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مؾخصذورقةذعؿلذبعـوانذ
(واقعذالدالمةذاملروروةذيفذاملؿؾؽةذاألردنقةذاهلامشقة)ذ
ذ
كذمذ هزه الىسكت في وسشت غمل ( الىاكؼ اإلاشوسي  /ممشول وخحىٌ) في هلشبت اإلاهىذظحن
ً
ألاسدهُحن خُث جظمىذ واكؼ العالمت اإلاشوسٍت غشإلاُش وواكؼ العالمت اإلاشوسٍت في الذوٌ الػشبُت و هزٌن
واكؼ العالمت اإلاشوسٍت في اإلامحىت ألاسدهُت الهششمُت وبُيذ معببشث الخىادر اإلاشوسٍت في ألاسدن وهزلً
ملخص الخىادر اإلاشوسٍت وهخشئجهش ومػذالث الخؼىسة (  , )2015 -2011والػىامل التي ظشهمذ في جضاًذ
خىادر اإلاشوس في ألاسدن وؤهم ألاخؼشء البمشٍت اإلادعببت في وكىع الخىادر وهزلً الػىامل التي
ظشهمذ في خذور ؤلاصشبشث والخحىٌ اإلالترخت للخذ مً الخىادر اإلاشوسٍت ,وخؼؽ مذًشٍت ألامً الػشم
لشفؼ معخىي العالمت اإلاشوسٍت و ؤلاحشاءاث اإلاخخزة مً كبل ؤلاداساث اإلاشوسٍت.
ذ

مؾخصذذ
2015م )ذ
(التؼرورذالدـويذلؾحوادثذاملروروةذيفذاألردنذلعامذ
ذ
بن مميحت الخىادر اإلاشوسٍت حػذ مً ؤهم واخؼش اإلامشول التي جىاحه اإلاجخمػشث غلى معخىي
الػشلم خُث ؤنهش حعخجزف كذسا هبحرا مً اإلاىاسد البمشٍت واإلاشدًت وحمحر آخش ؤلاخصشئُشث الصشدسة غً
مىظمت الصخت الػشإلاُت ) (WHOبإن الػشلم ًفلذ ظىىٍش خىالي ( )2,1محُىن شخص ,وٍصشب ظىىٍش
خىالي ( )50-20محُىن شخص هدُجت خىادر اإلاشوس ,في الػشلم ,همش ؤن الخعشئش اإلاشدًت العىىٍت الىشججت
غً هزه الخىادر جلذس بـ (  ) ٥١٨محُشس دوالس ؤمشٍيي لجمُؼ دوٌ الػشلم بمش ٌميل ( )%3-%1مً الىشجج
اإلادلي ؤلاحمشلي ,وكذ جىصحذ الػذًذ مً دوٌ الػشلم بلى طشوسة وطؼ آلُشث واظتراجُجُشث مشوسٍت وػىُت
إلاىاحهت جدذًشث العالمت اإلاشوسٍت اإلاشجبؼت بشلػذًذ مً اللؼشغشث والجهشث راث الػالكت ,بن ألاسدن ٌػشوي
مً هزه اإلاميحت هغحره مً دوٌ الػشلم ,خُث ؤن هىشلً صٍشدة ظىىٍت لحعيشن واإلاشهبشث في ألاسدن بشإلطشفت
بلى كذوم الػذًذ مً الضائشًٍ واإلاشهبشث ألاحىبُت بلى داخل ؤساض ي اإلامحىت ,وحمحر ؤلاخصشئُشث بلى اهه في
نهشًت غشم  ٢٠١٥م ,بحغ غذد ظيشن ألاسدن ( )9,531محُىن وعمت منهم (  )5.05محُىن مً الزهىس و ()4,48
محُىن مً ؤلاهشر  ,وحمحر ؤلاخصشئُشث ؤًظش بلى اهه خالٌ غشم  ٢٠١٥م وشن غذد ألاشخشص الزًً دخحىا
ؤساض ي اإلامحىت (  )2,918,125شخص ,في غشم 2015م وكؼ (  )111,057خشدر مشوسي ,خُث وكؼ في
اإلامحىت (  )9712خشدر بصشبشث بمشٍت هخج غنهش (  )608وفشة وبصشبت (  )2021شخص بةصشبشث بحُغت
(  )14118شخص بةصشبشث بعُؼت وبيحفت جلذًشٍت ملذاسهش (  )275محُىن دًىشس ,وكذ كذسث مجمىع
ؤػىاٌ الؼشق بدىالي (  )18500هم نهشًت غشم .2015
إن جحقيق أهداف السالمت املزوريت في ألاردن ًحخاج إلى جكاجف الجهىد الىطنيت بصىرة مخالئمت
ومخناغمت جدعم بعضها البعض بحيث جأخذ بعين الاعخبار حميع العىامل املسببت للمشاكل التي جىاحه السالمت
املزوريت والتي حعمل على إضعاف جنظيم العمل املزوري ،وان هذا ألامز ًجب أن ًكىنن مبنيا على املشاركت البناءة
املنظمت واملنسقت لخمكين املىارد البشزيت وجىفير املخطلباث الالسمت للىوى نو إلى الغاًت املثلى املنشىدة في العمل
املزورين أال وهي السالمت وألامان ورفع مسخىين الخدمت املطلىبت ملسخخدمي الطزيق ،لقد حاء هذا الخقزيز
الدوري (السنىين) ليلقي الضىء على واقع السالمت املزوريت في ألاردن من خالو الخعزف على أعداد الحىادث

املزوريت التي ًنخج عنها إواباث بشزيت و مؤشزاتها والخىول إلى النخائج والخىوياث التي من شأنها الحد من هذه
املشكلت بصىرة عامت اعخمادا على الجهىد الىطنيت املنسقت مع كافت الجهاث املعنيت بالعمليت املزوريت من خالو
جىظيف املعزفت والخكنىلىحيا في أعماو إلاداراث املزوريت ملعالجت املشاكل التي جىاحه عناوز العمليت املزوريت
إال وهي إلانسان و الطزيق واملزكبت ،وحعميق املشاركت والخعاو نن والخنسيق مع هذه الجهاث من القطاعين العام
والخاص لضمان جحقيق أهداف السالمت املزوريت على شبكت الطز نر.

