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  موةرؤك: 

  

- َ  

- ررا   

-   ت وةكزر  

  رزت َةى ا  -

-  ر دى مرةََ زةرةطزر دمامَا   

  َامدم رزت َةى  ر َردما -

- اوةوا دةَ زر امرد َر ى وةر و  

  و ري و دةمي   رطَن دراون -

  رى رطَيء َةى َى  -

  دةط دادةزطن  رطَما -

  مَ  دازرامام ر اردنء -  

-   دمدةر دة  

-  رذةوةم دمراَمَ مم  ر ن  

 -   نءم ج وةيدم  

   داَ دة ردم -

  دةرةن -

  راردةن - 
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 :َ    

 تءر و تزر  وةىر ،َوة دة ةَ َازوة دة اََر

 و وةدؤزم َو  ر ،تزر دمََ  ك واَروةك م  ةىَ

َ رةش و رةم .َم  ةىَ ءَدا زر دمدة ك   وةَ

  ذة ةروَ َ  ةىَ  َن دة  ،َ ادمدة ء ان دةَم

 :َرة دة  وة  ؟وا  ر تزر دةط  دمرد  

 َن ر ََراو ا دةروت رزت مو دةم طر َ  ةى  و

دةرء و واما َة، ودا  َممن  وة   َ ض  َاماوة و 

  رط  .َ رزى وا ر ىر مدة  وةى دةر  ةَ 

 ،َر  ةَ دمَ و َممم ر ر تةَ داو ،وازة تزر

 .َ رت دةزر ىَ َومز وازةوة  ةَ ىَر َم م  

ردى  اردن رومَا     رزت ر َردما مى 

)  نرد مر   ،ةداترة (١٩٩٣ى ذ ٦)وة  نءرةوام دمةَر ى(

وة َروم ء ار َل ر دةروم )ى رَطم مدووة، ر٣)ا ى ذرة (٢٠٠٩(

  م  وة امطَر ى ومر دةر َل  ومرَ ا ومرةوام ى

 مممََ  دم رزت ر َردما.  رواموة رَاوةن وةى

 را :ددة تزر  ر م ءام ازىَ رردودا، دوو رارا

ا وةى  دةروت  اَ زؤرى ون   دةدم  رزى ١ماد

رؤ  رطَنء رَةرة طموة ، زارى ٢ر َردما. رار ما

و دةرة طََ   ،دم رزت ر َردما وازة، رَ ن 

 ةَ ام تزر  ةىَ    نر نَ ررا ض زام  

  مازةك ررة و مى دوو رار ا  رةت   رزت دةون. 

                                                           
١
 ام ررا دة رد َر دمدة  نءو ا انَم زير " مومم"ام  :رةوةَ دا  

http://www.kie-ngo.org/newdesign/Hawpichekan/duqliply.pdf 

٢
  ررا دةم مومم  ،"امرد َر تزر دؤ ممم" رةوةَ دا :  

http://www.kie-ngo.org/newdesign/wenekan/1246151612017_kjodm.pdf  
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َوة زؤر ن،  م دن َ امدنء ممم  رزت وم درة 

 دمدا اوة، وامش وةك:

- َ  يزام ،وةَ  انَي طم  رةوةَ ةر رؤن.وةى د

  دمر دووة: (دةرةرةوة دَ َ  يَر زر  اووم  مر

  ،توةي دادم  ،نَرط ،نرةوام اردم ،تدةو  نَرط

 اردم رَطن).

-  م ن رؤذ َو م  ،(ر ط ، ،يَ)  ةرَ َ ر وةيَ

ة ( دن، رادةي دةَ ، وةرطوةو َا َ ةرامن   رزت رَو

 راَء مر ،دنرز دة ،دارا ر ،َ ت دم ةيَار

  َدراو،  ةرط، دارََ  دن). 

-  كر م م مةرةَWorld Bank Indicators   ىم و موةَ ط

دةوَم  IMF و Poppe  و Mueller   و Kroes و Abrampa ...و  .  

رَوة ممةوة و ى دةمو َ راردا مو و َةرو َوامدا، دَن 

  ،َدة رو ء ى رودة كر تزر انَى مةم  و رووةوة

  دمامَ    ةرىَ اوام كر وم ءََى دةوةمم  مَر

ارى طاى  ، َ ةرَ درة)ةKarin Wesselدةط رزت،  و دى ر وَل (

م ر ىى زاماط  ري مو تزر   وةَ م وةم و

  رى رؤذ دا. 
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 :ررا  

  دةر ت: رار وةدات  مى ارةوة  

- دةر  وازى ىءَ  تزرَةي امرد َر .  

