظ خقل الئظعك الاغ تةري الاسعغات لمصثطغ خثطات الثشع  

  .بعاجطئ العاتش الظّصال 

 الاصاص اآللغ غرشئ  

بعثف   2015تحرغظ افول    30غرشئ الاصاص اآللغ سئارة سظ ظزام دشع لفشراد (تةجئئ) تط إذقصه شغ  
الثشع لفشراد باإلضاشئ إلى تغسغر وتسرغع تظفغث   المرضجي باإلضاشئ إلى سمقئعط بثثطئ  الئظعك والئظك  تجوغث 

الثائظئ والمثغظئ والمساعمئ شغ تسجغج ضفاءة الظزام المالغ  السثغث طظ تتعغقت الظصعد ذات الصغمئ المظثفدئ  
ظ ظزام غرشئ الاصاص اآللغ طظ إجراء الاتعغقت الثائظئ بغظ افشراد باإلضاشئ إلى طساطقت المثغظ   شغ الممطضئ. ُغمضُّ

رضئ جمغسعا  ) شغ الممطضئ طحا24المئاحرة والمثشعسات سطى حضض تجم. والةثغر بالثضر أن الئظعك الاةارغئ الـ ( 
  .شغ غرشئ الاصاص اآللغ 

 إي شعاتغرضط 

(إي شعاتغرضط) شغ   ضمظّخئ طرضجغئ    2014تجغران    29اظططص الظزام لسرض وتتخغض الفعاتغر إلضاروظغاً 
وأجاجغئ شاسطئ تمّضظ طظ سرض الفعاتغر ودشسعا إلضاروظغًا. ُتسائر عثه المظّخئ أتث افظزمئ افضبر تطعرًا الاغ  

  .غةابغًا شغ طةال المثشعسات الرصمغئ شغ افردن تصصئ تصّثطًا إ

غصعم الظزام باغسغر سمطغئ دشع الفعاتغر وتسرغسعا طظ خقل طثاطش صظعات الثشع طبض شروع الئظعك،  
والخراشات اآللغئ والسمطغات المخرشغئ سئر افجعجة الظصالئ وسئر اإلظارظئ وتطئغصات المتاشر اإللضاروظغئ وشروع  

  .وافضحاك والعضقء. تماطك جعباك عثا الظزام وتحّشطه حرضئ طثشعساتضط الئرغث افردظغ 

 المصاخئ اإللضاروظغئ لطحغضات 

المصاخئ اإللضاروظغئ لطحغضات سئارة سظ ظزام إلضاروظغ لاصاص الحغضات بغظ الئظعك. صئض تظفغث عثه  
.  1997لحغضات غثوغًا تاى السام  المصاخئ شغ العاصع السمطغ، ضان الئظك المرضجي افردظغ غصّثم خثطات تصاص ا

  2007تحرغظ الباظغ    4. وطظ ُبطَّ وشغ  2007وبسث ذلك، اظاصض الئظك المرضجي افردظغ إلى المصاخئ اآللغئ تاى  
تطعرت عثه الثثطئ بتغث غاط تجوغث خثطات المصاخئ اإللضاروظغئ لطحغضات بسرسئ أضئر (شغ الغعم ذاته أو الغعم 

  .اإللضاروظغئ لطحغضات ظزام الاصاص افضئر شغ افردن طظ تغث صغمئ المساطقت وتةمعاالاالغ). وُتسّث المصاخئ 

 الاسعغئ اإلجمالغئ الفعرغئ 
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افردن سئارة سظ ظزام إلضاروظغ طرضجي غةري الاسعغئ اإلجمالغئ شغ    –ظزام الاسعغئ اإلجمالغئ الفعري  
تطعغره شغ   تط  والثي  لعا  التصغصغ  شغه جم2002العصئ  وتظثطب  اإللضاروظغئ شغ  .  والاصاص  الثشع  أظزمئ  غع 

الممطضئ تغث أظه غعثف إلى تعشغر خثطات الاسعغئ لطمثشعسات ذات الصغمئ الضئغرة بغظ الئظعك لاصاخعا جمغسًا. 
غثغر الئظك المرضجي افردظغ ظزام الاسعغئ اإلجمالغئ الفعري تغث تاط الاسعغئ طظ خقل تسابات الئظعك المعجعدة  

رضجي افردظغ. وسطغه، ُغسائر عثا الظزام أتث سظاخر الئظغئ الاتاغئ افضبر أعمغئ بغظ أظزمئ افردن  لثى الئظك الم 
   .شغ جعق المال

، أذطص الئظك المرضجي افردظغ خثطئ الاسعغئ اإلجمالغئ الفعرغئ والاغ ضاظئ افولى طظ  2015آذار    15شغ  
شغ الاراجض. وسظث تخمغط الظزام الةثغث، ُأخثت    20022جو  ظعسعا شغ المظطصئ والباظغئ سالمغاً قساماد طسغار آغ 

المساغغر الثولغئ المالغئ والاصظغئ الاغ أوخئ بعا جمغع المآجسات السالمغئ الرئغسغئ طبض الئظك الثولغ وبظك  
  .الاسعغات الثولغئ بسغظ اقسائار 

  جع ظئ وحئضئ الحرق افوجط لثثطات الثشع (طغئج ظئ) 

سئار ظئ  وطغئج  ظئ  افردن وعغ  جع  الرائثة شغ  المثشعسات  تتخغض  بّثالاغظ تحشطعما حرضات  ة سظ 
وحئضئ الحرق افوجط لثثطات الثشع (طغئج)، سطى الاعالغ. تسمح عاتان الئثالاان   (NI) افردن   –الحئضئ الثولغئ  

لضض ظعع طظ أظعاع  بالاحشغض الئغظغ الضاطض بغظ الخراشات اآللغئ والئظعك طظ خقل ضمان دسط ضض الخراشات اآللغئ  
الئطاصات وضض سقطئ طظ السقطات الاةارغئ لئراطب الثشع جعاء ضاظئ الئطاصئ خادرة شغ افردن أو خارجه بعثف  

  .تسزغط السائث سطى اقجابمار شغ الخراشات اآللغئ 

الثثطات   الاغ غحعثعا صطاع  الاطعرات  اآللغئ بسرسئ شغ افردن وذلك لمعاضئئ  الخراشات  غرتفع سثد 
لمالغئ وزغادة ظصاط العخعل قجاغساب السثد الماجاغث طظ طساثثطغ الخراشات اآللغئ. شصث وخض سثد الخراشات  ا

. تظاحر عثه الخراشات شغ جمغع  2018آلئ شغ ظعاغئ    1,927طصارظئ بـ    2019آلئ شغ ظعاغئ    2,017اآللغئ إلى  
%)،  9.9اخمئ سّمان، تطغعا طتاشزئ إربث ( % طظ عثه الخراشات شغ الس66.4طظاذص الممطضئ تغث تعجث طا ظسئاه  

%). غسّطط عثا الدعء سطى تئاغظ رئغسغ شغ العخعل إلى الظصاط المالغئ الاغ تسمض بالطمج  6.3بط طتاشزئ الجرصاء ( 
  .شغ المظاذص الرغفغئ طصارظئ بالتدرغئ طظعا

ى بطاصات ائاماظغئ  وغحعث افردن ظمعًا شغ صئعل طثشعسات الئطاصات، تغث غتخض ضض سمقء الئظعك سط
لسمطغات أجعجة الخراف اآللغئ وسمطغات ظصاط الئغع، ضما غمضظ لسمقء الظصعد اإللضاروظغئ إخثار بطاصئ طثشعسئ  
طسئصًا طخاتئئ لطمتفزئ اإللضاروظغئ. وطع زغادة الططإ سطى المثشعسات الرصمغئ شإن الئغظئ الاتاغئ لظصاط الئغع 

 شغ ظمع طسامر.
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  :الباظغالةجء   
ةائتئ لاجاةابئ الثثطات المالغئ شغ افردن 

19 –ضعشغث   

20 
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، أخئح طظ العاضح أن  19  – طع اتثاذ الثول تعل السالط تثابغر التماغئ لسضاظعا طظ اظاحار جائتئ ضعشغث  
تاّدًا سطى اقصاخادات  عثه الةائتئ تتمض طسعا طا عع أضبر طظ طةرد سعاصإ تطال الختئ الساطئ. شصث أتثبئ أبرًا  

افجاجغئ طظ  الحرغتئ  أن  باقسائار  آخثغظ  افردن،  الظصث. وشغ  واجاثثام  المالغئ  الثثطات  وبثاخئ  والثثطات 
المةامع افردظغ غغر صادرة سطى العخعل إلى الثثطات المالغئ الرجمغئ، حّضض العخعل إلى الثثطات المالغئ تتّثغًا  

السمطغات المظفثة ظصثًا. واتاض تظزغط العخعل إلى الثثطات المالغئ وذرح براطب ططتعظاً خقل التزر تغث تعصفئ  
الثسط المالغ وبراطب الامعغض خقل اإلغقق أسطى جّطط افولعغات لطتضعطئ شغ الاخّثي لطةائتئ. وصث أسطظ افردن 

ئ لسحرة أغام لافاح بسثعا  آذار طسطظًا إغقق المآجسات الساطئ والثاخئ وافسمال المضائغ  18تالئ الطعارئ شغ  
المآجسات المالغئ ججئغاً وتئثأ باصثغط خثطاتعا المالغئ تثرغةغاً إلى أن اظاعى التزر والترضئ المتثودة شغ بثاغئ  

 .2020تجغران 

اتاطئ الثثطات المالغئ الرصمغئ وتتثغثًا المتاشر اإللضاروظغئ طرضج الخثارة شغ المحعث السام شغ طظاخش  
إتمام  وبثا  2020آذار   إلى  افردن  لةأ  المطّعث.  الظصث  تثاول  بسئإ  السثوى  طظ  الماظاطغ  الثعف  ظّض  شغ  خئ 

المثشعسات بعاجطئ العاتش الظصال لطاثفغش طظ اجاثثام الظصث ولصغ أختاب السمض الاحةغع سطى تتعغض الرواتإ  
لك، صاطئ السثغث طظ العغؤات  سئر المتاشر اإللضاروظغئ بثًق طظ دشسعًا ظصثًا ضما شغ السابص. باإلضاشئ إلى ذ

التضعطغئ وغغر التضعطغئ بطرح خثطئ الثشع سئر العاتش الظصال لطمسافغثغظ بتغث تتض طتّض الثشع الظصث الثي  
ضان غاط شغ السابص. ظاغةئ لثلك، تداسش سثد المساثثطغظ الظحطغظ لطمتاشر اإللضاروظغئ شغ الممطضئ سطى  

غعن طساثثم. تحضض المتاشر اإللضاروظغئ إتثى صظعات إدارة الثثطات  أحعر وظمى لغخض إلى أضبر طظ طط  4طثى  
المالغئ والاساذغ بعا شغ الممطضئ؛ ولفعط أبر الةائتئ سطى الصطاع المالغ شغ افردن، ق بّث طظ تعّخغ التثر والظزر 

عخعل (إلى الثثطات  إلى جمغع السظاخر شغ الظزام المالغ: الةعات الاظزغمغئ، والمآجسات المالغئ، والثثطات، وال 
 .والمسطعطات سطى جعاء)، والمساثِثطغظ 

 الةعات الاظزغمغئ 

بالس افعمغئ شغ اتاعاء الاثاسغات السطئغئ لةائتئ ضعشغث   سطى    19  –أّدى الئظك المرضجي افردظغ دوراً 
الفغروس شغ  افشراد وطآجسات افسمال وصاد الئظك المحعث شغ اجاصرار الصطاع المالغ واقصاخاد خقل اظاحار  

اقصاخاد   20افردن. شفغ   سطى  الةائتئ  أبر  رئغسغئ قتاعاء  تثابغر  افردظغ سظ جائ  المرضجي  الئظك  أسطظ  آذار، 
 :والاثفغش طظ أبرعا سطى افشراد. وتحمض عثه الاثابغر 

ئ تأجغض أصساط جمغع الصروض لةمغع السمقء؛ الحرضات وافشراد شغ جمغع الصطاسات اقصاخادغئ دون إضاش  .1
أغئ رجعم. وتط تةثغث عثا الاأجغض حعرغًا لبقبئ أحعر عغ آذار، وظغسان، وأغار. وشغ تجغران، حّةع الئظك  
المرضجي افردظغ الئظعك سطى تأجغض أصساط الصروض دون إضاشئ رجعم أو شائثة جثاد طاأخر لفشراد الثغظ 

 .غبئاعن أبر الةائتئ السطئغ سطغعط
% طظ  5% إلى  7لطئظعك الاةارغئ والثي غتافر به الئظك المرضجي طظ    خفخ طاططإ اقتاغاذغ اإللجاطغ .2

ططغعن دغظار أردظغ ضسغعلئ لطئظعك. وصث ُرشع المئطس إلى    500ودائع الئظعك، طما ضت طئطس إضاشًغ بصغمئ  
 .ططغعن دغظار أردظغ شغ افول طظ ظغسان  1050

امعغض والثي غساعثف المحارغع الخشغرة  خفخ ضطفئ الامعغض لئرظاطب الئظك المرضجي افردظغ إلسادة ال .3
 .والماعجطئ التةط

 .خفخ سمعقت ضمان الصروض ورشع الظسئئ المؤعغئ لطاشطغئ الاأطغظغئ لئرظاطب ضمان المئغسات المتطغئ .4
 .إخثار المئادئ الاعجغعغئ لطاساطض بالظصث ضعظه غحضض خطرًا لطسثوى .5
السمقء سظث اجاثثاطعط لطخراشات اآللغئ الثاخئ بالئظعك  إلجام الئظعك بإلشاء جمغع الرجعم المارتئئ سطى   .6

 .افخرى
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شغ وصئ قتص، أذطص الئظك المرضجي افردظغ تثبغرًا جابسًا أسطظ شغه برظاطب لامعغض الحرضات الخشغرة  
وعع برظاطب صروض طغّسرة لثسط الحرضات الخشغرة والماعجطئ التةط بصغمئ إجمالغئ وخطئ إلى    –والماعجطئ  

غعن دغظار أردظغ بدماظئ طآجسئ ضمان العدائع افردظغئ. غسافغث طظ عثا الئرظاطب العادف إلى طساسثة  طط  500
المظحآت الخشغرة والماعجطئ شغ التفاظ سطى سمطعا وتماغئ العظائش الترشغعن والحرضات الفردغئ والمظحآت  

سات الخظاسغئ والاةارغئ والجراسغئ  الخشغرة والماعجطئ شغ طةمعسئ واجسئ الظطاق طظ الصطاسات بما شغعا الصطا
 والثثطغئ واإلظحائغئ باإلضاشئ إلى الصطاسات الاحشغطغئ. 

غساجم الئرظاطب ضمان إداطئ دشسات الرواتإ وافجعر والظفصات الاحشغطغئ والمحارغات طظ السطع ورأس  
السماح لطسثاد بسظئ واتثة  % وتتثدت شارة  2المال الساطض. وتتثد جصش جسر الفائثة لعثه الاسعغقت بظسئئ  

ذطإ تط اجاقطعا شغ طظاخش أغطعل تغث ُصئض    5,200% طظ الصرض. ضان عظاك أضبر طظ  85بدماظئ ظسئاعا  
. وخض طاعجط صغمئ الصروض إلى تعالغ  19ططغعن دغظار أردظغ  380.8ذطئًا بصغمئ إجمالغئ تخض إلى    3,942طظعا  

الصروض عغ الاغ ُطظتئ إلى صطاسات بغع الاةجئئ والةمطئ. وصث  دغظار أردظغ وضاظئ التخئ الضئرى طظ    100.000
ُظّفث الئرظاطب بالاساون والاحارك طع جمغع الئظعك شغ افردن والاغ أظةجت ذطئات الصروض وصّغمئ طقءة طصّثطغ  

 الططئات وجثارتعط اقئاماظغئ تمعغثًا لخرف الصروض لعط. 