ملخص دراسة بعنوان
(الدرعاتذعؾىذالطرقذالداخؾقةذواخلارجقةذالـافذةذذيفذاملؿؾؽةذاألردنقةذاهلامشقة)ذ
فلذ كشمذ اللجىت الفشغُت بشلىمف غلى الؼشق والمىاخص اإلاشوسٍت اإلادذدة لحعشغت طمً
الؼشق الذاخحُت والخشسحُت الىشفزة الخشبػت لىصاسة ؤلاشغشٌ الػشمت وؤلاظيشن ووصاسة الماون البحذًت
ورلً خالٌ غشمي (  ,)2015 -2014خُث ؤغخمذ الىمف غلى مػشًحر واضخت ومدذدة لخدذًذ ظشغت
اإلاشهبشث غلى الؼشق ,بشإلطشفت بلى لتزام بخػحُمشث جدذًذ العشغت غلى الؼشق
والُشث مشاكبتهش
والصشدسة بمىحب اإلاشدة (  )50مً كشهىن العحر سكم (  )49لعىت 2008م خُث اجبػذ اللجىت مىهجُت
غحمُت لذساظت وجدذًذ العشغت غلى الؼشق طمً غخبشساث منهش خىاص ظؼذ الؼشٍم  ,خشلت
ألاهخشف ,اإلاُىٌ ,اإلاىدىُشث ألافلُت والشؤظُت ,معشفت الشئٍت وغىشصش الخصمُم الهىذس ي والعشغت
آلامىت لحمىػؼفشث واإلاىاكؼ الخؼشة طمً اإلاىؼلت وبِئت وؤخىاٌ وؤوطشع حىاهب الؼشق وكذ جم جدذًذ
ظشغت الؼشٍم مً خالٌ خعشب العشغت اإلابيُت غلى اإلاعشفت اإلالؼىغت في وخذة الضمً بمػشفت ػىٌ
الؼشٍم وجلعُم هزا الؼىٌ غلى الفترة الضمىُت التي اظخغشكتهش اإلاشهبت في كؼؼ ملؼؼ الؼشٍم وهى مش
ٌعمى بمػذٌ ظشغت اإلاشهبشث غىذ مشوسهش في ملؼؼ مً الؼشٍم (  )Space Mean Speedsوغىذ بحشاء
جىفُز وجشهُب المىاخص ؤخزث غخبشساث وهي وطؼ شىاخص غلى اإلاىاكؼ التي جخغحر فيهش خذود
العشغت وفي خشلت حغُحر خذود العشغت غلى الؼشٍم اإلافصىلت بجضٍشة وظؼُت فةهه ًجب جشهُب
ششخصت حغُحر خذود العشغت غلى حشهبي الؼشٍم (غلى ًمحن الؼشٍم وفي داخل الجضٍشة الىظؼُت )
ووطؼ شىاخص بػذ الخلشػػشث لحخإهُذ غلى خذود العشغت في الؼشٍم ووطؼ شىاخص جزهحرًت ليل
(10هم) في خشلت اظخمشاسٍت مفػىٌ المشخصت هفعهش وكذ جم مشاغشة بإن ال ًلل الفشق بحن خذود
العشغت اللصىي بحن اإلاشهبشث الصغحرة واإلاشهبشث الىبحرة غً (  )10هم/ظشغت وغىذ هخلشٌ مً خذ
العشغت ألاغلى بلى خذ العشغت ألادوى ألي ظبب ًخؼحبه وطؼ خصشئص الؼشٍم ؤن ًشاعى ؤن ال جضٍذ
خذود العشغت اإلاثبخت غلى المىاخص هخلشلُت غً (  20هم/ظشغت) وؤن ال جلل اإلاعشفت بحن ول
ششخصت اهخلشلُت والتي جحيهش غً (  300م)ً ,شاعى ؤن ًخم جصيُؼ المىاخص لخىىن راث غشهعُه غشلُت
ً
) )High Intensityغحمش بإهه جم جىفُز كشاسا ث اللجىت بترهُب المىاخص مبشششة بػذ هتهشء مً ول
مشخحت دساظُت.

مؾخصذدرادةذبعـوانذ
(الدرادةذالتؽؿقؾقةذلدرادةذاملواقعذاخلطرةذيفذاالردن)ذ
حػذ مميحت
الخىادر اإلاشوسٍت
وهخشئجهش مً ؤهم وؤخؼش
اإلامشول التي جىاحه
اإلاجخمػشث غلى معخىي
الػشلم واإلاجخمؼ ألاسدوي
غلى وحه الخصىص
خُث ؤنهش حعخجزف كذسا
هبحرا مً اإلاىاسد البمشٍت
واإلاشدًت ,وحمحر
ؤلاخصشئُشث الصشدسة غً
مذًشٍت ألامً الػشم ان غذد الخىادر خالٌ ألاغىام (  )2011 -2009بحغ (  )405390خشدزش هخج غنهش
ً
ً
(  )2040خشلت وفشة و (  )51187حشٍدش وبيحفت جلذًشٍت (  )883,5محُىن دًىشس ؤسدوي,وبىشءا غلى رلً جم
غمل دساظت اإلاىاكؼ الخؼشة والتي جخىشس غحيهش الخىادر في ألاسدن لألغىام (  )2011 -2009في غشم 2012م
بهذف دساظت اإلاىاكؼ اإلادذدة لبُشن اإلامشول اإلاشوسٍت فيهش ,ووطؼ الخحىٌ اإلاالئمت إلاػشلجت هزه اإلاىكؼ التي
جم جدذًذهش غلى ؤنهش خؼحرة وكذ هذفذ الذساظت لدعحُؽ الظىء غلى اإلاىاكؼ ألاهثر خؼىسة ,ومخشبػتهش
فُمش برا ال صالذ حػشوي مً جىشاس خىادر مشوسٍت غشلُت غحيهش ومػشفت فُمش برا جمذ مػشلجت هزه اإلاىاكؼ
غً ػشٍم جؼبُم الخحىٌ اإلالترخت مً دساظت اإلاىاكؼ الخؼشة غلى هزه ألامشهً ظىاء وشهذ حضئُت ام
وشمحت وؤهه في خشٌ جم جؼبُم خحىٌ حضئُت لهزه اإلاىشػم ,مػشفت هل هزه الخحىٌ وشفُت ولم ٌػذ هىشن
داعي إلهمشٌ بشقي الخحىٌ وهزلً في خشٌ جم جؼبُم وشفت الخحىٌ اإلالترخت غلى هزه اإلاىشػم ,مػشفت هل
هزه الخحىٌ كشدسة غلى مػشلجت هزه اإلاىشػم والخذ مً وعب الخىادر اإلاشوسٍت غحيهش ؤم ؤن هزه
الخحىٌ غحر مجذًت والبذ مً اكتراح خحىٌ ؤخشي وظشَػت وغمحُت إلاػشلجت هزه اإلاىشػم والخػشف غلى
ممشول ؤخشي حػشوي منهش هزه اإلاىشػم بشصث خذًثش وحعشهم بميل هبحر في خصىٌ خىادر مشوسٍت خُث
البذ مً مػشلجتهش ووطؼ الخحىٌ اإلاىشظبت لهش ,وؤن مبرساتهش جلحُل ؤغذاد الخىادر اإلاشوسٍت ؤغذاد
الىفُشث وؤلاصشبشث الىشججت غً الخىادر اإلاشوسٍت ,ورلً لىحىد شيشوي مً معخخذمي الؼشق بشن هزه
الؼشق لم ًخم مػشلجتهش ختى هزه اللخظت ومخشبػت جؼبُم الخحىٌ اإلالترخت لحمىاكؼ الخؼشة إلاػشفت مذي
معشهمتهش في سفؼ معخىي العالمت اإلاشوسٍت ,ووشهذ مىهجُت الذساظت حػخمذ غلى ؤهمُت جدذًذ اإلاىاكؼ
الخؼشة (الىلشغ العىداء) بميل دوسي وجدذًذ الخحىٌ ومخشبػت جىفُزهش مً ؤهم غىامل سفؼ معخىي
العالمت اإلاشوسٍت خُث بن ؤخش دساظت لحمىاكؼ الخؼشة كشم بةغذادهش اإلاػهذ اإلاشوسي غشم  2012اشخمحذ
غلى خىالي (  )400مىكؼ وجم سفؼ الذساظت في خُىه ومخشػبت الجهشث اإلاػىُت لخىفُز الخحىٌ اإلالترخت
وهدً آلان كمىش بخدذًذ (  )24مىكؼ خؼش مً ؤهم اإلاىاكؼ التي جم الىمف غحيهش في دساظت  2012ورلً
بهذف مػشفت مش جم اهجشصه مً الخحىٌ التي جم اكتراخهش ومذي جإزحرهش غلى معخىي العالمت في جحً
اإلاىاكؼ ,وجم الىمف غلى مشخحخحن اإلاشخحت ألاولى هظشٍت جم فيهش حمىُل لجىت مً خبراء الهىذظت اإلاشوسٍت

