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ج٠ٝفؤذ جٝف٬ٗ٬ر ٫٥ ج٠ٝفؤذ جٝس٫ سل١ٜ ٫ٖ ٙف٪ جٝف٬ٕ ٧سنسٔل دحٝقفجُر ؤ٧ ٬نسٔل ق٧ظ٦اح ؤ٧  
٧سِٞخ ج٠ٝفؤذ جٝف٬ٗ٬ر ٫ُٞ ٠لس٧٪ جِٝحٟٝ ٤ٜٞ ؿ٧فج فث٬ل٬ح ٫ٖ .ُؿؿ ١٠ ؤٖفجؿ ؤلفس٦ح دحٝقفجُر 

٠٧َ ٥ـج ٖح١ ج٠ٝفؤذ جٝف٬ٗ٬ر ٧دحٝـجز ٫ٖ جٝدالؿ ج٢ٝح٬٠ر ٫٥ جٙال  . جٝقفجُر ٫ٖ٧ جٝس٬٠٢ر جٝف٬ٗ٬ر
جٝٗثحز جٝس٫ سلس٬ٗؿ ١٠ ج٧٠٢ٝ جالٙسوحؿ٪ ١٠٧ ٬ٞ٠ُحز جٝس٬٠٢ر، ٧القجٝز ٠ٜٞر ٖالع س٫٢ِ جٝفظل 

٧ٙؿ ـٜف سٚف٬ف جأل٠ٟ ج٠ٝسػؿذ ٝٞس٬٠٢ر جٝدنف٬ر . ٧ج٠ٝؾ١٬ًً ٝٞس٬٠٢ر  ٢ُؿ ٧جي٫ِ جٝل٬حلحز    
٪ ٠ٜ14ح ؤ١٦٢ ٬ن١ٞٔ . ٪ ١٠ جٝٗٚفجء ٫ٖ جِٝحٟٝ ٧صٞص٫ جأل٬٠ر 70٤٬ٖؤ١ ج٢ٝلحء ٠٬ص١ٞ ( 1995)

 .٪ ١٠ ٧ٌحثٕ ج٧ٝقفجء6٪ ١٠ ج٠ٝٚحُؿ جٝدف٠ٝح٬٢ر، 10ًٖٚ ١٠ ج٧ٌٝحثٕ جإلؿجف٬ر، 
ـ٬ر ؤٜصف ١٠ ٬ٓف٥ح ٫ُٞ جٝفٟٓ ١٠ ؤ٦٢ح سل٦ٟ ؤٜصف ٠ا١  ٧سِح٫٢ ج٠ٝفؤذ ١٠ جٝظ٧ٍ ٧ل٧ء جٝسٔ 

٬ٓف٥ح ٫ٖ جٝسؾ٬ٕٗ ٠٦٢٠ح ٫٦ٖ سقفٍ ٢لدر ٜد٬فذ ١٠ جألٓـ٬ر ج٠ٝؾوور ٝاللس٦الٛ ج٠ٝػٞا٫  
٢ُ٧ؿ٠ح ٬س٧جٖف ٦ٝح جٝؿؾل س١٧ٜ ؤٜصف ٬٠ال ١٠ جٝفظل ا٫ٝ ا٢ٗح٘ ٙلٟ ٜد٬ف ٢٠ا٤ ُٞا٫ سٔـ٬ار    

ؤ٢ٗٚز جٝلحُحز جًٝا٧جل ٖا٫ ا٢ساحض    ٬ٓف ؤ١ جٌٝف٧ٕ سإؾـ دؾ٢ح٘ ج٠ٝفؤذ ٖح١ ٫٥ .جأللفذ 
ج٠ٝػحو٬ل ج٢ٝٚؿ٬ر ج٢ؾٗى ج٧ٝٙز جٝـ٪ ١ٜ٠٬ ؤ١ سؾوو٤ أللفس٦ح ٧جٝل٦ف ٫ُٞ سفد٬ر جألًٗحل 

٧سإس٫ ج٦ٝظفجز ٧جٝػف٧خ ٫ٜ سق٬ؿ ج٠ٝنٜٞر س٬ِٚؿج ٧سل٦ٟ ٫ٖ ق٬حؿذ ٠نٜٞر .٧جٝفُح٬ر جٝوػ٬ر 
ؤذ سٌل ج٠ٝفؤذ ٠ػف٠٧ر ٠ا١  سإ٬٢ش جٝٗٚف ٫ٖٗ ػ١٬ سفسَٗ ؤُؿجؿ جأللف جٝف٬ٗ٬ر جٝس٫ سفُح٥ح ج٠ٝف

جألفى ٧جٝٚف٧ى ٧جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ح ٧جٝؾؿ٠حز جإلفنحؿ٬ر ٫ُٞ جٝفٟٓ ١٠ ؤ١ ج٠ٝفؤذ س٠صال ظح٢داح   
 . ٜد٬فج ١٠ جٝػل ِٝٞؿ٬ؿ ١٠ ج٠ٝنٜالز جٝس٫ ٬ِح٫٢ ٦٢٠ح جٝف٬ٕ 

١ُ جأل٢نًر ج٠ٝس٧٢ُر ٠ٞٝفؤذ جٝف٬ٗ٬ر ؤ٦٢ح سِؿ ٠لث٧ٝر س٠ح٠ح ١ُ "جٝٗح٧ "٫ٖ٧ جػؿ سٚحف٬ف ٠ٌ٢٠ر 
جألًٗحل ؾو٧وح ٫ٖ ج٠ٝفجػل جٝػفظر ٧٠٢ٞٝ ، ٧دحإليحٖر ا٫ٝ ـٝٛ ٫٦ٖ سِسداف ٠ا٧فؿ    سٔـ٬ر

فث٬ل٫ ٢٠ٞٝسظحز جٝٔـجث٬ر ٧اُؿجؿ٥ح ٝد٬ٚر ؤٖفجؿ جأللفذ ٧دوٗر ُح٠ر ٖح١ ٥ـج جًِٝحٟ ١٧ٜ٬ ١٠ 
٧ٙؿ ؤ٧يػز جألدػحش ؤ٬يح ؤ١ ج٠ٝفؤذ سٚي٫ ٧ٙسح ٬٧ًال ٠ِٞٝل ٠ٜح سؿف ؿؾاال  .ا٢سحض جأللفذ 

حظحز ج٢٠ٝق٬ٝر ٧ؿ٧ف٥ح ٫ٖ ٥ـج ج٠ٝظحل جٜدف دٜص٬ف ١٠ ؿ٧ف جٝفظال ٥٧اـج   ٬وفٕ ٫ٖ جالػس٬
٧ٙؿ ـٜف جٝسٚف٬اف ؤ٬ياح ؤ١ ٢لادر    . دحإليحٖر ا٫ٝ نفجث٦ح جًِٝحٟ ٝأللفذ ١٠ ٠ح٦ٝح جٝؾحه

٪٫ٖ٧ 50٪، ٫ٖ٧ آل٬ح سدْٞ 80 – ٠60نحفٜر ج٠ٝفؤذ ٫ٖ جإل٢سحض جٝقفج٫ُ ٫ٖ ؤٖف٬ٚ٬ح سدْٞ ١٠ 
 . ٪40 ؤ٠ف٬ٜح جٝالس٬٢٬ر سدْٞ ٠نحفٜس٦ح

٠ٞٝ٧فؤذ ٜـٝٛ جِٝؿ٬ؿ ١٠ جألؿ٧جف جألؾف٨ ٦٢٠٧ح جٝس٢نثر جالظس٠ح٬ُر ٧فُح٬ر جألًٗاحل ٧ظ٠اَ   
جٝػًخ ٢٧ٚل ج٠ٝحء ا٫ٝ ج٢٠ٝقل ٫٦ً٧ جًِٝحٟ ٧ج٠ٝنحفٜر ٫ٖ ا٢سحض جًِٝحٟ ٧سل٬٧٘ ج٠ٝػحو٬ل 

 .٧جٝو٢حُحز ج٢٠ٝق٬ٝر ، فُح٬ر ج٠ٝػحو٬ل، فُح٬ر جٝػ٧٬ج٢حز
لحُر ٫ٖ ا٢سحض ٧سل٬٧٘ ٧اُؿجؿ  16ج٢ٝح٬٠ر س٠ِل ج٠ٝفؤذ ػ٧ج٫ٝ ٫ٖ٧ ج٢٠ٝحً٘ جٝف٬ٗ٬ر ٫ٖ جٝدالؿ 

٠٧َ ـٝاٛ  . جًِٝحٟ ٧ظ٠َ ج٧ٙ٧ٝؿ ٧ج٬٠ٝح٣ ٧ج٬ٚٝحٟ دحأل٠ُحل ج٢٠ٝق٬ٝر دحإليحٖر ا٫ٝ سفد٬ر جألًٗحل
 60ٖحٓٞخ ج٢ٝلحء جٝف٬ٗ٬حز ال ٬ػو١ٞ ٫ُٞ ؿؾل ١٠ ؤ٠ُح١٦ٝ ٥ـ٣ ٖح٠ٝفؤذ ٙؿ س٠ِل ؤٜصف ٠ا١  
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٠٧َ ـٝٛ ال سػول ٫ُٞ ؤ٪ جظف، ٫ٖ٧ جٝػ٬ٚٚر ٖح٠ٝفؤذ ٖا٫  لحُر ؤلد٬ُ٧ح ٫ٖ جٝد٬ز ٧جٝػٚل 
 .جٝدالؿ ج٢ٝح٬٠ر س٠ِل ؤٜصف ١٠ جٝفظل د٠ح ٧٬جق٪ جٝصٞش ٧ال ٬ػو١ٞ اال ٫ُٞ ُنف جظف جٝفظل

 : ٧ل٢ـٜف ٠٬ٖح ٫ٞ٬ ٠٧٬ح ١٠ ؤ٬حٟ ج٠فؤذ ف٬ٗ٬ر دؿ٧ٝر ل٬فج١٧٬ٝ جألٖف٬ٚ٬ر
 ج٠ٝػ٬ٞر جٝو٬ؿ ١٠ جٝدفٜر : ١٠ جٝفجدِر ػس٩ جٝؾح٠لر ٧ج٢ٝوٕ ودحػح. 
 انِحل ج٢ٝحف ٧سلؾ١٬ ٠حء جٝٔل٬ل ٦ً٧ا٫ ًِاحٟ   : ١٠ جٝلحؿلر ػس٩ جٝصح٢٠ر ودحػح

 .جإلًٖحف ٧ٓل٬ل جألًدح٘ ٢ٜ٧ك ج٠ٜٝح١
 ٠َ جألًٗحل دؿج٬ر ٠ا١   قج٠ِٝل ٫ٖ ػ٧ٚل جٝدحف: ١٠ جٝصح٢٠ر ػس٩ جٝػحؿ٬ر ُنفذ ٦ٌفج

 .ل١ جٝفجدِر ٧سػ٠ل ًٗال في٬ِح ٧ٖ٘ ٦ٌف٥ح
 سظ٠َ جأل٧فج٘ ٧جٝػًخ جٝظحٕ ٧سػ٠ل : ُنفذ ٦ٌفج ١٠ جٝػحؿ٬ر ُنفذ ػس٩ جٝصح٬٢ر

 .ج٠ٝحء
  سِؿ جًِٝحٟ ٧س٧٦ً جٝٔؿجء ٧سٔلل جألًدح٘: ١٠ جٝصح٬٢ر ُنفذ ٦ٌفج ػس٩ جٝصح٬٢ر . 
 سٔلل جٝص٬حخ ٧سػ٠ل ج٠ٝحء ٧ س٢ٌٕ جٝل٠ٛ ٧سؿؾ٤٢: ١٠ جٝصح٬٢ر ػس٩ جٝصحٝصر ٠لحء. 
 س٠ِل ٫ٖ جٝػؿجث٘: ١٠ جٝصحٝصر ٝٞؾح٠لر ٠لحء. 
 ٠لحء سوًحؿ ١٠ جٝدػ٬فذ: جٝلحؿلر ١٠ جٝؾح٠لر ػس٩. 
 سِؿ جًِٝحٟ ٧س٧٦ً جِٝنحء:١٠ جٝلحؿلر ػس٩ جٝصح٢٠ر. 
 ٧س٠ِل ٫ُٞ جلسػ٠حٟ جألًٗحل ٘س٢ٌٕ جال٢ًدح: ١٠ جٝصح٢٠ر ػس٩ جٝسحلِر ٠لحء. 
  س٠ِل ٫ُٞ سػ٤٬٠ ج٢ٝحف دحٝػًخ ٧س٧ٟٚ دبُؿجؿ : ١٠ جٝسحلِر ػس٩ جٝػحؿ٬ر ُنفذ ٠لحء

 .ودحعجٝدـ٧ف ٧سِؿ جِٝؿذ ٝٞو٬ؿ ٫ٖ جٝ

 
 :الهرأث الريفيج في هضر

س٠صل ج٠ٝفؤذ ٫ٖ ؤ٪ ٠ظس٠َ ل٧٪ ٢وٕ ٥ـج ج٠ٝظس٠َ، ٠ٞٝ٧فؤذ ؤؿ٧جف٥ح جٝس٫ س٢ٗفؿ د٦ح دػٜاٟ  
جًٝد٬ِر، ٧ؤ٬يح ؤؿ٧جف٥ح جٝس٫ سنحفٛ ٦٬ٖح جٝفظل ١٠ جظل جلس٠فجف ج٠ٝظس٠َ ٧سٚؿ٤٠ ٧فٖح٬٥س٤، 