  دةر وةى  ض مازةك َةى  روو  رز َ ردما دووة. -

  

   ت وةكزر  

ةَر  تزردةو دم ة دةوَ ردوو ورو مى دةوى زؤرمردة 

وَ ي رزت زام رَةدما . َةو م واز ةو دةَراا 

 ةَ دنةَر  دار ،  يو رادة .يَرط ي   دةط  

  نَر  وةودؤ ( ،ي، داراَرط) ىمرة َ ا وَ تزر

  ،َةَ زىر ةرانََمر رة ،دن رىءَ   ةمرة َ و 

ةَ و دةردة رن  .ََواز دةم ري َ ا وةكموةَ َم َر  

رز رطَي رَ دا  دادم دة رطَن مَان  موةمء 

 َام وةى   ،نَرط   نو مرةرو رؤ  ازوَ م

 دا َ دمر  مَرط  دة دارا زر اَ ،َرا

َرة   ىمم و دا  َ نءممَةمر موو م ام .  

 رانءَم اردم ى  تزر ىارووة د  ، زر

 م ىر و ،وةمَرط  مو ن وةَا دةمَرط  مةوامر

 دةم رى طام ندراوةَ َ ؤذةى دمَ  َ نرة مو

 .وم امَزارىء ط  

ما،  و و ر َرطَنء را مو رةمى َك  مَان 

  وةدا نامَم رة وازى  ،ن زؤرةامَا مَرط   زر

َمن مَرط   وا مرى ودة ءَدةدة،   نَر را اَ

.ََردا دةو دةم نووةى مر ردة 
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  :ا ةىَ تزر  

دا دمزر  امَرط  ء انَم تدة دمنء دازر دةزط

 مزة  وةوى وَرط  دمزر مم م وم َ وة َ وؤ

زت دةط م ون.  مَةدا  ممََ دم و م مم دا  َر

 مو دةم ءََت دزر  دماد  َ اوَ وةك  ةىَ

دةرو و رو رَما َةر َوةى دواَ ة ى ر ى ؤى 

وة  ،َََو رَى دةردم و ا رزى مو َة ى رزدم

  َودا دةط وة.

 رةو دمرد ََر دةطمدة ا، رؤَرط  دمزر ىؤ  ةىَ

ى  رزاو َوك م  رَوت ن  را ن َو رةوَونء ودموة

رازدم ودا رَ  ،ََةى َ او طمء موة  دم زؤرى، 

ىء داراَرط ةم تءو دة ،و َر مط مزراوةدا ،وم ةَ ،ىم

  وة رةو  رطَن راوموة. 

 ،ة مَو ىَرط  رى دمزر ىؤ اوةمى دةمو و  ةىَ

 دوا ر رؤ زونء دة م رة رزن ى ا رَوة 

 ومدةر ط ةدامط و تزر ىؤ وم  ،وةدؤار  نرا دةمم

  َ ام ى"١٩٩٣  ،وةدمََ ارى َوء دةَةَر دى ةَ "

دا دةرى طمى مدةَء َا زؤر َو ةمء مى ١٩٩٥وو َل دواى وةو  د

 .َرة مو دةم  َون دة اوداوى م  

دة تزر دارة وة ،ازر ممَ ىؤ ازى دووةَ اوةوردا دة

دوا ر رؤ دة دةرما ك ن ز دةرَاوة َ ة دورودر َ مو 

ى  ١٩٩٨ى  ١١٧وردةرم  رزوة، ومى و رى "  ى ذرة 

 ،ن"رةوام رىد دةر ،ووةواما دةرمرةدة ر رؤ   ام ى وم

)   و َ١٩٩١  رىدة ر رؤ  ،رةى ١٩٨٧)دا زؤرى روةو وردةدا دةر

  رزوة 

  َا وة.

  



  ٢٠١٧ت                                                   اَ ةي  رزت ر َردم          

  

 

 KIEردى  اردن مى  ٧

 