في اإلاػهذ اإلاشوسي وجيحُفهم بمخشبػت هزه الذساظت ,خُث جم غمل همف مُذاوي غلى وشفت هزه اإلاىاكؼ
ومخشبػتهش ومػشًىتهش بميل وشمل ومفصل إلاػشفت فُمش برا جم جؼبُم الخحىٌ اإلالترخت لهزه اإلاىاكؼ مً
الذساظت العشبلت ام ال ,بشإلطشفت بلى الجذوي الػشمت مً هزه الخحىٌ فُمش برا جم جؼبُم هزه الخحىٌ
ظىاء بىجشخهش ام ال ومدشولت بًجشد خحىٌ بذًحت و ظشَػت وغمحُت لهزه اإلاىاكؼ الخؼشة وبػذ الىمف
الخس ي غلى هزه اإلاىاكؼً ,جخمؼ ؤغظشء اللجىت بميل ًىمي إلاىشكمت الخحىٌ اإلاىطىغت غلى ول مىكؼ
خؼش وفُمش برا وشهذ مجذًت وفػشلت بدُث جلحل مً وكىع الخىادر غحُه ,والخشوج بمجمىغت مً
الخىصُشث التي جضٍذ مً العالمت اإلاشوسٍت غلى هزه اإلاىاكؼ ,والىمف اليشمل ليل هزه اإلاىاكؼ التي جم
جؼبُم الخحىٌ اإلالترخت غحيهش و اإلاىاكؼ التي لم ًخم غحيهش ؤي جؼبُم لهزه الخحىٌ ,وآلُت هزه الخحىٌ هل
وشهذ فػشلت في الخذ مً الخىادر اإلاشوسٍت مً غذمهش ,ورلً لحىصىٌ بلى ؤفظل الىخشئج اإلاشحىة مً
هزه الذساظت ,واإلاشخحت الثشهُت مً هزه الػمحُت فُمش ًخص اإلاشخحت الػمحُت (الىمف الخس ي) غلى
اإلاىاكؼ الخؼشة فلذ جم الىمف غلى (  )24مىكؼ جم اغخبشسهم هثر خؼىسة في اإلامحىت,ورلً بدعـب
مػُشس جدذًذ اإلاىاكؼ الخؼشة اإلاػخمذ في الذساظت العشبلت  2012وهى مػُشس اغخمشد مػشدلت وصاسة
ألاشغشٌ الػشمت وؤلاظيشن لذي اإلاػهذ اإلاشوسي ألاسدوي لخدذًذ اإلاىاكؼ الخؼشة (WIA Weighted Injury
)Accidents

ذ
مؾخصذدرادةذبعـوانذ
(رروقذناعور-ذمادباذ"الطروقذالغربيذعؿانذ–ذمادبا") ذ
ذ

ػشٍم مشدبش الغشبي ٌػخبر مً اخذ
الؼشق الخُىٍت هىهه ًشبؽ بحن مدشفظتي
مشدبش و غمشن غً ػشٍم مىؼلت هشغىس
بشإلطشفت بلى وحىد الخذمشث الػشمت غلى
الؼشٍم والجشمػت ألاإلاشهُت و وحُت اللُشدة و
ألاسوشن....الخ .وكذ لىخظ في آلاوهت ألاخحرة
وكىع الخىادر اإلاشوسٍت غلى هزا المشسع و
هثرة الميشوي اإلالذمت مً كبل اإلاىاػىحن
لبػع العحىهُشث العحبُت مً كبل
العشئلحن  .مً هىش حشءث هزه الذساظت
لحىكىف غلى ألاظبشب اإلاادًت لهزه الخىادر
و بًجشد الخحىٌ و الخىصُشث اإلاىشظبت مً
احل سفػهش بلى الجهشث اإلاخخصت ,جم بحشاء الىمف الخس ي مً كبل لجىت الذساظت غلى ػشٍم مشدبش
الغشبي البشلغ ػىٌ ملؼػه خىالي ( 15هُحىمتر) .المشسع بشججشهحن مفصىٌ بجضٍشة وظؼُت و مػضص
ً
ً
ً
ابخذاء مً حعش ؤم البعشجحن شمشال ولغشًت مذًىت مشدبش حىىبش غىذ مشهض دفشع مذوي
بشإلششساث الظىئُت
9
مشدبش ,و ًلؼ غلى هزا الؼشٍم وحُت اللُشدة و ألاسوشن والجشمػت ألاإلاشهُت ألاسدهُت وغلى معشفت (
ً
هُحىمتر) جلشٍبش بلى الجىىب مً حعش ؤم البعشجحنً ,دخىي المشسع غلى (  )8بششساث طىئُت,وحعش ممشة
واخذ (  150متر شمشٌ بششسة وحُت اللُشدة وألاسوشن) ,وٍدخىي ؤًظش غلى (  )12فخدت بشلجضٍشة الىظؼُت
ً
لخإمحن غمحُت الذوسان ,وجتراوح خذود العشغت اإلالشسة لالججشهحن مش بحن (  )80-60هُحىمترا بشلعشغت ,

ووكؼ غحُه كشابت (  )91خشدر مشوسي منهش (  )90خشدر صذم وخشدر واخذ جذهىس وهخج غىه (  )2بصشبت
بعُؼت ووفشة واخذة هذفذ الذساظت بلى الخػشف غلى اإلامشول اإلاشوسٍت اإلاعببت للخىادر اإلاشوسٍت فُمش
ًخص المشسع مً خُث الظىابؽ اإلاشوسٍت و الخشحت بلى الصُشهت الالصمت لحشصفت ؤلاظفحخُت بعبب ظىء
ً
الخصشٍف ؤو ألاخمشٌ الضائذة لحمشهبشث ,وجدذًذ ألامشهً ألاهثر اسجُشدا مً كبل اإلاىاػىحن إلالؼؼ المشسع
ومشاكبت العحىهُشث الخشػئت إلاعخخذمي الؼشٍم مً احل جلىٍمهش و جدذًذ الفئت الػمشٍت ألاهثر
ً
اظخخذامش لحمشسع وهزلً مشاكبت ظشغشث اإلاشهبشث و مذي اوسجشمهش مؼ العشغت الخصمُمُت لحمشسع
ووشن مبرساتهش وحىد مؼشلب شػبُت و هُشبُت مً ظيشن اإلاىؼلت بإن هز ا الؼشٍم ٌمهذ خىادر و خعشئش
بمشٍت بعبب ػالب الجشمػت ألاإلاشهُت ومخشبػت جؼبُم الخحىٌ اإلالترخت إلاػشفت مذي معشهمتهش في سفؼ
معخىي العالمت اإلاشوسٍت واهخهجذ دساظت ػشٍم مشدبش الغشبي هي دساظت مُذاهُت مً خالٌ الىمف
الخس ي غلى المشسع مً كبل لجىت الذساظت.