٧س٧ٟٚ دحِٝؿ٬ؿ ١٠ جأل٢نًر ٫ٖ ٧سِٞخ ج٠ٝفؤذ ٫ٖ ج٠ٝظس٠َ جٝف٫ٗ٬ ؤؿ٧جفج فث٬ل٬ر نؿ٬ؿذ جٝسإص٬ف، 
ظ٬٠َ ٠ظحالز جٝػ٬حذ جٝف٬ٗ٬ر ِٝل ١٠ ؤ٥ٟ جؿ٧جف ج٠ٝفؤذ جٝف٬ٗ٬ر ؿ٧ف٥ح ٫ٖ جٝس٢نثر جالظس٠ح٬ُار  

 : ٠ٜح ٫ٞ٬ ر٧فُح٬ر جأللفذ ٬ٙ٧ح٦٠ح دحِٝؿ٬ؿ ١٠ جأل٢نًر ج٢٠ٝق٬ٝر ٧ج٠ٝق ف٬ُ
 :دَر الهرأث الريفيج في الخىشئج االجخهبؽيج-1

٧٥ د٢حء ظ٬ل ٙحؿف ٫ُٞ سػ٠ل ؤُدحء جٝس٬٠٢ر ٠٧لث٬ٝ٧حس٦ح ، ظ٬ال  ا١ ١٠ ؤ٥ٟ سػؿ٬حز ج٠ٝلسٚدل 
ٙحؿف ٫ُٞ جًِٝحء ٬٧ٟٙ جٝؾٞ٘ ٢٥٧ح ٬إس٫ ؤ٥ٟ ٧ؤٌُٟ جؿ٧جف جأللفذ ٧ج٠ٝفؤذ ٦ٝح جٝؿ٧ف جألٜدف ٫ٖ 
جٝس٢نثر جالظس٠ح٬ُر، ٬٧ِسدف ؿ٧ف٥ح ؿ٧فج فث٬ل٬ح ، ٝـج ٖح١ اُؿجؿ٥ح ٧س٬٠٢ر ٙؿفجس٦ح ٜإٟ ٧٦ٝ ١٠ 

ٖح٠ٝفؤذ ٫٥ ج٠ٝفد٫ ٧ج٠ِٟٝٞ ألد٢حث٦ح، ٧دٚؿف ٠اح  .ج٬ٚٝحٟ دؿ٧ف٥ح ٜح٠ال  ؤ٥ٟ جأل٧٠ف ػس٩ سلس٬ًَ
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س٫ًِ ٦ٟٝ ١٠ فُح٬ر ٧س٦ٟٗ ٧ػ٢ح١ دٚؿف ٠ح سئصف ٫ٖ نؾو٬حس٦ٟ ٢٧ٌفس٦ٟ ٠ٞٝظس٠َ ٧جلسِؿجؿ٥ٟ 
ٝال٢ؿ٠حض ٤٬ٖ ٧ج٠ِٝل ١٠ جظ٤ٞ ٧٠ٜج١٬٢ً وحٝػ١٬، ٧ج٠ٝفؤذ ٫٥ جٝس٫ سٔفك ٫ٖ ج٢ٝمء جٝل٧ٞٛ 

جٝد٬ث٫ جٝل٬ٟٞ ؤ٪ ؤ٦٢ح جٝد٬ثر جأل٫ٝ٧ ٫ٖ س٬٠٢ر ج٢ِٝوف جٝدنف٪ ٧٥٧  جالظس٠ح٫ُ ج٠ٝٚد٧ل ٧جٝل٧ٞٛ
٢٥٧حٛ ُالٙر ٧٠ظدر ٠يًفؿذ د١٬ ٠ح س٤٬ًِ ج٠ٝفؤذ ٢ٞٝمء ٧دا١٬  . ج٢ِٝوف جٝـ٪ ال ٢٬يخ 

٠لس٧٪ صٚحٖس٦ح ٧ؿفظر س٦٠٬ِٞح، ٖحٝس٬ِٟٞ ٬لحُؿ ٫ُٞ سد٫٢ جالسظح٥حز جال٬ظحد٬ر ٢ػ٧ ج٠ٝػحٌٖار  
٬٧لحُؿ ٫ُٞ ؤسدحٍ جألل٧ٞخ ج٫٠ِٞٝ جٝل٬ٟٞ ؾالل جلسؾؿجٟ جإل٢لح١ ٫ُٞ جٝوػر ٧جٝس٬٠٢ر جٝد٬ث٬ر، 

 .٧٠ٞٝجفؿ جٝد٬ث٬ر
 :الهرأث الريفيج َ اإلىخبج الزراؽي -2

س٠صل ج٠ٝفؤذ ٢وٕ ج٠ٝظس٠َ ١٠ ج٢ٝحػ٬ر جِٝؿؿ٬ر، ١ٜٝ جأل٠ف ٬س٬ٔف اـج ظحء جٝػؿ٬ش ١ُ ؿ٧ف٥اح  
٭ؾف ػ٬ش ١ٜ٠٬ جإلنحفذ  ٫ٖ جأل٢نًر جالٙسوحؿ٬ر ، دل ا١ ؿ٧ف٥ح ٬سٗح٧ز ١٠ ٢نحً جٙسوحؿ٪

 :ا٫ٝ ٠ح ٫ٞ٬
٪ ١٠ جِٝح١٬ٞ٠ دًٚحٍ جٝقفجُر ٧جٝو٬ؿ ،١ٜٝ٧ جإلػوحث٬حز ال سـٜف ٜٟ 41س٠صل ج٢ٝلحء ٢لدر  

١٠ ٥ئالء ١٠ جِٝح٠الز جٝقفج٬ُحز ٧ٜٟ ١٠ ٠حٜٝحز جألفجي٫ جٝقفج٬ُر، ١ٜٝ٧ ١ٜ٠٬ اًُاحء  
ِٝاحٟ ٧ دا٤ ؤ٥اٟ    ٠صحل ٫ُٞ ػظٟ ػ٬حقجز جإل٢حش ٫ٖ ٠وف ١ُ ًف٬٘ جٝسِؿجؿ جٝقفجُا٫ ج 

ج٠ٝئنفجز جٝؾحور دػ٬حقجز جإل٢حش دٜل ٠ػحٌٖر ٫ُٞ ػؿذ، ٠ٖصال ٬دْٞ ٢لدر جٝػحثقجز جإل٢حش 
٪ ١٠ اظ٠ح٫ٝ ُؿؿ جٝػحثق١٬ جًٝد١٬٬ِ٬ دح٠ٝػحٌٖر ،٧ٖا٫ ٠ػحٌٖار    ٫ٖ4.51 ٠ػحٌٖر ج٬٢٠ٝح 

٥٧ـج١ ٪ ١٠ اظ٠ح٫ٝ ُؿؿ جٝػحثق١٬ جًٝد١٬٬ِ٬ دح٠ٝػحٌٖر ،  10.44جٝٔفد٬ر سدْٞ ٢لدر جٝػحثقجز 
٠صحال١ ١٠ ٠ػحٌٖس١٬ اػؿج٠٥ح ١٠ ج٧ٝظ٤ جٝدػف٪ ٧جألؾف٨ ١٠ ج٧ٝظ٤ جٝٚد٫ٞ، ٬ًِ٬٧ح١ ٠ئنفج 
٫ُٞ ؤ١ ج٢ٝلحء ٫ُٞ جٝفٟٓ ١٠ ؤ١٦٢ ٢وٕ ج٠ٝظس٠َ لٜح٬٢ح ١ٜٝ٧ ٠٬ٖح ٬سِٞ٘ د٬ٜٞ٠ر جألفجي٫ 
جٝقفج٬ُر ٖب١٦٢ ال ٠٬ص١ٞ صٚال ٜد٬فج جأل٠ف جٝـ٪ ٬ظ١٦ِٞ ٬ٓف ٠ئ٥الز ٝٞػو٧ل ٫ُٞ ؾاؿ٠حز  

٬٢ر ؤ٧ ُي٬٧ر ٫ٖ ٠ٌ٢٠حز ج٠ٝقجف١٬ُ جٝس٫ ١ٜ٠٬ ؤ١ س١٦٢ٜ٠ ١٠ جٝػو٧ل ٫ُٞ ٠ؿؾالز جثس٠ح
سلحُؿ ٫ُٞ صدحز ؤ٧ سنظ٬َ ؤ٠ٌ٢س١٦ جإل٢سحظ٬ر، ١ٜٝ٧ ٠٬ٖح ٬سِٞ٘ د٢نحً ج٠ٝفؤذ جٝقفج٫ُ ٖحأل٠ف 
٬ؾسٕٞ، ٖح٠ٝفؤذ ُي٧ ٠نحفٛ ٧ِٖحل ٠َ جٝفظل ٫ٖ ج٬ٞ٠ِٝحز جٝقفج٬ُر ل٧جء ٠ِٜحٝر ؤلف٬ر ؤ٧ 

ٕ ٢لدر ٠نحفٜس٦ح ١٠ ٠ػو٧ل ٭ؾف ١٠٧ ٬ٞ٠ُر قفج٬ُار ألؾاف٨، ٠ٜاح    ٠ئظفذ ، ٧سؾسٞ
٪ ١٠ ج٢ٝلحء ج٠ٝوف٬حز ١ٞ٠ِ٬ ٝؿ٪ جأللفذ دؿ١٧ ؿؾل ٢ٚؿ٨ ٧سفسَٗ 24ؤ٧يػز جٝؿفجلحز ؤ١ 

٪ ٫ٖ جٝف٬ٕ ج٠ٝوف٪ ١٠٧ ج٠ِٝف٧ٕ ج٤٢ ٫ٜٝ ١٧ٜ٬ ٢٥حٛ ٠فؿ٧ؿ ٠ِٞٝال  ٥41ـ٣ ج٢ٝلدر ا٫ٝ 
فجفجز جٝس٫ سسؾـ٥ح جأللفذ الدؿ ٧ج١ ١٧ٜ٬ ج٠ِٝل ٫ُٞ ػ٬حذ ج٠ٝفؤذ ٫ُٞ٧ ق٬حؿذ ٠نحفٜس٦ح ٫ٖ جٝٚ

٤ٝ ُحثؿ ٢ٚؿ٪ ١٠٧ صٟ ٖح١ ٠ُل ج٠ٝفؤذ د٦ـ٣ ج٢ٝلدر ج٠ٝفسِٗر دؿ١٧ جظف ٬ٚٞل ١٠ ٠فؿ٧ؿ ـٝاٛ  
 .ج٠ِٝل ٦٬ُٞح 
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٧ٙؿ ٙح٠ز ٧ػؿذ جٝل٬حلر ٧جٝس٢ل٬٘ ٧٦٢ٞٝى دح٠ٝفؤذ ٫ٖ جٝقفجُر، دحٝسِح١٧ ٠َ جٝد٢ٛ جٝاؿ٫ٝ٧   
٢لدر ٠نحفٜر ج٠ٝفؤذ ٫ٖ ج٠ِٝل ٫ٖ ج٠ٝػحوا٬ل جٝقفج٬ُار   ٝسٚؿ٬ف  1995د٠ِل ؿفجلر ٫ٖ ُحٟ 

ج٠ٝؾسٞٗر، ؤ٬يح ٖإ١ ؿ٧ف ج٠ٝفؤذ ٬قؿجؿ ٜصحٖر ٧٦ٌ٧فج ٠ٜٞح ؤفز جٝػ٬حقذ جٝقفج٬ُر ٝأللفذ ، 
٧ج٢ؾٗى ؿؾ٦ٞح ٧جُس٠ؿز ٫ُٞ ج٠ِٝل جِٝحث٫ٞ ٬ٓف ٠ؿ٧ٍٖ جألظف ، ٧ٙؿ سِاحٌٟ ؿ٧ف ج٠ٝافؤذ   

سحف١٬ٜ ٠لث٬ٝ٧ر ـٝٛ  رج٫ُ ٧جإلؿجفذ ج٠ٝق ف٬ُجٝف٬ٗ٬ر جالٙسوحؿ٪ دِؿ ٥ظفذ جٝفظحل ٠ِٞٝل جٝقف
٠ٞٝفؤذ جٝف٬ٗ٬ر، ١٠٧ صٟ سػ٠ٞز ُخء جسؾحـ جٝٚفجفجز جإل٢سحظ٬ر ٫ٖ جٝقفجُر، ٧ؾفظز سسِح٠ال  
٫ٖ ٠لسٞق٠حز جإل٢سحض ٧سل٬٧٘ جٝػحوالز ٜـٝٛ ؤودغ ٦ٝح ؿ٧فج فث٬ل٬ح ٫ٖ سؾ٬ًً جاللس٦الٛ 

٬ٞر س٧ٟٚ د٠ٌِٟ جأل٠ُاحل جٝقفج٬ُار اـج   جِٝحث٫ٞ ٧دف٠ظس٤ جٝق٬٢٠ر، ٬٧ـٜف ؤ٬يح ؤ١ ج٠ٝفؤذ ج٠ِٝ
ٜح٢ز جٝػ٬حقذ جٝس٫ سقف٦ُح و٬ٔفذ ٠ٜح ؤ٦٢ح س٧ٟٚ د٠ٌِٟ ج٠ِٝل جٝيف٧ف٪ ٫ٖ جٝقفجُر، ؤ٬يح 
سسؾـ ج٠ٝفؤذ جٝٚفجفجز دنإ١ جِٝؿ٬ؿ ١٠ ٬ٞ٠ُحز ٠ح دِؿ جٝػوحؿ ٠صل جٝسؾق١٬ ٧جٝسؿج٧ل ٧جٝسل٬٧٘ 