ظعا، تعّجع الئظك المرضجي افردظغ شغ برظاطب صائط لقجاةابئ  باإلضاشئ إلى الاثابغر السئسئ الاغ ُأسطظ س 
بعثف    2011أق وعع خظثوق الامعغض المغّسر لطصطاسات اقصاخادغئ. وصث ُأذطص الئرظاطب شغ    19  – إلى ضعشغث  

تسجغج وخعل صطاسات طثاارة إلى الامعغض بمعجإ حروط وتضالغش طقئمئ؛ وطظ بغظ عثه الصطاسات: الصطاع  
والسغاتئ والجراسئ والطاصئ الماةثدة وتضظعلعجغا المسطعطات والظصض والختئ والاسطغط الاصظغ والمعظغ    الخظاسغ 

% لطمحارغع داخض  1% إلى  1.75واقجاحارات العظثجغئ. أبظاء الةائتئ، تط خّفخ جسر الفائثة بمعجإ الئرظاطب طظ  
ططغار دغظار    1.2. وارتفسئ صغمئ الخظثوق إلى  % لطمحارغع شغ المتاشزات افخرى0.50% إلى  1الساخمئ سّمان وطظ  

حرضئ سطى صروض طظ    134طعظش. تخطئ    27.500أردظغ لاسزغط أبره خقل الةائتئ تغث غّطئ رواتإ وأجعر  
. وصث اجافاد طظ الئرظاطب طا 20ططغعن دغظار أردظًغ خقل الةائتئ   130عثا الخظثوق بصغمئ إجمالغئ وخطئ إلى  

 وظغفئ.    12,000ططغعن دغظار أردظغ ُتسعط شغ خطص أضبر طظ  890صغمئ صروضعا  حرضئ بطشئ 1,242طةمعسه 

% تغث اظثفخ جسر  1باإلضاشئ إلى طا جئص، أسطظ الئظك المرضجي افردظغ سظ خفخ أجسار الفائثة بظسئئ   
طظ الئظك  %. ضما أس 3.5% إلى  4,5% وجسر إسادة الثخط طظ  2.5% إلى  3.5الفائثة الرئغسغ لثى الئظك المرضجي طظ  

المرضجي افردظغ سظ تأجغض جثاد أصساط الصروض لمآجسئ اإلصراض الجراسغ لحعرغظ شغ طتاولئ طظه لمساسثة  
 المجارسغظ لاتّمض افسئاء الاغ ترّتئئ سطغعط بسئإ الةائتئ. 

ضثلك وسطى طثى بقبئ أحعر، سمض الئظك المرضجي سطى ذرح سثد طظ الاثابغر لثفخ السإء المالغ سطى   
لطحغضات  اف أحعر  لبقبئ  جماح  شارة  صّثم  الاثابغر،  أتث  وضمظ  المالغئ.  الثثطات  إلى  العخعل  وتغسغر  شراد 

المرتةسئ، وتماغئ طخثري الحغضات طظ أن تثرج أجماؤعط سطى صائمئ الحغضات المرتةسئ وإلشاء رجعم الحغك 
الحغضات المرتةسئ جعف ُغثرجعن    المرتةع. شغ وصئ قتص شغ تجغران، أسطظ الئظك المرضجي افردظغ أن طخثري

سطى الصائمئ لحعر واتث بثًق طظ جظئ واتثة شغ طتاولئ لطاحةغع سطى الاسعغئ السرغسئ لطمثشعسات دون أن 
  40تارتإ سعاصإ سطى جثارتعط اقئاماظغئ. وشغ خطعة أخرى، سمض الئظك سطى خفخ رجط الحغك المرتةع طظ  

 
 2020أغطعل  6اثرج شغ ططغعن دغظار؛ اج 381سطى صروض بصغمئ  تمعز 20شغ   لثسط الحرضات الخشغرة والماعجطئ، غعاشص    19

  https://alghad.com: طظ الرابط
). افردن غسارع إلى تماغئ المظحآت الماظاعغئ الخشر والخشغرة والماعجطئ شغ خدط الضساد  2020تمعز  5و. جماره (   20

-https://www.afi-global. org/blog/2020/07/jordan-quick-shield-msmes-amidطظ الرابط:   2020اغطعل  6. اجاثرج شغ  19 –بسئإ ضعشغث 
covid-19-downturn 
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تثبغر آخر لحرضات الخراشئ بأن تصّثم خثطات لطسمقء شغ طظازلعط لطاتعغقت    دظاظغر. ضما جمح  5دغظارًا أردظغًا إلى  
المتاشر   خقل  طظ  المتّعل  المئطس  تسطغط  خغار  شغ  الاعجع  ذاته  العصئ  وشغ  السظ  لضئار  وبثاخئ  الحثخغئ 

 اإللضاروظغئ. 

تئ. وشغ إظةاز  اجاتعذت المتاشر اإللضاروظغئ سطى المحعث ضّطه وحعثت ظمّعًا طدطردًا طظث بثء الةائ 
رئغسغ، جمح الئظك المرضجي افردظغ باسةغض المتاشر سئر اإلظارظئ (أوظقغظ) ضئثغض لطممارجئ الصثغمئ المامبطئ  
شغ شاح المتاشر طظ خقل وبغصئ طعصسئ غصّثطعا الحثص بظفسه. غثًا بغث طع (جعباك)، أخثر الئظك تسطغمات  

ئ طا غحّةع المآجسات سطى اساماد المتاشر لثشع الرواتإ. ضما  بحأن دشع الرواتإ طظ خقل المتاشر اإللضاروظغ
اظدط سثد طظ الئظعك إلى الةععد الراطغئ إلى تغسغر التخعل سطى خثطات المتفزئ اإللضاروظغئ وجمتئ عثه  
الئظعك لسمقء المتاشر باإلغثاع و/أو الستإ دون بطاصئ طظ خقل الخراشات اآللغئ الاابسئ لعثه الئظعك. وصّثطئ  
بسخ الئظعك عثه الثثطئ بالمةان لفارة طتثدة طظ الجطظ. باإلضاشئ إلى ذلك، صّثم بسخ طصثطغ خثطئ الثشع  
الظصعد وتسطغمعا لطسمغض شغ طظجله. سقوة سطى ذلك، وبسث شرض التزر  الظّصال خثطئ جتإ  بعاجطئ العاتش 

طساثثطغ المتاشر اإللضاروظغئ طظ خقل  الحاطض شغ الئطث، جمح الئظك المرضجي افردظغ بالاتعغقت الثولغئ إلى  
وغسارن غعظغعن باغسغر طظ طظخئ إي شعاتغرضط تغث أن عثه الثثطئ ضاظئ تغظؤث طااتئ شصط لسمقء الئظعك.  
التضعطئ   اساماد  عع  اإللضاروظغئ  المتفزئ  اجاثثام  شغ  المدطرد  الظمع  شغ  جاعط  طا  المطاف،  ظعاغئ  وشغ 

 ودشع الرواتإ. لطمتاشر اإللضاروظغئ لخرف المسعظئ 

الظحط  أشدئ   اقجاثثام  أن  غغر  اإللضاروظغئ،  بالمتاشر  الاساطض  شغ  ططتعظئ  زغادة  إلى  الاثابغر  عثه 
والعخعل المقئط إلى الثثطات بصغ ضمظ الاتثغات الرئغسغئ العاجإ الاخّثي لعا. لثا، سمض الئظك المرضجي افردظغ  

  2020شع بعاجطئ العاتش الظصال والاةار شغ ظعاغئ آذار  سطى إذقق خظثوق الاتّثي لةمغع طصثطغ خثطات الث
لثثطات   الاةار  العاتش   الثشعلجغادة صئعل  بعاجطئ  الثشع  تعشر خثطات  ائاقف طظ جئ حرضات  صّثم  الرصمغئ. 

ودسط   الظصال  العاتش  سئر  المثشعسات  لصئعل  الاةار  تتفغج  سطى  المحارك  السمض  بعثف  لطخظثوق  سرضاً  الظصال 
اخائارات   أغار سظ طةمعسئ  افردظغ شغ  المرضجي  الئظك  لطمثشعسات. ضما أسطظ  السرغسئ  اجاثثام رطج اقجاةابئ 

وطا بسثعا"    19-تظزغمغئ لطاضظعلعجغا المالغئ (الخظثوق الرططغ) بسظعان "الاضظعلعجغا المالغئ شغ جائتئ ضعشغث
طظ الخظثوق الرططغ. حّةع الئظك المرضجي افردظغ  ودسا جمغع المآجسات المالغئ إلى تصثغط الططئات لقجافادة  

سطى اجاثثام رطج اقجاةابئ السرغسئ جعاء لفشراد أو لطمظحآت لامضغظ المثشعسات القتقطسغئ وخفخ طثاذر 
  طظ خقل الظصث الثي طظ المتامض أن غضعن ططّعبًا بالفغروس.  19- ظحر ضعشغث 

شغ دسط الةععد التضعطغئ والعذظغئ قتاعاء الةائتئ ورشع  أبظاء الةائتئ، أبثت عغؤات سثغثة اعاماطعا   
صثرة المآجسات شغ الثط افطاطغ باإلضاشئ إلى طآجسات افسمال الاغ ضاظئ طسّرضئ لثطر اإلشقس و/أو إظعاء  

  100,000سمطغاتعا. وسطغه، أسطظئ التضعطئ سظ إظحاء خظثوق "عّمئ وذظ" لةمع الائرسات الاغ تضعن صغماعا  
دظغ شأضبر والثي اجاداشه الئظك المرضجي افردظغ شغ تساب لثغه. غأتغ عثا التساب لغضعن إضاشئ إلى  دغظار أر

التسابات المفاعتئ لثى الئظك المرضجي افردظغ لخالح وزارة الختئ ووزارة الاظمغئ اقجاماسغئ لصئعل الائرسات طظ  
  107وصث وخطئ الائرسات لةمغع التسابات إلى    . افشراد والمآجسات أغدًا دون شرض تث أدظى سطى صغمئ الائرسات

أردظغ  دغظار  افردن وخارجه  21ططغعن  المآجسات والعغؤات وافشراد شغ  ُخّخص  22طصّثطئ طظ  دغظار   73.  ططغعن 
تسافغث طظه   والثي  العذظغئ  المسعظئ  لثسط    250,000لخظثوق  سطغ  أم  لاضغئ  دغظار  ططغعن  أجرة؛ ضما خخص 

 
 طظ الرابط: 2020أغطعل  6)، اجاثرج شغ 2020تجغران  8"عّمئ وذظ" تساب تضاشطغ وظأطض بالمجغث طظ الائرسات (  الرزار:  21

https://www.almamlakatv.com/news/-40752 
طظ الرابط:  2020أغطعل  6). اجاثرج شغ 2020تمعز  12لفجر المادررة طظ أزطئ ضعروظا اإلبظغظ(  -3-بثء تتعغض الثشسئ   22

https://www.almamlakatv.com/news/-42639  



 

24 
 

آخر ُخّخص لطعغؤئ الثغرغئ افردظغئ العاحمغئ لثسط السائقت المتااجئ وسّمال المغاوطئ إذسام المتااجغظ، وططغعن  
باإلضاشئ إلى ططغعن دغظار أردظغ إلسادة المعاذظغظ الثغظ تصطسئ بعط السئض خارج الممطضئ ولغج لثغعط طا 

 غضفغ طظ المعارد المالغئ لاشطغئ ظفصات السفر والتةر المآجسغ المططعب طظعط. 

جاطظ طع جمغع الاثابغر المالغئ الاغ ذرتعا الئظك المرضجي افردظغ لطتفاظ سطى اقصاخاد ورشع درجئ  بالا 
وبظغ   الرصمغئ  المالغئ  الثثطات  اساماد  المالغئ ودسط  الاعسغئ  شغ  الئظك  الةائتئ، جاعط  تضّغفه وخمعده خقل 

الاعسغئ الاغ صام بعا الئظك المرضجي  افحثاص سظ اجاثثام الظصث لطاثفغش طظ اظاحار الفغروس. تمتعرت جععد  
افردظغ تعل ظحر المسطعطات الحاططئ سئر اإلظارظئ بحأن ذرغصئ العخعل إلى الثثطات المالغئ الرصمغئ والاساطض 
الرصمغئ   الصظعات  عثه  تمّضظ  وضغش  الظصالئ،  الععاتش  خقل  طظ  اإللضاروظغئ  المتاشر  اجاثثام  وذرغصئ  بعا، 

ساطقت بثءًا طظ تتعغض افطعال إلى اجاقم الرواتإ والمسعظئ المالغئ إلضاروظغًا طظ براطب  المساثثطغظ طظ إتمام الم
المسعظئ التضعطغئ. ضما احامطئ جععد الئظك سطى سصث جطسات تعسعغئ سئر اإلظارظئ (أوظقغظ) بحأن المتاشر  

ن طع الئظك الثولغ، غسضش الئظك  اإللضاروظغئ لاسزغط وخعل الثثطئ إلى جمععر أضئر. باإلضاشئ إلى ذلك، وبالاساو 
درجئ) لطاعسغئ بالحمعل المالغ إذ جعف تظططص    360المرضجي افردظغ سطى تظزغط تمطئ تعسعغئ واجسئ الظطاق ( 

عثه التمطئ شغ افحعر الصطغطئ الصادطئ. وجعف تاط عثه التمطئ طظ خقل صظعات إلضاروظغئ وغغر إلضاروظغئ  
غئ وطظعا: الثثطات المالغئ الرصمغئ، والامعغض افخشر، والمظحآت الخشغرة وجعف تشّطغ طثاطش المعاضغع المال

 والماعجطئ، وتماغئ المساعطك.  

المرضجي افردظغ صث اجاةاب إلى افزطئ طظ خقل تثابغر صخغرة المثى لفارة أربسئ     الئظك  شغ تغظ أن 
ل واقصاخاد ضضض، وتساعط شغ تماغئ  أحعر، تتصص عثه الاثابغر طظاشع ذعغطئ المثى لفشراد وطآجسات افسما 

 23اقصاخاد والةعات ذات المخطتئ شغه ودسط الظمع اقصاخادي. وصث أبظى جقلئ المطك سئث اهلل الباظغ بظ التسغظ
سطى جععد الئظك المرضجي افردظغ شغ رشع درجئ   24والسثغث طظ العغؤات السالمغئ والثئراء شغ طثاطش أظتاء السالط 

اق وخمعد  تثاسغات  تضّغش  طظ  الظةاة  سطى  والماعجطئ  والخشغرة  الخشر  الماظاعغئ  المظحآت  وطساسثة  صاخاد 
 الةائتئ سطى طآجسات افسمال والتفاظ سطى اقجاصرار المالغ والظصثي شغ الممطضئ.  

طظث افغام افولى لطةائتئ سظ اسامادعا لصظعات الثشع الرصمغ لاتّض طتّض الثشع   أسطظئ التضعطئ افردظغئ  
لظصثي وحةسئ المعاذظغظ وأختاب السمض سطى اجاثثام المتاشر اإللضاروظغئ شغ إتمام المساطقت المالغئ. ودسئ  ا

وزارة السمض أختاب السمض إلى رصمظئ آلغئ دشع الرواتإ لثغعط والاغ ضاظئ تثشع ظصثًا شغ الماضغ صئض الةائتئ.  
بسق غاط  الرصمغئ  المالغئ  الثثطات  إلى  الاتعل  جسض عثا  لطمثشعسات  طا  الماغظئ  الاتاغئ  الئظغئ  ظسئغئ عع  جئ 

 الرصمغئ شغ الئطث. 