 و م  وة َ ازىَ وةى رى ،زير  دماد ةة َدة 

 وم  .اوةت مزر  رداو دةم ١٩٩٩   ت ى دوو ةمم مر

)، دووةن موى ١٩٩٩ى  ٢١رز دةرد: ن موى (ى ام َ ى ذرة 

).  دوو  ١٩٩٩ى  ٢٥(ى وم دارا مَان  موةمىء رَن ى ذرة 

وةَ دةرى ممت ، رزتر َوم ةء رَمةرى زم ارى 

ةمم ) ا٢٠٠٠( وةاار،  م اا دةَ زر مز   زؤر

 َ.وناردا دة و دوو تزر ارى مرو ز ى زؤرىزؤر  

 دماد  وَ ازىَ ر  امرد َر تزر  ةىَ زير 

 مةم و  ارةدة وةوة م ى   ،اوة ن ء   م

 .ر مدة وةم نرد َر َ  وةر  َات مزر  

 ىم و  ،َ وةش مرة  طى ذ ت (وةكزر ارى ٦  ى  ١٩٩٣ى

ى رَطن ر َردن) موى رة  ٣٠٠٩ى  ٦رَةدام رةوامن، ى ذرة 

 َمَ  اَ  ،دةروماوة م ى روونءطرا مر م زر م

مرو زامو دا ر رؤ ،ىَرط رى  دادامامم مَ زراوةو دادة  ، 

مو وازةن مدَوة، َ ة ى ر َردن  و رةوَوممدا 

ذ  ،وندةر  دواى را اَ  ى٢٠٠٣ ، وة ،زىر   رةت ،

 ٢٠٠٨ى  ٢١زة ش   ومن و َونء رر زؤرةى ى َا) ى ذرة 

وةرر م (اََر ناوةَر طَر ى رةى ذ) نرد َر ى رى ى ٣ؤكء

 ت  ٢٠٠٩زر َر  ا و رو ومت ممم .(نرد َر مطَر ى

و ى وةى ر َردما رةماموةى ر موةرؤ رو رَم  رزا 

 از َرةدةرو رر  دموةى و َمى ى رَطن ارى رزا ن 

َدوون، َواموة زؤرر رو رَن وم ازط  َدموةى موةرؤ  و 

َ ى  .وةا دةرو  
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 ازر دمامَ ر دى مرةََ زةرةط  

وةك  َ راردا ا، م دى راور  ممم  رزت 

ةى ر دةورى ةمى وما رَاون،  َ   راردا، رى وةى د

مَان رزتء َةى ا دةرَوة، مام ود و دة وةر  مواو 

َوةما رَون. دةى ر دوو َةرى رةَ وة،  ر َو 

 وةاوةةرة وردَ ارةوة: دوو ىةَ  ، ةرىَ َ   

ا دةَ زر  ى وةر و دمرد : اوة:ىو  

  طر ر َرزت دةر و وا  رزت َة. -

   رزت وةمة. وا و،  ر َرزت ي  طر -

  طر ر َرزت رو ر و، وا  رزت وازة. -

َ ةرامى رةوةى ر وَة روةموة،  طر و ةمم رزت 

 ى وا َردا دةدة رط  ،وةَار م َامةو مَ و

 َ امَرو ر رط  ،ةوةم ةو ى وا َ دا تزر

وا دؤ رزت  ،م زؤر م دةامَ دةرى  َن ممت 

  .وةََة 

و دة ري و :ى دووة مَرط نَرط  يم:  

  َى رى رط َمو َةى ا -

  دةزطن  رطَما داو رى  -

  .َ دازرامم رماردنء  -

   ردم .دة دة -

-   رذةوةم دمراَنمَ مم  ر.  

  . ج منء دموةى  -

 . داَ دة ردم -
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 امرد َر  ةىَ تزر دمامَ  

ةدةو ةداَ   ،ر دى ،تت دةزر  ءىء داراَرط ىمرة َ ر ىامَ

  تزر ام وةةرامَ و ىَر وةى ، ةا امرد َر  ةىَ ر

 : دةط امرد َر  ةىَ كازةم و ض  

o  ى : ى وةر و:اوةوا دةَ زر 

وا  رزت  طر ر َرزت دةر و  ر  َطر دماوة، 

  ،ةَرط و  ي تزر َوا ر تزر  و ،ةر ةمط

َرو ر تزر َوازة.ر تزر  وا ،و   

 ا و وةكةَ  ى  ،ور موة، دةَا رمرد َر زر ى

 ،وةك:  

- دمةَر رة  ين (ذرةوام٦ ي ١٩٩٣(،  

- َر مطَر ينرد  ) رة٣ذ  ٢٠٠٩ي(  

 .)٢٠٠٩ي  ٤(ذرة من  ي اردم م رَطو زاو -

ا ، روةى مو دى وةمدا رزت ر َردما وة دةط و ي 

مى  موةم رةت  رزت رو رو   َ ذة وةش ر َرَاوة. 