ل٧جء ٫ُٞ ٠لس٧٪ ج٧ٝػؿجز جٝو٬ٔفذ ؤ٧ ٠ٜح ؤ٦٢ح س٧ٟٚ د٠ٌِٟ جأل٢نًر ج٠ٝسِٞٚر دسو٬٢َ جٝٔـجء 
٫ٖ٧ جػؿ٪ جٝق٬حفجز ج٬٠ٝؿج٬٢ر ٠ٝػحٌٖر جٝدػ٬فذ . ِٜح٠الز دحظف ٫ٖ ج٠ٝوح٢َ جٝقفج٬ُر جٜٝد٬فذ 

ـٜفز ٢لدر ١٠ ج٠ٝنحفٜحز ؤ١٦٢ ٠ِ٬ٞا١ دحٝقفجُار، ؤ٧    ٫ٖ٧2003 اػؿ٨ ٧فم ج٠ِٝل ُحٟ 
ا٠ٜاحل سِٞا٦٠٬ٟ    جٝسو٬٢َ جٝقفج٫ُ ١٠ جظل ؤ١ ٬لس٬ًَ ؤد٢حئ١٥ ؤ٧ اؾ٧س١٦ ٠ا١ جٝفظاحل  

 .جٝظح٫ِ٠
 :الهرأث الريفيج َ اإلىخبج الديَاىي َ الداجىي-3

ا١ ج٠ٝفؤذ جٝف٬ٗ٬ر ٫٥ ج٠ٝلث٧ٝر ١ُ جإل٢سحض جٝػ٧٬ج٫٢ ٫ٖ ج٢٠ٝقل، ٫٦ٖ جٝسا٫ سٚا٧ٟ دفُح٬ار    
جٝػ٧٬ج٢حز جٝقفج٬ُر جٜٝد٬فذ، ٧سفد٬ر جٝػ٧٬ج٢حز جٝقفج٬ُر جٝو٬ٔفذ ٜحأل٢ٓحٟ ٧ج٠ٝحُق، ُاال٧ذ  

فجٕ ج٫ِٞٗٝ ٝإل٢سحض جٝؿجظ٫٢ جِٝحث٫ٞ، ٧سؾسٕٞ ؤ٠ُحل ج٠ٝفؤذ دحؾسالٕ ٧٢ٍ ٫ُٞ جػسٜحف٥ح جإلن
جٝػ٧٬ج١ ٢ٗل٤ ٬٧فسدً جإل٢سحض جٝػ٧٬ج٫٢ جفسدحًح ٧ص٬ٚح دحلسص٠حفجس٦ح جٝنؾو٬ر ٧ؤ٢نًس٦ح، ٠ٜاح  
سنحفٛ ج٠ٝفؤذ ؤ٬يح ٫ٖ س٠ن٬ً جٝو٧ٕ ٧ٓق٤ٝ ٠ُ٧ل دِى ج٠ٝو٧٢ُحز جٝظٞؿ٬ر ٠ٜاح ؤ٦٢اح   

ٜـٝٛ س٧ٟٚ ج٠ٝفؤذ دفُح٬ر جٝػ٧٬ج٢حز جٜٝد٬فذ ٧س٬ٖ٧ف جِٕٝٞ .ظحزج٠ٝلث٧ٝر ١ُ سل٬٧٘ ٥ـ٣ ج٢٠ٝس
٧ج٠ٝحء ٦ٝح ٧س٢ٌٕ جٝػٌحثف ٧سظ٠َ جٝف٧ش اللسؾؿج٤٠ ٠ٜوؿف ًٝٞحٙر ٧سو٤ِ٬٢ ٜل٠حؿ، ٫٥٧ 

 .س٧ٟٚ د٦ـ٣ جأل٢نًر ٬٠٧٬ح
٥ـج ٬٧ِؿ ٠ظحل سفد٬ر جٝؿ٧جظ١ ج٢٠ٝق٬ٝر ٠وؿفج ؤلحل٬ح ١٠ ٠وحؿف ؿؾل جأللفذ جٝف٬ٗ٬ر، ػ٬ش  

٪ ١٠ جالػس٬حظحز جاللس٦ال٬ٜر ٫ٖ ٝػ٧ٟ جٝؿظحض ٢٧لادر  33جٝف٬ٗ٬ر س٠ؿ جٝل٧٘ د٢ػ٧  ا١ ج٠ٝفؤذ
٪ ٝٞادً ٧جإل٧ق  90ج٫ُٞ ١٠ ـٝٛ ١٠ ٝػ٧ٟ جألو٢حٕ جٝؿجظ٢ر جألؾف٨ ػ٬ش سق٬ؿ ج٢ٝلدر ١ُ 

٫ُٞ ج٠ٝوحؿف  ٧٫جٝف٫٠٧ ٧جٝػ٠حٟ ٧جألفج٢خ، ٥ـج ٫ٖ ج٧ٝٙز جٝـ٪ ٬ِس٠ؿ ٤٬ٖ ٥ـج ج٢ٌٝحٟ جإل٢سحظ
ن٘ ٥حٟ ١٠ جػس٬حظحس٤ ج٬ِٗٞٝر، ٬٧يحٕ ا٫ٝ ـٝٛ ؤ١ ٥ـج ج٢ٌٝاحٟ جإل٢ساحظ٫   ج٠ٝػ٬ٞر ٫ٖ س٬ٖ٧ف 

سسػ٠ل ج٠ٝفؤذ جٝف٬ٗ٬ر ٜح٠ل ؤُدحث٤ ١٠ ػ٬ش جٝسن٬ٔل ٧اؿجفس٤ جإل٢سحظ٬ر ٧سل٬٧٘ ٢٠سظحسا٤ دال   
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ؤ٬يح سؿد٬ف جػس٬حظحس٤ جٝس٬ٞ٬٧٠ر، ٥ـج ا٫ٝ ظح٢خ ؤ١ ٥ـج ج٢ٌٝحٟ جإل٢سحظ٫ ٟٝ ٬ػ٫ٌ دإ٪ ١٧ٝ ١٠ 
اال ٫ٖ ػؿ٧ؿ ي٬ٚر ال سٚحف١ د٠ح ٬سٟ س٬ٖ٧ف٣ ٢ٌٞٝحٟ جإل٢سحظ٫ جٝسظاحف٪،   ؤ٧ٝج١ جٝؿُٟ جٝػ٫٠٧ٜ

٥٧ـج ج٢ٌٝحٟ ج٢٠ٝق٫ٝ جٝف٫ٗ٬ ٬ؾؿٟ جٝٗٚفجء ١٠ جٝف٬ٗ٬حز ٬٧لحُؿ٥ٟ ٫ُٞ ٧٠جظ٦ر ؤُدحء ج٬ِ٠ٝنر 
١٠٧ صٟ ٖح١ سفد٬ر جٝؿ٧جظ١ ج٢٠ٝق٬ٝر ٫ٖ جٝف٬ٕ ج٠ٝوف٪ ٤ٝ ؿ٧ف ػ٧٬٪ ٧ِٖحل ٫ٖ جٝػاؿ ٠ا١   

ف٬ٗ٬ر، ٧س٬٧٢َ ٠وحؿف جٝؿؾل ٦ٝح ٠ٜح ؤ١ سفد٬ر جٝػ٧٬ج٢حز جٝؿجظ٢ار  جٝٗٚف ٧ؾٞ٘ ؿؾل ٝأللفذ جٝ
س٠ِل ٫ُٞ سػل١٬ ٠لس٧٪ جأل١٠ جٝٔـجث٫ ٝأللفذ ٧س٬ٖ٧ف جالػس٬حظحز جٝٔـجث٬ر ألُيحث٦ح، ٜـٝٛ 
٠ِ٬ل ٥ـج ج٢ٝنحً ٫ُٞ ج٠ٝنحفٜر دو٧فذ ِٖحٝر ٫ٖ س٬ٖ٧ف جالػس٬حظحز جاللس٦ال٬ٜر ج٬ٜٞٝر ٠ا١  

٫٠٧ٚٝ، اـ ٫ًٔ٬ ٠ٌِٟ جػس٬حظحز جٝف٬ٕ دحإليحٖر ا٫ٝ ٢لخ ال جٝٞػ٧ٟ جٝد٬يحء ٫ُٞ ج٠ٝلس٧٪ ج
٬لس٦ح١ د٦ح ١٠ جػس٬حظحز ج٠ٝؿ١، ٧س٬ٗؿ جٝسػ٬ٞالز دح١ ظ٠ٞر ٠ح ٧٬ٖف٣ ٢ٌحٟ جٝسفد٬ار ج٢٠ٝق٬ٝار   

ٜظاٟ ٝٞٗافؿ،    5.36ٜظٟ ٝٞٗفؿ ٫ٖ ػ١٬ ٧٬ٖف ج٢ٌٝحٟ جإل٢سحظ٫ جٝسظحف٪ ٢ػ٧ ٬5.97ٚؿف د٢ػ٧ 
ؤ٬يح ٫ٖ ا٢سحض د٬ى ج٠ٝحثؿذ، ٬٧ن٬ف ٜل ٠ح لد٘ اٝا٫  ٧دحإليحٖر ٝـٝٛ ٖح١ ٥ـج ج٢ٝنحً ٬ل٦ٟ 

جٝؿ٧ف جال٬ظحد٫ ٧جِٝٗحل جٝـ٪ سِٞد٤ ج٠ٝفؤذ جٝف٬ٗ٬ر ٫ٖ ٦٢٧ٜح دب٠ٜح٬٢حز ٠ػؿ٧ؿذ ٝٞٔح٬ر، ٫ٖ٧ ٌل 
يِٕ ؤ٧ ٬ٓحخ جٝدفج٠ط ٧جٝل٬حلحز جٝؿج٠ُر ٝظ٧٦ؿ٥ح ٫ٖ ٠ظحل سفد٬ر جٝؿ٧جظ١ ج٢٠ٝق٬ٝر ٖب٦٢اح  

 .اللس٦ال٬ٜر ٠ٞٝظس٠َ ١٠ جٝٞػ٧ٟ جٝد٬يحءس٧ٟٚ دس٬ٖ٧ف ؤٜصف ١٠ ٢وٕ جالػس٬حظحز ج
 :الهرأث َالهَارد التيئيج -4

سِسدف ج٢ٝلحء ؤنؾحوح ٠فٜق٬ر ٫ٖ اؿجفذ جٝد٬ثر، ٬٧سنحدٛ ؿ٧ف ج٠ٝفؤذ ٫ٖ ٥ـج ج٠ٝظحل ٬٧سٚاحًَ  
٠َ ؤؿ٧جف٥ح جألؾف٨، ٫ٖٗ ظ٬٠َ ٥ـ٣ جألؿ٧جف ؿ٧ف ٝٞػٗحٌ ٫ُٞ ج٠ٝا٧جفؿ لا٧جء ًد٬ِ٬ار ؤ٧    

سٗحؿذ دح٠ٝؾٞٗحز جٝقفج٬ُر ج٢ٝدحس٬ر ٧جٝػ٧٬ج٬٢ر جػؿ ج٦٠ٝحٟ جال٬ظحد٬ر ٧سِؿ جالل.جٙسوحؿ٬ر ؤ٧ دنف٬ر
جٝس٫ س٧ٟٚ د٦ح ج٠ٝفؤذ جٝف٬ٗ٬ر دو٧فذ ؿ٧ف٬ر ٧س٧ٟٚ دحلسص٠حف ٥ـ٣ ج٠ٝؾٞٗحز ٖا٫ جِٝؿ٬اؿ ٠ا١    
جألٓفجى ٦٢٠ح سل٬٠ؿ جألفى دل٠حؿ ًد٫ِ٬ ظ٬ؿ ٧آ١٠ ٬ٓ٧ف يحف دوػر جإل٢لح١، جلسؾؿجٟ 

ٝػٗحٌ ٫ُٞ ج٧٦ٝجء ٧ج٠ٝحء ٧جٝسفدر ٧٠ٜجفؿ ًد٬ِ٬ر ١٠ جٝس٧ٞش، ٠ؾٞٗحز جٝٔـجء ٜٔـجء ٝٞػ٧٬ج١ ، ج
٧ج١ ٜح١ ٥ـج ال ٢٠٬َ ١٠ ٬ٙحٟ ج٠ٝفؤذ جٝف٬ٗ٬ر ؤػ٬ح٢ح ددِى جأل٢نًر جٝس٫ سسلدخ ٫ٖ س٧ٞش جٝد٬ثر 
١ٜٝ٧ ٥ـج ٓحٝدح ٠ح ٧ِ٬ؿ أللدحخ ا٠ح ؤ١ س١٧ٜ ؾحفظر ١ُ افجؿس٦ح ِٝؿٟ ٧ظ٧ؿ دؿجثل، ؤ٧ ٢ٝٚه 

٥ـج ٧ٙؿ ؤ٧يغ ج٢٠ٝاحؿ١٧  . ؤؾف٪ ٧ِ٬ؿ جأل٠ف أللدحخ جظس٠ح٬ُر ج٠٧ِٞ٠ٝحز ٝؿ٦٬ح، ٫ٖ٧ ؤػ٬ح١
د٠لح٧جذ ج٠ٝفؤذ ٫ٖ جٝنث١٧ جٝل٬حل٬ر ٧جٝد٬ث٬ر ؤ١ ج٢ٝلحء ٬فسد١ً جفسدحًح ٧ص٬ٚح دحًٝد٬ِر ٢ٌافج  