سطى الخسغث ذاته، أسطظئ طآجساان وذظغاان رئغسغاان أن المسعظئ وغغرعا طظ أظعاع المثشعسات جعف   
خقل  طظ  المسعظئ    تاط  خظثوق  عما  المآجساان  وعاتان  شصط.  اإللضاروظغئ  المتفزئ  أو  الئظضغئ  الاتعغقت 

و تصثغط  العذظغئ  المتااجئ طظ خقل  افجر  لطخظثوق طعّمئ دسط  اقجاماسغ. وتعضض  لطدمان  الساطئ  المآجسئ 
طسعظئ طالغئ حعرغئ، وطسعظئ الطعارئ، وطسعظئ إسادة الاأعغض الةسثي باإلضاشئ إلى براطب الاثرغإ المعظغ  

غظ تغبما ضان ذلك طمضظًا. صئض والاحشغض بعثف الصداء ظعائغًا سطى الفصر ورشع الصثرة سطى السمض لثى المسافغث
طسافغث وضان صث بثأ شسًق شغ الاتعل إلى    127,000ضان لثى خظثوق المسعظئ العذظغئ أضبر طظ    19  –ضعشغث  

 
23   ) اقصاخاد  سطى  ضعروظا  تئسات  طظ  لطاثفغش  المرضجي  الئظك  بإجراءات  غحغث  الرابط: 2020تمعز    7المطك  طظ  اجاثرج   .(

https::/alghad.com 
 7اإلظارظئ). اجاثرج شغ  ). بغاظات خسئئ لثغارات خسئئ (طظحعر شغ  2020تجغران    23أ. شالتغ، د. ضارقن و ن. جعلثبغرغ (   24

  choices-hard-data-20/hard-23-www.povertyactionlab.org/blog/6 طظ الرابط: 2020أغطعل 
 

http://www.povertyactionlab.org/blog/6-23-20/hard-data-hard-choices
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الثشع سئر المتفزئ اإللضاروظغئ طحةسًا بثلك المسافغثغظ طظه سطى شاح المتاشر قجاقم المساسثة بتغث غثّش  
ضاظ والاغ  الئرغث  طضاتإ  اجاططالسإء سظ  الةائتئ،  صئض  ظصثًا بحضض حعري.  المسعظئ  تعّزع  طسافغثًا    6885ئ 

  19  –% شغ ذلك التغظ. طع اظاحار ضعشغث  5.5طسعظاعط سئر المتاشر اإللضاروظغئ والثغظ ضاظئ ظسئاعط تعالغ  
وافجر   (gig-economy)واإلغقق اإللجاطغ، أسطظئ التضعطئ سظ براطب الثسط المالغ لمظ غسمطعن لتسابعط الثاص  

افضبر تأُبرًا باإلضاشئ إلى تعزغع دسط الثئج طظ خقل خظثوق المسعظئ العذظغئ لسثد طتثد طظ افحعر. تةاوز إجمالغ  
%  68.5وصث اجاطط    381,000طظ الاثابغر التضعطغئ (ضما عغ طسّرشئ أسقه)    3-1سثد المسافغثغظ خقل المراتض  

باتئاع ظعب طحابه، أذطصئ المآجسئ الساطئ لطدمان اقجاماسغ  طظعط المسعظئ طظ خقل المتاشر اإللضاروظغئ.  
خمسئ براطب دسط وحةسئ المسافغثغظ الثغظ ق غماطضعن تساباً شغ طآجسئ طالغئ رجمغئ سطى شاح المتاشر  

  12,000طسافغث طظ الئراطب تغث تخض    700,000أحعر، اجافاد أضبر طظ    4اإللضاروظغئ. وسطى طثى شارة تةاوزت  
 الثسط المالغ طظ خقل المتاشر اإللضاروظغئ. طظعط سطى 

اغاظمئ التضعطئ وبسخ طآجساتعا الرئغسغئ عثه الفرخئ لظصض افشراد المئسثغظ طالغًا إلى سالط المالغئ   
بثءًا   السرب  إلى  سثغثة  عغؤات  واظدمئ  الرصمغئ.  الثثطات  وظحر  والصئعل،  المالغ،  الحمعل  وزغادة  الرصمغئ، 

اقجاماسغئ  الشثاء    بالمآجسات  برظاطب  الثولغئ طبض  بالمظزمات  اقجاماسغ طرورًا  لطدمان  الساطئ  المآجسئ  طبض 
افردظغئ.   افلماظغئ  الةاطسئ  طبض  الةاطسات  وتاى  القجؤغظ  لحآون  الماتثة  لفطط  الساطغئ  والمفعضغئ  السالمغ 

الس جثاد الفعاتغر رصمغًا طظ  باإلضاشئ إلى ذلك، بثأ سثد ق بأس به طظ المثارس وعغؤات الصطاع الثاص بصئعل طئ
 خقل إي شعاتغرضط. 

 الحرضئ افردظغئ فظزمئ الثشع والاصاص (جعباك) 

غاططإ الظمع المطتعظ شغ اساماد الثثطات المالغئ الرصمغئ جععدًا طساوغئ له لاعشغر المسطعطات الضاشغئ  
طسآول.   بحضض  المالغئ  لتساباتعط  اجاثثاطعط  ذرغصئ  بحأن  المسطعطات  لطمساثثطغظ  سطى  التخعل  شثون 

غطةأون إلى المثشعسات المالغئ الرصمغئ بالبصئ شغ اساماد عثه الثثطات    ظبحضض جطغط، صث ق غحسر افحثاص الثغ 
وصث ق غئظعن بصاعط بعا. آخثغظ بالتسئان أن اجاراتغةغئ (جعباك) ترّضج سطى تسجغج إظااج المسرشئ وظحرعا وسطى  

طظ افدوات وصظعات اتخال طظعسئ، وشغ أسصاب إسقن التضعطئ والئظك المرضجي    جععد الاعسغئ باجاثثام سثد
سظ اساماد المتاشر اإللضاروظغئ لثشع الرواتإ والمثشعسات طظ التضعطئ إلى افحثاص، بادرت (جعباك) إلى تغسغر  

بإس المرضجي  الئظك  بالاساون طع  (جعباك)  والحاططئ. وصاطئ  المعبعصئ  المسطعطات  إلى  ثاد ضاّغإ تعل  العخعل 
أظه تمئ طحارضئ عثا   المتاشر اإللضاروظغئ واجاثثاطاتعا وإجراء شاح المتفزئ قجاقم الرواتإ وافجعر سطماً 
بإسثاد   الحرضئ  صاطئ  ضما  التضعطغئ.  المآجسات  طعاصع  وأغدًا  اإلخئارغئ  اإللضاروظغئ  المعاصع  شغ  الضاّغإ 

عجاات) طظازمئ سئر وجائض الاعاخض اقجاماسغ لقجابئ سطى  شغثغععات تعسعغئ سثغثة باإلضاشئ إلى طظحعرات (ب 
 افجؤطئ الماضررة طظ المساثثطغظ المساةّثغظ لطمتاشر اإللضاروظغئ. 

ضما ورد جابصًا، خطا الئظك المرضجي افردظغ خطعة رئغسغئ ظتع تغسغر اإلصئال سطى المتاشر اإللضاروظغئ 
اإلظارظ سئر  الثاتغ  بالاسةغض  السماح  خقل  المتاشر  طظ  وتسةغض  المسطعطات  روابط  إلى  العخعل  لامضغظ  ئ. 

. وعثه الئعابئ سئارة  25اإللضاروظغئ طظ خقل بعابئ إلضاروظغئ واتثة، أذطصئ (جعباك) بعابئ المتاشر اإللضاروظغئ 
 سظ دلغض حاطض لمثاطش المسطعطات القزطئ لسمقء المتاشر اإللضاروظغئ التالغغظ والمتامطغظ طظعط. ضما تسمح

تعشر المسطعطات بحأن  وبالثخعل إلى روابط الاسةغض الثاتغ لةمغع طصثطغ خثطات الثشع بعاجطئ العاتش الظصال.  
أرصام اقتخال الثاخئ بعط. باإلضاشئ إلى ذلك، تفّخض عثه الئعابئ رجعم المساطقت لمثاطش أظعاع المساطقت الاغ  

الظصال. وطظ الثخائص الرئغسغئ لعثه الئعابئ  تفرضعا ضض حرضئ طظ حرضات خثطات الثشع بعاجطئ العاتش  

 
25  https://uai.jopacc.com  
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آلغئ اقجافسار سظ المتاشر التالغئ الاغ جةطعا المساثثطعن طئاحرة. غصثم طترك اقجافسار عثا المسطعطات  
الثشع   حرضات  طظ  حرضئ  أي  وطع  العذظغئ  أرصاطعط  تتئ  المسّةطئ  المتفزئ  سظ  الظزر  بشخ  لطمساثثطغظ 

 بعاجطئ العاتش الظصال.  

تفاع الططإ سطى المسطعطات الخرغتئ والحاططئ بحأن المتاشر اإللضاروظغئ، أذطصئ (جعباك) خفتئ  طع ار
سطى الفغسئعك باجط (طتاشزظا) لاضعن بمبابئ طخثر لةمغع المسطعطات القزطئ بحأن المتاشر اإللضاروظغئ. تعشر  

سطى اقجؤطئ الماضررة. تساصئض  الخفتئ العخعل لمتفزئ تةرغئغئ باإلضاشئ إلى شغثغععات وضاّغئات وإجابات  
الخفتئ أجؤطئ زوارعا وتساسثعط شغ تض المسائض الفظغئ الاغ غعاجععظعا بالاظسغص طع حرضات خثطات الثشع  
اتخال   طرضج  باحشغض  (جعباك)  باحرت  الفغسئعك،  سئر  اقجافسارات  إلى  باإلضاشئ  الظصال.  العاتش  بعاجطئ 

ظغئ والحضاوى سمعطًا. وشغ السغاق ذاته، وبمعاخطئ جععد (جعباك)  لمساسثة المساثثطغظ وطسالةئ الاتثغات الف
الساسغئ إلى رشع العسغ، تساوظئ جعباك طع سثد طظ العغؤات لاسزغط ظحر المسرشئ. باإلضاشئ إلى تعشغر طةمعسئ  

ئغئ  ظّزمئ (جعباك) شسالغات تثرغ  –طظ الضاّغئات إلى الفغثغععات شالمتفزئ الاةرغئغئ    –طظ المعاد الاعسعغئ  
تعشغر   سطى  طتثدة  صطاسات  طع  وسمطئ  المتاشزات  طظ  سثد  شغ  الحئاب  وطراضج  المتطغ  المةامع  لمظزمات 

 المسطعطات الثاخئ بضض صطاع سطى تثة طبض الصطاع الجراسغ.  

(جعباك) عع   بعا  تفاثر  والاغ  المالغئ  الثثطات  ظعسعا شغ صطاع  الفرغثة طظ  المفخطغئ  اإلظةازات  أتث 
طثشع وعع ضطغك خقل الةائتئ. وعع سئارة سظ ظزام دشع شعري غمّضظ طظ تتعغقت افطعال  إذقق أتثث ظزام ل

الفعرغئ شغ افردن. وشغ المرتطئ افولى، جغضعن اقحاراك شغ ضطغك طصاخرًا سطى الئظعك شغ افردن وتخرغًا لعا  
غعثف ظزام ضطغك إلى زغادة    طع الاطّطع إلى ربط طصثطغ خثطات طالغئ آخرغظ به شغ طرتطئ قتصئ شغ المساصئض. 

الاثشص   إلى تسرغع دورة  باإلضاشئ  الظصثغئ غضعن جاذبًا  لطمثشعسات  افردظغ وتصثغط بثغض  السعق  السغعلئ شغ 
الظصثي شغ اقصاخاد افردظغ. والحغء المعط عع أظه طظ خقل ضطغك، جعف تاتصص صابطغئ الاحشغض الئغظغ وبحضض  

سابات الئظضغئ طساصئًق. وعثا الظزام طجود ببقث خثطات رئغسغئ عغ: تتعغض  تام بغظ المتاشر اإللضاروظغئ والت
وتط ربط أربسئ بظعك به    2020الرخغث الفردي، وذطإ الثشع، واجارجاع المثشعسات. اظططص الظزام شغ تجغران  

شغعا الرصط  بعثف ظعائغ وعع ربط جمغع الئظعك به شغ الصرغإ الساجض. غثسط ضطغك ظماذج الاسرغش الماسثدة بما  
، اقجط المساسار، ورصط العاتش. غمضظ لطثاشسغظ أغدًا الاتصص طظ طسطعطات المساصئض  IBANالاسرغفغ السالمغ  

 صئض إتمام المساططئ ولثغعط الثغار بأن غساطمعا إحسار لاأضغث اجاقم المساصئض لطثشسئ.  

 المآجسات المالغئ 

وجقطئ   باعاشر  جطغط  طالغ  ظزام  وظمع  تطعغر  والثثطات  غصارن  المالغئ،  المآجسات  الاالغئ:  السظاخر 
المالغئ، والاحرغسات، واتاغاجات المساثثطغظ والعخعل إلى الثثطات والمسطعطات. وبعثف اجاغساب أبر ضعشغث  

سطى الظزام المالغ شغ افردن وتتطغطه بحضض أشدض، طظ المعط شعط طظزعر المآجسات المالغئ وآرائعا    19  –
المال طظ دغظاطغضغات ظاغةئ لعثه الةائتئ ظاعغك سظ أبرعا سطى السمطغات المالغئ والاشغرات بحأن طا غفرزه جعق  

افردن بما شغعا   المالغئ شغ  المآجسات  (جعباك) اجاطقسًا طع  الرؤى، أجرت  السمقء. لاضعغظ عثه  شغ جطعك 
 الئظعك، وطصثطغ خثطات الثشع، وطحشطغ افظزمئ، وطآجسات الامعغض افخشر. 

% طظ المآجسات المالغئ طظ إدارة سمطغاتعا بصثرة تراوتئ  77.8لرغط طظ اإلغقق، تمضظئ طا ظسئاه  سطى ا
%. وصث اتثثت عثه المآجسات تثابغر لاضغغش خثطاتعا طع العضع الةثغث شغ طسسى طظعا 100% إلى  80بغظ  

ر اإلظارظئ وسئر العاتش  لثثطئ سمقئعا. وصث أضاف طسزط المآجسات المالغئ خثطات المساعطك إلى صظعاتعا سئ
الظّصال وأجرت عثه المآجسات تسثغقت سطى سمطغات الفروع لثغعا لمعاضئئ الططإ الماجاغث سطى الثثطات سئر  
اإلظارظئ (أوظقغظ). ضما حعثت الثثطات المالغئ المصثطئ أوظقغظ زغادة ططتعظئ تغث وخطئ ظسئئ المآجسات  
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اخاا المحمعلئ باقجاطقع والاغ  الثثطات إلى  المالغئ  % سطمًا أظعا ضاظئ وتاى وصئ صرغإ تسامث  44رت عثه 
الطرق الاصطغثغئ شغ خثطاتعا. باإلضاشئ إلى ذلك، ضان الاعجع شغ شرص الاةارة اإللضاروظغئ أتث الاثابغر الاغ 

% طظ المآجسات المالغئ سطى تضبغش جععدعا  55% طظ المآجسات المالغئ. وسطى خسغث آخر، سمطئ 41اتثثتعا 
سطى  س لطتخعل  اقجاماسغ  الاعاخض  طظّخات  سطى  الماجاغث  اقساماد  إلى  اجاةابئ  اقجاماسغ  الاعاخض  وجائض  طى 

لةمغع طظاذص   آلغئ طاظصطئ  افخرى تصثغط خّراشات  الاثابغر  الثثطات وتتثغباتعا. ضما حمطئ  المسطعطات بحأن 
مقء طع رشع صثرة طراضج اقتخال والاعجع شغ  الممطضئ ورشع تثود الستإ والمساطقت وزغادة السغعلئ المالغئ لطس

ظطاق سمطعا؛ وشغ تاقت ضؤغطئ جثًا خفخ تثود الستإ. باإلضاشئ إلى ذلك، اطابطئ المآجسات المالغئ لاسطغمات  
الئظك المرضجي لاأجغض أصساط الصروض لبقبئ أحعر ولامضغظ الائرسات إلى الخظادغص العذظغئ طظ خقل تطئغصاتعا  

خفخ الرجعم بحضض عائض سطى الرخغث المظثفخ والستإ طظ الخراف اآللغ. ضان تتّعل المآجسات    باإلضاشئ إلى
المالغئ إلى الثثطات الرصمغئ وزغادة اساماد السمقء سطى عثه الثثطات طظ السمات الرئغسغئ الاغ خئشئ المةال  

 المالغ شغ ظض الةائتئ.  