مؾخصذدرادةذبعـوانذ
(رروقذذاملعفدذاملروريذاألردني-ذالؼدطل)ذ
ذ
ٌػشف هزا الؼشٍم بشظم ػشٍم اللعؼل  -اإلاػهذ اإلاشوسي ألاسدوي وٍبحغ امخذاد ػىله خىالي
( 22,5هُحىمتر) ابخذاء مً جلشػؼ ششسع خذمشث ػشٍم اإلاؼشس مؼ ششسع اإلاػهذ اإلاشوسي غىذ بئر الفشًض غشبش
وصىال لحمػهذ اإلاشوسي ألاسدوي ششكش وٍخذم اإلاؼشس مً خالٌ بىابت الصخً الجىي و مىؼلت اإلاؼشس الخشة
بشإلطشفت لحمػهذ
معخلبال والػذًذ مً اإلاصشوؼ و اإلااظعشث الىبحرة الىاكػت غلى امخذاد الؼشٍم
اإلاشوسي ألاسدوي ,الؼشٍم هى ششسع بشججشهحن غحر مفصىٌ بجضٍشة وظؼُت و ًخخحف غشض الؼشٍم وخشلخه
الفىُت مً مىؼلت ألخشي غلى ػىٌ امخذاده وهى ًدخىي غلى الػذًذ مً اإلاىػؼفشث الخشدة والخؼشة
مػضص في بػع مشاخحه بخؼىغ ؤسطُت وفي مشاخحه ألاخشي بدشحت بلى بغشدة سصفت بظفحخُت لىثرة الخفش
في الؼشٍم ,وهى ػشٍم شبه سئِس ي في بػع مشاخحه نهشسا لىثشفت خشهت اإلاشوس خشصت المشخىشث و شبه
سٍفي لِغ رو هثشفت مشوسٍت في مشاخحه ألاخشي وٍدخىي غلى الىثحر مً اإلاذاخل الجشهبُت لخذمت اإلاصشوؼ
ً
 )60-40هُحىمترا
والمشوشث الىاكػت غلى حشهبُه وجتراوح خذود العشغت اإلالشسة بشالججشهحن مش بحن (
بشلعشغت ,جم بحشاء الىمف الخس ي مً كبل لجىت مخخصت مً اإلاػهذ اإلاشوسي ألاسدوي لذساظت خشلت
الؼشٍم الفىُت وؤلاحشاءاث اإلامىً اجخشرهش للخذ مً خخىشكشث والخذاخالث اإلاشوسٍت غلى هزا الؼشٍم
وخشصت مىؼلت مثحث بئر الفشًض وهزلً الخىادر غمىمش وخشصت اإلامُخت منهش والتي جىشسث غلى هزا
الؼشٍم ظػُش للخصىٌ غلى ؤغلى دسحشث العالمت اإلاشوسٍت غلى هزا الؼشٍم وخفظش ألسواح معخخذمُه
وحعهُل خشهت اإلاشوس غحُه.

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ

مؾخصذدرادةذبعـوانذ
2015م)ذ
(الواقعذاملروريذعؾىذالطروقذالصحراويذلعامذ
ذ
ذ
بن مميحت الخىادر اإلاشوسٍت حػذ
مً ؤهم واخؼش اإلامشول التي جىاحه
اإلاجخمػشث غلى معخىي الػشلم خُث ؤنهش
ً
ً
حعخجزف كذسا هبحرا مً اإلاىاسد البمشٍت
واإلاشدًت وحمحر ؤلاخصشئُشث الصشدسة غً
مىظمت الصخت الػشإلاُت ( )WHOبإن الػشلم
ً
ًفلذ ظىىٍش خىالي (  )1,2محُىن شخص,
ً
 )50-20محُىن
وٍصشب ظىىٍش خىالي (
شخص هدُجت خىادر اإلاشوس في الػشلم ,همش
ؤن الخعشئش اإلاشدًت العىىٍت الىشججت غً
هزه الخىادر جلذس بـ (  )518محُشس دوالس ؤمشٍيي لجمُؼ دوٌ الػشلم بمش ٌميل ( )%3-%1مً الىشجج اإلادلي
ؤلاحمشلي ,وكذ جىصحذ الػذًذ مً دوٌ الػشلم بلى طشوسة وطؼ آلُشث واظتراجُجُشث مشوسٍت وػىُت
إلاىاحهت جدذًشث العالمت اإلاشوسٍت اإلاشجبؼت بشلػذًذ مً اللؼشغشث والجهشث راث الػالكت ,بن الؼشٍم
الصخشاوي ؤصبذ ٌعمى ؤخُشهش هثحرة (وحؼ في خشصشة ألاسدن ) مً هثرة الخىادر اإلاسجحت غحُه بعبب
ؤغمشس لحمدشفظشث مً دون هزا
ظىء البيُت الخدخُت لحؼشٍم  ,فال جىمُت مً دون بيُت جدخُت و ال
الؼشٍم ,ولزلً حشءث هزه الذساظت لخل اإلامشول اإلاشوسٍت غلى الؼشٍم الصخشاوي اإلامخذ مً ػشٍم
اإلاؼشس ولغشًت الػلبت والزي ًبحغ ػىله خىالي  315هم ,وجلحُل غذد الخىادر اإلاشوسٍت غلى الؼشٍم
ووطؼ الخحىٌ الهىذظُت اإلاىشظبت ,الؼشٍم الذولي الصخشاوي وهى خؽ ظشَؼ ًشبؽ حىىب اإلامحىت
ً
ً
ألاسدهُت الهششمُت بشلػشصمت غمشن غلى معشفت 315هم جلشٍبش ًبذؤ بشلػلبت حىىبش لُػبر مدشفظت مػشن
والؼفُحت والىشن لُصل بلى غمشن وَػخبر الؼشٍم الصخشاوي ششٍشن ألاسدن الشئِس ي خُث ؤهه ًمخشص بإهه
ًشبؽ حىىب اإلامحىت بممشلهش و هى الؼشٍم الشئِس ي لىلل البظشئؼ اإلاعخىسدة واإلاصذسة غبر مُىشء الػلبت
الىخُذ في اإلامحىت وهى ػشٍم ظُشحي ًشبؽ مدشفظشث ألاسدن بشلػذًذ مً ألامشهً العُشخُت ألازشٍت
والػالحُت منهش خحُج الػلبت واإلاذًىت الىسدًت (البتراء) بخذي عجشئب الذهُش العبػت ووادي سم ومدمُت
طشهش وخمشمشث غفشا غحمش بإن الؼشٍم الصخشاوي ٌمهذ خشهت مشوسٍت غلى مذاس العشغت فُمش حػخبر
ول دكُلت بمثشبت غذاد للخىادر اإلاشوسٍت ال ظُمش ؤن الؼشٍم ًدمل اصدواحُت الخؼش مش بحن المشخىشث
الػمالكت وبحن حػشحه واهترائه والخفش الىبحرة والخدىٍالث الخؼحرة التي ؤودث بدُشة الػمشاث مً
ً
ً
اإلاىاػىحن ,وَميل ظىء الؼشٍم وهثرة الخفش الىبحرة والخػشحشث واإلاؼبشث غىصشا مفشحئش لحػذًذ مً
العشئلحن خشصت ممً ٌعخخذمىهه ألوٌ مشة خُث ؤن ؤغحب ؤخؼشء العشئلحن اإلاعببحن للخىادر غلى
الؼشٍم الصخشاوي وشهذ حغُحر اإلاعشب بميل مفشجئ وهي هدُجت هشوب العشئلحن مً الخفش والػىائم
التي جصشدفهم ممش ًادي بلى اهدشافهم غً اإلاعشس والدعبب بىكىع خشدر,ووشهذ مبرساتهش وحىد الػذًذ
مً الخىادر غلى هزا الؼشٍم ممش ًىدي بدُشة العشئلحن وظيشن اللشي اإلاجشوسة لحؼشٍم ؤو اإلاشسًٍ/
(معخخذمحن) بشلؼشٍم الصخشاوي ووحىد خشهه مشوسٍت هثُفت غلى هزا الؼشٍم الزي ًشبؽ مدشفظشث