 :٧ِٞٝج٠ل ج٠ٝنسفٜر د١٬ ج٠ٝفؤذ ٧جًٝد٬ِر ٠صل
 .ج٠ٝفؤذ ٧جًٝد٬ِر ٠ئ٢صسح١ .1

 .حذ ٧جلس٠فجف٥حج٠ٝفؤذ ٧جًٝد٬ِر س٠سٜٞح١ جٝٚؿفذ ٫ُٞ ا٬ظحؿ جٝػ٬ .2

 .ج٠ٝفؤذ ٧جًٝد٬ِر ٠لسِدؿسح١ ١٠ ظح٢خ جٝفظل ٧جأل٬ؿ٧ٝ٧٬ظ٬ر جٝٔفد٬ر ٧جٝفؤل٠ح٬ٝر .3
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١ٜ٠٬٧ ج٧ٚٝل ا٤٢ د٢حء ٫ُٞ ٠ح لد٘ ؤ١ جإلؿجفذ جٝفن٬ؿذ ٧٠ٞٝجفؿ جٝد٬ث٬ر ١٠ ؤظل جإلندحٍ جٝاؿجثٟ  
جإل٢لح٬٢ر ، ٧جالػس٬حً د٫ُ٧ ٠ٞٝلسٚدل ٝٞػٗحٌ ٫ُٞ ٙحُؿذ ج٧٠ٝجفؿ جٝػح٬ٝر ٫ٖ ػحٝر  زٝالػس٬حظح

ظ٬ؿذ ٙحؿفذ ٫ُٞ س٬ٖ٧ف جٝػحظحز جأللحل٬ر ألػٗحؿ٢ح،١ٜ٠٬٧ ؤ١ ١٧ٜ٬ ٠ٞٝفؤذ ؿ٧ف ٜد٬ف ٝٞػٗاحٌ  
٫ُٞ سٞٛ ج٧٠ٝجفؿ ١ُ ًف٬٘ ا٠ؿجؿ٥ح دح٠٧ِٞ٠ٝحز ٧جٝؿُٟ جٜٝح١٬٬ٖ ٫ٜ سس١ٜ٠ ١٠ جلسؾؿجٟ ٥اـ٣  

جفس٦ح د٠ح ٬ٜٗل ػ٠ح٬ر ج٧٠ٝجفؿ ٠لسٚدال، ١٠٧ ٢٥ح ١ٜ٠٬ ؤ١ ٫ٚٞ٢ ٢ٌفذ ٫ُٞ دِاى  ج٧٠ٝجفؿ ٧اؿ
 .ج٠ٝنٜالز جٝس٫ س٧جظ٤ ج٠ٝفؤذ جٝف٬ٗ٬ر ٧سٚٞل ١٠ ٜٗحءس٦ح ٫ٖ ٬ٙح٦٠ح دإؿ٧جف٥ح

 : تؾط الهشكالح الخي خَاجً الهرأث الريفيج
ِا٫، جالٙسواحؿ٪   ٝؿ٪ س٢ح٧ل ٙيح٬ح ج٠ٝفؤذ جٝف٬ٗ٬ر، ٖح٤٢ ١٠ ج٧ٝجظخ س٢ح٦ٝ٧ح ٫ٖ ل٬ح٦ٙح ج٠ٝظس٠

ٖٚيح٬ح ج٠ٝفؤذ ٬ٝلز ٙيح٬ح ٢٠ٗوٞر ١ُ ل٬ح٦ٙح ج٠ٝظس٫ِ٠ ٧ج٠ٝػ٫ٞ . ٧جالظس٠ح٫ُ ٧جٝصٚح٫ٖ جِٝحٟ
جِٝحٟ ، ا٠٢ح ٫٥ ظقء ١٠ ٥ـج جٝل٬ح٘، ١٠٧ ج٢٠ٝحلخ ٫ٖ ٥ـج جٝوؿؿ اٝٚحء ٢ٌفذ ُٞا٫ ٧٠ٙاَ   

٫ٖ ُاؿؿ  ، سَٚ جإللسفجس٬ظ٬ر 2017ج٠ٝفؤذ جٝف٬ٗ٬ر ٫ٖ السفجس٬ظ٬ر جٝقفجُر ج٠ٝوف٬ر ػس٩ ُحٟ 
، ٫ٖ ٖٚفذ ١٠ ؤفدِار  13وٗػر ٧ٙؿ ٧فؿ ـٜف ج٠ٝفؤذ جٝف٬ٗ٬ر د٦ح ٠فس١٬ جأل٫ٝ٧ ٫ٖ ه  142

ؤ١ ؿ٧ف ج٠ٝفؤذ جٝف٬ٗ٬ر ٫ٖ جٝس٬٠٢ر ١ٜ٠٬ س٤٠٬ٌِ ١٠ ؾالل دفج٠ط ٠ػ٧ جأل٬٠ر :" جلًف ٠ٜح ٫ٞ٬
٧ سنظ٬َ ج٠ٝفؤذ ٫ُٞ ٠ُل ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧جٝس٫ سق٬ؿ ١٠ ٙؿفس٦ح ٫ُٞ جٝػو٧ل ُٞا٫  

ظحالز، جإل٢سحض جٝػ٧٬ج٫٢ ، جٝسل٬٧٘ ٧جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ، ٜـٝٛ ١ٜ٠٬ ق٬حؿذ ج٠٬ٚٝر ٠ُل ٫ٖ ٠
، ٧ٖا٫  "ج٠ٝيحٖر ٢٠ٞٝسط جٝقفج٫ُ، ٧ق٬حؿذ جٝؿؾل دح٧ٝػؿذ ج٬ِ٠ٝن٬ر جٝف٬ٗ٬ر دحٝف٬ٕ ج٠ٝواف٪ 

 63.6ػ٬ش ـٜف ؤ١ ٢لدر جأل٬٠ر د١٬ ج٢ٝلحء جٝف٬ٗ٬حز ٫ٖ ٠وف ٬دٞاْ  114ج٧٠ٝيَ ج٭ؾف ه 
١٠ٖ  ٧٠2017َٙ ج٠ٝفؤذ جٝف٬ٗ٬ر دبلسفجس٬ظ٬ر جٝقفجُر ج٠ٝوف٬ر ػس٩ ُحٟ ٪ ، ٖبـج ٜح١ ٥ـج ٧٥ 

 : ٬ٓف ج٠ٝلسٔفخ ؤ١ سِح٫٢ ج٠ٝفؤذ جٝف٬ٗ٬ر ١٠ ج٠ٝنٜالز جٝسح٬ٝر
 :ظؾف ثلج الهرأث الريفيج تىفشٍب .1

٫ُٞ جٝفٟٓ ١٠ ج٠ٝظ٧٦ؿ جٜٝد٬ف جٝـ٪ سدـ٤ٝ ج٠ٝفؤذ جٝف٬ٗ٬ر ٫ٖ ج٧ٝػؿذ ج٬ِ٠ٝن٬ر ٫ٖ٧ ج٠ٝقفُر،  
ٜص٬ف ١٠ ج٢ٝلحء جٝف٬ٗ٬حز ٬ِح١٬٢ ١٠ جإلػلحك دإ١٦٢ ال ١٠ٚ٬ دإ٪ ن٫ء ٦٠اٟ ،  اال ؤ١ ٢٥حٛ جٝ

٧ؤ١٦٢ ؿ١٧ ج٠ٝلس٧٪، ٥ـج دحإليحٖر ِٝٞحؿجز ٧جٝسٚح٬ٝؿ جٝف٬ٗ٬ر جٝس٫ س٠ِل ؿجث٠ح ٫ُٞ ؤال سًِا٫  
 .ؤ٬٠٥ر ٜد٬فذ ٠ٝح س٤ِٞٗ ج٠ٝفؤذ، ٦ٝ٧ـج جأل٠ف سإص٬ف٣ ج٢ٝٗل٫ جٝلٞد٫ ٫ُٞ ج٢ٝلحء جٝف٬ٗ٬حز

هؾمَهبخيج الخبضج تبلهرأث تضفج ؽبهج، َالهرأث الريفيج تضفج ظؾف اللبؽدث ال  .2
 :خبضج

١٠ جٝوِخ ٬ٙحك ػحٝر ج٠ٝفؤذ جٝف٬ٗ٬ر دؿ١٧ ٧ظ٧ؿ د٬ح٢حز لا٠٬ٞر ٧اػواحث٬حز ٠٧ئنافجز    
٢٠حلدر ٧دحٝسح٫ٝ ٖح١ يِٕ ٧ٙو٧ف جٝٚحُؿذ ج٠٧ِٞ٠ٝحس٬ر جٝؾحور دح٠ٝفؤذ جٝف٬ٗ٬ر ٬يِٕ ٠ا١  

 .جء جٝس٧٠٢٪ ٦ٝحجٝسؾ٬ًً جٝس٧٠٢٪ ٦ٝـ٣ جٝٗثر ٬٧يِٕ جألؿ
 

 :األهيج  .3
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٠حقجٝز ٢لدر جأل٬٠ر د١٬ ج٢ٝلحء ٠فسِٗر ٫ٖٗ السفجس٬ظ٬ر جٝقفجُر ج٠ٝوف٬ر جٝؾ٬فذ سٟ سٚاؿ٬ف   
٪ ؤ٧ 80٪، ٧ٙؿ سول ج٢ٝلدر ٫ٖ دِى جٝٗاف٪ اٝا٫    63.6جأل٬٠ر د١٬ ج٢ٝلحء جٝف٬ٗ٬حز د٢لدر 

ؤٜصف، ٬٧فظَ ُق٧ٕ جأللف ١ُ افلحل د٢حس١٦ ا٫ٝ ج٠ٝؿجفك أللدحخ سسٚؿ٦٠ح جِٝحؿجز ٧جٝسٚح٬ٝؿ 
ٞل ١٠ ؤ٬٠٥ر س٬ِٟٞ جٝٗسح٣ ، دح٢ٌٝف ا٫ٝ جٝؿ٧ف جٝـ٪ ػؿؿ٣ ج٠ٝظس٠َ ٦ٝاح ٧ٙواف٣ ُٞا٫    جٝس٫ سٚ

٬ٌ٧ٗس٦ح ٜق٧ظر ٧ؤٟ، ٜـٝٛ ٖح١ سن٬ٔل جٝٗسحذ ؤ٧ ج٠ٝفؤذ دؿ١٧ ؤظف ٫ٖ ج٢٠ٝقل ؤ٧ ػٚل جأللافذ  
٫٢ٔ٬ ١ُ جٝػحظر ٝس٦٠٬ِٞح ١٠ ٧ظ٦ر ٢ٌف ٜص٬ف ١٠ جأللف، ٬يحٕ ا٫ٝ ـٝٛ جفسٗاحٍ جٝسٜٞٗار   

٠ٜح ٬لحُؿ ٫ُٞ سٗاحٟٙ ٠ناٜٞر   .٫ٞ ٢ػ٧ ٌح٥ف ؤ٧ ٠لسسف ٫ٖ ٌل ج٢سنحف جٝٗٚفج٬ِٞٗٝر ٝٞس٬ِٟٞ ُ
جأل٬٠ر ٠ٞٝفؤذ ٬ٓحخ دفج٠ط ٠س٧ًفذ ٧ِٖحٝر ٠ٝػ٧ ؤ٬٠ر ج٠ٝفؤذ ٧جٝٗسحذ ٧ٙو٧ف جٝظ٧٦ؿ جٝس٬ُ٧ًر 
٧جألظ٦قذ جإلُال٬٠ر ١ُ ج٬ٚٝحٟ دؿ٧ف٥ح ٫ٖ س٬ُ٧ر جأللفذ دإ٬٠٥ر س٬ِٟٞ جٝٗسحذ ٧سف٬ٜاق دافج٠ط   

٬٠ر ج٦ٝظحث٬ر ؿ١٧ جأل٬٠ر جٝصٚح٬ٖر ، ٥٧ـج ٧يَ ؾ٬ًف ٦٬ؿؿ ؤلاحك سٚاؿٟ   جٝس٬ِٟٞ ٫ُٞ ٠ػ٧ جأل
 . ج٠ٝظس٠َ

 :االخجبي إلي خدهيل الهرأث أؽتبء اىخشبر زيبدث غبٌرث التعبلج في فخرث الخدَل   .4

٫ٖ اًحف ل٬حلحز جإلوالع جالٙسوحؿ٪ ٧ُظق ج٬٦ٜٝل جإل٢سحظ٫ ٝٞؿ٧ٝر ُٞا٫ جلاس٬ِحخ ٜال    
جٝؾحه دحٝس٧لَ جاللسص٠حف٪ ج٢٠ٝحلخ ال٠سوحه ٧ٙ٪ ج٠ِٝل جٝؾف٬ظ١٬، ٧ٜـٝٛ ٟٝ ٬ٟٚ جًٝٚحٍ 

ج٠ٝسحػر ٫ٖ ل٧٘ ج٠ِٝل، ١٠ ٢٥ح ج٢سنفز جٝدًحٝر ٫ٖ ٥ـ٣ جٝٗسفذ، ٧ٙؿ ؾٞ٘ ٥ـج ج٢٠ٝحؼ دِاى  
١٠ ٬ؿ٫ُ ؤ١ ٫ُٞ ج٠ٝفؤذ ؤ١ سسػ٠ل ٧ػؿ٥ح ُخء ٥ـ٣ جٌٝح٥فذ د٫٢ِ٠ ؤ١ س٢لػخ ١٠ لا٧٘  

ج٢٠ًٝ٘ جٝل٬ٟٞ ٬٧سظح٥ل ٧جٙاَ جٝػاحل   ج٠ِٝل سحفٜر جٝٗفور ٝٞفظحل، ٥٧ـج جأل٠ف ٬س٢حٙى ٠َ 
 .ج٧٠ٝظ٧ؿ