المآج تتّمطئ  المال،  دغظاطغضغات جعق  الاشغر شغ  تتّثغات طافاوتئ شغ بسخ طةاقت  طع  المالغئ  سات 
% طظ المآجسات المالغئ أن إصراض المساعطضغظ ضان المةال الثي تأبر جطئغًا بأسطى درجئ  47.2افسمال تغث ذضر  

المخرشغئ  الثثطات  طئاحرة  تئساه  اظاحارعا،  طظ  لطتث  اتُّثثت  والاغ  بعا  المرتئطئ  والاثابغر  لطةائتئ  ظاغةئ 
افشراد (الاةجئئ) والسمطغات وخثطات المظحآت الماظاعغئ الخشر والخشغرة والماعجطئ وأخغرًا   لطحرضات وخثطات

خثطئ السمقء والاسعغص. وذضرت المآجسات المالغئ أن صطاسغ تضظعلعجغا المسطعطات وافطظ لط غاأبرًا بالعضع  
المآجسات المالغئ طةاقت سمض أخرى طا غآّحر إلى صغمئ الاضظعلعجغا والثثطات الرصمغئ شغ أوصات افزطئ. ذضرت  

تأبرت جطئًا بالةائتئ وطظعا سطى جئغض المبال: خسعبئ شغ العخعل إلى الاةار، وخطض شغ جثاد الفعاتغر، وتعشغر  
% طظ المآجسات المالغئ أن صئعل الععغئ  78الثسط لطعضقء باإلضاشئ إلى لعجساغات أخرى أضبر سمعطغئ. ذضر  

والاعص الرصمغئ  بالظسئئ الاسرغفغئ  وتثاسغاتعا  الةائتئ  طداطغظ  طع  الاساطض  غةسض  أن  غمضظه  ضان  الرصمغ  غع 
ُجِمح باسةغض المتفزئ اإللضاروظغئ سئر اإلظارظئ (أوظقغظ) لطمرة افولى بسث اظاحار  لطثثطات المالغئ أضبر جععلئ.  

ث أبثت المآجسات المالغئ  الةائتئ طما جاعط شغ تغسغر العخعل إلى التسابات المالغئ سئر العاتش الظصال. وص
جعاء ضاظئ بظعضًا أو غغرعا اعاماطًا طاساوغًا شغ الثثطات المالغئ الرصمغئ لطحرضات، واإلصراض الرصمغ، وصئعل  
الثشع القتقطسغ ضعظعا خثطات وتطعل غمضظ أن تثفش طظ الاتّثغات المابطئ خقل افزطئ. باإلضاشئ إلى ذلك،  

المالغئ  30أحار   المآجسات  طظ  أن %  غمضظ  ضان  الاغ  التطعل  أتث  ضعظعا  المفاعتئ  المخرشغئ  السمطغات  إلى 
الثي خاتئه. شغ التصغصئ ضاظئ عثه الةائتئ بمبابئ جرس إظثار  لعضعح  تساسثعا شغ الاساطض طع المعصش وسثم ا 

والتطعل   والاصظغات  الثثطات  رصمظئ  أعمغئ  بحأن  والتضعطئ  الاظزغمغئ  والةعات  المالغئ  المآجسات  لةمغع 
 الممّضظئ لعا والتاجئ إلى اقجاسةال شغ إتثاث الاتّعل.   

طظ ظاتغئ أخرى، ضان طظ الماعّصع أن غطرأ تشغغر سطى ططالإ السمقء خقل الةائتئ شغ طعاضئئ الاشغر شغ  
افبرز شغ   التثث  الظحط ضان عع  الرصمغئ واجاثثاطعا  الصظعات  المالغئ. شاساماد  واتاغاجاتعط  الثثطئ  سروض 

% طظ المآجسات  97الغئ شغ الثولئ إذ ذضر  سثد التسابات الم  –ظاغةئ لثلك    –طدمار الثثطات المالغئ وصث ارتفع  
ظمعًا شغ تسةغض  الظصال  العاتش  الثشع بعاجطئ  الرصمغئ وحعثت حرضات خثطات  المساطقت  زغادة شغ  المالغئ 
الرصمغئ   الثثطات  المالغئ طسافسرغظ طظعا سظ  المآجسات  اقتخال طع  إلى  السمقء  بادر  اإللضاروظغئ.  المتاشر 

عا إلى اسامادعا شغ تساطقتعط شغ تغظ أن المساطقت طظ خقل الفروع والخراشات اآللغئ  التالغئ أو الةثغثة وجارس
% طظ المآجسات المالغئ تثوث زغادة شغ  50وظصاط الئغع صث اظثفدئ اظثفاضًا ططتعظًا. وسطى طساعى أصض، ذضر  

تغث أن الظاس غفدطعن  الستعبات الظصثغئ وذضر بسدعا وجعد زغادة شغ الاتعغقت الثولغئ. لغج عثا بمساشرب  
اقتافاظ بأطعالعط سطى حضض ظصث خقل افزطات خعشاً طظ طتثودغئ العخعل إلى طثخراتعط. لعتر عثا السطعك  
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شغ السثغث طظ الثول شغ المظطصئ والسالط سطى الرغط طظ الاتثغرات المظادغئ بالاثفغش طظ اجاثثام الظصث قتاعاء  
 عات افخرى زغادة الاتعغقت الثولغئ الظاجمئ سظ الثعف ذاته أبظاء افزطات. الفغروس وطظسه طظ اقظاحار. طظ الاعج 

طظ الرؤى افخرى الاغ صثطاعا المآجسات المالغئ بحأن الاشغر شغ جطعك السمقء إلى جاظإ تأجغض أصساط  
عغض الرصمغ  الصروض والثي شرضه الئظك المرضجي وذالإ به السمقء ضاظئ الجغادة المطتعظئ شغ الاتعل إلى الات

لطرواتإ وزغادة دشع الفعاتغر رصمغًا. ظاغةئ لثلك، أشدى الظمع الثي حعثته الاساطقت الرصمغئ إلى ارتفاع الططإ 
سطى خثطات طراضج اقتخال الاابسئ لطمآجسات المالغئ طما اصاداعا تسزغط صثراتعا وتضبغش اقتخال سطى المظّخات  

خفغات العدائع التالغئ وعع أطر طاعّصع بحضض ضئغر بسئإ المحاضض  اإللضاروظغئ. ذضر سثد صطغض طظ الئظعك ت
 الاغ اسارضئ السثغث طظ افشراد والحرضات شغ التخعل سطى المال.  

جعف تطصغ بزقلعا سطى بصاشئ السمض وإدارة افزطئ إلى    19  –بمئ اتفاق سئر السالط بأن جائتئ ضعشغث  
% طظ المآجسات المالغئ شغ افردن  83بسث بحضض طاجاغث، غثطط  أجض غغر ُطسّمى. شإلى جاظإ تصّئض السمض سظ  

لعضع الاعجع شغ الصثرات الرصمغئ سطى ُجّطط أولعغاتعا بثًق طظ الاعجع شغ شاح الفروع. لصث تمّثدئ افزطئ إلى 
طاعصسئ  جاظإ الاتّعل إلى المالغئ الرصمغئ جعاء طظ جاظإ السمقء أو طظ جاظإ طصثطغ خثطات الثشع سظ شائثة غغر  

% طظ المآجسات المالغئ  64أق وعغ تسرغع سمطغئ الاتعل الرصمغ شغ الصطاع المالغ. وسطى جئعئ أخرى، تظعي  
وضع إذار سمض إلدارة افزطات طعضع الاظفغث بتغث تضعن أشدض اجاسثادًا لطاخّثي فوضاع طحابعئ غغر طظزعرة.  

ة لطرح طظاةات وخثطات جثغثة تساعثف حرائح % طظ المآجسات المالغئ طساسثّ 50شغ أسصاب الةائتئ، عظاك  
 جثغثة طظ السمقء وزغادة تعزغع الثثطات المالغئ بتغث تشّطغ جمغع المتاشزات.  

المالغ سطى   الصطاع  التضعطئ أن تظعخ بثور أجاجغ شغ طساسثة  المالغئ أن سطى  المآجسات  تساصث 
ض أطام تطعل رصمغئ جثغثة وخثطات رصمغئ طاطعرة.  وتمعغث السئغ  19  –الاشّطإ سطى الاتّثغات الظاجمئ سظ ضعشغث  

ال  طظ  الاثفغش  جاظإ  التضعطئ    احرغساتشإلى  سطى  بعا،  واإلجراع  المالغئ  الثثطات  رصمظئ  لامضغظ  وتتسغظعا 
التضعطئ طظ  تساطقت  الرصمغئ شغ  المثشعسات  واساماد  الرصمغئ.  والمثشعسات  الثثطات  إلى  تاتعل  أن  ظفسعا 

غظ سطى اسامادعا أغدًا ظاعغك سظ دسط سمطغئ بظاء اصاخاد رصمغ حمعلغ. طظ الطرق  حأظه أن غتّث المساثثط 
والثثطات   الاساطقت  سطى  رجعطًا  تفرض  بأن  المالغئ  لطمآجسات  ُغسمح  أن  الاتعل  سطى  لطاحةغع  المصارتئ 

ظعات الرصمغئ  الاصطغثغئ طبض خثطات الخراف والستإ الظصثي والحغضات؛ وخقف ذلك، أن تصّثم تعاشج قجاثثام الص
باساماد الصظعات اإللضاروظغئ    –ضمظ ططالئه الرئغسغئ    –الئثغطئ. وطظ الةثغر بالثضر عظا أن الصطاع المالغ غظادي  

إلجراءات الاسرف سطى السمقء واجاغساب تساطقتعط طظ خقل المظّخات الرصمغئ تغث ضاظئ اإلحارة إلى عثا افطر 
. غاططإ عثا أن تسمح التضعطئ 26اتّعل الرصمغ شغ الصطاع المالغ شغ افردن صعغئ شغ خدّط الثطاب الثائر بحأن ال

 باجاثثام الاعاصغع الرصمغئ وصئعلعا لفاح المةال أطام اجاثثام الععّغئ الرصمغئ شغ الثثطات المالغئ وغغرعا.  

ال تساصث  اتثاذعا والاغ  لطتضعطئ  الممضظ  الاغ طظ  المتامطئ والمفغثة  الاثابغر  بغظ  مآجسات  لسّض طظ 
المالغئ أن طظ حأظعا أن تثفش السإء سظعا عع تثفغخ أجسار الفائثة والاثفغش طظ الدرائإ سطى المآجسات  
المالغئ وسطى الصروض الةثغثة باإلضاشئ إلى الاثفغش طظ الدرائإ افخرى طبض ضرغئاغ الثخض والمئغسات. إلى جاظإ  

إلى تعشغر جغعلئ طاجاغثة لفجعاق المالغئ وطآجسات    الاعّجع شغ تسعغقت اإٌلصراض، جعف غآّدي عثا الاثفغش
افسمال الاغ طظ المتامض أن تثخض شغ تالئ إسسار؛ جغضعن عثا طفغثًا شغ التفاظ سطى جقجئ تجوغث السعق 
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إلى  . باقئامان  الثسط  وتصثغط  المتطّغئ  المحارغع  لثسط  أردظغ  إظحاء خظثوق طساعط  المالغ  الصطاع  اصارح  ضما 
ثغثة/تتئ الاأجغج باإلضاشئ إلى تصثغط صروض دون شائثة لطمظحآت الخشغرة والماعجطئ. باإلضاشئ  المحارغع الة

إلى ذلك، خفخ الظسئئ المؤعغئ المططعبئ طظ اقتاغاذغ والاثفغش طظ الصغعد سطى طاططئات السغعلئ غمضظ أن  
 ُغسعط شغ إظساش جعق المالغ والةعات ذات المخطتئ به. 

صث تسئئئ شغ أوجاع حثغثة لطمةامسات والثول سطى افخسثة الختغئ    19  –  شغ تغظ أن جائتئ ضعشغث 
واقجاماسغئ واقصاخادغئ والمالغئ إق أظعا صث جّططئ الدعء سطى صغمئ الثثطات المالغئ الرصمغئ وضرورة رصمظئ  

ئتئ وغساجم الصطاع  الثثطات والسمطغات. غاعصع الصطاع المالغ ظمّع عثه الثثطات ظمّعًا طاسارسًا بسث اظاعاء الةا
الئظغئ   التضعطئ سطى وضع خارذئ ذرغص واضتئ لرصمظئ ورشع جعّغئ  الرصمغ. وعع غتُث  الاتّعل  تسرغع سمطغئ 
الاتاغئ لةسض المعاذظغظ والمصغمغظ غاتّعلعن إلى الفداء الرصمغ. غساصث الصطاع المالغ أن بإطضاظه صغادة الاتّعل  

ظئ وجعطئ لطمثشعسات الرصمغئ. باإلضاشئ إلى ذلك، غساصث الفاسطعن الرصمغ شغ الئقد طظ خقل ذرح صظعات آط
شغ الصطاع المالغ أظه باإلطضان تثوث تطعرات جععرغئ شغ المثشعسات ظاغةئ قساماد الاعصغع الرصمغ وتفسغض  

إ  صاسثة اسرف سمغطك إلضاروظغًا. ضما أن تتفغج جاظإ السرض طظ عثه المسادلئ صث تمّثخ سظ ظمع عائض شغ الطط
بظاعا  الاغ  التعاجج  إلى ضسر  الرصمغئ  المالغئ  الثثطات  إلى  الاتعل  إلى  اقضطرار  المساثثطغظ. وأدى  طظ جاظإ 
المساثثطعن لخالح الظصث وسجز البصئ شغ الثثطات المالغئ الرصمغئ. أطا الظاغةئ، شعغ اجاسثاد طاجاغث قساماد  

ر المجغث طظ الةععد شغ الاعسغئ والاعّجع شغ العخعل  وبعثف تسزغط الظاائب، غظئشغ اجابما  . المثشعسات الرصمغئ
 إلى المسطعطات. ضما غظئشغ أن ُغساثام أبر الةائتئ سطى اظاحار الثثطات المالغئ الرصمغئ!  

طظ الماعصع لقصاخاد الرصمغ أن غصّثم شغ المساصئض خثطات آطظئ تتصص شاسطغئ الضطفئ وتعشر العصئ  
ظعلعجغا وُتصّثم سئر الصظعات الرصمغئ دون تاجئ إلى تعاجث الحثص بظفسه. وخالغئ طظ العرق وطسامثة سطى الاض

لثى   افولعغات  جّطط  المساصئطغئ  وافزطات  افخطار  إزاء  وخمعدعا  المةامسات  تضّغش  تسجغج  طسألئ  اتاطئ  لصث 
ا عع إق إظةاز  التضعطات وطآجسات افسمال والمظزمات غغر التضعطغئ، والاتّعل إلى الاساطقت الثالغئ طظ الظصث ط

الئطث، وبفدض   الرصمغ. سطى طساعى  اقصاخاد  أطام  السئغض  غمّعث  أظه  الثثطات تغث  رصمظئ  طفخطغ شغ سمطغئ 
الراجثئ لطثشع اإللضاروظغ شغ افردن صث جاعمئ طساعمئ سزغمئ شغ    19  –ضعشغث   الاتاغئ  الئظغئ  اتدح أن 

 الاخّثي لفزطئ بضض طداطغظعا. 