 ،وةمم  وم  .ن ام  وة زر و  ورط دووةت واةمدةر

 رة (دا ١٧/٤/٢٠١٦ذ مرة٤٥، ٤٤، ٤٠ ( رةو ذ)١١٢٣٢، ١١٢٣١(مة ةوةى ،  مزامدا  ون

 دةطَةوة  ،دة رطَيء داران  رَطء  ار رنء رَةرة طن

:  ،وَ وةى واز َ  

 را تزرَ  ةىامرد َر  ى اوةودا دة وةم  ،دا

ى ررى زؤرى رو رَم  موةم ،راورد  ن، وادةت َى رزت 

  ان  َرةو ارةوة.  و وازةوةو را روو دوةموَ مَان ى 
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o  :م نَرط   يمَرط و دة ري و :ى دووة 

 وة ةداَ ر مَرط و دة رى و   ،َََرط  مارة ن

روامى وةى  و دةم ةم زؤرو طم  دةدم م ،ش  رطَى طا

   وا . وةمَرط  زرمَرط و دة رى و  وا زؤر

 .را وامَ ةوَ شزر  

  

  :مو َةى ا رى رطَيَى  - ١

طر َ دةر رَاو وا َ  ةرةدا ر دة َر ري ر  َرطَن، 

  وا واَن ررو ر رط ،ةوةم وا ،و  رط ،ةَ زر 

ر.وازة ز  

  ي دووةمر ر  َدة  ،او مم َردة وةم نرد َر وةير

َرو ر  ن  ي  نَرط   ،تزر اوةَذةي ر رةوة وةك ،

 َر اوةَ نرد زر َن رطَر ي) رةيي ذ  ن ٣وةوطَر ي(

  مطَر نءطَر  َةوة داَرط رووي نرد َر " :وة اَ ددةي

ري دة  وةك ارة رن،  ، رطَ ى ر  َوت ".... زاو مو 

ََدن (م وةزان) ََاوة، روة وةزارة مو م ر َرةي منء 

  ةمموةو طر   رطَن دةردووة.

وم رى ن مَان وةمو وازدا ،م رَ  َةرة  رزت ر َرد

 ت   رى َر  ،نَرط  َر َيَرط و  ىم 

اونس مدا دة ،   دنََ ري دةََمر ارة) اون وةك  

رن، رارط.(  
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  دادةزطن  رطَما: و رى   - ٢

دامن، ََدن، دادوةري)ى َا و  رطَن ر دازراوةمَ  َ ) ةرة طر

 ووةم دة دادوةري ررطَن  طر   رزَ ة،  و، وا

َمونم رزاوةي ددا ،  ،ةوةم زر وا  وةم م نَرط  رط

  دة َرط َون وا رزت وازة.

دوو رََ دراوة   ،٣ةي ي رَطن ذرة ن، طَوةوة  م رَطوَن و ر

  : ودَدن، دووة: دةردم رو َةوو رَ. دة َ َر َرةن، 

َر مطَرنرد  وة ىَرط  وةكمدام َدة م م.  زارط اردم

  (مدة دامن) ر دوو رة:

 :و مم دة دةردم ن م   ،م دة دةردم رو َةوو 

.طَر ري يء داراَرط ريرو َر  ش ، نَر  

وة :ر ( دادطن،  رزن، وام رَ، زامو َةن، ممَ دم و دو

 ةى دةَار ومدة م  وةمطَر م يَود َذ ومم (وةي زامَ

  دازراوة موةمم رَوة.

 تزر  َ َا دةمطَر رى ندام دة رةت ءدامَ  

  وةمة.

رةت وم دازراوةى ََدن، طَةي طي  ددةي ذدة ى رَطن، 

رؤ  ىزراوةو دا رءطَر ىَرط ى رى دن دةََ دة ت رؤدة 

رَطدا، ر طَةى ن طش دى رَطر دة م رَطدا رَ . ن 

َر رى ر دمََ َدة وم موة دامروو  ،ةوة رو  ،داط

 وةزارة  وةاوة وةَرط رووي ،وةى  ،تواز دة دمََ دة  وةى

  َ َدة دووة دامَ .وةمم دمََ دة َوةزارة  ر  ،وةوم

 تزر.امرد َر ةوةم  

 دة  ىم و   وا ،زراوةى دادوةرىدا   ،َ زراوةىدا رةت ر

  ٢٠٠٧  ٢٣، دةط ى ذرة ١٩٩٢  ١٤دادوةرن ر َردما رَوة، ر ى ذرةى 

َاق ماوةء  َى َوى طوة، دازراوةى  -ى دة دادوةرى ر َردن

دادوةرن َازَ موةمى رَةء  ر َن وم دازراوة رى دادوةري 
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َ  َدامش  َوا  رزت    .مدوة رى ى رطَى رَطما

  ).٣ر َردن واو وازة(

  دامَ  ةىَط ى و دةط زراوةدا َ ر  ر ءط ةَ

.اوةم وازء انَم تزر  

  

  م رمَ   دارزاماردنء  - ٣

وا َ  َةرة، طر رمَ  راو ن وم  رطَموة َدران، 

زر  رط  ،ةَ  ىمرةزا  َ مروةمزران موا  دا

زر وة ،ةرمط   نَرط  وا ون ممزرامدا َدة 

   رز َوازة.