 :ظيق فرص الهرأث في االشخفبدث هو الخشٍيالح االئخهبىيج الهخبدج .5

٬ئؿ٪ سِق٬ق ج٧ٝيَ جالٙسوحؿ٪ ٠ٞٝفؤذ ا٫ٝ ق٬حؿذ صٚس٦ح د٢ٗل٦ح، ١٠٧ ٢٥ح ٬إس٫ جال٥س٠حٟ دسٚاؿ٬ٟ  
ى ج٧ِ٠ٝٙحز جٝسا٫  جٝؿُٟ جالٙسوحؿ٪ ٠ٞٝفؤذ ٝس٦٢٬ٜ٠ح ١٠ ج٬ٚٝحٟ د٠نف٧ُحز و٬ٔفذ، ٢٥٧حٛ دِ

س٧جظ٤ ج٠ٝفؤذ جٝف٬ٗ٬ر ٫ٖ جٝػو٧ل ٫ُٞ ٥ـ٣ جٝسل٬٦الز جالثس٠ح٬٢ر دِي٦ح ٬فظَ ٝسًد٬٘ جٝا٢ٌٟ  
 :٧ج٧ٚٝج١٬٢ جالثس٠ح٬٢ر ٢٥٧حٛ ٧ُج٠ل ؤؾف٪ سفظَ ٠ٞٝفؤذ ٢ٗل٦ح ٧ًٝد٬ِر ج٠ٝظس٠ِحز جٝس٬ٞٚؿ٬ر ٠صل

، ٬ٓ٧حخ ٖفه ٬ٓحخ ج٠ٝئ٥الز جالثس٠ح٬٢ر جٜٝح٬ٖر جٝس٫ سئ٥ل ج٠ٝفؤذ ٝٞػو٧ل ٫ُٞ ٙف٧ى -
 .جٝسؿف٬خ ٠٠ح ٬ظ٦ِٞح ُفير ٝاللسٔالل

جٝؽ ٠٠ح ٙؿ ٬ئؿ٪ دح٠ٝفؤذ ٫ٖ ؤػ٬ح١ ٜص٬فذ ا٫ٝ ...يِٕ جٝؾؿ٠حز جأللحل٬ر ٜحٝوػر ٧جٝس٬ِٟٞ -
 .جلسؾؿجٟ جٝٚفى ٧٠ٝجظ٦ر ٌف٧ٕ ًحفثر سٟٞ دحأللفذ ٠صل ج٠ٝفى

٦ٝ٧اح ؿجؾال   ٬٠ل ج٠ٝفؤذ سؾ٧ٖح ١٠ ٢ٌفذ ج٠ٝظس٠َ ا٫ٝ ػوف ٢ٗل٦ح ٫ٖ ؤ٢نًر س٬ٞٚؿ٬ار سقج  -
 .ج٢٠ٝقل ٠٠ح ٬ػؿ ١٠ ٖفه ٧٠٢ ٙؿفجس٦ح جالٙسوحؿ٬ر
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جِٝالٙحز جألد٬٧ر ٫ٖ جأللفذ جٝس٫ سل٠غ ٝٞـ٧ٜف دحٝسؿؾل ٫ٖ اؿجفذ ج٠ٝنف٧ٍ ٧جٝل٬ًفذ ٫ُٞ  -
 .ؿؾ٤ٞ دحٝفٟٓ ١٠ ػو٧ل ج٠ٝفؤذ ٫ُٞ جٝٚفى دحل٦٠ح

 .جأل٬٠ر ٧جِٝظق ١ُ ج٧ٖٝحء دبظفجءجز سٚؿ٬ٟ جًٝٞدحز -

ج٠ٝظس٠َ ١٠ ج٠ٝئنفجز ج٦ٝح٠ر ٝٞس٬٠٢ر، ٖح٠ٝظس٠َ جٝـ٪ ال ٫ًِ٬ ٠ٞٝافؤذ  ؤ١ ٠ٜح٢ر ج٠ٝفؤذ ٫ٖ  -
ػ٘ ٙؿف٥ح ٬ٚ٬٧ؿ ًحٙحس٦ح ٧ا٠ٜح٬٢حس٦ح، ٬ٗٚؿ ٢وٕ ًحٙحس٤ جٝدنف٬ر جٝفج٢٥ر، ٬٧في٫ ؤ١ سٜا١٧  
ٜل ٧ٙج٣ جٝدنف٬ر ج٠ٝلسٚد٬ٞر ٫ٖ ٬ؿ ٧ٙذ ٬ٓف ٢٠يدًر ٬ٓ٧ف ٠ِسفٕ د٦اح، ٧دحٝساح٫ٝ ٬وا٢ٕ    

ر، ٧ال١ ج٠ٝفؤذ سِٞخ ؿ٧فج ٜد٬فج ٫ٖ ج٠ٝظس٠َ جٝف٫ٗ٬، ٖاح١  دح٠ًث٢ح١ ي١٠ ج٠ٝظس٠ِحز ج٠ٝسؾٞٗ
س٬٠٢س٦ح ٧سػل١٬ ٧ي٦ِح ٫٢ِ٬ ددلحًر سٚؿٟ ج٠ٝظس٠َ ٝأل٠حٟ ٫ٖ ٠ظحل جٝس٬٠٢ر، ٢٥٧حٛ جِٝؿ٬ؿ ١٠ 
جٝل٬حلحز جٝس٫ سػسحض ا٫ٝ اُحؿذ ج٢ٌٝف ٧ج٫ٝ اؿؾحل ٢ٌٟ ظؿ٬اؿذ ٧ؾو٧واح ٖا٫ جٝقفجُار     

ظ٧ ج٢٠ٝحلخ ٦ٝح ال٠سالٛ ج٠ٝق٬ؿ ١٠ جألفجي٫ ٠٧نحفٜر ج٠ٝفؤذ ٫ٖ جٙسوحؿ٬حز جٝف٬ٕ ٧ؾٞ٘ جٝ
، ٧ٜـٝٛ اًُحء٥ح ٖفه ٠سلح٬٧ر ٠ِٞٝل ٧ؤظ٧ف ٠سلح٬٧ر ،٧اـج ٜح١ جٝػؿ٬ش ١ُ س١٬ٜ٠ ج٠ٝفؤذ 
٬ٗسٚؿ ا٫ٝ جإلفجؿذ ، ؤ٧ ٜح١ جٝػؿ٬ش ٠ظفؿ سنؿ٘ دحٜٝالٟ ٧ج١ ٟٝ سػسل ج٠ٝفؤذ ٠ٜح٢ح ؤٜصف دف٧قج 

٫ جإلوفجف ٫ُٞ ٧يَ ػؿ ٝٞس٬٬٠ق دا١٬  ٧ج١ ٟٝ ٬سٜحسٕ ظ٬ل ظؿ٬ؿ ١٠ جٝفظحل ٧ج٢ٝلحء ٠ِح ٖ
جٝظ٢ل٫ ؿجؾل ٠ظس٠ِحس٦ٟ، ٖح١ ٥ـ٣ ج٠ٝػح٧الز لسٗٞز ١٠ ج٠ٝظس٠َ ٧دـج سلحُؿ ُٞا٫ اٖٚاحف٣،   

 .ٖسػل١٬ ؤ٧يحٍ ج٠ٝفؤذ ٬ظخ ؤ١ ١٧ٜ٬ ١٠ جأل٥ؿجٕ جأللحل٬ر إللسفجس٬ظ٬ر جٝس٬٠٢ر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؽهبلج أعفبل الريف َالىشبء الريفيبح في هٍة الريخ -أَاًل
 

سِؿ ٠ُحٝر جألًٗحل ل٧جء جٝـ٧ٜف ؤ٧ جإل٢حش ٫ٖ جٝف٬ٕ ج٠ٝوف٪ ٌح٥فذ سلسػ٘ جٝفوؿ ٧ٜـٝٛ 
دح٧ٝياَ جالٙسواحؿ٪ ٧جالظس٠اح٫ُ     ر٠ُحٝر ج٢ٝلحء جٝف٬ٗ٬حز ٫٥٧ ١٠ ؤ٥ٟ ج٧ٌٝج٥ف ج٠ٝفسدً
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٠ٞٝظس٠َ ٠َ ج٢سنحف جٝٗٚف ٧سٗن٫ ػحٝر جٝٗلحؿ ٫ٖ ج٠ٝظس٠َ ٧جٝس٫ سلددز ٫ٖ ُؿٟ ػو٧ل ؤد٢احء  
٫ٖ ج٧ٌٝحثٕ ٧ج٠ِٝل دحالياحٖر جٝا٫ ج٢سناحف دِاى      رٖفو٦ٟ جًٝد٬ِ٬ جٝف٬ٕ ٠٧٠ُح ٫ُٞ

  ُ  رجٝو٢حُحز ٧جٝػفٕ ٧جأل٠ُحل جٝقفج٬ُر جٝس٫ سِس٠ؿ ٫ُٞ جألًٗحل ٫ٖ ظ٠َ جًٝٚا١ ٧وا٢ح
ج٢ٝل٬ط ٧ظ٠َ ج٠ٝػحو٬ل ٧جٝص٠حف ؾحور ص٠حف ج٧٠ٝجٝغ ٠٧ػو٧ل ج٬ٝحل١٬٠ ٫ٖ ٠ػحٌٖر جٝٔفد٬ر 

٧جٝنف٤٬ٙ ٬ٓ٧ف٥ح ١٠ ج٠ٝػحٌٖحز جألؾف٪ ٫ٖ ج٧ٝظ٤  ٧ج٧٬ٞٚٝد٬ر ر٧ٜٗف جٝن٬ؽ ٧جٝدػ٬فذ ٧ج٬ٖ٧٢٠ٝ
جٝدػف٪ ٧ٜـٝٛ ٫ٖ ج٧٬ٟٗٝ ٧ج٬٢٠ٝح ٧د٫٢ ل٬٧ٕ ٧ؤل٧٬ً ٫ٖ ج٧ٝظ٤ جٝٚد٫ٞ ٫ٖ٧ ج٠ٝٚحدال ٬ٜا١٧   

سػاز يأً    ر٧ ج٧ٝفنا ؤ٧ ج٠ٝو٢َ ؤجٝسلفخ ١٠ جٝس٬ِٟٞ ٧ج٦ٝف٧خ ١٠ ج٠ٝؿفلر ج٫ٝ جٝػٚل 
فذ ـجز جٝؿؾل ج٢٠ِٝؿٟ ٧ٝا٬ك  ١٠ ٥ئالء جألًٗحل ١٠ جأللف ج٬ٚٗٝ% ١86 ٢لدر اػ٬ش  رجٝػحظ

 . لحل٫ ٝٞؿؾل ؤج٢٠ٝؾٗى دلدخ جُس٠حؿ٥ٟ ٫ُٞ ٧ٙذ ج٠ِٝل ٠ٜوؿف 
٧جٝسيح١٠ جإلظس٠ح٫ُ  ر٧ج٢ػوحف ؿ٧ف ٧قجفذ ج٧ٚٝ٪ جِٝح٠ٞ ر٧ٜل ـٝٛ ٬فظَ ٝسفجظَ ؿ٧ف جٝؿ٧ٝ

١ جٝسنف٬ِحز ٧ج٧ٚٝج١٬٢ ال سػ٫٠ ٥ـ٣ جٝٗثحز ػ٬ش ٬ؾفظ٦ح ٙح١٧٢ ج٠ِٝل ١٠ ٢ًح٘ ؤجٝفٙحد٫ ٠ٜح 
١ ػ٬ش ٢٬ه جٝٚح١٧٢ وفجػر ٫ُٞ ُؿٟ سإ٬٢٬٠ر ػس٫ ج٭ ر٠ٌٞ ٬رر جٝٚح٬٢٧٢ر ٧ال سؾيَ ألجٝػ٠ح٬

ٝٚح١٧٢ ج٠ِٝل ٧ال ٬لس١٧ٌٞ د٠ٌٞس٤ جٝٚح٬٢٧٢ر ٖيال ١ُ ٠ُحٝار   رجٝدػس رؾي٧ٍ ٠ُحل جٝقفجُ
٫ُٞ ؤػؿ ػ٬اش ال ٬ؾٞا٧    رجألًٗحل ٧ج٢ٝلحء جٝف٬ٗ٬حز ٜؾؿٟ ٢٠ٞٝحقل ٫٥٧ ٌح٥فذ ٬ٝلز ؾح٬ٖ

٢٧٬ٞ٠ح ج٬ِٞٝح ١٠ ؾحؿ٠ر ف٬ٗ٬ر ؤ٧ ؾحؿٟ ؤ٧ د٧جخ و٬ٔف ؤ٧ ٜد٬ف ٢٦ٖحٛ  ر٢٠قل ١٠ ٢٠حقل جًٝدٚ
٢ساحض جٝقفجُا٫ ؤ٧   إلًٗل ١٧ٞ٠ِ٬ ٫ٖ جأل٢نًر جٝقفج٬ُر ج٠ٝؾسٞٗر ل٧جء جأل٠ُحل ج٠ٝسوٞر دح

 . جٝػ٧٬ج٫٢ ٧جٝؿجظ٫٢ 
١ اٝػ٠ح٬ر جٝسنف٤٬ِ٬ ٫ٖ ٙح١٧٢ ج٠ِٝل دل د٬ثر ج٠ِٝل ٫ٖ جٝف٬ٕ ال سن٦ٞ٠ح ج١٠٧ ظح٢خ آؾف ٖب١ 

ٙح١٧٢ ج٠ِٝل ٧٬ٖف ػ٠ح٬ر ٙح٬٢٧٢ر ألوػحخ جأل٠ُحل ٬٧ػفي٦ٟ ٫ُٞ سن٬ٔل جألًٗحل فٓاٟ ؤ١  
١٠ ٬ٓف ج٠ٝس٠ِٞا١٬   ًح٢٧٬ٞ٠ ٫ٝ14 ج٤٢ ٧٬ظؿ اؤنحف  2009ل٤٢  رج٠ٝوف٬ رجٝدنف٬ رسٚف٬ف جٝس٬٠٢