الجىىب (الىشن,الؼفُحت ,مػشن ,الػلبت) بىظؽ وشمشٌ اإلامحىت ورلً لىحىد الػذًذ مً الميشوي
اإلالذمت مً كبل اإلاىاػىحن و العشئلحن بظشوسة بحشاء صُشهت غشححت لحؼشٍم الصخشاوي و جإهُحه مً
حذًذ وهذفذ الذساظت بلى الخػشف غلى ؤهىاع وؤظبشب الخىادر اإلاشوسٍت الىاكػت غلى هزا الؼشٍم مً
جشسٍخ 2015 /1/1ولغشًت 2016 /1/10وبًجشد الخحىٌ اإلاىشظبت لخحهش او الخخفُف منهش والخػشف غلى ؤهثر
اإلاىاكؼ التي ًلؼ غحيهش خىادر واغخبشسهش هلؽ ظىداء واهخهجذ دساظت الىاكؼ اإلاشوسي غلى الؼشٍم
الصخشاوي في غشم 2015م دساظت جدحُحُت مُذاهُت ًخم فيهش جدحُل الجذاوٌ ؤلاخصشئُت وببشاص ؤهثر
اإلاىشػم جىشاسا للخىادر وللذ جم بجبشع مىهجُت غحمُت لحذساظت مً خالٌ جؼبُم اإلاىهج الىظشي الخدحُلي
الزي جم فُه الشحىع إلخصشئُشث الخىادر اإلاشوسٍت التي هخج غنهش خشالث وفشة غلى الؼشٍم الصخشاوي
وجدحُحهش مً خالٌ بُشن ؤهثر اإلاىشػم جىشاسا للخىادر ,وجم بحشاء جدحُل لهزه اإلاػحىمشث لحخىصل بلى
ً
الػىامل التي ؤظهشث ماششا في بُشهشث الخىادر اإلاشوسٍت التي هخج غنهش خشالث وفشة غلى الؼشٍم
الصخشاوي بشإلطشفت بلى الىمف الخس ي غلى اإلاىاكؼ التي خصل بهش خىادر هخج غنهش وفُشث مً كبل
فشٍم فني مخخصص ووطؼ جىصُشث ظهحت الخؼبُم لهزه اإلاىاكؼ وبشلخشلي ظخفشدة منهش في الخىصُشث
الػشمت لحذساظت.

مؾخصذدرادةذبعـوانذ
(االزدحاماتذاملروروةذيفذحمافظةذالعاصؿة/ذذارعذالشفقد)ذ
ذ
صدخشم اإلاشوسي هي
خلُلت واكػُت مىز الػصىس
اللذًمت و التي وشهذ الخشهت فيهش
ً
بذءا بشإلاش ي زم بشلػشبشث التي ججش
بشلخُىاهشث بلى ؤن وصحذ في
مذهىش الُىم بشظخخذام الىظشئل
آلالُت ,فهي خصُحت ألاومؼت
كخصشدًت التي جىمى بميل
ؤظشع مً همى البيُت الخدخُت
لحمىاصالث.
ًدذر صدخشم اإلاشوسي
غىذمش ًضداد الؼحب غلى العػت
()demand exceeds capacity
ً
ؤي بمػنى آخش صٍشدة غذد اإلاشهبشث بشليعبت لعػت المشسع مىلذا جىذط مشوسي و مً محزاجه ػىٌ مذة
ً
ؤخُشهش هثحرة  .و اصدًشد صدخشم
الشخحت بعبب اهخفشض ظشغت اإلاشهبشث التي كذ جصل الىكىف في
اإلاشوسي ظىف يهذد بشظخمشاس الخىلل ,كخصشد ,البِئت و هىغُت الخُشة في مجخمػشجىش  ,لزا فإن الجهىد
اإلابزولت لخجىب ؤو جلحُل صدخشمشث هي طشوسٍت مً خُث الخخؼُؽ و الخؼىٍش,ألاسدن هغحره مً الذوٌ
ً
ٌػشوي مً هزه الظشهشة خشصت في الػلذ ألاخحر بعبب الضٍشدة في غذد العيشن و مش ًدبػه مً الضٍشدة في