َ ةرةى ر ةمى  رةمى  رزوة و دةو َرَى َازى اردن ن 

ر  وةَ مر مزرامت . دا رىن دَرط  ز  

 َطَر ى منرد َر نمةَ نءزاو م وطَر م رؤ  ،

 د ،ىةَ ردوو روطَر  روةرىةَر ء نرةمةَر ء طن ،

راو ن وموة َدرَ  َة مراو ن م رَط ن 

مَ موة من َةَ، وا ون مام م رَط ةَنء 

  .٤و َ مى رةوة دة وام ى موة م  رك

                                                           
٣
ردرا ،َم ك  رةت َةردم وم دازراوةى دادوةرى  دردم  رزت، رةم رووى زامء واوة وردرى َا 

ر) وةرا  ىةم ز ر زراوةى دادوةرىدا وم( وة  ز  .ىء داراَرط زر كم ،

وارى ط دةطَوة، َ ى دازراوةى دادوةرى   َء رء زء ة رةمة(ر دادطى دىء رطَىء دةرىء دا

ا...)ء  رووى َى داراء وة َ دموةى رى  رطَى وةك رَطا. ر ش  رةم دادطى دةمء 

م ر زاروةى دادوةرىدا وةم نممم تءن، وةو دة را   ىمو و َم دوةوان ء دة و را رى

 دادوةرى َ وةم  ،را ىد ََو م اء ءم نء شمو و ىم ،داتَ را ى ىء دادطوةمو ء م

 .رةوة رى وةم  

٤   م ر م رؤمطَر ى) ى ،رطَر وطَنرد َر  ددةى /ى ٦ط /ى  ١ط ٣و. (  

-   م  نرى مةَر ءمطَر ى) ىنرد َر  ، ددةى٩ / ىط١  ددةى و١١/ ىطد  )١ ،  

  . )١  دووة/مى َاق،  -رى وء مدم ء رَةرى م ر َردن ٢٠١٥ى  ١رى ذرة ى (

-  ) ى نرة طةَر مزراممداطَر ىنرد َر  ، ددةى٦ / ىط١٢  /٢ (.  
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  رةوة رى ،َةَ نم وةمم ن َ مر وةى دواى

 ،وم  .نم دى كم وةمرد َر  ن نمزرامداَ يط 

 ر َن دةردم ر وة اوة ر، دازرامم رَط ى رَطماددةي ذدة

َر رؤوةن ن اردم وويَ ة رؤذم وةي ،،  َامر دةطَر و

 رَط .مى  مك ؤي مَ. وا ر ر َري رةوةدةر

 م رطَيء دةرون َدةردم ر شَةري مء ر  مَة رك

  .وة ن دةََ دم

  ى و ةوة دةطَنَرط  ،امرد َر  و دةامنرةوة 

 ر مزرامداا مممَ  ،د م ة  ، نراوامَ و وىوةى مدمرز

مرد َر  ى نمزرامدا  رى  ،نَ نم  ردوو)

رزى ر َردن رووى وة: رؤ رَء م وةزان). ش 

.داوةم ى ،ر ةرىَ َ ،وةمَرط  مر مزراماردنء دا  
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٤- : دمدةر دة  

 ةرةَ نَرط  دة،  دمرووي دةر،دة وةَ :َ  

 ورط  دمدةر نواو اودا دةراري د َ نَرطاَ و،  ى

زر وا  ،ةَ رط   نَرط م اودا دةرد َار ن

  دما دةرَرو رةوةم زر وا ،و ،  رط َرط   رة

  وازة. وا رز دة َدامم مو،

وة "م رَط )دا ٢٠٠٩ي  ٣ذرة ى ردن (ي رَطم رَ  َددةي 

  وةي  داوطَر يَرط ري وم َود ندةَةوو رَ رو  َر 

 َام  ،ََدا دةرطَر ري وم يء داراَرط ريرو طَر ريرو دمةَر رر

  روَل دةط َك مم  وا َر ،ت يَرط دمةَر ريمم ةم َ

  ".رَاوةم رَا

 ى دمدةر ا دةَار  طَر م ،رةوةدا ىددة و دة  ،م َ

 دمدةر مَةوو رَ رو وةى ى  ،َرو ر و َم  يم 

، َا زؤرى زؤرى  دةرةن مك  َطَل دةرو  رَاوةمارطَن 

وةزارة ماوةَرنرد َر  مى  ٥ وةر ،ا زامر زىر َر

  .وازدا ووةم ى انَم ،وة و دمرووى دةر نَرط  زر  

 ردةردم من ر و دمى دة   دموةى ى مواو 

زدةددةي م َ يط اَ  ،وة ا يرام و م  وةى تدة م رطَر

م رَط ََ ت  ن ط  ررةما، وا طر م رَط ر َن 

َ رطَر وا ،و َر مرةر  يوامَ ددةر َةوو رََ دة .م دم  

  