٬ِؿ ٠واف ٠٧ػحٌٖاحز   ٫ٖ ج٢٠ٝحً٘ جٝف٬ٗ٬ر ٫ٖ و ٟل٧٢جز ٫ٖ ٠وف ٦٠ٌِ٠٧ ٫ٖ10 ٠ُف 
٠ا١  %  ١15 ٢٥حٛ ؤٜصف ١٠ اج٧ٝظ٤ جٝدػف٪ ـجز ج٠ٝلحػر جٜٝد٬فذ ٧جٜٝصحٖر جٝلٜح٬٢ر جِٝح٬ٝر ٧

 رظ٠ح٫ٝ ُؿؿ جألًٗحل ؾحفض ج٢ٌٝحٟ جٝس٫٠٬ِٞ ٢٧لدر جٝسلفخ ٫ٖ جٝس٬ِٟٞ ٫ٖ ج٠ٝفجػل جٝس٬٦٠ؿ٬ا ا
٬ِسدف ؤ١ ٜل  ١98 ٙح١٧٢ ج٠ِٝل ٫ٖ ج٠ٝحؿذ ب٫ٖ جٝف٬ٕ جألٜصف ٖٚفج ٧فٟٓ ـٝٛ ٖ%17سول ج٫ٝ 

٢ُؿ سًد٬٘ ؤػٜحٟ ٙح١٧٢ ج٠ِٝل ٧ٜـٝٛ ٜل ١٠  سظح٧ق ل١  ًٗاًل ر١٠ دْٞ ل١ ؤفد٤ِ ُنف ل٢
١ جٝٚح١٧٢ ٫ٖ ج٠ٝحؿذ ؤل٢ر ٜح٠ٞر ٧فٟٓ  ذس٠حٟ جٝس٬ِٟٞ جأللحل٫ ؤ٠٦٬ح ؤٜدف  ٧ٟٝ ٬دْٞ ص٠ح٫٢ ُنفا

لحلا٫ ؤ٧  س٠حٟ جٝسِٞا٬ٟ جأل ٢حش ؤ٧ جٝـ٧ٜف ٙدل د٦ٓ٧ٟٞ ل١ اٙؿ ػٌف سن٬ٔل جألًٗحل ١٠ جإل99
ال ج٤٢ ؤظحق سؿف٬د٦ٟ ٢ُؿ د٦ٓ٧ٟٞ ل١ جص٢س٫ ُنافذ لا٢ر ٥٧اـج    اؤفدَ ُنفذ ل٢ر ؤ٠٦٬ح ؤٜدف 

٠ُل جألًٗحل سػز ٥٧ٟ جٝسؿف٬خ ٥٧ـج جأل٠ف ٠س٢احٙى   رجٝسؿف٬خ ٧٥ جٝدحخ جٝؾ٫ٗٞ ٠ٝنف٬ُ٧
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ج٧ًٗٝٝار ٧ال   رس٠حٟ ٠فػٞا ا٧٥ ل١  رل٢ 18س٠ح٠ح ٠َ ٢و٧ه ٙح١٧٢ جًٝٗل جٝـ٪ جُسدف ل١ 
 .٦ٝـ٣ ج٧ٚٝج١٬٢  ر٫ٖ ػح٤ٝ ج٠ٝؾحٝٗ رفجؿُس٧ظؿ ٧ُٚدحز 

٢حش ٫ٖ جٝػ٠ح٤٬ جٝٚح٬٢٧٢ر ٧ ٙح١٧٢ ج٠ِٝل ٬نظَ ٠ُح٤ٝ جٝٗس٬حز جٝف٬ٗ٬حز ٬٠٬٧ق د١٬ جٝـ٧ٜف ٧جإل
ٖح٤٢ ٬ؾفض جِٝاح٠الز   رُنفذ ل٢ ر٫ٖٗ ٢ٗك ج٧ٝٙز جٝـ٪ ٬ػٌف ٠ُح٤ٝ جألًٗحل سػز ل١ ؤفدِ

٤٢٠ جٝس٫ سلسص٫٢ ١٠ سًد٬ا٘ ؤػٜاحٟ    97جٝٚح٬٢٧٢ر ٫ٖ ج٠ٝحؿذ  ر٢حش ١٠ جٝػ٠ح٬جٝف٬ٗ٬حز ١٠ جإل
٧ٜـٝٛ جٝٗٚفذ جٝصح٬٢ار ٠ا١    رجٝٗول جٝصح٫٢ جٝؾحه دسن٬ٔل ج٢ٝلحء جِٝح٠الز ٫ٖ جٝقفج٤ُ جٝدػس

ػٜحٟ ٙح١٧٢ ؤ١٠٧ ٫ٖ ػ٦٠ٜٟ ١٠ ٢ًح٘ لف٬ح١  رجٝس٫ سؾفض ٠ُحل جٝؾؿ٠ر ج٢٠ٝق٬ٝ رج٠ٝحؿذ جٝفجدِ
١٬ ٧ُاح٠الز  ٝف٬ٗ٬حز ٧ٜـٝٛ ج٠ِٝحل ج٧٠ٝل١٠٠ جٝٗس٬حز ج ج٠ِٝل ٠٧ٌِٟ ٠ُحل جٝؾؿ٠ر ج٢٠ٝق٬ٝر

 . جٝسفجػ٬ل ٧ٜـٝٛ ؤد٢حء وحػخ ج٠ِٝل ٥٧ٟ ؤد٢حء جٝٗالػ١٬ 
٠ٜح ؤ١ د٬ثر ٙح١٧٢ ج٠ِٝل سػفى ٫ُٞ ٠ُحٝر جألًٗحل جٝـ٧ٜف ؤ٬يح ٫ٖ جٝف٬ٕ ٧سؾفظ٦ٟ ٠ا١  

ـج جٝٗول ال سلف٪ ؤػٜحٟ ٥" جٝس٫ س٢ه ٫ُٞ ؤ٤٢  ٢103ًح٘ لف٬ح١ ؤػٜح٤٠ ٦٬ُٟٞ ٫ٖ ج٠ٝحؿ٣ 
د٠ح ٫٢ِ٬ ُؿٟ لف٬ح١ جٝػٌاف دسنا٬ٔل    رجٝدػس ر٫ُٞ جألًٗحل جٝـ١٬ ١٧ٞ٠ِ٬ ٫ٖ ؤ٠ُحل جٝقفجُ

جألًٗحل ٫ٖ ؤػٜحٟ جٝٗول جٝصحٝش ١٠ ٙح١٧٢ ج٠ِٝل ٧ٜـٝٛ دح٢ٝلدر ٝٞل١ ٖٚؿ ؤدحع سن٬ٔل جألًٗحل 
٫ٖ ؤ٪ ل١ ػس٫ ٧ٝ ٜح١ ؾ٠ك ل٧٢جز ألػٜحٟ جٝٚح١٧٢ ٢٥ح ٬ٝلاز   رجٝدػس ر٫ٖ ؤ٠ُحل جٝقفجُ

 ٫ٖ ػحٝر ج٠ٝؾحٝٗر  ر٧ال سفسخ ظقجءجز فجؿُ رحق٠ر ٧ال ٙحًِظ
٧دـٝٛ ٬ٗف٘ ٙح١٧٢ ج٠ِٝل د١٬ جألًٗحل ٫ٖ جٝف٬ٕ ٧جألًٗحل ٫ٖ جٝػيف ٧د١٬ ج٢ٝلحء ٫ٖ جٝف٬ٕ 

سنف٬َ جظس٠ح٫ُ ٫ٖ جِٝاحٟٝ   ؤ٧ج٢ٝلحء ٫ٖ جٝػيف ٠٠ح ٬ظِل ٠نف٧ٍ ٙح١٧٢ ج٠ِٝل ج٧٠ٝػؿ ؤل٧
ل٬حل٤ جٝسػفف جالٙسوحؿ٪ جٝس٫ ظِٞز ُالٙا٤   ػ٬ش ظحء ٧٬ٝجٜخ،ٚف١ جألؾ٬ف ج٧ٝؾالل ٢وٕ 

٢ح ج٫ٝ ٖثفج١ ٝٞسظحفخ ءسؾيَ ٝٚح١٧٢ جِٝفى ٧جًٝٞخ ٧ػ٧ٝز ؤًٗح٢ٝح ٢٧لح رج٠ِٝل ٠ظفؿ لِٞ
٠ِٞٝال   ٬ف١٥ سظحف دحألًٗحل ٧ج٢ٝلحء ٧سواؿ ٧جإل رج٠ٝئٙس ر١٠ ؾالل جٝس٧لَ ٫ٖ ٠ظحل ج٠ِٝحٝ

٫ٖ جِٝحٟٝ جِٝفد٫ جٝس٫ سساحظف  ؾحؿ٠حز ٫ٖ ج٢٠ٝحقل جٝؾ٬ٞظ٬ر ٧ؤودػز ٠وف جٝؿ٧ٝر ج٧ٝػ٬ؿذ ٜ
ظفجءجز ػ٠ح٬ر دح٠ٝٚحف٢ر ددِى جٝسنف٬ِحز جِٝفد٬ر ا ر٬ؤد٠ِحٝر جألًٗحل ٧ج٢ٝلحء ٧سظفؿ٥ٟ ١٠ 

جٝس٫ س٧ٖف ػ٠ح٬ر ٢ٞٝلحء  رجألٜصف ػ٠ح٬ر ٠صحل ـٝٛ  ٙح١٧٢ جٝنٔل ج٠ٝٔفد٫ ٠٧ؿ٢٧ر جٝنٔل ج٠ٝٔفد٬
ُنفذ ٫ٖ ج٠ٝا٧جؿ ٠ا١    رجٝصح٢٢٠حش ٧جٝـ٧ٜف ؿ١٧ ٧جألػؿجش جٝس٫ س٢٠َ سن٬ٔل جألػؿجش ١٠ جإل

٧جٝس٫ سػؿؿ ج٢ٝنحًحز جٝٗالػ٬ر  ٧ُؿؿ لحُحز ج٠ِٝل ٖا٫ ٥اـ٣ ج٢ٝناحًحز     185ػس٫  172
٧فسخ ٧ُٚدر ٫ُٞ ٠ؾحٝٗر ـٝٛ ٢٥٧حٛ  رجٝقفج٬ُ ر٫ٖ جٝل٢ رلحُ 2496جٝٗالػ٬ر ٧سػؿ٬ؿ٥حدِؿؿ 

ظفجء ٫ٖ ج٢ٝنحًحز جٝٗالػ٬ر ؤ٧ظخ جٝٚح١٧٢ ج٠ٝٔفد٫ جلسنحفجز ٫ٖ سظقثر لاحُحز  ٢ٚحدحز ٝال
١ ٠وف ٬ٝك د٦ح ٙح١٧٢ نٔل ٬ػ٫٠ ؤج٠ِٝل ػلخ ج٠ٝسًٞدحز جٝيف٧ف٬ر ٠ٞٝقف٧ُحز ٫ٖ ػ١٬ 

جألظفجء جٝٗالػ١٬ ل٧جء ١٠ ج٢ٝلحء ؤ٧ جألًٗحل ٧ال س٧ظؿ ٢ٚحدر ٝٞٗالػ١٬ ؤ٧ جِٝح١٬ٞ٠ جٝقفج١٬٬ُ 
جٝٚح٬٢٧٢ر ٫ٖ جٝسناف٬ِحز   رؾحفض ج٠ٌٝٞ رجٝدػس ر٧ُح٠الز جٝقفجُ رٝدػسج ر١ ٠ُحل جٝقفجُادل 
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ظس٠ح٬ُر ٠صل جٝسإ١٬٠ جإلظس٠ح٫ُ ل٧جء ٜح٢ز سنف٬ِحز ج٠ِٝل ؤ٧ دح٫ٙ جٝسنف٬ِحز جإل رج٠ٝوف٬
٠ا١   141ج٧ٝجفؿذ  ٫ٖ ج٠ٝاحؿذ   رؤ٧ جٝػفٖر ر  جٝسؿفض ٫ٖ سِٟٞ جٝو٢ِؤ٧ جٝوػ٫ ٠ٜح ؤ١ ل٬حل

ل١ ل٧جء ؾ٠ك ل٧٢جز ؤ٧ ؤٙال   ر٠ِحٝر جألًٗحل ٧جلسٔال٦ٟٝ ٫ٖ ؤ٬ِؿ دحدح ؾ٬ٗٞح ٝسٙح١٧٢ ج٠ِٝل 
 ؤ٧ ؤٜصف 

  كبىَو العفل َؽهبلج األعفبل في الريف: 
٢٠ا٤   103,  97,  ١4 ٙح١٧٢ ج٠ِٝل ٟٝ ٬ػٟ ؤًٗحل جٝف٬ٕ ٧ؾحؿ٠حز ج٢٠ٝحقل ٫ٖ ج٧٠ٝجؿ ؤـٜف٢ح 

٬ٝر ٝػ٧ٚ٘ جًٝٗال  جٝؿ٧ رل٢ر س٠حن٬ح ٠َ جالسٗح٬ٙ 18ج٫ٝ  ر١ ٙح١٧٢ جًٝٗل فَٖ ل١ ج٧ًٗٝٝؤال ا
ل٢ر ٧ال ٬ؾسٕٞ ١ُ ٙح١٧٢ ج٠ِٝل ٫ٖ نت ػ٬اش لا٠غ    ٧14ػٌف سن٬ٔل جألًٗحل ػس٫ ل١ 

