ﺸﺎرة اﻓداء:

ﻏﻌلﻐﻌ /تمﻌز  – 2017ﻏﻌﻇﻐﻌ /ﺖﺞﻏران 2022

الﺎمﻌﻏﻀ:

 6.2ﻄﻂﻐﻌن دوﻗر

الﺔﻋﺋ المﻈفﺜة:

وزارة الﺳمﻀ اﻓﻄرﻏﺿﻐﺋ ،ﻄﺿﺎﺈ الﺎﺔارة وﺣﺂون الﺳمﻀ

الﺎﺼﻐﻐﻃ المرﺖﻂﻎ لﺊرﻇاﻄﺒ ﺲمﻀ أﺸﺪﻀ — اﻓردن

ﻄﻈﺰمﺋ الﺳمﻀ الﺛولﻐﺋ

الﻈﺎائﺒ الرئﻐسﻐﺋ
الﺎرابط:
ﺠاﺲﺛ برﻇاﻄﺒ ﺲمﻀ أﺸﺪﻀ  -اﻓردن ﺲﻂى بﻈاء ﺲﻘﺻات
ﺐﺼﺋ ﺻﻌﻏﺋ بﻐﻆ أﺦﺗاب المﺧﻂﺗﺋ المﺳﻈﻐﻐﻆ.

الﺿفاءة:

الفﺳالﻐﺋ:
ﺖﺼﺺ الﺊرﻇاﻄﺒ ﻄﺳﺰﻃ أﻊﺛاﺸه أو
تﺔاوزﻊا بﺗﻂﻌل أبرﻏﻀ /ﻇﻐسان .2020

لﺛى الﺊرﻇاﻄﺒ ﺲﺛد ﻄﺗﺛود ﻄﻆ المﻌظفﻐﻆ الﺜﻏﻆ ﻏﺼﻌﻄﻌن
بﺎﺶطﻐﺋ ﻄﺔمﻌﺲﺋ واﺠﺳﺋ ﻄﻆ اﻓﻇﺤطﺋ وأﺦﺗاب المﺧﻂﺗﺋ.

الﺎأﺐﻐر الﺳام:
ﺠاﺲﺛ برﻇاﻄﺒ ﺲمﻀ أﺸﺪﻀ  -اﻓردن ﺸﻎ بﻈاء ﺻﺛرات أﺦﺗاب المﺧﻂﺗﺋ المﺗﻂﻐﻐﻆ ،بما ﺸﻎ ذلك ﻄفﺎﺤﻌ الﺳمﻀ.
أﺸاد أﺦﺗاب المﺧﻂﺗﺋ ﺖﺛوث تﺶﻐﻐر ﺸﻎ الﺳﺼﻂﻐﺋ وأﺠالﻐﺈ الﺳمﻀ ،ﻄع تﻌجه أﺾﺊر ﻇﺗﻌ رﺸاﻊﻐﺋ الﺳمال.
ُﺾرت ﺖﺛوث اﻇﺚفاض ﺸﻎ ﺲﺛد الﺤﺿاوى وا�ﺦابات المﺎﺳﻂﺼﺋ بالﺳمﻀ والﻈﺞاﺲات.
ﻄﻆ ﻄﺞاﻏا اﻗﻄﺎﺑال الﺎﻎ ذ ِ
أدخﻂﺌ المﺧاﻇع تﺗسﻐﻈات ﺲﻂى الﺰروف المﺳﻐﺤﻐﺋ لﻂﺳمال )ﺲﻂى ﺠﺊﻐﻀ المﺑال ،جﻌدة الطﺳام ،وﻄﺳاﻏﻐر السﺿﻆ الﺛاخﻂﻎ ،واﻓﻇﺤطﺋ الﺎرﺸﻐﻋﻐﺋ،
وتﺛابﻐر الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ(.