غذد اإلاشهبشث بشإلطشفت بلى صدًشد في اإلامشسَؼ ظدثمشسٍت .و بػذ الشحىع بلى ألاسكشم و الجذاوٌ في
الخلشٍش ؤلاخصشئي لػشم  2015بحغ غذد العيشن في ألاسدن خىالي (  )9.531محُىن وعمت منهش (  )4محُىن
وعمت في الػشصمت! و غذد اإلاشهبشث اإلاسجحت خىالي (  )1,412871مشهبت بمحىُت (  )7ؤشخشص/مشهبت.
ً
ومً هىش حشءث هزه الذساظت لدعحُؽ الظىء غلى ؤهثر المىاسع اهخظشظش بشإلاشهبشث داخل الػشصمت
غمشن مً احل بًجشد الخحىٌ اإلاىشظبت لحخخفُف مً ألاصمت اإلاشوسٍت مثل ششسع المهُذ غلى ظبُل اإلاثشٌ
ً
خُث ٌػخبر جصيُفه اكل مً  Fمً خُث معخىي الخذمت  level of serviceو ٌمهذ حجىمش مشوسٍت
جبحغ ( ً ,)188966مخذ ششسع المهُذ مً حعش غحن غضاٌ (نهشًت ؤوجىظتراد غمشن الضسكشء) ولغشًت دواس
ً
اإلاذًىت الشٍشطُت بؼىٌ ( 7950م) جلشٍبش وٍلؼ غحُه ؤسبؼ بششساث طىئُت ( بششسة بشب  ,4بششسة
ً
ػبربىس,بششسة الػُفشن ,وبششسة الشوطت) خُث حػخبر بششسة ػبربىس ألاهثر هثشفت لحمشهبشث بشإلطشفت بلى
ً
وحىد هفم اإلامشغل ,وَػخبر ششسع المهُذ مً ؤهم الؼشق الشئِعُت في غمشن هظشا لىىهه ًشبؽ الػشصمت
غمشن بمدشفظت الضسكشء ,همش اهه مذخل سئِس ي لحػذًذ مً اإلاىشػم العىىُت في الػشصمت غمشن مثل
ػبربىس والهششمي الممشلي وحي اإلاذًىت الشٍشطُت وغشحشن خُث ٌػشوي ششسع المهُذ مً صدخشمشث
ً
اإلاشوسٍت الىثُفت خشصت في الفترة الصبشخُت لحعحر اللشدم مً الضسكشء بشججشه الػشصمت و هزلً ألامش
ً
الخشهت الػىعُت في الفترة اإلاعشئُت هظشا لىىهه ًدخىي غلى الػذًذ مً اإلاػشلم والذوائش الخىىمُت
واإلاىاكؼ الجشربت لحعيشن مثل مذًىت الخعحن الشٍشطُت ودائشة ألاخىاٌ اإلاذهُت ومجمؼ ظفشٍشث الممشٌ
وخشاج ػبربىس لحعُشساث بشإلطشفت بلى الػذًذ مً مػشسض العُشساث ومشاهض فدص العُشساث وألاظىاق
الخجشسٍت وَعحر غلى المشسع وشفت ؤهىاع اإلاشهبشث ,منهش اإلاشهبشث الصغحرة و المشخىشث و الخشفالث هىهه
ٌػخبر مً الؼشق الذائشٍت في غمشن (  )ring roadوهذفذ الذساظت بلى الخػشف غلى اإلامشول اإلاشوسٍت
ظىاء وشهذ فىُت ؤو هىذظُت و التي مً شإنهش جلحُل خخىشكشث اإلاشوسٍت وبًجشد الخحىٌ اإلاىشظبت مً
احل سفػهش للجهشث اإلاػىُت ووشهذ مبرساث ؤغذادهش ظدُشء الػشم مً كبل اإلاىاػىحن بعبب صدخشم
ً
اإلاشوسي غلى ملؼؼ المشسع مىلذا لذيهم الػصبُت بعبب ػىٌ مذة الشخحت و الخىكف اإلاعخمش لحمشهبشث
بشإلطشفت لحخحىر البُئي و الظىطشئي ,فمعشفت الؼشٍم في الػشصمت مش غشدث جلشط بشلىُحىمتراث و
بهمش بشلىكذ والىكىد اإلاهذوسًٍ ,والهجشة العيشهُت مً الضسكشء بلى الػشصمت لخجىب ألاصمت الصبشخُت و
جىفش فشص الػمل في الػشصمت وهزلً طػف شبىت الىلل الػشم و اصدًشد الؼحب غلى اكخىشء اإلاشهبشث
الخصىصُت مؼ بلشء ظػت المشسع بذون حغحر ,واهخهجذ دساظت ششسع المهُذ غبشسة غً دساظت مُذاهُت
جم فيهش الىمف الخس ي غلى ششسع المهُذ مً كبل فشٍم فني مخخصص إلاػشًىت الدجىم اإلاشوسٍت و
الخيعِب لحظىابؽ اإلاشوسٍت الالصمت مثل (حعىس ممشة ,خىاحض خذًذًت  ,حضس مثحثت ,بغالق فخدشث,
شىاخص ,مىاكف) و جدىٍل اججشهشث العحر لبػع اإلامشاث اإلاخلشػػت مؼ المشسع مً احل سفؼ
الخىصُشث الػشمت لمشوشء الػمحُت اإلاشوسٍت مؼ الػحم ؤن حمُؼ الخحىٌ التي جم الخيعِب لهش غحر ميحفت و
ظهحت الخؼبُم.