ؤ٧ سياف   رٝألًٗحل دحالنسٔحل ٫ٖ جأل٠ُحل ج٧٠ٝل٬٠ر جٝس٫ ال سؾل د٧٠جٌدس٦ٟ ُٞا٫ جٝؿفجلا  
 رجٝدػس ر٠ُ٧حل جٝقفجُ ردوػس٦ٟ ؤ٧ ٥٧٠٢ٟ ج٫ِٞٚٝ ٠٧ٌِٟ جأل٠ُحل ج٧٠ٝل٬٠ر س١٧ٜ ٫ٖ جٝقفجُ

ال سؾيَ ألػٜحٟ ٙح١٧٢ ج٠ِٝال   رجٝدػس ر٧جألًٗحل جِٝح١٬ٞ٠ دحٝقفجُ رز جٝقفج٤ُ جٝدػس٧ُح٠ال
٧٥٧  رل٢ 16ؤ٧  رل٢ 15س٠حٟ جٝس٬ِٟٞ جأللحل٫ ٙؿ ٬ول ج٫ٝ ل١ ا١ ل١ ؤ١٠ جأللحك ٠َ جِٟٝٞ 

ٝٞسإ١٬٠ ُٞا٫ ج٪   رل٢ 18ظس٠ح٫ُ جٝـ٪ ٬ػؿؿ جٝل١ خ ٬يح ٠َ ٙح١٧٢ جٝسإ١٬٠ جالؤ٠ح ٬سِحفى 
ٙح١٧٢ جًٝٗل ج٠ٝوف٪ ٬ػٟ ٧ٟٝ  رل٢ ٠16ػؿ٧ؿ٣ دل١  ر٠ُح٬ٝ ر٢ٚحد رُح٠ل ٧ٜـٝٛ جالٝسػح٘ دح٬

جألًٗحل ٧جٝٗس٬حز جٝف٬ٗ٬حز ١٠ جاللسٔالل  2008ٝل٢ر  126ج٠ِٝؿل دحٝٚح١٧٢  96ٝل٤٢  12فٟٙ 
 ٧ٜإ٦٢ٟ ٜسخ ٦٬ُٟٞ جٝنٚحء ؿ١٧ ؤًٗحل جِٝحٟٝ  ر٫ٖ جأل٠ُحل جٝنحٙ

 لؾهل َكبىَو العفل هؼ االخفبكيبح الدَليج  هؼ الخفبكبح الدَليجخؾبرط كبىَو ا : 
٠َ جالسٗح٬ٙحز جٝؿ٬ٝ٧ر ٠ِٞٝل ف٠ٙا٫   ١١ ٙح١٧٢ ج٠ِٝل ٧ٙح١٧٢ جًٝٗل ٬سِحفيحؤ٠٠ح لد٘ ٬سيغ 

سػٌفج١ سن٬ٔل جألًٗحل ٫ٖ ؤ٠ُحل ٬ػس٠ل ؤ١ سنٜل ؾ٧ًفذ  ٧١٬جٝٞس 1973ٝل٤٢  146,  138
٧جألؾف٪ فِٖز جٝػؿ جألؿ٫٢ ٝل١ سن٬ٔل جألًٗحل ج٫ٝ  رل٢ ٫ُٞ18 ػ٬حس٦ٟ ٧وػس٦ٟ ٙدل ل١ 

٫ٖ جٝؿ٧ل ج٢ٝح٬٠ر ٠ٜح ػٌفز جالسٗح٬ٙر  رل٢ 15جٝل١ ٧ؤظحقز سؾ٬ٗى  رل٢ 16ل١ ال ٬ٚل ١ُ 
١٠  32ؤل٧ؤ ؤنٜحل ٠ُل جألًٗحل ٠ٜح ٬سِحفى ٙح١٧٢ ج٠ِٝل ٠َ ج٠ٝحؿذ  1999ٝل٤٢  182فٟٙ 

ؿجء ج٪ ٠ُل ؤاللسٔالل جالٙسوحؿ٪ ١٠٧ جسٗح٬ٙر ػ٧ٚ٘ جًٝٗل جٝس٫ س٢ه ٫ُٞ ػ٠ح٬ر جًٝٗل ١٠ ج
ؤنٜحل ٠ُل جألًٗاحل   ؤ٧ِ٬٘ س٤٠٬ِٞ ؤ٧ ٣٧٠٢ ؤ٧ ٬يف دوػس٤ ٧ج٠ِٝحٝر جٝف٬ٗ٬ر جٝنحٙر ٫٥ ؤل٧

 . ٧سػسحض ٝٞػ٠ح٬ر جٝؿ٬ٝ٧ر 
٠ا١  % ١٠78 جألًٗحل ٫ٖ جٝف٬ٕ ٠٬صٞا١٧   رجٝدػس ر١ جِٝح١٬ٞ٠ ٧جِٝح٠الز ٫ٖ جٝقفجُؤٖفٟٓ 

٦٢ٟ ال سن٦ٞ٠ٟ جٝػ٠ح٬ر جٝٚح٬٢٧٢ر ٧سٟ سظف٬اؿ٥ٟ ٠اَ   ؤال اٙؿفذ ٠ُل جألًٗحل ٫ٖ ٠وف ٠٧٠ُح 
جٜٝدحف ١٠ ٜل ػ٦ٙ٧ٟٚ ج٧ٝجفؿذ ٫ٖ جالسٗحٙحز جٝؿ٬ٝ٧ر ٧٥٧ جأل٠ف جٝـ٪ ٬ٜفك جلسٔالل جألًٗاحل  

 جٝسػفف جالٙسوحؿ٪  ر٧ٜـج جٜٝدحف ٝوحٝغ فئ٧ك جأل٧٠جل ٧ل٬حل
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٧ٜـٝٛ ج٢ٝلحء جِٝح٠الز  ر٢حش ؤ٧ جٝـ٧ٜف جِٝح١٬ٞ٠ ٫ٖ جٝقفج٬ُسِفى جألًٗحل جٝؤحف ل٧جء جال
٫٥  ر١ ج٧ٚٝذ جٝظلؿ٬ا٧ٚل ػ٬ش ر ٫ٖ جٝػِٝؿذ ٠ؾحًف ٧ؤ٦٠٥ح ٌف٧ٕ ج٠ِٝل جٝنحٙ ر٫ٖ جٝقفجُ

 رجألظفجء ٫ٖ جٝف٬إ ًدٚا   ر٧سِؿ ًدٚ ر٫ٖ جأل٠ُحل جٝػ٬ٞٚر ٧جٝٗالػ٬ر جٝدػس ر٧ٙذ ج٠ِٝل ج٬ِٞٗٝ
٢٬٧ٌف ٦ٝح ج٠ٝظس٠َ ٢ٌفذ ؿ٬٢٧ر ؾحور ٧ؤ٦٢ٟ ال ١٧ٜٞ٠٬ ؤ٪ ٠لحػر ١٠ جألفى دل ٥ٟ  ر٠ِؿ٠

١ُ  ١٬ جٝظؿؿ جٝـ١٬ ال ٬س٧ف٧ُفى جالًٙح٬ُؤٖالػ١٧ دال ؤفى ألفى دال ٖالػ١٬  دل ٫٥ 
٠٧اَ   رفجز جٝقفج٬ُا ج٬ٚٝحٟ د٢ٚل ج٠ِٝحل ٧جِٝح٠الز جٝف٬ٗ٬حز ١٠ جألًٗحل ٧جٜٝدحف ٫ٖ جٝظافج 

دح٠ٝثاحز  ٧جٝس٩ ٬ـٜف ُاؿؿ٥ح  ٫ٖ ُفدحز ج٢ٝٚل ٧سِفي٦ٟ ٝٞػ٧جؿش  رٙٗحه جٝٗح٦ٜؤج٧٠ٝجن٫ ٧
٧ؤؿ٧جز جٝفم ٖيال ١ُ سِف٬ي٦ٟ ٠ٝؾحًف جٝسِح٠ال   ر٢٠الٕ دلدخ ج٧٠ٝجوالز ٬ٓف ج٭٧ج٭

٠٠ح ٬ِفي٦ٟ ٠ٝؾحًف جٝسلا٠ٟ ٧جأل٠افجى    ر٧٢٠ج٠٬ٜٝح٬٧حز ٬ٓف ج٭ ر٠َ ج٠ٝد٬ؿجز ج٠ٝلف٢ً
٫ُٞ ٧ًل ٧٬ٟ ج٠ِٝل ٠٧اح ٬لاسٔف٤ٙ    رح٤٬٢ ٧جٝفد٧ ٧جٝلل ٖيال ١ُ ج٠ٝؾحًف ج٠ٝسفسدجٝلفً

٠ح١ٜ جٝنٔل جٝس٫ ٓحٝدح ٠ح س١٧ٜ ٫ٖ جألفجيا٫  ؤ٫ٝ ا رجِٝح٠ل ٫ٖ جٝس٢ٚل ١٠ ٠ٜح١ سظ٠َ ج٠ِٝحٝ
١٠ ٠ٚاح٫ٝ٧   رجٝل٬ث رف٥ح٘ جٝنؿ٬ؿ ٧ج٠ِٝح١ُٞ٠ ج٧ٝجؿ٪ جٝي٬٘ ٠٠ح ٬ِفي٦ٟ ٝإل ذجٝد٬ِؿ ذجٝظؿ٬ؿ

١٬ٖ ٧ؤوػحخ ج٠ٝقجفٍ ٧جألؾًف ٧٥ جاللسٔالل ٫ٖ جألظ٧ف ػ٬ش جألظ٧ف ٠سؿ٬٢ر جأل٢ٗحف ٧ج٠ٝنف
٢ٞٝ٧لحء ٧ػف٠ح٦٢ٟ ١٠ جألظحقجز ؤ٧ جٝفجػحز  رل٢ 14ل٧٢جز ػس٫  7دح٢ٝلدر ٝألًٗحل ١٠ ل١ 

٧ً٧ل ج٧٬ٟٝ جٝقفج٫ُ ٫ٖ ظ٠َ ج١ًٚٝ ؤ٧ ج٬ٝحل١٬٠ ٫ٖ جٝػف جٝنؿ٬ؿ ؤ٧ جٝدفؿ جٝنؿ٬ؿ ٠ٝ٧ؾاحًف  
 ر٫ٖ ٌل ٬ٓحخ ؤ٪ ؿ٧ف ٝٞسإ١٬٠ جٝواػ٫ ؤ٧ جٝفُح٬ا   رفجى ج٠ٝق٬٠٬ٜ٢٠حث٬ر ٧د٧ٝ٧٬ظ٬ر ٧جأل٠

١٬٠ إ١ ٙح١٧٢ جٝسؤُؿٟ جٝسإ١٬٠ ٫ُٞ جِٝح٠ل ٫ٖ ٥ـ٣ جٝل١ فٟٓ  ٩جٝوػ٬ر ١٠٧ ؤ٥ٟ ج٠ٝؾحًف ٥
وحدحز ا٧ػ٦ٟٚ ٫ٖ جٝس٬٧ِى ١ُ  رل٢ ١٬٠18 ٫ُٞ جِٝح١٬ٞ٠ جٝـ١٬ سٚل ؤ٠ُحف٥ٟ ١ُ إ٬د٬غ جٝس
١ وفٕ ٬ٖوفٕ ُنفذ ا٧ ًحج٧ س٬٧ِي ًح٘ ٠ِحنال ٬لسػ%  10ٙل ١٠ ؤ١ جِٝظق ؤال اج٠ِٝل 

ٖيال ١ُ  روحدحز ج٠ِٝل سَٚ د١٬ جألًٗحل جِٝح١٬ٞ٠ ٫ٖ جٝقفجُا١٠ %  25ظ٦٬٢حز فٟٓ ج١ 
جؾسٗحء جألًٗحل ٧سِفي٦ٟ ٝأل٠فجى ٫ٖ ل١ ٠دٜفذ ػ٬اش   ر٠ُحل ج٢٠ٝحظٟ ٧ ج٠ٝػحظف ٧ل٧٦ٝؤ

ُ    ٬6ؾفظ١٧ ٝل٧٘ ج٠ِٝل ١٠ ل١   رل٧٢جز ٖإٜصف ػ٬ش س٧ظؿ ٙف٤٬ د٦اح ُاؿذ ٧فم ٝوا٢ح
جٝداللس٬ٛ ٫ٖ جٝؾو٧ه س٢سنف ٦٬ٖح ٌح٥فذ جألًٗاحل ٠دسا٧ف٪   جس٫ٗ ٬٠ز ٠ٓف ٧ جٝد٧س٧ظحق

ل ٫ٖ ٠ػاالز جِٝوا٬ف   ٥ٟ ٠ِٞٝدِى جألًٗحل جٝـ١٬ ٬ؿَٖ د٦ٟ ج٥ح٧ٝجألوحدَ ٧جأل٬ؿ٪ ٢٥٧حٛ 
٬٧سِفي١٧ ٝػ٧جؿش جٝوِ٘ دح٦ٜٝفدحء ٧دسف جأل٬ؿ٪ ٧ٜـٝٛ ٧فم جٝػؿجؿذ ج٢٠ٝسنفذ ٫ٖ جٝف٬ٕ 
٧٧فم جٝفؾحٟ ٧جٝقظحض ٠٧وح٢َ ج٧ًٝخ ٧ٜل ـٝٛ ٥ف٧دح ١٠ جٝٗٚف ٧دؿجَٖ جٝٗٚف ١٠٧ ؤظال  