الﺎأﺐﻐر ﺲﻂى الﺔماﺲات ال ُمﻋ ّمﺤﺋ:
الﺳمال المﻋاجرون:

الﺳاﻄﻘت:

أولى برﻇاﻄﺒ ﺲمﻀ أﺸﺪﻀ  -اﻓردن اﻊﺎماﻄا ﺾﺊﻐرا لمﻌاجﻋﺋ الﺎﺗﺛﻏات
الﺎﻎ ﻏﻌاجﻋﻋا الﺳمال المﻋاجرون.

وضع برﻇاﻄﺒ ﺲمﻀ أﺸﺪﻀ  -اﻓردن إﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ لﻂﻈﻌع اﻗجﺎماﺲﻎ تﺛﻄﺒ
ﺖﺛ ﺠﻌاء.
ﺻﺪاﻏا الﻈﻌع اﻗجﺎماﺲﻎ ﺲﻂى ﻄسﺎﻌى المﺧاﻇع والسﻐاﺠات ﺲﻂى ٍ

ﺦمﻃ المﺤروع بﺳﺨ اﻓﻇﺤطﺋ ،ﻗ ﺠﻐما تﻂك الﺎﻎ تﺎﻈاول الﺧﺗﺋ
الﻈفسﻐﺋ ﻗﺖﺎﻐاجات الﺳمال المﻋاجرﻏﻆ.

ﺬرح برﻇاﻄﺒ ﺲمﻀ أﺸﺪﻀ  -اﻓردن ﻄسألﺋ الﺎﺗرش الﺔﻈسﻎ وتﻃ
تﺪمﻐﻈﻋا ﺸﻎ أﺖﺛث اتفاﺻﻐﺋ لﻂﺎفاوض الﺔماﺲﻎ.

ﺻام برﻇاﻄﺒ ﺲمﻀ أﺸﺪﻀ  -اﻓردن بﺎمﺿﻐﻆ الﻈﺼابات الﺳمالﻐﺋ ﻄﻆ
تﺗسﻐﻆ تﻌاﺦﻂﻋا وتفاﺲﻂﻋا ﻄع الﺳمال المﻋاجرﻏﻆ.

ﺠاﺲﺛ برﻇاﻄﺒ ﺲمﻀ أﺸﺪﻀ  -اﻓردن ﺸﻎ تﺳﺞﻏﺞ ﺻﻌاﻇﻐﻆ الﺳمﻀ اﻓردﻇﻐﺋ
المﺎﺳﻂﺼﺋ بالمراﺾﺞ الﻈﻋارﻏﺋ لرﺲاﻏﺋ اﻓﺬفال ،وبﺜلك تﻃ ﺖماﻏﺋ ﺖﺼﻌق
الﺳاﻄﻘت واﺠﺎمرار ﻄﺤارﺾﺎﻋﻆ ﺸﻎ ﺻطاع المﻘبﺟ.

ﺲمﻂﺌ اتفاﺻﻐﺋ الﺎفاوض الﺔماﺲﻎ لﺳام  2019بﺎﻌﺖﻐﺛ الﺳﺼﻌد لﺿﻀ ﻄﻆ
ﺖﺛ ﺠﻌاء ،وتﻃ بﺜلك إلﺶاء رﺠﻌم الﺎﻌظﻐﺷ
اﻓردﻇﻐﻐﻆ والمﻋاجرﻏﻆ ﺲﻂى ٍ
وزﻏادة الرواتﺈ وﻄﺚﺧﺧات ا�ﺻاﻄﺋ لﻂﺳمال المﻋاجرﻏﻆ.

أدت جﻋﻌد المﺤروع إلى زﻏادة ﺲﺛد المﺤرﺸات ،وﺾﺜلك تﺤﺔﻐع تمﺑﻐﻀ
الﺳاﻄﻘت ﺸﻎ الﻂﺔان.