 المساثِثم تةربئ  

اإللضاروظغئ   المتاشر  إلى  الثثطات  افردظغغظ وطصثطغ  بغظ  السرغع  الاتّعل  الماعصع أن غضعن  ضان طظ 
طربضًا بسخ الحغء. أجرت الطةظئ العذظغئ افردظغئ لحآون المرأة وطظزمئ السمض الثولغئ اجاطقسًا سئر الفغسئعك  

اثثام المتاشر اإللضاروظغئ لاتعغض الرواتإ شغ الصطاع  بالاساون طع الطةظئ العذظغئ لقظخاف شغ افجعر تعل اج
الثاص بعثف تصغغط جععلئ شاح المتاشر سئر اإلظارظئ واجاسثاد المساثثطغظ لاتعغقت الرواتإ شغ صطاسات  

حثخاً طظ جمغع طتاشزات افردن وضاظئ ظسئئ اإلظاث    2450الاسطغط والختئ والخظاسئ. حارك شغ اقجاطقع  
% طظ افردظغغظ غعاجععن  58% طظ الثضعر. وضان الُمثَرج الرئغسغ طظ اقجاطقع عع أن  80  % طصابض20بغظعط  

لثى   المتاشر  عثه  واساماد  صئعل  غسرصض  أن  غمضظه  الثي  افطر  اإللضاروظغئ؛  المتاشر  اجاثثام  شغ  خسعبات 
 المساثثطغظ واقجافادة طظ أعثاشعا المرغعبئ.  

اقجاطقع طظ تسةغض طتفزئ إلضاروظغئ سئر اإلظارظئ (أوظقغظ)  % طظ أولؤك المحمعلغظ شغ  57لط غامّضظ  
% وجثوعا جعطئ. غاخض عثا افطر شغ طسزمه 30  طصابض   % طظعط تةرباعط عثه بأظعا طسصثة13شغ تغظ وخش  

% طظ المساةغئغظ لط غتخطعا سطى طسطعطات ضاشغئ أو أن 75باظثفاض طساعى التخعل سطى المسطعطات تغث أن  
ااتئ لعط لط تضظ ضاشغئ. أطا السئإ اآلخر لطاتّثغات الاغ واجعئ المساةغئغظ شغ اجاثثام المتاشر  المسطعطات الم 
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%  17اإللضاروظغئ شعع الثئرة والمساسثة الفظغئ الاغ تخض سطغعا المساثثطعن طظ طصثطغ الثثطات. وجث أن  
ى طضالماتعط ولثغعا الصثرة  شصط طظ طراضج اتخال خاخئ بحرضات خثطات الثشع بعاجطئ العاتش الظصال تةغإ سط

سطى تض المسائض طعضعع اقجافسار. ألصى اقجاطقع الدعء سطى التاجئ لاضبغش جععد ظحر المسرشئ والاعسغئ  
وبثاخئ سطى المظّخات التضعطغئ الاغ غسامث سطغعا افحثاص لطتخعل سطى المسطعطات المعبعصئ. ضما دسا تصرغر 

لظصابات السمالغئ إلى تعسغئ سمالعا لتماغئ تصعصعط والاحةغع سطى تتعغض  اقجاطقع طظزمات المةامع المتطغ وا 
 الرواتإ إلضاروظغًا.   

ضحفئ (جعباك) الظصاب سظ المجغث طظ المحاضض طظ خقل الحضاوى العاردة إلى طرضج اقتخال الاابع لعا  
زئ الاغ وصسئ شغعا أخطاء  وصظعاتعا سئر وجائض الاعاخض اقجاماسغ. ضان عظاك السثغث طظ تاقت تسةغض المتف

شغ الئغاظات المثخطئ طا تسئإ شغ تتّثغات أتاذئ باجاقم المسعظئ سطى المتفزئ أو شغ إلشائعا. وطظ المسائض  
المساد تثوغره وغساثثطه   (SIM)الداغطئ افخرى ضاظئ المتاشر الاغ ُشاتئ طظ خقل الظمعذج الاسرغفغ لطمحارك  

ظصال وإلشائه، ق ُتطشى المتفزئ المسّةطئ سطغه تطصائغًا. لثا، غظاعغ افطر وسظث شخض رصط العاتش ال  حثص آخر. 
بمالك الحرغتئ الةثغث بالتخعل سطى طتفزئ طربعذئ بعاتفه الثطعي ولضظ تتئ رصط حثخغ تسرغفغ آخر وعثا  

قل المتفزئ غدفغ المجغث طظ الاسصغث سطى سمطغئ إلشاء المتفزئ. باإلضاشئ إلى ذلك، تثبئ طتاوقت اتاغال طظ خ
اإللضاروظغئ وإغصاع ضتاغا لعا. سمطئ (جعباك) جظئًا إلى جظإ الئظك المرضجي افردظغ وطصثطغ الثثطات المالغئ  
لمسالةئ جمغع المسائض الطارئئ والحضاوى طا أجعط شغ اظثفاض سثد الحضاوى اظثفاضًا ططتعظًا بسث حعرغظ  

 طظ اإلغقق الظاجط سظ الةائتئ. 
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الختّغئ   19  –لصث غّغرت جائتئ ضعشغث   بالاثابغر  الاحثد  افردن طع  الثغظ غسغحعن شغ  تغاة افحثاص 
الصطاع   الاشغغر سطى  تمّر طعجئ  التغاة حضًق جثغثًا. لط  الفغروس، شاتثثت  المظّفثة قتاعاء  الصخعى واإلغقصات 
المالغ دون أبر ولط تارك أظزمئ الثشع شغ الممطضئ سطى تالعا. وتغث أن اإلغقق صث جسض المثشعسات الظصثغئ  
خطرة وشغ غاغئ الخسعبئ، تتّعل المساثثطعن إلى أظزمئ الثشع افخرى لقغفاء بالاجاطاتعط المالغئ سطمًا أن جعباك  

  .تماطك بسخ عثه افظزمئ 

أ تالغًا خمسئ  (جعباك)  اآللغ،  تماطك  الاصاص  وغرشئ  لطحغضات،  اإللضاروظغئ  المصاخئ  ظزام  دشع:  ظزمئ 
والئثالئ العذظغئ جعطعبغ، وإي شعاتغرضط وظزام الثشع الفعري (ضطغك) والثي أذطص خقل المرتطئ البالبئ (بثءًا  

ثاطفئ طظ  تجغران) شغ زطظ الةائتئ. طّرت عثه افُظُزمئ بثرجات طثاطفئ طظ الاشغغر وأظعرت طساعغات ط  4طظ  
  .الاضّغش والخمعد

 أظزمئ الثشع والاصاص 

 ظزام المصاخئ اإللضاروظغئ لطحغضات 

سمعطًا طصارظئ بالسظعات السابصئ ضما غادح طظ    2020تظاصص اجاثثام ظزام المصاخئ اإللضاروظغئ لطحغضات شغ  
لطحغضات إلى أدظى صغمئ له شغ آذار  . وخض سثد الاساطقت طظ خقل ظزام المصاخئ اإللضاروظغئ  3و    2الحضطغظ  
خقل السظاغظ الماضغاغظ. وحعث اقجاثثام ارتفاساً ذفغفًا شغ أغار وتجغران غغر أن عثه الجغادة    2020وظغسان  

لط تسّعض اقظثفاض المطتعظ شغ آذار وظغسان. وسطى الرغط طظ طقتزئ الاظاصص شغ السظعات السابصئ إق أظعا  
ظماط تثبثبات حعرغئ تسضج ظدعج الظزام ولط تضظ غغر طسئعصئ إلى المثى ذاته  ضاظئ ججءًا طظ ظمط طظ أ

. صث غضعن السئإ شغ اظثفاض أسثاد المساطقت طظ خقل المصاخئ اإللضاروظغئ لطحغضات عع  2020المطتعظ شغ  
  29ظغسان، و    28آذار وتاى    17خسعبئ الاساطض بالحغضات العرصغئ خقل المرتطاغظ افولى والباظغئ (شغ الفارة طظ  

تجغران، سطى الاعالغ) باإلضاشئ إلى إغصاف افظحطئ الاةارغئ شغ طثاطش صطاسات اقصاخاد طا تّث    3ظغسان وتاى  
  .طظ سثد المساطقت الاةارغئ الماممئ طظ خقل الحغضات

  
  

   ) المعضتئ شغ الحضض  المساطقت  المساطقت. شصث وخطئ صغمئ  4أظعرت صغمئ  اتةاعًا طحابعًا لسثد   (
سطى طثى السظاغظ الماضغاغظ.  2020المساطقت الحعرغئ سئر المصاخئ اآللغئ أدظى طساعى لعا شغ آذار وظغسان 

طظ تطك الماخطئ بسثد المساطقت؛   شغ صغمئ المساطقت ضاظئ أضبر دقلئ  2020غغر أن الجغادة شغ أغار وتجغران  
). واقتامال افضئر عع أن اقتةاعات 5غادح عثا سظث الظزر إلى طاعجط صغمئ المساطقت الماجاغث شغ الحضض ( 

ضاظئ ظاغةئ لطاثابغر الماثثة شغ المرتطاغظ افولى والباظغئ شغ آذار وظغسان والاغ أوصفئ    2020الاغ ظراعا شغ  

، تغث تمبض   2020و   2019و  2018شغ  المصاخئ اإللضاروظغئ لطحغضات: سثد طساطقت 2الحضض 
 ضض ظصطئ بغاظات حعرغظ طةامسغظ

: الظسئئ المؤعغئ لطجغادة شغ سثد طساطقت بغظ السظعات المااالغئ ، تغث تمبض ضض  3الحضض 
 طئ بغاظات حعرغظ طةامسغظظص
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شغ طثاطش الصطاسات اقصاخادغئ وخفدئ سثد المساطقت الاةارغئ سالغئ الصغمئ. تاخض   طسزط افظحطئ الاةارغئ
المفروضئ سطى   الصغعد  الباظغئ والاغ حعثت أضئر صثر طظ  المرتطئ  أغار وتجغران بظعاغئ  المطتعظئ شغ  الجغادة 

ت اقصاخادغئ وطساودة  الترضئ وافظحطئ اقصاخادغئ، وبثاغئ المرتطئ البالبئ والاغ حمطئ تساشغ بسخ الصطاسا
 .بسخ افسمال سالغئ الصغمئ لمجاولئ ظحاذعا

  
 

أطا المرتطئ الباظغئ والاغ حمطئ تعصش غالئغئ افظحطئ اقصاخادغئ شغ طثاطش الصطاسات، شصث ضان طظ  
بالحغضات.  الماعصع تاماً ارتفاع درجئ اإلجعاد المالغ بالظسئئ لطحرضات والمحارغع وافشراد الثغظ غاساططعن سادة  

وسطغه، ذرح الئظك المرضجي افردظغ تثابغر جثغثة لطاساطض طع الحغضات المرتةسئ ضما عع طعضح شغ الئاب الباظغ  
الظاائب الاغ واجععا افشراد والحرضات أغدًا تغث  طظ عثا الاصرغر. لصث خففئ عثه الاثابغر الةثغثة طظ تّثة 

ى درجئ طظ الطغعظئ شغ الاساطض طع الحغضات لاطك الخادرة  ضاظعا صث أخثروا حغضات طرتةسئ؛ وصث أسطغئ أسط
المصاخئ   سطى  المرتةسئ  الحغضات  سثد  خقل  طظ  الاثبغر  عثا  تظفغث  غادح  ظغسان.  وطظاخش  آذار  ظعاغئ  بغظ 
اإللضاروظغئ لطحغضات وصغماعا ضظسئئ طؤعغئ طظ السثد اإلجمالغ لطحغضات وصغماعا. حعثت الظسئئ المؤعغئ  

: شصث ارتفسئ طظ تعالغ  2020ارتفاسًا ضثمًا شغ آذار وظغسان    7و    6ئ ضما تزعر شغ الحضطغظ  لطحغضات المرتةس
% طظ  11% إلى  4% طظ إجمالغ سثد الحغضات شغ آذار وظغسان وطظ  16% شغ افحعر صئض آذار إلى تعالغ  3-4

%  60ضثلك طظ تعالغ    إجمالغ سثد الحغضات. أطا ظسئئ الحغضات الراجسئ بسئإ سثم ضفاغئ افطعال، شصث ارتفسئ 
 .% طظ إجمالغ الحغضات المرتةسئ 90إلى 

  
 

 تغث تمبض ضض ظصطئ بغاظات حعرغظ طةامسغظ ت،مساطقط: الصغمئ الحعرغئ ل4الحضض 

 

طًسا سطى الرجط الئغاظغ فن   آذار وظغسان(غاط تةمغع حعري  طساطقت صغط: طاعجط  5الحضض 
 بغاظاتعط افولغئ تط تةمغسعا)

 : صغمئ الحغضات المرتةسئ ضظسئئ طؤعغئ طظ الصغمئ اإلجمالغئ لطحغضات7الحضض  : سثد الحغضات المرتةسئ ضظسئئ طؤعغئ طظ إجمالغ سثد الحغضات 6الحضض 
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طصارظئ بالسظعات السابصئ ضما غزعر    2020ارتفع اجاثثام غرشئ الاصاص اآللغ سمعطًا وبظسئئ أسطى شغ  
). ضما حعث سثد المساطقت درجئ طظ الاثبثب والاغ طظ الممضظ تصسغمعا إلى بقث طراتض  9) و ( 8شغ الحضطغظ ( 

). طظ المتامض أن غسعد السئإ 2020رئغسغئ. ضان أولعا زغادة خقل المرتطاغظ افولى والباظغئ (بغظ آذار وأغار  
ع طساعى الصغعد سطى الترضئ والاغ أتثبئ أبرًا إغةابغًا سطى سثد المساطقت سئر الصظعات الرصمغئ. شغ ذلك إلى ارتفا

(تجغران   البالبئ  المرتطئ  تاد خقل  اظثفاض  سئارة سظ  الباظغئ  المرتطئ  اقظثفاض طع  2020وضاظئ  تجاطظ عثا  )؛ 
  2020ئ البالبئ ارتفاسًا تاّدًا شغ تمعز  الاثفغش طظ جاسات التزر وزغادة ترضئ افحثاص. وأخغرًا، حعثت المرتط

إذ وخض إلى ذروة غغر طسئعصئ وصث غضعن عثا بسئإ طساودة الظحاط سئر طثاطش الصطاسات اقصاخادغئ شغ  
 .طثاطش أظتاء الممطضئ طا ظةط سظه تضرار إتمام المساطقت بحضض أضئر 

 
  

اتةاعًا طثاطفًا سظ سثد    –)  10المئّغظئ شغ الحضض (   –أظعرت صغمئ المساطقت سئر غرشئ الاصاص اآللغ  
شغ تجغران ولعتر بسثعا ارتفاسات ضئغرة    2020المساطقت. ضاظئ الصغمئ طساصّرة ظسئغاً بغظ ضاظعن الباظغ وأغار  

وتمعز. غحغر اجاصرار صغمئ المساطقت سطى الرغط طظ ارتفاع السثد إلى أظه ضاظئ عظاك طساطقت غاضرر إتماطعا 
). طظ المتامض أن غضعن  11سئر الظزام وعغ أصض صغمئ ضما غزعر طظ طاعجط صغمئ المساطقت شغ الحضض ( 

با اآلخثة  الحرضات  افصض صغمئ عع  المساطقت  الرواتإ  السئإ شغ عثه  لاسطغط  اآللغ  الاصاص  إلى غرشئ  لاتّعل 
) أو بسئإ زغادة المثشعسات الحثخغئ 2) و ( 1بسئإ تعصش المساطقت الاةارغئ الضئغرة والاغ تّمئ خقل المرتطاغظ ( 

) إلى  2020افصض صغمئ الماممئ طظ خقل الظزام. صث ُغساَثلُّ طظ الجغادة المطتعظئ خقل المرتطئ البالبئ (تجغران  
أظه صث تمئ السعدة إلى إتمام طساطقت تةارغئ أضئر تةمًا طظ خقل الظزام بسث الاثفغش طظ الصغعد المفروضئ خقل  

  .المرتطاغظ افولى والباظغئ وطعاخطئ طسزط طآجسات افسمال سمطعا خقل المرتطئ البالبئ 

 

   غرشئ الاصاص اآللغ الظسئئ المؤعغئ لطجغادة السظعغئ شغ سثد طساطقت:  9الحضض    غرشئ الاصاص اآللغ  : سثد طساطقت8الحضض 