 

 

  

                                                           

) ى وةزارة داراء رى رَ ١٩٩٢)ى  (١٣ى ذرة ( ، ) ى وةزارة مو ر َردن١٩٩٣)ى  (٩ى ذرة ( وةك ٥

  ردن.
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٥ -   رذةوةم دمراَمَمم  ر ن  

  

َةرةَ  ،  راَر مطَ يرذةوةم نَرط    ودراَ مم  ر

 مَ ن، وا رزَ ة،  طر رذةوةمَ ء رطَن

ي  َ ن مَ  دراو، وا  رزت وةمة، طر و دوو  نَدراو

  وا  رزت وازة. ،وَن م

َ ددةي َ ،نرد َر مطَر ي  نطَر م وي  وةم

مء وةم زي دارا    ،ددةم  ذة وةماوة ن  ري

ن ر  مم ت، م ددةي ذدة طي ارة وذةوةم ممَرا ر

وة "رَطر مَرا رَط دةت و مةو رو رامي ن م  دادةم رَطر

."َدة  

 يطَر م داةَار  ر  َ ،اردة َا ووز م مَ

 َاوَر م ، و ت م راَم  َ دمرد اندةم

.ََدة طَر م  يَرط ديء  ريءو  دةوَم  

   َت، دةدةرةوة دة مةم يمر يار ر  َاوم انوةز م 

 اموةز م رؤ  ر ودةرةوةش را مةم يمر ؟ن م رة درو

 ااموةز م رؤ وة  )رة٣١٧٥ذ(  )٢٦/٥/٢٠١٥ و ررا كوةردام وةك (

م رَطي َم ، رَء درودم ةميء م ،طَل و ،  م ا 

ا ذةوةدةت  مي دذي و وي م رَطي َم دةوةَوة   دووة وة

ي رؤ م وةزان )٢٠٠٩(ي  )١٤٣("رمي ةمم دةرةوة  رم ذرة 

دازراوة وةك  َ دازراوة دم ةمم دةرةوةي  ر ،َطَل وةزارة دةرةوةي 

رةوة، مَرا ووم مء رَاوء ذام مَدةون  ر َردن َا رالء م دة

  دةت.

 رم ر وةوة موةَء َ ا ذة وةدةت: رمي مواو   ةمي  

)نرد َر مزراوةواوي دا انَن م دمةو ش (نء دادوةرىرامانء ردام

 دةاوي م َ  و ةم رن رَي وةزارة دةرةوة ن رمي 

  .وة ءري مةم اري َوة دةوامَ  ،َ دةرةوة مةم  َ

وةي رمي مواودا وة   رَ رادةط"  ََر رَطك ن دازراوة ي 
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َر دةرةوةي  ر ريداوا وم  َر نرد  مر  َ ،

ا ت"،  ء م  وةدا  داوارم روةء رَي  رمطدار

رمي مواو ي م رَطي َم دةت وةي و ون َو موي ر َردمن 

   دةن. داواي ةمموةي رةي م رَطي َم وةوداردو

ا م  وةي دن، دةطََ ي دة  م و مددة وط  

 مَرا رذةوةم مون ر  مم مَدراوة   ردنرَطم ر َي

ت  رَطرَ  َ  ،ةرة ر َردن م ،  َمم رَطنم

  رزَ و وةم  ،وةم رز َوازة.

  

٦ -   نءمج وةيدم٦ 

ن ر و َرامي  َ  َةرة، طر  رطَن دة منء دموةي 

 دة م رط  ،ةَ زر وا وةمَرط  ري ومدة  ،و ادةو

دموةي ن َرة َم ما و وا رز وةمة،  طر  رة 

وازةدة زر وا وارةدا م و نَ.  

َ ةرةى ر ةمى راوى  رز داراوة  وةى   رطَن  ض 

درة   مازةك دةام رَى منء دموةى موة دا  َ ن دةرن.