اﻗﻇﺔازات واﻗﺠﺎﺛاﻄﺋ

تﺗﺼﻐﺺ ﻇﺎائﺒ المﺤروع ﺬﻌﻏﻂﺋ المﺛى
الﻈﺎﻐﺔﺋ  :1بﺗﻂﻌل ﺲام  ،2022ﺠﻐﺎﻃ تﻌﺠﻐع وتﺗسﻐﻆ تﺼﺛﻏﻃ الﺚﺛﻄات اﻓﺠاﺠﻐﺋ
لﺊرﻇاﻄﺒ ﺲمﻀ أﺸﺪﻀ  -اﻓردن.
الﻈﺎﻐﺔﺋ  :2بﺗﻂﻌل ﺲام  ،2022ﺲﻂى المسﺎﻌى الﻌﺬﻈﻎ ،ﺠﺎﺿﻌن ﻄﻈﺰمﺋ الﺳمﻀ الﺛولﻐﺋ
وﻄﺂﺠسﺋ الﺎمﻌﻏﻀ الﺛولﻐﺋ وﻄﺔمﻌﺲﺋ الﺊﻈك الﺛولﻎ ﺻﺛ ﺲﺞزوا المﺂﺠسات الﻌﺬﻈﻐﺋ.
الﻈﺎﻐﺔﺋ  :3بﺗﻂﻌل ﺲام  ،2022ﺠﻐﺎﻃ وضع آلﻐات ﻄسﺎﺛاﻄﺋ �ﺦﻘح السﻐاﺠات ﺸﻎ
ﺻطاع المﻘبﺟ ﺸﻎ اﻓردن.
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المﺿﻌﻇات أو الممارﺠات الﺎﻎ ﻄﻆ المرجح أن تﺰﻀ ﻄسﺎﺛاﻄﺋ
 .1الﺎﺛرﻏﺈ أﺐﻈاء الﺳمﻀ لمفﺎﺤﻐﻆ ﻄﻆ وزارة الﺳمﻀ اﻓردﻇﻐﺋ والمﺂﺠسﺋ الﺳاﻄﺋ
لﻂﺪمان اﻗجﺎماﺲﻎ) .ﻄمارﺠﺋ ﻄﺎﺳﻂﺼﺋ بالﻈﺎﻐﺔﺋ  2ﺬﻌﻏﻂﺋ المﺛى(.
 .2بﻈاء الﺑﺼﺋ :الﺔمع بﻐﻆ المﺤﺎرﻏﻆ وأرباب الﺳمﻀ وﻄمﺑﻂﻎ الﺳمال والﺗﺿﻌﻄﺋ لﺳﺼﺛ اجﺎماﺲات
ﻄﻈﺎﺰمﺋ والﺳمﻀ ﻄﺳاً لﺎﺗسﻐﻆ ظروف الﺳمﻀ )ﻄمارﺠﺋ ﻄﺎﺳﻂﺼﺋ بالﻈﺎﻐﺔﺋ  2و 3ﺬﻌﻏﻂﺋ المﺛى(.
 .3الﺎﺳرﻏﺷ باتفاﺻﻐﺋ الﺎفاوض الﺔماﺲﻎ )ﻄمارﺠﺋ ﻄﺎﺳﻂﺼﺋ بالﻈﺎﻐﺔﺋ  3ﺬﻌﻏﻂﺋ المﺛى(.
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اﻗﺠﺎﺔابﺋ لﺔائﺗﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ19-

تسﺊﺈ تفﺤﻎ جائﺗﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ 19-بﺎﺗﺛﻏﺛ ﺲﺛد المﺧاﻇع الﺎﻎ وﺦﻀ إلﻐﻋا برﻇاﻄﺒ ﺲمﻀ أﺸﺪﻀ  -اﻓردن ﺸﻎ ﺲام  .2020وﻄع ذلك ،اﺠﺎمر اجراء الﺳﺛﻏﺛ ﻄﻆ اﻓﻇﺤطﺋ
الﺚاﺦﺋ بالمﺤروع بﺤﺿﻀ اﺸﺎراضﻎ .وﺾان برﻇاﻄﺒ ﺲمﻀ أﺸﺪﻀ  -اﻓردن بمﺑابﺋ ﺲاﻄﻀ تسرﻏع لﻌضع الﺎﺛابﻐر الﺧﺗﻐﺋ ﺸﻎ المﺧاﻇع ،وﺾﺜلك لﺎﺗسﻐﻆ اﺠﺎﺔابﺎﻋا
لﻂﺔائﺗﺋ )ﻄﺑﻀ ،ﺸﺗص الفﻐروس بطرﻏﺼﺋ الـ )بﻎ ﺠﻎ آر( الﺎﻎ تﻌﺸرﻊا المﺧاﻇع ،وتﻌﺸﻐر الﺛﺸع الرﺻمﻎ ،وإﺲادة الﺳمال اﻓجاﻇﺈ إلى أوﺬاﻇﻋﻃ(.