 غرشئ الاصاص اآللغ   طساطقت  صغط: طاعجط  11الحضض  غرشئ الاصاص اآللغ : صغمئ طساطقت 10الحضض 
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لاضعغظ شعط أشدض شغما إذا ضان اظثفاض طاعجط صغمئ المساطقت الماممئ طظ خقل غرشئ الاصاص اآللغ  
الماممئ طظ خقل  ظاتةًا سظ طساطقت الرواتإ، صعرن تةط طساطقت الرواتإ وصغماعا طع أظعاع المساطقت افخرى  

) خقل المرتطاغظ افولى والباظغئ. لضظ  12الظزام. شغ التصغصئ، ارتفع سثد طساطقت الرواتإ المئّغظئ شغ الحضض ( 
) طساصّرة ظسئغًا؛ 13شغ تغظ أن طساطقت الرواتإ صث ازدادت، بصغئ صغمئ طساطقت الرواتإ المئّغظئ شغ الحضض ( 

ت الرواتإ الاغ تاط طظ خقل غرشئ الاصاص اآللغ (والاغ ضاظئ ذات صغمئ أصض صث غحغر عثا إطا إلى زغادة شغ دشسا
) والثي جمح بثفخ الرواتإ  6طسّعضئ بثلك طاعجط صغمئ المساططئ) أو صث تضعن افبر المطتعظ فطر الثشاع رصط ( 

ل تغث أن صغمئ  إلى ظسئئ طؤعغئ طسغظئ خقل إغقق الصطاسات اقصاخادغئ. غئثو أن الةمع بغظ الثغارْغظ طسصع
الرواتإ شغ تجغران لط تثاطش اخاقشًا ضئغرًا سظ افحعر السابصئ سطى الرغط طظ اقظثفاض الضئغر شغ سثد المساطقت  
أطا   الحرضات أسمالعا.  الصغط افخطغئ سظثطا ساودت  إلى  ُأسغثت  لربما صث  الرواتإ  بأن  وعع طا صث ُغساثلُّ طظه 

ت رواتإ تجغران إلى تمعز طا صث غعضح اقرتفاع الضئغر والمفاجأ الُمقتر لضّض  اقتامالغئ افخرى، شعغ ظصض طساطق
طظ صغمئ طساطقت الرواتإ وسثدعا. سظث الظزر إلى المساطقت افخرى، غائّغظ لظا أن سثدعا الزاعر شغ الحضض  

طا غحغر   2020رًا بسث أغار  ) صث حعثت ارتفاسًا ضئغ13) ضان طساصّرًا ظسئغًا غغر أن صغماعا المئّغظئ شغ الحضض ( 12( 
  .(3) إلى اجاؤظاف المساطقت الاةارغئ المرتفسئ الصغمئ ولضظعا أصض تضرارًا شغ المرتطئ

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غرشئ الاصاص اآللغ  : صغمئ طساطقت الراتإ طصابض المساطقت افخرى سطى 13الحضض  غرشئ الاصاص اآللغ  : سثد طساطقت الراتإ طصابض المساطقت افخرى سطى12الحضض 
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  المصاخئ اإللضاروظغئ لطحغضات طصابض غرشئ الاصاص اآللغ

اإللضاروظغئ   والمصاخئ  اآللغ  الاصاص  غرشئ  سئر  المساطقت  طظ  جععرغئ  ظسئئ  أن  بالتسئان  آخثغظ 
طع   تاظاشج  أن  المفارض  طظ  الاةارغئ،  والمثشعسات  الحرضات  طثشعسات  تمّبض  سطى  لطحغضات  الئسخ  بسدعا 

شغ تغظ أن   2020أخظاف دشع أخرى. شصث حعث سثد المساطقت سئر المصاخئ اإللضاروظغئ لطحغضات اظثفاضًا شغ  
سثد المساطقت سئر غرشئ الاصاص اآللغ صث حعث ارتفاسًا شغعا. أّبرت عثه الاشغغرات سطى تخئ السعق لطمصاخئ  

آذار)، ضاظئ    16آذار و  4ائره عثا الاصرغر المرتطئ خفر (بغظ  ، وشغما غس2020اإللضاروظغئ لطحغضات. شغ حئاط  
لطحغضات   اإللضاروظغئ  المصاخئ  طساطقت  الصطاسات  58ظسئئ  شاح  وبسث  تمعز،  شغ  ولضظ  السعق،  تخئ  طظ   %

% شغ تخئ السعق لطمصاخئ  11%. لثا، ذضرت الاصارغر اظثفاضًا بظسئئ  47اقصاخادغئ بالضاطض، ضاظئ عثه الظسئئ  
% اظثفاض شغ الفارة ذاتعا طظ  2، و  2018% شغ الفارة ذاتعا شغ  2ظغئ لطحغضات طصابض اظثفاض بظسئئ  اإللضارو

رأغظاه جابصًا وعع    2020. ُغساثلُّ طظ عثه الظسإ أن اقظثفاض الثي حعثه سام  2019سام   أضئر بضبغر طما 
وأشدض خمعدًا طظ المصاخئ اإللضاروظغئ  بمبابئ الئرعان الصعي سطى أن غرشئ الاصاص اآللغ أضبر تضّغفاً طع افزطات  

  .لطحغضات

ُسصثت طصارظئ بغظ ارتفاع الظسئئ المؤعغئ (طتسعبئ سطى أظعا الفرق بغظ الحعرغظ طصّسمئ سطى صغمئ  
الماخطئ  الاثابغر  إسقن  الثي جئص  الحعر  بغظ حئاط وعع  المساطقت  وصغمئ  سثد  المصارن) شغ  الصغاس  حعر 

وت وتجغران  وأغار  وافظحطئ بالةائتئ،  الترضئ  سطى  الصغعد  طظ  طساعى  أسطى  ظعاغئ  سصإ  افحعر  وعغ  معز 
لضض طظ غرشئ الاصاص    2019اقصاخادغئ وارتفاع الظسئئ المؤعغئ شغ سثد وصغمئ المساطقت شغ الفارة ذاتعا طظ  

اظئ اآلبار  ). تسسى عثه المصارظئ إلى دراجئ شغما إذا ض15و    14اآللغ والمصاخئ اإللضاروظغئ لطحغضات (الحضض  
الظاجمئ سظ اإلغقق صث اجامّرت سطى الظزاطغظ بغظ طثاطش طراتض اإلغقق وبسث الاثفغش طظ الصغعد. خدع ارتفاع  

بتغث غمضظ اجاثثام عاتغظ الظسئاغظ سطى حضض    2020لطثراجئ وصعرن بمبغطه شغ    2019الظسئئ المؤعغئ شغ  
لط تاأبر    2019طى الظزاطغظ طظ حعر إلى آخر تغث أن  صغاس طصارن لقرتفاسات المساادة شغ الظسئئ المؤعغئ س

   .بزروف تداعغ الةائتئ شغ تّثتعا

بثءًا بسثد المساطقت سطى ضق الظزاطغظ، أظعر ارتفاع الظسئئ المؤعغئ بغظ حئاط وافحعر القتصئ له شغ  
غش بظسئئ طؤعغئ أصض شغ  طصابض ارتفاع ذف  2019طساطقت غرشئ الاصاص اآللغ اتةاعاً طحابعًا لما ضان سطغه شغ  

). غحغر عثا إلى أظه بسث  2019(طصارظئ بـ    2020) ودرجات ظمع أسطى شغ تجغران وتمعز  2019(طصارظئ بـ    2020أغار  
السمض   وطعاخطئ  الاساشغ  طظ  اآللغ  الاصاص  غرشئ  تمضظئ  اإلغقق،  إجراءات  شغ  تحثدًا  افضبر  المراتض  اظاعاء 

طظ ظاتغئ أخرى، اظترشئ الجغادة شغ الظسئئ المؤعغئ بغظ حئاط وافحعر   بالمساعغات الماعصسئ لطظمع الحعري. 
وأظعر درجات أسطى    2019القتصئ شغ طساطقت المصاخئ اإللضاروظغئ لطحغضات سظ الظمعذج الثي حعثه سام  

ئغ  بضبغر طظ الظمع الحعري السالإ. وشغ تغظ أن اظثفاض الظسئئ المؤعغئ ضان أصض تّثة طظ الظمع الحعري السط
وشغ تغظ أن اظثفاض الظسئئ المؤعغئ ضان أصض تّثة شغ تجغران وتمعز، لط تامضظ المصاخئ اآللغئ لطحغضات طظ  

  .2019الاساشغ الاام والسعدة إلى الظمعذج الثي حعثه سام 
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بالظسئئ لصغمئ المساطقت سطى ضق الظزاطغظ، ضان أداء غرشئ الاصاص اآللغ أشدض طظ المصاخئ اإللضاروظغئ   
). شصث اظترشئ افظماط  17و  16أصض طما شسطاه بسثد المساطقت (افحضال  لطحغضات لضظ تضغفعا وخمعدعا ضان  

.  2019الُمقتزئ شغ ضض طظ المصاخئ اإللضاروظغئ لطحغضات وغرشئ الاصاص اآللغ سظ افظماط الاغ حعثعا سام  
ائّغظ  . غ2019، أظعرت غرشئ الاصاص اآللغ ظسئئ بسغطئ طظ الظمع الثي حعثه حعر أغار طظ سام  2020شفغ أغار  

طظ عثا أظه سطى الرغط طظ الجغادة شغ الصغمئ بغظ حئاط وأغار، طا زالئ المرتطاان افولى والباظغئ ذات أبر جطئغ  
سطى ظمع الصغمئ شغ غرشئ الاصاص اآللغ. غغر أظعا اجاطاسئ السعدة إلى طا اساادت سطغه طظ درجات الظمع الحعري 

لغض آخر سطى الاضّغش والخمعد. طظ ظاتغئ أخرى، اظترشئ الجغادة شغ  خقل المرتطئ البالبئ (تجغران وتمعز)؛ وعثا د
الظسئئ المؤعغئ بغظ حئاط وافحعر القتصئ سطى خسغث طساطقت المصاخئ اإللضاروظغئ لطحغضات سظ الظمط الثي  

 وأظعرت درجات أسطى طظ الظمع السالإ شغ أغار وتجغران. لضظ ارتفاع الظسئئ المؤعغئ أخئح  2019حعثه سام  
سطى درجئ أصض طظ السطئغئ سظث اقظاصال طظ أغار إلى تمعز طا غحغر إلى أن المصاخئ اإللضاروظغئ لطحغضات ضاظئ  
صث بثأت بالاساشغ والسعدة إلى طساعغاتعا الطئغسغئ طظ الظمع الحعري ولع ججئغًا سطى افصض سظثطا غاسطص افطر 

   .بصغط المساطقت الماممئ طظ خقلعا

 
 

 

 

المصاخئ   وافحعر القتصئ شغ سثد طساطقت حئاط: الظسئئ المؤعغئ لطجغادة بغظ 14الحضض 
 اإللضاروظغئ لطحغضات

الاصاص   غرشئ طساطقتوافحعر القتصئ شغ سثد  حئاط: الظسئئ المؤعغئ لطجغادة بغظ 15لحضض ا
 اآللغ 

المصاخئ   وافحعر القتصئ شغ صغمئ طساطقت حئاطلظسئئ المؤعغئ لطجغادة بغظ : ا16لحضض ا
 اإللضاروظغئ لطحغضات

غرشئ الاصاص   وافحعر القتصئ شغ صغمئ طساطقت حئاط: الظسئئ المؤعغئ لطجغادة بغظ 17لحضض ا
 اآللغ 
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 ) ظزام سرض الفعاتغر وتتخغطعا إلضاروظغاً (إي شعاتغرضط

اجاثثام إي شعاتغرضط ارتفاساً ضئغرًا طظث بثاغئ المرتطئ افولى. غغر أن سثد السمقء الةثد ضما غزعر  ارتفع  
) صث أظعر اظثفاضًا ططتعظاً خقل المرتطاغظ افولى والباظغئ ولضظه تساشى تثرغةغًا بتطعل تجغران 18شغ الحضض ( 

ى الظزام. ضما وخض سثد السمقء الةثد الى تعالغ  طظعط إل  64. وصث ارتفع سثد المفعترغظ الةثد الثغظ دخض  2020
وتجغران    100,000 آذار  بغظ  الفارة  شغ  المظّخئ  إلى  لقتخاقت  2020اظدّمعا  الظزام  الةثد  السمقء  اجاثثم   .

) بثق طظ اجاثثاطه لطثثطات التخرغئ ضمظ إي شعاتغرضط ضما  19والثثطات بحضض رئغسغ ضما غئغظ الحضض ( 
ظسئئ لطمساثثطغظ الةثد شغ السظعات السابصئ. غائّغظ طظ عثا أن اظاصال السمقء الةثد إلى ضان سطغه التال بال

  .إي شعاتغرضط ضان بسئإ الدرورة

 
  

بالمةمض طع عثه الثثطئ صث ارتفع ضان عثا الاساطض طاثبثبًا طظ حعر إلى آخر شغ  شغ تغظ أن الاساطض  
) طا غسضج الاثابغر الاغ اتثثتعا التضعطئ شغ تخّثغعا لطةائتئ. أظعر  21) و ( 20ضما غائغظ طظ الحضض (   2020

الباظغ وحئاط اتةاعات حئغعئ بالسظعات السابصئ شغ تغظ أن آذار وظغسان ص  ث أظعرا  ضض طظ حعر ضاظعن 
) وعغ الفارة الجطظغئ الاغ حعثت الصغعد افضبر تحثدًا  1اظثفاضًا شغ سثد وصغمئ المساطقت الماخطئ بالمرتطئ ( 

سطى الترضئ والظحاط اقصاخادي. أطا اقظثفاض الثي لعتر شغ آذار وظغسان، شصث تط تسعغده شغ أغار وتجغران  
. صث غضعن اقظثفاض شغ آذار  2014روته طظث اظطقصه شغ  تغث سثد المساطقت وصغماعا سطى الظزام وخض إلى ذ

بالارّدي   اآلخثة  اقصاخادغئ  افشراد  أوضاع  جسطئ  وصث  التضعطئ.  ذرتاعا  الاغ  بالاثابغر  طرتئطًا    -وظغسان 
التضعطئ افردظغئ، وحرضئ الضعرباء العذظغئ وحرضات المغاه افردظغئ تآّجض الاارغت    - والماعصسئ ظاغةئ اإلغقق  

ساتص لثشع الفعاتغر. سطى جئغض المبال، أظاصض المعسث الظعائغ لاصثغط اإلصرارات الدرغئغئ طظ ظغسان إلى ظعاغئ  الم
تجغران ضما اظاصض الاارغت المتثد لثشع شعاتغر المغاه والضعرباء المساتصئ سظ آذار وظغسان إلى أغار. لثا، اظاصطئ  

 .حعر الاالغئ وعع طا غفّسر الجغادة المطتعظئ شغ أغار وتجغران الفعاتغر ضمظ إي شعاتغرضط طظ آذار وظغسان إلى اف

 

 سطى إي شعاتغرضط  لطسمقء الةثد المفعترغظ أعط شؤات  :19الحضض  : سثد السمقء الةثد سطى إي شعاتغرضط18الحضض 

2020و  2019شغ  )تمعز - 2ضاظعن : سثد طساطقت إي شعاتغرضط (20الحضض  2020و  2019شغ  ))تمعز -2ضاظعن  طساطقت إي شعاتغرضط ( صغمئ: 12الحضض    

 



 

39 
 

شعاتغرضط اتةاعًا حئغعًا بسثد المساطقت؛ وعع  )، أظعرت صغط المساطقت سطى إي  21ضما ُغعضح الحضض ( 
 .أطر طظطصغ تغث أن تخظغفات الثشع طسّرشئ طسئصًا سطى الظزام وتخّظش ضمظ حرائح صغمئ طسّغظئ