ذ
مؾخصذدرادةذبعـوانذذ
(ذاالزدحاماتذاملروروةذيفذحمافظةذ
العاصؿةذ/ذارعذالشروفذناصرذبنذ
مجقل)ذذ
ذ
صدخشم اإلاشوسي هي
خلُلت واكػُت مىز الػصىس
اللذًمت و التي وشهذ الخشهت فيهش
ً
بذءا بشإلاش ي زم بشلػشبشث التي ججش بشلخُىاهشث بلى ؤن وصحذ في مذهىش الُىم بشظخخذام الىظشئل آلالُت,
فهي خصُحت ألاومؼت كخصشدًت التي جىمى بميل ؤظشع مً همى البيُت الخدخُت لحمىاصالث ًدذر
صدخشم اإلاشوسي غىذمش ًضداد الؼحب غلى العػت (  )demand exceeds capacityؤي بمػنى آخش صٍشدة
ً
غذد اإلاشهبشث بشليعبت لعػت المشسع مىلذا جىذط مشوسي و مً محزاجه ػىٌ مذة الشخحت بعبب
اهخفشض ظشغت اإلاشهبشث التي كذ جصل الىكىف ؤخُشهش هثحرة  .واصدًشد صدخشم اإلاشوسي ظىف يهذد
ظالمت الخىلل ,كخصشد ,البِئت و هىغُت الخُشة في مجخمػشجىش ,لزا فإن الجهىد اإلابزولت لخجىب ؤو
جلحُل ؤلاصدخشمشث هي طشوسٍت مً خُث الخخؼُؽ و الخؼىٍش ,ألاسدن هغحره مً الذوٌ ٌػشوي مً هزه
ً
الظشهشة خشصت في الػلذ ألاخحر بعبب الضٍشدة في غذد العيشن و مش ًدبػه الضٍشدة في غذد اإلاشهبشث
بشإلطشفت بلى صدًشد في اإلامشسَؼ ظدثمشسٍت .وبػذ الشحىع بلى ألاسكشم و الجذاوٌ في الخلشٍش ؤلاخصشئي
لػشم  2015بحغ غذد العيشن في ألاسدن خىالي (  )9,531محُىن وعمت منهش ( )4محُىن وعمت في الػشصمت و
غذد اإلاشهبشث اإلاسجحت خىالي (  )1,412817مشهبت بمحىُت (  )7ؤشخشص/مشهبت .و مً هىش حشءث هزه
ً
الذساظت لدعحُؽ الظىء غلى ؤهثر المىاسع اهخظشظش بشإلاشهبشث داخل الػشصمت غمشن مً احل بًجشد
الخحىٌ اإلاىشظبت لحخخفُف مً ألاصمت اإلاشوسٍت مثل ششسع المشٍف هشصش بً حمُل خُث ٌػخبر جصيُفه
ً
اكل مً (  )Fمً خُث معخىي الخذمت (  )level of serviceو ٌمهذ حجىمش مشوسٍت جبحغ ( )176290
مشهبت في الُىمً,مخذ ششسع المشٍف هشصش بً حمُل مً دواس اإلاذًىت الشٍشطُت ولغشًت جلشػػه مؼ ششسع
ً
ً
الىىذي بؼىٌ ( 2400م) جلشٍبش ,ملؼؼ المشسع ألاهثر اصدخشمش لحمشهبشث مش بحن دواس اإلاذًىت الشٍشطُت و
لغشًت فىذق الذًضبن و الزي ًلؼ غحُه زالر بششساث طىئُت (بششسة الىىمىدوس ,بششسة ألاوسهُذا و بششسة
الذًضبن)ٌ ,ػشوي ششسع هشصش بً حمُل مً ؤلاصدخشمشث اإلاشوسٍت الىثُفت في مػظم ألاوكشث
ً
النهشسٍت و لغشًت ظشغشث الحُل اإلاخإخشة هظشا لىىهه امخذاد لمشسع المهُذ و خحلت الىصل مش
بحن ششسع الجشمػت و ششسع اإلاحىت غحُشء مؼ ششسع وصفي الخل فشإلاميحت جىمً هىش بإن ششسع هشصش بً
حمُل هى ًىصل المىاسع اإلاىخظت ببػظهش البػع و ٌمهذ المشسع خشهت اإلاىظفحن اللشدمحن مً جالع
الػلي ؤو الضسكشء بشججشه الممِعشوي و حبل غمشن و وادي صلشه بشإلطشفت بلى اهدمشس الفىشدق و اإلاؼشغم
و مػشسض العُشساث غحُه ,هذفذ الذساظت الخػشف غلى اإلامشول اإلاشوسٍت ظىاء وشهذ فىُت ؤو
هىذظُت و التي مً شإنهش جلحُل خخىشكشث اإلاشوسٍت و بًجشد الخحىٌ اإلاىشظبت مً احل سفػهش للجهشث
اإلاػىُت ووشن مبرساث بغذادهش ظدُشء الػشم مً كبل اإلاىاػىحن بعبب صدخشم اإلاشوسي غلى ملؼؼ

ً
المشسع مىلذا لذيهم الػصبُت بعبب ػىٌ مذة الشخحت و الخىكف اإلاعخمش لحمشهبشث بشإلطشفت لحخحىر
البُئي و الظىطشئي ,فمعشفت الؼشٍم في الػشصمت مش غشدث جلشط بشلىُحىمتراث و بهمش بشلىكذ و
الىكىد اإلاهذوسًٍ والهجشة العيشهُت مً اإلادشفظشث اإلاخخحفت بلى الػشصمت لخجىب ألاصمت الصبشخُت و
جىفش فشص الػمل في الػشصمت ,ورلً لظػف شبىت الىلل الػشم و اصدًشد الؼحب غلى اكخىشء اإلاشهبشث
الخصىصُت مؼ بلشء ظػت المشسع بذون حغحر,ووشن مىهجُتهش الىمف الخس ي غلى ششسع المشٍف هشصش
بً حمُل مً كبل فشٍم فني مخخصص إلاػشًىت الدجىم اإلاشوسٍت و الخيعِب لحظىابؽ اإلاشوسٍت الالصمت
مثل (حعىس ممشة ,خىاحض خذًذًت  ,حضس مثحثُه ,بغالق فخدشث ,شىاخص ,مىاكف) وجدىٍل
اججشهشث العحر لبػع اإلامشاث اإلاخلشػػت مؼ المشسع مً احل سفؼ الخىصُشث الػشمت لمشوشء الػمحُت
ً
اإلاشوسٍت مؼ الػحم ؤن حمُؼ الخحىٌ التي جم الخيعِب لهش غحر ميحفت مشدًش و ظهحت الخؼبُم .

مؾخصذدرادةذبعـوانذ
(حوادثذالدهسذيفذقصبةذاربد)ذ

ً
ً
ً
ً
الخىلل ممُش غلى ألاكذام كذ ًىىن اخخُشسا خىُمش و صخُش و لىىه لِغ دائمش آمىش بعبب
خىادر الذهغ و مش جخحفه مً مأس ي بشإلطشفت بلى وػيشظشث الىفعُت اإلاذمشة ظىاء غلى اإلاصشب ؤو
اإلادعبب بشلخشدر ,خُث بحغذ خىادر الذهغ في ألاسدن خعب الخلشٍش ؤلاخصشئي لػشم  2015خىالي
واإلاصىفت (صذم ,دهغ,جذهىس).
 3533ؤي مش وعبخه  %36,38مً مجمىع الخىادر
الذهغ جحً الفئت التي جمش ي غلى ػىٌ الؼشٍم ؤو مىؼلت مخؼىسة مثل الحي  ,و خعب كشهىن
العحر ألاسدوي ٌػشف الذهغ :بي شخص ٌعحر غلى كذمُه غلى الؼشٍم وَػخبر في خىمه ظشئم الذساحت
الهىائُت والصخص الزي ًذفؼ ؤو ًجش غشبت ؤػفشٌ ؤو غشبت مشٍع ؤو ملػذ ؤو غشبت ًذ,في هزه الذساظت
ظِخم الىكىف غلى ؤظبشب خىادر الذهغ اإلاسجحت طمً مدشفظت اسبذ في بكحُم الممشٌ ظىاء وشهذ
بن
مميحت ظحىهُت ؤو هفعُت ؤو غُىب في الؼشٍم مً خُث هىنهش مهُئت لػبىس الذهغ مؼ الػحم
خىادر الذهغ التي جم حسجُحهش طمً مدشفظت اسبذ بحغذ خىالي  349لػشم  2015هخج غنهش  340حشٍذ
و  26وفشة  ,ؤي شيحذ مش وعبخه  %9,88مً مجمىع خىادر الذهغ في اإلامحىت وؤن مػظم خىادر
الذهغ ظببهش ؤلاهمشٌ ؤو العهى مً كبل العشئلحن .ؤهثر معبب لخىادر الذهغ غلى ؤلاػالق هى العهى
بمش بعبب اظخخذام الهشجف ,ؤو ألاول بزىشء اللُشدة ,او بشمجت هظشم  GPSداخل اإلاشهبت  ,ؤو وطؼ
اإلاىُشج و غحرهش مً ومغشالث .حمدذ هدبشه لحعشئم ًمىً ان ًلىد لخىادر خشصت غىذمش جىىن
اإلاىؼلت غحر مإلىفت بشليعبت لحعشئم ؤو في خشلت وحىد ششسع بشججشه واخذ ,وفي اإلاذن اإلاضدخمت ,اللُشدة
اإلاتهىسة هي اإلاعبب الشئِس ي لىثحر مً خىادر الذهغ .هزا بعبب ججشوص ؤلاششسة الظىئُت ؤو الخػشض
لىىبشث الغظب مً الؼشٍم و التي جادي لعشغشث غحر آمىت و دوسان غحر كشهىوي,غلى اإلامشة ؤن ًىىهىا
مذسهحن بمخشػش الؼشٍم غىذ اظخخذام المشسع و بن ًلىمىا بذوسهم في جؼبُم كىاغذ العالمت الػشمت,
خُث ؤن اإلاعاولُت جلؼ غلى غشجلهم غىذ ججشهحهم إلششسة اإلاشوس ؤو غذم اظخخذام ممش الذهغ اإلاصمم
لهم في المشسع ؤو غىذ الخلشػػشث ؤو غىذمش ًشمي بىفعه ؤمشم مسهبت ,ؤو ال ًشجذي لبشظش فعفىسٍش في الحُل
وكذ هذفذ الذساظت بلى الىكىف غلى حجم مميحت خىادر الذهغ في كصبت اسبذ ومػشفت ؤظبشب وكىع
خىادر الذهغ وهزلً بًجشد خحىٌ ملترخت لحخلحُل مً وعبت الخىادر والخعشئش الىشحمت غنهش ووشن
مبرساث ؤغذادهش التزاًذ اإلاعخمش في خىادر الذهغ واسجفشع دسحت خذة خىادر الذهغ مً خُث دسحت
ً
خؼىستهش كُشظش بشألهىاع ألاخشي مً الخىادر واهخهجذ الذساظت غلى اغخمشد اإلاىهج الىصفي الخدحُلي