الممارﺠات الﻌاﺲﺛة

الﺛروس ال ُمسﺎفادة

الﻈماذج الﺎﻎ ترﺾﺞ ﺲﻂى المﺤﺎري تﺿﻌن ﺸﺳالﺋ ﺸﻎ ضمان اﻗﻄﺎﺑال لمﺳاﻏﻐر الﺳمﻀ الﺛولﻐﺋ.

لﺞﻏادة ﻄﻘءﻄﺎه وﺸﺳالﻐﺎه ،ﻏﺎطﻂﺈ الﻈمﻌذج
تﺳﺛﻏﻘت لﺎﺤمﻀ المﺧاﻇع اﻓخرى داخﻀ ﺻطاع
المﻘبﺟ )ﺲﻂى ﺠﺊﻐﻀ المﺑال ،تﺪمﻐﻆ المﺧاﻇع
المﺧﺛرة(.
غﻐر
ِ

وجﻌد ﺾﺊﻐر المسﺎﺤارﻏﻆ الفﻈﻐﻐﻆ اﻓردﻇﻐﻐﻆ واﺠﺎمرار ﺲمﻀ ﻄﻌظفﻎ برﻇاﻄﺒ ﺲمﻀ أﺸﺪﻀ  -اﻓردن
ﺾان أﻄرا ﻊاﻄا لﺊﻈاء الﺑﺼﺋ بﻐﻆ المﺤارﺾﻐﻆ ،والسماح بمﺞﻏﺛ ﻄﻆ الﺤفاﺸﻐﺋ ﻄﻆ أرباب الﺳمﻀ،
وﻄﺳالﺔﺋ الﺼﺪاﻏا المﺗﺰﻌرة ،وإﺣراك ﻄﺚﺎﻂﺷ أﺦﺗاب المﺧﻂﺗﺋ.

المﺤارﻏع ﺬﻌﻏﻂﺋ المﺛى تﺿﻌن ﺲرضﺋ لﺚطر خﻂﺺ
الﺎﺊﺳﻐﺋ ﺸﻎ غﻐاب خطط وﻄﺼاربات اﺠﺎﺛاﻄﺋ
واضﺗﺋ.

لﺔان المﺤروع اﻗﺠﺎﺤارﻏﺋ تساﺲﺛ ﺸﻎ جمع ا�دارة والﺳمال ﺖﻌل الﺼﺪاﻏا ذات الﺧﻂﺋ.
تﻌﺠﻐع ﻄﺤروع اﻗﻇﺎﺛاب لﻐﺪﻃ ﻄفﺎﺤﻐﻆ ﻄﻆ الﻌزارات ذات الﺧﻂﺋ )ﻄﺑﻀ ،المﺂﺠسﺋ الﺳاﻄﺋ
لﻂﺪمان اﻗجﺎماﺲﻎ( ﺠاﺲﺛ ﺸﻎ رﺸع الﻌﺲﻎ واﻗلﺎﺞام بمﺳاﻏﻐر الﺳمﻀ الﺛولﻐﺋ.