 ةم و وةَ دا دمر ةرى دةَ ىورا ةم ةرةَ

. ط انرواو  

 وةي  رزي رووي منء دموةي ن  رطَم ر َردما 

ةمن  ر َرز داراوة  َن  و م  در ،وا 

ش وةكوام ،:  

   .)٢٠٠٩ي  ٣ي رَطم ر َردن (ى ذرة  -

  .اراو) ٢٠١٠ى  ٢٥ي وةزارة داراء ري (ى ذرة  -

                                                           
) دة  ،  من ...ج م ري وازي  وام وةك ( طط ، دةرات،   ، مورة ٦

دة ز   ط من و دموةي ج دةوما طَةي ري  دةطر .َدةوما دة منء دموةي

 وم ة ت زدةرا   ،داوةمم و ز  دةدة مَ ا.  
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-  رةى ذ) ٢٣ى ط  او) ١٩٨٤يار  

   .اراو) ١٩٨٢ى  ١١٣ي  دةرات (ى ذرة  -

  اراو). ١٩٥٩ي  ١٦٢ي  مرة (ى ذرة  -

-  وم ي وةزارة) رةى ذ٦  ٢٠٠٩ى(.  

ر َردن وردوة، دة م ى رَطم ر َردماو م  مى رةوةى طر 

 م  دة منء دموةي ج مدراوة   رطَن م ا 

 دةوةمم  .وازةدا تزر  ش٧ .  

  

٧ - دمدةر  دا َ:  

ن دة رن و ردما، َ طراموة  رطَطر ،  طَةي َ ةرة

 ،َةممدا وةمم  و مر و ةيَط دمر ر دةط ،ةَ تزر وا وةمم

 وا،ةوةم زر ر َرة دة  رط نَ دا دم ووا  ،م

   رزت وازة.

َ ةرةى ر ةمى راوى  رز داراوة  وةى   رطَن  ض 

و دا امك دةازةم  .نر ارى ؤذةى ممَ   ن ىمَ  

و ارَة ي  دةَ دة ردن ا  رطَن  دةور و ن، 

  وةَر َدة  رى من دةرد َر وةير  ي  اموم نء

دا دردووة  دةَ: دا دارا ٢٧.   دا دارا رَطى ددةي ٢٠٠٩  ٣رَطن ذرة

 :ََ ارةوة يم طَر  

  ن دةت . :وةي   ر َمو دي ط رَا  رَطي ر
                                                           

٧ ر َنء دةمم  زؤر دراوة دارا ر انءم ناوام ر دة ج و وةيدما مد

. وةي وادووة َ  ة ردةوات  ،َموةمةوة ارةي دارا ط دةو طوةا اماوة، َراوة

 ردي،  رَ  دارا م  ٢٠٠٨ .َةو دة ةوة   ََ ي داوةَاوان رر ةَ 

 اممم انَم جَر،  يَر نمم واوةةور   دن  نَروة م امدة

  ،َاا رم يتو  دارا )ا ذارندة )ا  يممم و َان  درمو وم نوَ 

  ةومةموة دا دة.َمش دا  را و مم دوةي م دارا مَان ممما َدي، و 
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 دارا ت و وةزارةدة َ يمزار و  دة َد طَر  يو دا :دووة

  و دام طداردةوة   دةون.

. دةَان دوةز م يمةزار  يم كء و :َ  

  َام  طااوةي دةوت   َرَاوةم  ءدامي  ؤارة :و 

َر نرد دةة.ََ  

ةي رةوةدا، م روةم دا رَط رووماوةوة،   ر  َوة مدووة، دو د

دة طَر   ؟م  ىدمر و دة رط ،ن م  ىمو دا دمر 

َ طراموة  موةم د رارو ردارة.  م َذارى  ممةدات رووى ذةمدان 

 ن  ،نَرط   دنر دة امَ  دة  وةى ر  ازةم

 م نَرط   دنر ى دةدامَ  تو .داوةن مَرط   دمر

  )ي٢٥ى ذرة ( ء رى)ي رَطم مطوة   ي وةزارة دارا٣ي ذرة (

)ا اوة. َةوة وةن  دةردةو ،َ ٢٠٠٩)ى  (٦)و ي وةزارة مو ى ذرة (٢٠١٠(

 زر  شَ ةون مَرط   ندمر دة م   

  وازة.

وةزي م  وةي   َ  ،ةي ي رَطما وةوامطي  ددةي د

ش دةررى وة  دى  ى رَى  وة دووة  دةم َ رَطر، 

 .ََر َرو ر َ رطَر  ندة مزامى دا رط) رةذ َى)١٢ر  ي ٢٠١٦

وم وةزارة ن، دةَرط   دنر دة امَ ارى َدوا ر  ، 

دةَردارى ء زؤر   رو  داوةطَرنر ارة ريرر  ،ووةك م:  

- دمر يَ .نر ارة ءطَر  اومر ردةوا  

رَي  ( ك ر در)... ودن َ ي  رماو  ر رةم د  ي -

  طداردموةي وةزارة مامن.زراوةم وةزارة داراء... دا

  . ةي مَ ء َةنء دموةنء َاو راوط...ردم ر -

وازة، م ا  ا رزت ر َردم ةي َةوة ر َ دةطوة و دةر

َرو ر  ي دوا  ةىََ م واَة َاموة، ة دةَ م

مرة وةيممة شم ) رةرة (١١٢٣٢و  ١١٢٣١و  ٤٥و  ٤٤ و٤٠ذذ م دم١٢)و دةر  ٢٠١٦)ى 

ر ارة رىرر روطَر  ندة مزامدا    ،وةوم ن وةزارةن.  