غةث عثا الاشغغر شغ اقتةاعات بسئإ تمثغث المعاسغث المتثدة لئسخ طثشعسات الفعاتغر طا غسجزه شغ  
) والاغ حمطئ  22ضما غعضح الحضض (   3-1مئ المفعترغظ بسث المراتض  شؤات المفعترغظ الثغظ عط شغ أسطى صائ 

لط   الثغظ  الفعاتغر  التضعطغغظ طا غضحش سظ طخثري  المفعترغظ  أصّض طظ  افجاجغئ وسثدًا  الثثطات  المجغث طظ 
تسث  غمثدوا طعاسغث الثشع المساتص أو أظعط طثدوعا تاى أغار شصط. شغ التصغصئ، وطظث بثاغئ المرتطئ افولى، لط  

  .الفعاتغر التضعطغئ والعغؤات ججءاً طظ الفؤئ السطغا طظ المفعترغظ سئر إي شعاتغرضط

 
  

اظثفاضًا   شعاتغرضط  إي  وضقء  خقل  طظ  أجرغئ  الاغ  تطك  الظصث وعغ  أجاس  سطى  المثشعسات  اظثفدئ 
) تغث اظثفدئ الظسئئ المؤعغئ لطمساطقت سطى أجاس الظصث  23ططتعظًا سطى إي شعاتغرضط ضما ُغزعر الحضض ( 

% بسثه وتاى ظعاغئ تجغران. وطا عثا جعى طآحر آخر سطى  13آذار إلى    21% صئض بثء اإلغقق الحاطض شغ  28طظ  
  .اعا بالظصثتضّغش الثثطات المالغئ الرصمغئ وخمعدعا شغ وجه افزطات سظث طصارظ

 
 

غادح أبر الةائتئ سطى المساطقت الظصثغئ أضبر شأضبر سظث إلصاء ظزرة سطى السمقء الثغظ أضغفعا طةّثدًا 
(الُمجاغثون) تغث وخطئ المساطقت    3-1والثغظ سادوا خقل المراتض   2019و  2018والمساثثطغظ لمّرة واتثة طظ 

  2018% شغ  47% طصارظئ بـ  85إلى    –)  25ضض ( المعضتئ شغ الح   –  2020الرصمغئ الاغ أجراعا السمقء الةثد شغ  

صئض الةائتئ وبسثعا إي شعاتغرضط : أسطى شؤات الُمفعترغظ سطى22الحضض    

) تجغران 30و  آذار 21) وبسث الةائتئ (بغظ آذار  21و  ضاظعن الباظغ  1طصابض الرصمغئ صئض الةائتئ (بغظ   : الظصث23الحضض   
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. تحغر عثه افرصام إلى أن بسخ السمقء سطى افصض صث اظدمعا إلى الظزام أو اجاثثطعه طرة أخرى بسئإ 2019و
  .3-1خسعبئ إتمام المساطقت ظصثغًا خقل المراتض 

 
 

)،  26باإلطضان إتمام المثشعسات الرصمغئ سطى إي شعاتغرضط طظ خقل جعطعبغ. ضما غزعر طظ الحضض ( 
شعاتغرضط  سثد المثشعسات الماممئ طظ خقل جعطعبغ صث أظعرت جطعضًا حئغعاً بإجمالغ سثد المثشعسات سطى إي  

تغث اظثفخ سثد المثشعسات اظثفاضاً ططتعظًا شغ آذار وظغسان ولضظه ارتفع سطى ظتع ططتعظ شغ أغار وتجغران. 
صث تضعن أجئاب عثا الاثبثب عغ ذاتعا الاغ أّبرت سطى الظزام ضّطه وصث ُغسجى عثا إلى تعزغع المسعظئ طظ خقل  

  .تفزئالمتاشر اإللضاروظغئ والاغ رشسئ سثد طساثثطغ الم 

 
  

 

 

 

 

 

 

2019و  2018الظصث طصابض الرصمغ لطمجاغثغظ شغ :  42الحضض  بسث   2020الظصث طصابض الرصمغ لطسمقء الةثد شغ  :  52الحضض  
19-ضعشغث  

 

 

) 2020سثد الثشسات سطى الئثالئ العذظغئ/إي شعاتغرضط (الظخش افول/:  62الحضض   
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  الئثالئ العذظغئ لطثشع بعاجطئ العاتش الظصال جعطعبغ

لطثشع بعاجطئ   العذظغئ  الئثالئ  ارتفع اجاثثام  افخرى،  الرصمغئ  الثشع  بالظسئئ فظزمئ  التال  ضما عع 
الظصال   المراتض  العاتش  ططتعظًا سئر  المتاشر  3- 1ارتفاساً  ارتفاع سثد طساثثطغ  الاشغغر طظ خقل  غادح عثا   .

طتفزئ إلضاروظغئ شغ آذار إلى    619.895% تصرغئًا طظ  40الساططئ تغث وخطئ ظسئئ ارتفاع سثد المتاشر إلى  
.   2020فاسًا تادًا بسث آذار  ) أدظاه تغث ظطتر ارت28) و ( 27طتفزئ شغ تمعز ضما غادح طظ الحضطغظ (   1.039.707

المتاشر   خقل  طظ  العذظغئ  المسعظئ  خظثوق  طظ  المسعظئ  تعزغع  إلى  اقرتفاع  عثا  طظ  ججء  شغ  السئإ  ُغسجى 
المظّخئ  العسغ بعثه  ارتفاع درجئ  الاشطغئ اإلسقطغئ لطمتاشر اإللضاروظغئ والاغ صادت إلى  اإللضاروظغئ وزغادة 

 .(1) تطئوخسعبئ الاساطض الظصثي خقل المر 

 
 

ارتفاساً طظ تغث السثد والصغمئ، حعثت طحارغات شغ تغظ أن المساطقت سطى الئثالئ العذظغئ صث حعثت  
شغ المرتطئ الباظغئ تغث تط    2020) اظثفاضاً ذفغفًا شغ آذار  29الاةار الماممئ طظ خقل الئثالئ العذظغئ (الحضض  

الاثفغش طظ إجراءات اإلغقق والائاسث الةسثي، ضان عظاك ارتفاع ططتعظ شغ طثشعسات الاةار. غحغر عثا إلى 
 .غةابغ الثي أتثباه الةائتئ سطى البصئ شغ المثشعسات الرصمغئ والمآجسات المالغئ افبر اإل

 
 

والظخش افول طظ سام   2019شغ الظخش افول طظ سام  الئثالئ العذظغئ: سثد طساطقت 27الحضض 
2020 

والظخش افول طظ    2019شغ الظخش افول طظ سام  الئثالئ العذظغئطساطقت  صغمئ: 82الحضض 
2020سام   

 

الئثالئ العذظغئ   ر الاغ تمئ طظ خقلا: طحارغات الاة 29الحضض   
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ارتفع اجاثثام جمغع أظعاع الثشع بغظ المرتطاغظ افولى والبالبئ. غغر أن ارتفاع الظسئئ المؤعغئ صث تئاغظ  
لمثاطش أظعاع الثشع وعع طا أّدى إلى تتّعل شغ اجاثثام السعق لضض ظعع طظ افظعاع ضما غادّح طظ  بالظسئئ  

) أدظاه. حعثت الرواتإ والستعبات الظصثغئ زغادة بأسطى ظسئئ طؤعغئ. ولسّض السئإ شغ عثا  31) و ( 30الحضطغظ ( 
شغ طساطقت الستعبات الظصثغئ فن   غسعد إلى خرف المسعظئ طظ خقل الئثالئ العذظغئ وعع طا ظةط سظه زغادة

ظسئئ ضئغرة طظ المسافغثغظ لط تساثثم جعى المتفزئ ضأداة لطتخعل سطى الظصث ولغج لطثثطات الرصمغئ. شؤئ  
أخرى حعثت ارتفاسًا ضئغرًا شغ الظسئئ المؤعغئ أق وعغ تتعغض الظصعد طا غحغر إلى زغادة شغ اجاثثام المساطقت  

بسئإ خسعبئ خقل    الرصمغئ جعاء  طظ  المسعظئ  خرف  بتضط  الرصمغئ  السغعلئ  تعشر  بسئإ  أو  الظصثي  الاساطض 
  .الَمتاِشر 

 
 

ارتفاع أضبر تثة شغ صغمئ المساطقت سظث طصارظاعا  ارتفع طاعجط صغمئ المساطقت سطى الظزام بسئإ  
)، حعثت عثه الفؤات اظثفاضاً شغ طاعجط  32شغ اقرتفاع الثاص بسثد المساطقت. لضظ وضما غائّغظ طظ الحضض ( 

الظسئئ  اظثفاض  شغ  السئإ  غضعن  أن  المتامض  طظ  والصروض.  والرواتإ  الظصثغئ  الستعبات  المساطقت:  صغمئ 
السئإ شغ ججء ضئغر طظ عثا  المؤعغئ شغ طاعجط   الظصثغئ. وغسعد  الستعبات  الصغمئ عع ضئر تةط طساطقت 

الاطعر إلى خرف المسعظئ إلى طاطّصغعا الثغظ اجاثثطعا المتفزئ ضعجغطئ لطتخعل سطغعا طظ خظثوق المسعظئ  
ال المؤعغئ شغ صغط  الظسئئ  ارتفاع  ُغسجى  الفعر.  صث  إلى تخظغش  العذظغئ والاغ صاطعا بستئعا ظصثًا سطى  رواتإ 

دشسات المسعظئ ضمظ ظزام الئثالئ العذظغئ سطى أظعا رواتإ. بالظزر إلى اظثفاض الظسئئ المؤعغئ شغ الرواتإ  
)، تضاد تضعن الصغماان ظفسعما طا غحغر  32واظثفاض عثه الظسئئ شغ طساطقت الستعبات الظصثغئ شغ الحضض ( 

لظصثي ضان بسئإ دشسات المسعظئ والاغ تزعر بثورعا أن وبصعة إلى أن اظثفاض تةط بطاصئ طساطقت الستإ ا
دشسات خظثوق المسعظئ العذظغئ ضاظئ شغ التصغصئ طسآولئ سظ الاشغغرات الاغ لعتزئ شغ طساطقت الستإ 

  .الظصثي 

 

19-صئض ضعشغث الئثالئ العذظغئسطى  ات: أظعاع الثشس30الحضض   19-ضعشغث بسث الئثالئ العذظغئسطى  ات: أظعاع الثشس31الحضض  

الئثالئ العذظغئ : الظسئئ المؤعغئ لطاشغغر شغ طاعجط صغط المساطقت سطى 32الحضض   
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أ ُغتامض  لطصروض،  ( بالظسئئ  الحضض  شغ  الزاعر  الصغمئ  طاعجط  اظثفاض  غضعن  العضع  32ن  بسئإ   (
اقصاخادي المارّدي شغ الممطضئ والثي ألصى بزقله سطى ضّض طظ المآجسات المالغئ وافشراد. شافبر السطئغ الظاجط  

ظًا شغ  ) تغث اظثفخ سثد طساطقت الصروض اظثفاضاً ططتع 33سظ الةائتئ سطى الصروض واضح تماطًا شغ الحضض ( 
آذار وظغسان وأغار. غّاسص عثا طع الظاائب الاغ تعّخض إلغعا اقجاطقع الثي أجرته (جعباك) سطى المآجسات المالغئ  
تأّبرًا   افضبر  المةال  المساعطضغظ ضان  إصراض  إلى أن  الاصرغر، والثي أحار  الباظغ طظ عثا  الةجء  المحمعلئ شغ 

ت الصروض ارتفاسه طظ جثغث شغ تجغران والثي صث غحغر إلى السعدة  وبحضض جطئغ خقل الةائتئ. ساود سثد طساطق
  .إلى الظحاط الطئغسغ

 
 

طظ اآلبار المطفائ افخرى الاغ أتثباعا الةائتئ سطى الئثالئ العذظغئ لطثشع بعاجطئ العاتش الظصال عغ  
طساعى صابطغئ الاحشغض الئغظغ الفاسض شغ السعق (شغ تغظ أن الئثالئ العذظغئ تدمظ صابطغئ الاحشغض ارتفاع  

الئغظغ، إق أن عثه الصابطغئ الفاسطئ تخش اجاثثام صابطغئ الاحشغض الئغظغ الفظغ الاغ تصثطعا الئثالئ. غسمح عثا  
الثشع السغعلئ بغظ طصثطغ خثطات  ( اإلجراء باضعغظ شعط أشدض لاثشص  ارتفسئ  34). ضما غزعر شغ الحضض   ،(

% صئض  1الظسئئ المؤعغئ لطمساطقت الماممئ سطى حضض تتعغقت بغظ السمقء طظ طثاطش حرضات خثطات الثشع طظ  
% بسث بثء الةائتئ. طظ المتامض أن غضعن عثا اقرتفاع صث ظةط سظ ارتفاع سثد تتعغقت  17إلى    19  –ضعشغث  

زغادة العسغ بالمظّخئ وصثراتعا والجغادة شغ سثد الُمساثثطغظ.  طظ افجئاب افخرى الظصعد الماممئ سطى الظزام و
المتامطئ لعثا اقرتفاع عع ذرغصئ خرف المسعظئ؛ شصث تّعل خظثوق المسعظئ العذظغئ الظصعد إلى سثد طظ حرضات  

  .ات خثطات الثشع افخرىخثطات الثشع والاغ صاطئ بثورعا باتعغض الظصعد إلى سمقئعا باإلضاشئ إلى سمقء حرض

 
 

2020سثد طساطقت الصروض سطى الئثالئ العذظغئ شغ :  33الحضض   

المساطقت الثاخئ/الئغظغئ سطى الئثالئ العذظغئ :  43الحضض   
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 خظثوق المسعظئ العذظغئ 

شغ    – 2020ُظسئئ طسزط الاشغغرات الاغ لعتزئ شغ الئثالئ العذظغئ لطثشع بعاجطئ العاتش الظصال شغ  
المسعظئ العذظغئ طظ خقل الظزام. ولطمجغث طظ دراجئ عثا  إلى خرف المسعظئ طظ خظثوق    – ججء طظعا سطى افصض  

اقشاراض، ُدرجئ طساطقت خظثوق المسعظئ العذظغئ والمسافغثغظ طظه سطى الظزام دراجئ وبغصئ. ضما غزعر 
%  23)، وخطئ الظسئئ المؤعغئ لمساطقت خظثوق المسعظئ العذظغئ وطساطقت المسافغثغظ طظه إلى  35شغ الحضض ( 
إجمالغ   طظ  طظ  افول  الظخش  شغ  جعطعبغ  العذظغئ  الئثالئ  سطى  الماممئ  غالئغئ عثه  2020المساطقت  بثأت   .