الﺎﻌﺦﻐات
.1

زﻏادة ﻄﻘءﻄﺋ المﺤروع :تﻌﺠﻐع ﻇطاق ترﺾﻐﺞ برﻇاﻄﺒ ﺲمﻀ أﺸﺪﻀ  -اﻓردن لﻐﺤمﻀ المﺧاﻇع غﻐر
المﺧﺛرة ﺸﻎ ﺻطاع المﻘبﺟ.

.2

تﺿﻐﻐﺷ ﻄﻘءﻄﺋ جﻋﻌد بﻈاء الﺼﺛرات ﻄع اﺖﺎﻐاجات الﻈﺼابات الﺳمالﻐﺋ وأولﻌﻏاتﻋا :الﺊﻈاء ﺲﻂى
ﻇﺎائﺒ المﺤروع الممﻌل ﻄﻆ ﺾﻈﺛا لﺪمان الﺎﺛرﻏﺈ المﻈاﺠﺈ.

.3

ضمان ﻄﻌاءﻄﺋ ﻇﻋﺒ ﺲمﻀ ا�دارة الﺳﻂﻐا لﻂمﺧﻈع ﻄع ﻇﻋﺒ ا�دارة الﻌﺠطى المﺛربﺋ والﺳمال:
تﻌﺸﻐر الﺎﺛرﻏﺈ لﻖدارة الﺳﻂﻐا لﻂمﺧﻈع.

.4

تﺳﺞﻏﺞ ﺻﺛرة الﺳمال ﺲﻂى الﺎفاوض :وضع اﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ لﺎمﺿﻐﻆ الﻂﺔان اﻗﺠﺎﺤارﻏﺋ لﺎﺗسﻐﻆ
اﻓداء والﻈﺼابات الﺳمالﻐﺋ وذلك لﺎﺳﺞﻏﺞ الﺼﺛرة ﺲﻂى الﺎفاوض الﺔماﺲﻎ.

.5

تﺳﺞﻏﺞ ﺲمﻀ الﻂﺔان اﻗﺠﺎﺤارﻏﺋ لﺎﺗسﻐﻆ اﻓداء :وضع أﻇﺤطﺋ تﻋﺛف إلى تﺳﺞﻏﺞ ﺖرﻏﺋ تﺿﻌﻏﻆ
الﺔمﺳﻐات واﻗﻇﺪمام إلﻐﻋا والمساواة بﻐﻆ الﺔﻈسﻐﻆ وبﻈاء ﺻﺛرات الﺛوائر الﺳمالﻐﺋ.

.6

تﺳﺞﻏﺞ اﻗﺦﻘﺖات السﻐاﺠاتﻐﺋ لﺎمﺿﻐﻆ الﻈﺼابات الﺳمالﻐﺋ :الﺳمﻀ ﻄع الﻈﺼابات الﺳمالﻐﺋ
والﺗﺿﻌﻄﺋ لﺎمﺿﻐﻆ الﻈﺼابات ﻄﻆ اﻗضطﻘع بﺛور ﺸﺳال وتﺳﺞﻏﺞ ﺖرﻏﺋ تﺿﻌﻏﻆ الﺔمﺳﻐات
واﻗﻇﺪمام إلﻐﻋا )ﻄﻌجﻋﺋ أﻏﺪا إلى الﻈﺼابات الﺳمالﻐﺋ(.

.7

ﻄراجﺳﺋ إﺬار ﻇﺎائﺒ برﻇاﻄﺒ ﺲمﻀ أﺸﺪﻀ  -اﻓردن :با�ضاﺸﺋ إلى المﺂﺣرات الﺿ ّمﻐﺋ الﺼائمﺋ
لﺊرﻇاﻄﺒ ﺲمﻀ أﺸﺪﻀ  -اﻓردن ،وضع ﻄﺂﺣرات ﻇﻌﺲﻐﺋ لرﺦﺛ الﺎﺶﻐﻐر والﺎأﺐﻐر.