في هزه الذساظت مً خالٌ مشاحػت دساظشث ظشبلت مخػحلت بدىادر الذهغ ,وجدحُل إلخصشئُشث
خىادر الذهغ في مدشفظت اسبذ لػشم 2015م خُث جم مً خاللهش جدذًذ ؤغذاد خىادر الذهغ
خعب (العىت ,المهش,الُىم ,خشلت الؼلغ ,خشلت ظؼذ الؼشٍم,دسحت ؤلاطشءة و ؤخؼشء العشئلحن)
بشإلطشفت إلغذاد اإلاصشبحن خعب خذة ؤلاصشبت.

مؾخصذدرادةذبعـوان

(الواقعذاملروريذيفذحمافظةذالطػقؾةذالودطذالتجاري)ذ
ذ

صدخشم اإلاشوسي هي
خلُلت واكػُت مىز الػصىس
اللذًمت و التي وشهذ الخشهت فيهش
ً
بذءا بشإلاش ي زم بشلػشبشث التي ججش
بشلخُىاهشث بلى ؤن وصحذ في مذهىش
الُىم بشظخخذام الىظشئل آلالُت,
فهي خصُحت ألاومؼت كخصشدًت
التي جىمى بميل ؤظشع مً همى
البيُت الخدخُت لحمىاصالث وٍدذر
صدخشم اإلاشوسي غىذمش ًضداد
الؼحب غلى العػت
( )demand exceeds capacityؤي
ً
بمػنى آخش صٍشدة غذد اإلاشهبشث بشليعبت لعػت المشسع مىلذا جىذط مشوسي و مً محزاجه ػىٌ مذة
الشخحت بعبب اهخفشض ظشغت اإلاشهبشث التي كذ جصل بلى الىكىف في ؤخُشهش هثحرة  .واصدًشد صدخشم
اإلاشوسي ظىف يهذد بشظخمشاس الخىلل ,كخصشد ,البِئت و هىغُت الخُشة في مجخمػشجىش  ,لزا فإن الجهىد
اإلابزولت لخجىب او جلحُل صدخشمشث هي طشوسٍت مً خُث الخخؼُؽ و الخؼىٍش خُث ٌػخبر ألاسدن هغحره
ً
مً الذوٌ ٌػشوي مً هزه الظشهشة خشصت في الػلذ ألاخحر بعبب الضٍشدة في غذد العيشن و مش ًدبػه
الضٍشدة في غذد اإلاشهبشث بشإلطشفت بلى صدًشد في اإلامشسَؼ ظدثمشسٍت .و بػذ الشحىع بلى ألاسكشم و
الجذاوٌ في الخلشٍش ؤلاخصشئي لػشم  2015بحغ غذد العيشن في ألاسدن خىالي ( )9,531محُىن وعمت و غذد
اإلاشهبشث اإلاسجحت خىالي (  )1,412817مشهبت بمحىُت ( )7ؤشخشص/مشهبت و مً هىش حشءث هزه الذساظت
ً
لدعحُؽ الظىء غلى ؤهثر المىاسع اهخظشظش بشإلاشهبشث داخل مدشفظت الؼفُحت الهششمُت مً احل
بًجشد الخحىٌ اإلاىشظبت لحخخفُف مً ألاصمت اإلاشوسٍت وخشصت في الىظؽ الخجشسي لحمدشفظت ,وكذ
هذفذ الذساظت بلى الخػشف غلى اإلامشول اإلاشوسٍت الهىذظُت وبًجشد الخحىٌ اإلاىشظبت لهش التي مً شإنهش
جلحُل خخىشكشث اإلاشوسٍت في الىظؽ الخجشسي إلادشفظت الؼفُحت ,مً احل سفػهش للجهشث اإلاخخصت ووشن
ً
مبرساث بغذادهش ظدُشء الػشم مً كبل اإلاىاػىحن بعبب صدخشم اإلاشوسي غلى ملؼؼ المشسع مىلذا
لذيهم الػصبُت بعبب ػىٌ مذة الشخحت و الخىكف اإلاعخمش لحمشهبشث بشإلطشفت لحخحىر البُئي و
الظىطشئي ,وطػف شبىت الىلل الػشم و اصدًشد الؼحب غلى اكخىشء اإلاشهبشث الخصىصُت مؼ بلشء ظػت
المشسع بذون حغحر ,اهدمشس ظشهشة صؼفشف اإلاضدوج والػمل ملشبل احش في اإلاىؼلت ووشن مىهجُتهش
دساظت الىاكؼ اإلاشوسي في مدشفظت الؼفُحت (الىظؽ الخجشسي) غبشسة غً دساظت مُذاهُت جم فيهش الىمف
الخس ي غلى مىؼلت الىظؽ الخجشسي مً كبل فشٍم فني مخخصص إلاػشًىت الدجىم اإلاشوسٍت و الخيعِب
لحظىابؽ اإلاشوسٍت الالصمت مثل (جدذًذ اججشهشث المىاسع ,حضس مثحثُه  ,بغالق فخدشث ,شىاخص,
مىاكف) و جدىٍل اججشهشث العحر لبػع اإلامشاث اإلاخلشػػت مؼ المشسع مً احل سفؼ الخىصُشث الػشمت
لمشوشء الػمحُت اإلاشوسٍت مؼ الػحم ان حمُؼ الخحىٌ التي جم الخيعِب لهش غحر ميحفت و ظهحت الخؼبُم .