  ٢٠١٧ت                                                   اَ ةي  رزت ر َردم          

  

 

 KIEردى  اردن مى  ١٩

 

 ندةرة:  

مَان وازء وةما  ،ار َردمَةى   طَةي ي   رزت -١

 ةرَ وت ي ي دووة ةيَط  زر  نرد َر ةرداَ ك م

رطَم ،روة ك  دازرامم ر اردنء وَ ةري ة، ووةمي ردو

َ ،  َى  رطَمَةري ددا مَان  وةمو وازدا و رووي 

طَةي دي ر  رزَ  ةرةي دا  رزت وازة، َ ة طء

 وازة.   ار َردم

٢- َرو ر و وةي دةمَ ةرةَ  ن ،نوةري و دةط  

 ي اوةامزيمر وةا ريءَ رووي َ َةم ي  وةك ش ،َدة

 وا ء دةريء   ر َردن.

ةم رزي  رَةدم  وةرو مي  ا  َرَةدن ر َردم - ٣

 َروازةَرو ر و ش ،َودةردة رووم امة يم ، مرة وةيمم

 ).١١٢٣٢، ١١٢٣١رةم ()و ٤٠،٤٤،٤٥(

ا ر ي رزت مةرةر َ مامة  ٢٠٠٩)ي  ٣ي رَطم رَ ذرة ( -٤

 ر ردوو رةمةى ى  رةمى دارا رزت، ش ررى مرَت، 

 . ردا زاَل َرز ر رز رطَىء  داموةو وادووة

٥ - ز موة طررا نزر  دمزا  ردةري  دا و ،َودةردة 

 دن زؤرََ وةي دةَرو ردووة دةرزر رةي ة.و  
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 نردةرا:  

مَ ا  ط ر زووة ر َردن  َوةم دةري  ماوي ي،  -١

رَتء  َةم رزي َا رَ ء َة روونء ا م رزت 

   ريءدة ةمزىطر . 

٢-  و ،ََوة ر ىَر تزر ىؤ َامدة ،َم م رر دةط اَر

ى ى م َ دةردرَطم رَء ي  ٢٠٠٩)ي  ٣ي ذرة (ى اردموةرَى 

  ارةم.وةزر   

ك دةر  َروةي دارا رَطو  رطَن دةن تء وةموم زي  - ٣

.َر َ داام  ،وةروم ر دارا  

ةم  ما ، رةوي و م ت  دةردم رو رَ ،دةََ دن  -٤

 رؤ و مدا رو رن دةرت. روا رزت رَةن، 

 رؤ  رطَن َة راو ن وموة َدرَء رى  - ٥

 دازراممن ن  رطَموة َ مك  ر َردن .

٦- َرو ر و ،ت دنََ ي دةَود نر رةت تةي دةرم  

  رزت.
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  :نوةر  

١ / َر مطَر يرد ن -  ى اقَ رة٣ذ  ٢٠٠٩ي.  

 .٢٠٠٩ي  ٤ى ذرة من  ي اردم م رَطو زاو/ ٢

٣ /دمةَر رة  يى ذ نرد َر نرةوام٦  ١٩٩٣ي.  

  م ر َردن. مدم ء رَةرى رى وء  ٢٠١٥ى  ١رى ذرة / ٤

٥  / وم ي وةزارة) رةى ذ٦  ٢٠٠٩ى(.  

  .)٢٠١٠ى  ٢٥ي وةزارة داراء ري (ى ذرة / ٦

   .اراو) ١٩٨٢ى  ١١٣ي  دةرات (ى ذرة / ٧

٨ /  ي رةى ذ) رة١٦٢م  او). ١٩٥٩يار  

  .اراو) ١٩٨٤ي  ٢٣ى ط) ى ذرة / ٩

، م وةزام ر َردن، دازامم دةن ٢٠١٢)ى  ١١٢٣٢، ١١٢٣١/ رةم ذرة (١٠

ر ارة رىرر روطَر .ن  

، م وةزام ر َردن ، دازامم دةن ٢٠١٣)ى  ٤٥، ٤٤، ٤٠/ رةم ذرة (١١

   رَطرو رررى ارة رن.
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