.8

ﻄراجﺳﺋ ﻇمط تمﻌﻏﻀ برﻇاﻄﺒ ﺲمﻀ أﺸﺪﻀ  -اﻓردن :ضمان تﻌاﺸر اﻓﻄﻌال واﻗﺠﺎﺑمار الﺑابﺌ
ﻓﻇﺤطﺋ المﺤروع ﺲﻂى ﻄﺛى ﺲﺛة ﺠﻈﻌات ،بﺛ ًﻗ ﻄﻆ الﺎمﻌﻏﻀ السﻈﻌي.

.9

الﺎرﺾﻐﺞ ﺲﻂى تﺶﻐﻐر السﻐاﺠات :إﺲادة تﺚﺧﻐص المﺞﻏﺛ ﻄﻆ المﻌارد لﻔﻇﺤطﺋ المﺎﺳﻂﺼﺋ بإﺦﻘح
السﻐاﺠات ،ﻄﺑﻀ تﺳﺞﻏﺞ دور الﻈﺼابات الﺳمالﻐﺋ وتﺳﺞﻏﺞ ﺖرﻏﺋ تﺿﻌن الﺔمﺳﻐات واﻗﻇﺪمام إلﻐﻋا.

 .10اﺠﺎﺚﻘص الﺛروس ال ُمسﺎفادة ﻄﻆ اجراءات برﻇاﻄﺒ ﺲمﻀ أﺸﺪﻀ  -اﻓردن لﺪمان اﻗﺠﺎﺛاﻄﺋ:
ﻄراجﺳﺋ اﻗﺠالﻐﺈ والمﺼاربات ذات الﺧﻂﺋ بﻂﺔان المﺤروع اﻗﺠﺎﺤارﻏﺋ واتفاﺻﻐﺋ الﺎفاوض
الﺔماﺲﻎ وإضفاء الطابع المﺂﺠسﻎ ﺲﻂﻐﻋا.
. .11تفﺳﻐﻀ وﺖﺛة برﻇاﻄﺒ ﺲمﻀ أﺸﺪﻀ ﺸﻎ وزارة الﺳمﻀ اﻓردﻇﻐﺋ :ضمان أن لﺛﻏﻋا ﻄﻌارد وﺻﺛرات
ﺾاﺸﻐﺋ لﺎﺳمﻀ بﺤﺿﻀ ﻄسﺎﺼﻀ.
 .12تﺚﻂص برﻇاﻄﺒ ﺲمﻀ أﺸﺪﻀ  -اﻓردن تﺛرﻏﺔﻐاً ﻄﻆ دور إدارة الﺳﻘﺻات بﻐﻆ رب الﺳمﻀ والمﺤﺎري:
زﻏادة ﺻﺛرة جمﺳﻐات أرباب الﺳمﻀ ﺲﻂى الﺎﺳاﻄﻀ ﻄﺊاﺣرة ﻄع المﺤﺎرﻏﻆ ﺸﻎ اﻓﻄﻌر المﺎﺳﻂﺼﺋ
بالمﺤروع ،والﻈﺰر ﺸﻎ آﺐار المﻌارد ﺲﻂى ﻊﺜا اﻗجراء )ﻄﻌجﻋﺋ أﻏﺪا إلى جمﺳﻐات أرباب الﺳمﻀ(.
 .13تﺳﺞﻏﺞ دور جمﺳﻐات أرباب الﺳمﻀ وتﺼﻌﻏﺋ اﻗﺠﺎﺛاﻄﺋ :تطﻌﻏر ﻄﺤروع ﻄع المﺤﺎرﻏﻆ تﺼﻌم ﻄﻆ
خﻘله المﺧاﻇع الﺿﺊرى بﺎﻌجﻐه وتﺛرﻏﺈ المﺧاﻇع الﺧﺶﻐرة )غﻐر الممﺎﺑﻂﺋ( لﺎﺳﺞﻏﺞ اﻗلﺎﺞام
والﺎمسك بمﺳاﻏﻐر الﺳمﻀ الﺛولﻐﺋ )ﻄﻌجﻋﺋ أﻏﺪا لﻂمﺤﺎرﻏﻆ(.
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