المساطقت بسث آذار لضظعا طا تجال تمّبض ربع المساطقت تصرغئًا طظث ضاظعن الباظغ. وسطغه، شإّن طساطقت خظثوق  
غةسطعا إلى تّث بسغث تاأبر بحضض    المسعظئ العذظغئ صث حّضطئ ظسئئ ططتعظئ طظ المساطقت سطى الظزام والثي

  .ططتعظ باقتةاعات الاغ حاعثظاعا سطى الظزام وبثاخئ بسث آذار 

 
 

خظثوق المسعظئ العذظغئ صث تّمئ سطى الظزام بسث آذار، ضاظئ  شغ تغظ أن ظسئئ ضئغرة طظ طساطقت  
عظاك بسخ المساطقت الاغ طا زالئ تامط طظ خقله بغظ ضاظعن الباظغ وآذار. إن ظتظ ألصغظا ظزرة سظ صرب سطى  
جطعك المسافغثغظ طظ خظثوق المسعظئ العذظغئ الثغظ تخطعا سطى المسعظئ شغ المرتطئ افولى، وأولؤك الثغظ  

سئر الئثالئ العذظغئ، غائّغظ لظا أن بمئ تشغغرًا ططتعظًا صث تثث شغ السطعك،    3-1عا سطغعا خقل وبسث المراتض    تخط
). لصث أبثى المسافغثون  37) و ( 36ضما غائّغظ طظ تعزغع المساطقت سطى طثاطش أظعاع الثشسات شغ الحضطغظ ( 

% طظ المساطقت سئارة سظ طساطقت جتإ 34تغث ضان    اعاماطًا أصض شغ اجاثثام الظزام  3-1خقل وبسث المراتض  
% طظ المسافغثغظ الثي تخطعا سطى المسعظئ صئض المرتطئ افولى. ضان طاعجط صغمئ طساطقت  3ظصثي وطظعا  

الستإ الظصثي عثا حئغعًا جّثًا بصغمئ دشسات المسعظئ الاغ تط خرشعا طظ خقل الظزام. طظ المتامض أن غضعن  
طساطقت الستإ الظصثي ظاجماً سظ إضاشئ المسافغثغظ الثغظ لط تضظ لثغعط دراغئ باجاثثام  عثا اقرتفاع شغ  

افدوات المالغئ الرصمغئ طبض الَمتاِشر اإللضاروظغئ؛ وضاظعا غساثثطعظعا شصط إلجراء الستعبات الظصثغئ. غّاسص  
اض الظسئغ شغ طثشعسات الاةار  عثا طع بسخ الظاائب والفرضغات شغ عثا الاصرغر. طظ المتامض أن غضعن اقظثف

والظصث المصئعض لطسئإ ذاته تغث أن المسافغثغظ الثغظ اجاثثطعا المظخئ شصط لطتخعل سطى الظصث عط أصّض 
اتاماًق طظ تغث اجاثثام الظزام فغراض أخرى أو لاسغغض المجغث طظ الظصعد شغ طتاشزعط. المطتعظئ المطفائ  

الظصعد  تتعغقت  شغ  الجغادة  ضاظئ  المتاشر    عظا  تضعن  أن  غتامض  تغث  افحثاص)  (بغظ  آخر  إلى  حثص  طظ 
  .اإللضاروظغئ صث أخئتئ ذرغصئ طعبعصئ إلرجال التعاقت الثاخطغئ لمةمعسئ أجاجغئ طظ المساثثطغظ

2020: الظسئئ المؤعغئ لمساطقت خظثوق المسعظئ العذظغئ طظ أخض إجمالغ المساطقت سطى الئثالئ العذظغئ شغ الظخش افول 35الحضض   
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تئاغظ سثد طساطقت خظثوق المسعظئ العذظغئ الماممئ طظ خقل الئثالئ العذظغئ تئاغظًا واجع الظطاق شغ  
) بثأ باقرتفاع بسث آذار وحعث صفجة ضئغرة بغظ ظغسان وأغار.  38. شسثد المساطقت الزاعر شغ الحضض ( 2020

لمسعظئ العذظغئ تغث تخادف ذلك طع خرف طسزط دشسات المسعظئ. غّاسص عثا طع الاصّثم شغ دشسات خظثوق ا
ذات دقلئ طظ   ظسئئ  أن  إلى  غحغر عثا  المساطقت. صث  اظثفاض ضئغر شغ سثد  ظطتر تثوث  تمعز،  وبسث  لضظ، 
المسافغثغظ طظ خظثوق المسعظئ العذظغئ صث اجاثثطعا الظزام شصط لطتخعل سطى دشسات المسعظئ. وسطغه، طظ  

لظ غاتّعلعا إلى ُطساثِثطغظ ظحطغظ لطَمتاِشر اإللضاروظغئ تالما ُتثّفخ دشسات المسعظئ أو تعصش.   المتامض أظعط
  .وسطغه، طظ المتامض أظه سطى افصض أق ظرى شغ المساصئض بسخ الاشغغرات الاغ ذرأت سطى الظزام

 
  

19-العذظغئ صئض ضعشغث أظعاع طساطقت خظثوق المسعظئ :  63الحضض   19-ضعشغث بسثأظعاع طساطقت خظثوق المسعظئ العذظغئ :  37الحضض  

2020العذظغ شغ سام : سثد المساطقت الاغ أجراعا المسافغثون طظ خظثوق المسعظئ  38الحضض   
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طعا الئعع  تأطقت     

الرئغج الاظفغثي الحرضئ افردظغئ فظزمئ الثشع  
 والاصاص (جعباك)
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آبار   الاثفغش طظ  افردن دور أجاجغ وبارز شغ  افطاطغئ شغ  افوائض والثطعط  لطمساةغئغظ  طبطما ضان 
الاتاغئ لطمثشعسات الرصمغئ شدطعا أغدًا شغ الاثفغش طظ عثه اآلبار.  سطى افردن، ضان لطئظغئ    19  –جائتئ ضعشغث  

بحضض سام، تتزى الُئظى الاتاغئ الثاخئ بالثشع بالثقلئ وافعمغئ ذاتعا ضأي ظعع آخر طظ أظعاع الُئظى الاتاغئ. 
الع  صث ساغحا سعاصإ جطئغئ حثغثة دون اقظاحار  أغداً  افردن  اقصاخاد والمةامع شغ  اجع لقظارظئ  لربما ضان 

واجاثثاطه أو دون الئظغئ الاتاغئ لطمعاخقت. بالمبض، غظئشغ الظزر إلى الُئظغئ الاتاغئ لطمثشعسات والاغ تاخش  
بأظعا طاصثطئ وصعغئ وصادرة سطى الاضّغش والخمعد سطى أظعا طضّعن أجاجغ طظ طضّعظات اقصاخاد، وصث ضان  

ال دورعا  افردن  شغ  لطمثشعسات  الاتاغئ  جائتئ ضعشغث  لطئظغئ  آبار  طظ  الاثفغش  شغ  الئظغئ  19  –معط  شثون  ؛ 
الاتاغئ الاغ ظماطضعا شغ غعطظا عثا، لضان سحرات اآلقف طظ افردظغغظ المسادسفغظ طسجولغظ طالغًا. ولربما أّدى 

  .ذلك إلى تثوث آبار طّثّطرة سطى طساعى اقصاخاد الضطغّ 

دة الصثرة سطى الاضّغش والخمعد شغ أوصات افزطئ تغث لصث أبئائ الةائتئ أعمغئ الحمعل المالغ شغ زغا
صث تئرز سعائص التخعل سطى الظصث طا غسّرض اقتاغاجات افجاجغئ وجئض السغح إلى الثطر. شغ افردن، غّسرت  

الةائتئ فضبر طظ   التضعطغئ خقل  المسعظئ  التخعل سطى  اإللضاروظغئ  سائطئ ضاظئ تسامث سطى    260,000الظصعد 
اإللضاروظغئ الظصث شغ   الظصعد  إلى  الظصث  الاتّعل طظ  التالغئ  الاتاغئ  الرصمغئ  المالغئ  الئظغئ  غّسرت  الماضغ. ضما 

وجاعمئ شغ الاثفغش طظ افسئاء الاغ ضان عآقء المسافغثون جعف غاتّمطعظعا لع لط تضظ عثه الئظغئ طاعشرة  
    .وجسطئ عثه افسئاء شغ تّثعا افدظى 

سثد ضئغر طظ افشراد افردظغغظ الُمئسثغظ طالغًا إلى الطةعء إلى الثثطات المالغئ    خقل عثه الةائتئ، اضطرّ 
الرصمغئ. وتغث أن عثا الاتّعل طظ الظصث إلى الثثطات المالغئ الرصمغئ ضان جرغسًا وذارئاً بطئغساه، برز إلى السطح 

ثه الاتّثغات، بثلظا صخارى الةععد  سثد طظ الاتّثغات أطام تعشغر خثطات سالغئ الةعدة لطسمقء. وشغ اجاغساب ع
وطسالةاعا   المساثثطغظ  حضاوى  لاطّصغ  طثخص  جاخظ  خط  خقل  طظ  المساثثطغظ  طع  تعاخطظا  شغ  لطاعجع 
باإلضاشئ إلى تمطئ تعسغئ طظ خقل وجائض الاعاخض اقجاماسغ والاغ ضاظئ سطى درجئ سالغئ طظ الافاسطغئ. غسامث  

غرًا سطى الاةارب اإلغةابغئ باإلضاشئ إلى الابصغش المالغ تغث أظه غاغح المةال  الحمعل المالغ المساثام اسامادًا ضئ
أطام المساثثطغظ فن غفعمعا طظاشع الثثطات المالغئ الرصمغئ وأن غظحطعا شغ اجاسمال عثه الثثطات. وسطغه،  

ات سالغئ الةعدة  ولاتصغص الحمعل المالغ المساثام، غظئشغ لمصثطغ الثثطات أن غاأضثوا دوطاً طظ تصثغط خثط
إلى السمقء غسعض سطغعط اجاثثاطعا إلى جاظإ التخعل سطى المسطعطات بحضض حاطض. شغ عثا طا غظفع افشراد  

  .وطصثطغ الثثطئ واقصاخاد ضضض 

وسطغه، بمئ صطسئ طعّمئ طفصعدة طظ افتةغئ والاغ ضاظئ جاتثث أبرًا ططتعظًا سطى صثرة المآجسات  
أق وعغ وجعد ععّغئ طالغئ رصمغئ شاسطئ وصعّغئ لسضان افردن.   19  –ار جائتئ ضعشغث  المالغئ شغ الاثفغش طظ آب

جمح الئظك المرضجي افردظغ بالاسةغض شغ المتاشر اإللضاروظغئ رصمغًا خقل الةائتئ غغر أن طسزط الئظعك لط تضظ  
لطَمتاِشر اإللضاروظغئ، تاططإ الثثط ات المخرشغئ طساغغر أسطى بالظسئئ  صادرة سطى اتثاذ اإلجراءات ذاتعا. خقشاً 

إلجراءات "اسرف سمغطك". طظ خقل آلغئ الععغئ المالغئ الرصمغئ، ضان غمضظ لطئظعك أن تصّثم طةمعسئ ضاططئ طظ  
لط غطتص   المالغ. باإلضاشئ إلى ذلك،  الصطاع  الادتغئ بسقطئ وظجاعئ  إلى  إلى افشراد دون أن تدطّر  خثطاتعا 

لصثرات اقئاماظغئ واإلصراضغئ. وسطى الرغط طظ تمضغظ الئظك المرضجي افردظغ لطئظعك  افردن بسث برضإ رصمظئ ا
لطاعجع شغ الاسعغقت اقئاماظغئ المااتئ لعا طظ خقل زغادة السغعلئ، إق أن السمقء (جعاء ضاظعا عغؤات اسائارغئ  

. لدمان اجاشقل إطضاظغات عثه  أو أشراد) لط غامضظعا طظ العخعل إلى عثه الثثطات بسئإ الصغعد سطى الترضئ
الاسعغقت المالغئ بحضض تصغصغ شغ افزطات المساصئطغئ، غاسّغظ سطى المآجسات المالغئ أن تسابمر شغ رصمظئ  
صثراتعا اقئاماظغئ واإلصراضغئ، وغظئشغ لطئظك المرضجي أن غاأضث طظ أن الئغؤئ الاظزغمغئ بغؤئ تمضغظغئ لمبض عثه  

  .عع الاعصغع الرصمغ تغث أظه غشطغ الظعاتغ الصاظعظغئ شغ ذطإ اقئامان   الاطعرات وأعمعا تالغاً 
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سطى اقصاخاد   19  –لط تضظ الئظغئ الاتاغئ المالغئ لثغظا بسغثة سظ الدشعذات الظاجمئ سظ جائتئ ضعشغث  
المصاخئ   اإللضاروظغئ لطحغضات طظ ضربئ ضئغرة سطمًا أن عثه  المصاخئ  التصغصئ، ساظئ  صث  افردظغ ضضض. شغ 

تزغئ بأسطى صغمئ طظ المساطقت طصارظئ بأظزمئ الثشع افخرى شغ افردن. شغ تغظ أن صغمئ المساطقت ضاظئ  
ارتفاع  2020وبثاغئ    2019تاظاصص شغ   إلى  الحغضات وصغماعا باإلضاشئ  اظثفاض ضئغر شغ سثد  ، ضان عظاك 

ائب بسغظ اقسائار، أخئتئ طثاذر ترّضج  الظسئئ المؤعغئ طظ الحغضات المرتةسئ ظاغةئ لطةائتئ. آخثغظ عثه الظا
عثه المساطقت سطى المصاخئ اإللضاروظغئ لطحغضات واضتئ. بسئإ ذئغسئ الاساطض شغ الحغضات. لع ضان عظاك  

الاغ غساثثطعا افشراد   19  –تتّعل طسئص إلى المجغث طظ افدوات الرصمغئ والمالغئ لعجائض الثشع أبظاء ضعشغث  
جعاء، لضاظئ الةائتئ أخّش وذأة. طا طظ أتث غظضر أعمغئ الحغضات سطى اقصاخاد افردظغ.    وأغدًا الحرضات سطى تث

غغر أظظا ظماطك تالغًا وجائض أخرى لطمثشعسات سالغئ الصغمئ وعغ وجائض تضفض طساعى أسطى طظ التماغئ لطثاشع  
ت المتامطئ شغ المساصئض عع أن والمثشعع له باإلضاشئ إلى جقطئ طةمض ظزام الئغؤئ المالغئ. لسض أتث الاتّثغا 

ظضّعن شعمًا أشدض لطصغمئ الاغ غثرضعا السمقء لطحغضات تةسطعط غفدطعظعا سطى المثشعسات الرصمغئ. شغ ذلك  
تطّئغ ططالإ  بتغث  أضئر  بحضض  ظطّعرعا  وأن  ظصثطعا  الاغ  الرصمغئ  الثشع  سروض  إبراء  سطى  ظسمض  شرخئ فن 

 .وتعصسات المساعطضغظ بحضض أشدض

ضشطًا طععًق سطى الثثطات المالغئ وطصثطغ عثه الثثطات. شفغ أصض   19  –رضئ جائتئ ضعشغث  لصث ش
طظ أربسئ أحعر، اظدط أضبر طظ ظخش ططغعن طساثثم إلى الفداء الرصمغ طظ خقل المتاشر اإللضاروظغئ وذطإ  

. وصث جاعمئ بظغئ الثشع  المساسثة الفظغئ وبالاالغ، أخئح العسغ بثثطئ السمقء والثثطات المالغئ أضبر ضباشئ
الئحرغئ شغ ظض   المعارد  الحرضئ طظ تسجغجات إلغعا باإلضاشئ إلى تسزغط أداء  الاتاغئ لثى جعباك وطا أدخطاه 
ارتفاع الططإ الماجاغث سطى الثثطات المالغئ الرصمغئ. باإلضاشئ إلى ذلك، ضاظئ جاعجغاظا لطسمض الاام سظ بسث سظخر  

الفعري ضطغك خقل الةائتئ وأبظاء السمض طظ المظجل. لصث أّضثت الةائتئ سطى التاجئ    تمضغظ لظا إلذقق ظزام الثشع
إلى وضع ترتغئات سمض طرظئ طعضع الاظفغث واساماد السمطغات الرصمغئ داخض المآجسات. ضما أبرزت عثه الةائتئ  

الاجاط (جعباك) سطى  لطاعجع بعا. جاتاشر  الماظاطغئ  المالغئ والتاجئ  الثثطات  الاتاغئ أعمغئ  الئظغئ  باسجغج  عا 
المالغئ   الثثطات  إلى  العخعل  تغسغر  حأظعا  طظ  والاغ  رصمغئ  طالغئ  تطعل  وذرح  الممطضئ  شغ  الرصمغ  لطثشع 
والاحةغع سطى اجاثثاطعا بحضض ظحط. ضما تضّرس (جعباك) جععدعا لجغادة العسغ المالغ الرصمغ وتغسغر الرتطئ  

الةثد. لصث ضان وجغئ لطمساثثطغظ  الحمعل  المالغئ  المالغ وزغادة  العذظغئ لطحمعل  الاجاطظا باقجاراتغةغئ  صى 
المالغ شغ افردن عع المتّرك الثي غثشع باجاراتغةغاظا ُصُثطًا. جغئصى عثشظا عع اصاخاد رصمغ أردظّغ الحمعل  

   .والخمعد وسالمغ المظاشسئ 
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