ًفٕ جػؿ ج٠ٝفجٜاق ٖاف١   ؤٜلخ ٠ٚٝر ج٬ِٝم دٜفج٠ر ٢٥٧حٛ ؤ٠صٞر ػ٬ر ٜص٬فذ ٖٚؿ جٖسسغ ٫ُٞ 
جٝفجدَ جالدساؿجث٫  ٥٧ٟ ٩ٖ جٝوٕ ١ ٠ِ٬ال١ د٤ ػ٬ش سفٜح ج٠ٝؿفلر ٬م ٧٢٬ٖ آ٫ٝ ٧ظؿ٢ح ٬ًُٞٗ

د٢حء ُٟ ٬٧نسفٜح١ ٫ٖ ػ٠ل جٝوحض ١٠ ؤدلدخ ُؿٟ ٙؿفذ جأل٥ل ٫ُٞ ٠وحف٬ٕ ج٠ٝؿجفك ٠٥٧ح 
 ُ ٛ ج٬ِٝاؿ ٥٧اٟ   ِا ٜ رجٝٗف١ ٧س٧و٤ٞ٬ أل٥ح٫ٝ جٝٚف٪ ج٠ٝظح٧فذ ٬٧نحفٜح١ جأل٥ح٫ٝ ٫ٖ وا٢ح



 16 

دإظ٧ف يث٬ٞر ٬٧اـ٥د١٧   رؤظلحؿ٥ٟ ٢ػ٬ٞر ١٧ٞ٠ِ٬٧ لحُحز ١ٞ٬٧ً ١٠ ٖفػر ج٬ِٝؿ ٠٧٧ػف٠٧
٬حدح ٙدل والذ جٝٗظف ا حـ٥حدح ٠٧ص٦ٞ جز٧ٞ٬ٜ ٠سف ٦ٞ٠ِٝ3ٟ ١٠ ٙف٬س٦ٟ ػس٫ جٝٗف١ ٬٠٧٬ح ٠ٝلح٤ٖ 

٠حٟ ٢٠حقل ق٠الث٦ٟ ٫ٖ ج٠ٝؿفلر ٬٧سػوف١٧ ٫ُٞ ؤ٢ٗل٦ٟ ٫ُٞ٧ ٧ًٗٝس٦ٟ جٝس٫ سٟ ؤ٠٬٧ف١٧ ١٠ 
 .جٓس٬ح٦ٝح سػز ل٠َ ٧دوف ج٠ٝظس٠َ 
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٦٠٥ح ؤ٧جأل٠ُحل جٝػ٬ٞٚر ٫ٖ جٝف٬ٕ ٠ٝؾحًف ٜص٬فذ ٧ رسسِفى ج٢ٝلحء ٧جٝٗس٬حز ٫ٖ ٠ظحل جٝقفجُ
دلدخ جفسٗحٍ ٠لس٧٪ جأل٬٠ار ٧ج٢سناحف جٝٗٚاف     ر٠ُحل نحٙر ٧ج٠ِٝل ٫ٖ ٌف٧ٕ وِدإج٬ٚٝحٟ د

ظف ٦ٖا٧  ؤظف ٠ِٞٝل ٝؿ٪ جأل٥ل ج٧ جٝق٧ض ٧جـج ػوٞز ٫ُٞ ؤ٠٧ٌِٟ ج٢ٝلحء ال ٬ػو١ٞ ٫ُٞ 
٦٢ح س٧ٚل ُا١  ؤال اجٝف٬ٗ٬ر  ر١٠ ػظٟ ج٠ِٝحٝ%  ١48 ج٠ٝفؤذ س٠صل ؤظف جٝفظل ٧فٟٓ ؤؤٙل ١٠ 
١٠ جأللاف  %  ٦٢33ح س٧ِل ؤفٟٓ " ٧٢جذ سل٢ؿ جٝق٬ف " ١ ٦ٞ٠ُح ٠َ جٝفظل ٧٥ ٠ظفؿ ا٢ٗل٦ح 

 48جٝس٫ س٫ٖ٧ ُحث٦ٞح ؤ٧ س٬ٔخ ؤ٧ ٠فى ٠٧ٌِٟ ٥ـ٣ جأللف س٬ِم سػز ؾً جٝٗٚف يا١٠ جل  
 ر١٧٬ٞ٠ ٬ٖٚف دل ال ٬ظؿ١٧ جًِٝحٟ جٜٝح٫ٖ ٠٠ح ؿَٖ ج٢ٝلحء ٫ٖ جٝف٬ٕ ٠ِٞٝل ٫ٖ جأل٠ُحل جٝناحٙ 

٠َ ٖح٠ِٝل ١٠ ؤظل ٧ٙز ٦٠٧٬ٟ ٧ؤودغ ػ٘ ج٠ٝفؤذ ٫ٖ ج٠ِٝل ٧٥ ٧٢ُج١ ٜٝفج٠س٦ح ٧ٜفج٠ر ج٠ٝظس
١ جٝؿ٧ٝر سفجظِز ١ُ ؿ٧ف٥ح ٫ٖ س١٬ٜ٠ ج٧٠ٝج١٬٢ً ٦٢٠٧ٟ ج٢ٝلحء ٫ٖ ؤال اػ٘ ٧٧جظخ ٧نفٕ 

 ر٠٠حفل٤ ٥ـج جٝػ٘ ٠ٌِٖٟ ج٢ٝلحء جٝف٬ٗ٬حز ١ٞ٠ِ٬ ؤ٠ُحال ٬ٓف ٢٠س٠ٌر ٧٠٧ل٬٠ر ٫ٖ جٝقفجُا 
٧جز ٧ال سٚا٧ٟ  ج٧٠٧جلٟ جٝػوحؿ ٠صل ظ٠َ  ج١ًٚٝ ٧ج٬ٝحل١٬٠ ٧ظ٠َ ص٠حف ج٧٠ٝجٝغ ٧جٝؾياف 

٧ٝياَ ٧ٙجُاؿ    ر٪ ؿ٧ف ٧ٝقجفذ ج٧ٚٝ٪ جِٝح٠ٞؤ٪ ؿ٧ف ل٧جء فلٟ جٝل٬حلر جِٝح٠ر ج٧ دإ رجٝؿ٧ٝ
١٠ ٙح١٧٢ ج٠ِٝل  ٢26ٕ ج٠ٝحؿ٣ ؤ٧ج٢٠ٝحظٟ ٧ج٠ٝػحظف ٧ج٠ٝٚح٧الز فٟٓ  رجٝسن٬ٔل ٠ِٝحل جٝقفجُ

١ جٝػو٧ل ؤال ا ر١٠ جٝؿ٧ٝ ر١ ٥ـج ج٠ِٝل ٬ٝك سفٖح ٧ال ٢٠ػؤفٟٓ  2003ٝل٢ر  12ج٧٠ٝػؿ فٟٙ 
 . ٬ر ؤودغ ػ٠ٞح ٝؿ٪ ج٠ٝوف١٬٬ ٫ُٞ ٖفو٤ ٠ُل ػ٬ٚٚ
ل٧٢جز ٝاللسٔالل ١٠ ٙدل ٠ٚح٫ٝ٧ جأل٢ٗحف ػ٬ش ٬لس١٧ٝ٧ ٫ُٞ ظاقء   ٬٧7سِفى جألًٗحل ١٠ 
٧سؿ٧٥ف ػاحٝس٦ٟ   رؤوال ٧سِفي٦ٟ ٝظفجثٟ جٝسػفم ٧جأل٠فجى ج٢ٝٗل٬ ر١٠ ؤظ٧ف٥ٟ ج٢٠ٝؾٗي

ح٠الز ٖا٫  جٝوػ٬ر ٢ح٬٥ٛ ١ُ جفسٗحٍ ٢لدر جٝظف٠٬ر د٦٢٬ٟ ٠ٜح سسِفى ج٢ٝلحء جٝف٬ٗ٬حز ٧جِٝا 
جٝقفج٤ُ ٝٞس٬٬٠ق ٫ٖ جألظف د٦٢٬ح ٧د١٬ جٝفظل ٫٦ٖ سػول ٫ُٞ ؤظف ؤٙل ٠ا١ ؤظاف جٝفظال    

ظف٥اح ٠صال   ؤوػحخ ج٠ٝقجفٍ ٫ُٞ جٝفظحل ال٢ؾٗاحى  ؤ٧س٢حٖك جٝفظل ٫ٖ ج٠ِٝل ٬٧ٗي٦ٞح 
ِ  ًح٧ال سفٖ ًح٧ال نفٖ ًح٧ال ٧جظد ًحٖح٠ِٝل ٟٝ ٬ِؿ ػٚ،جألًٗحل س٠ح٠ح  سؾياَ ِٝٞافى    ردل لاٞ

٠وف٪ جٝس٬ِك ٧ال جٝلاز  ٧جًٝٞخ ٧نٜفج ٝدف٢ح٠ط جٝل٬ؿ جٝفث٬ك جٝـ٪ ٟٝ ٬ل٠َ ٤٢ُ جٝٗالع جٝ
٬ق ٫ٖ جٝؿ٬ٞ٥ق دل ٢نح٥ؿ٣ ٫ٖ جٝس٬ٞٗق٢٧٬حز ٢٧ل٠َ ٤٢ُ ٫ٖ جٝفجؿ٥٧٬حز ٧ال ٠ٞ٢ل٤ جال ٠فد٬ر ج٠ِٝ

 ٫ٖ جألػالٟ  
٫ ٧٬ٟ ج٠ِٝال جٝػٚٞا٫   ٖ ًحظ٦٬٢ 15ظف ؤ٫ُٞ  ر٫ٖٗ ٢ٗك ج٧ٝٙز جٝـ٪ سػول ٤٬ٖ ج٠ٝفؤذ جٝف٬ٗ٬

١٧٬ٞ٠ ظ٬٢ا٤  جٝج٬٧ًٝل ٬ػول ٤٬ٖ ٠لسنحف٧ ج٧ٝقفجء ٬ٝ٧ك ج٧ٝقفجء ٫ُٞ ٠دحْٝ سظح٧ق ٢وٕ 
ال ١٧٠٧ٚ٬ د٦ح ٥٧ٟ ٬ػو١٧ٞ ٫ُٞ ف٧جسخ ؤيِحٕ ؤياِحٕ ٠اح    ر٠ُحل ٬٠٥٧ؤن٦ف٬ح ٫ُٞ 

ػ٠ؿ ج٢ٝظحف جٝـ٪ فواؿ ُاؿؿ ٠ُاحل    ؤ٬ػول ٤٬ُٞ جٝفث٬ك ؤ٧دح٠ح  ٫ُٞ ػؿ سِد٬ف جٝؿٜس٧ف 
ظ٧ف٥ٟ ؤ١٧٬ٞ٠ ُح٠ل ٬سٚحي٫ ٠لسنحف٧ ج٧ٝقفجء يِٕ  ٠22وف د٠ح ٬ق٬ؿ ٫ُٞ ج٬٠٧٬ٝر ٫ٖ 

 .٠ظس١٬ِ٠ ٖإ١٬ دف٢ح٠ط جٝفث٬ك ١٠ ٥ـج جٝٗالع جٝس٬ِك  
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١٠ ػظٟ ج٠ِٝحٝر جٝف٤٬ٗ٬ ؿجؾل ٖثر %   ٢38لد٤ سق٬ؿ ٫ُٞ  رس٠صل ج٢ٝلحء جِٝح٠الز ٫ٖ جٝقفجُ
٥٧ا٫ جٝٗثار   ( ٬ل ٧ج٬٠٧٬ٝر ُح٠الز جٝسفجػ)  ر٠سفػٞ رٖإٜصف ٢٥٧حٛ ٠ُحٝ رل٢ 16ل١ ج٠ِٝل 

والع جالٙسوحؿ٪ أل١ ٠ٌِٟ ٠ُحٝر ج٢ٝلحء ٧ج٠ٝفؤذ جٝف٬ٗ٬ر ٖا٫  ج٢٠ٝل٬ر ٫ٖ دفج٠ط جٝس٬٠٢ر ٧جإل
ًحف ا٬ٓف ٧ٌ٢٠فذ ٬ٓ٧ف ٠إظ٧فذ ٫ٖ  رجٝػ٬ٞٚر ٧ج٢٠ٝق٬ٝر ج٠ٝؾس٤ٗٞ ؿجث٠ح ٠ُحٝ رجأل٢نًر جٝقفج٬ُ

٠ٞٝافؤذ جٝف٬ٗ٬ار ٬٧سِافى    جأللفذ دحُسدحف ٥ـج ج٠ِٝل ؤػؿ جألؿ٧جف جالظس٠ح٬ُر ٧جالٙسوحؿ٬ر 
٧جأل٠ُحل جٝػ٬ٞٚر ٝٞسنفؿ  ٧جاللسٔالل ٧جٝسٜٗٛ جأللف٪ ٥٧ا٫   ر١ ٫ٖ جٝقفج٧ُجألًٗحل جِٝح٠ٞ

 .    رؤؾًف ج٧ٌٝج٥ف جالظس٠ح٬ُر جٝف٬ٗ٬
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ل َالىشبء الؾبهميو في  الريفاألَظبػ الشيبشيج َاالكخضبديج لألعفب-راتؾًب
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 ر٧جٝسٚح٬ٝؿ س٢٠َ ٠ُل جألًٗحل ٧ج٢ٝلحء ٫ٖ ج٠ٝظحل جٝل٬حل٫ ٠٧ٌِٟ جأللف جٝف٠٬ٗ٬حقجٝز جِٝحؿجز 
سفٖى ٠ُل ج٠ٝفؤذ ؤ٧ جألًٗحل ٫ٖ جٝل٬حلر فٟٓ ػفو٦ٟ ُٞا٫ ؾف٧ظ٦اح ٠ِٞٝال جٝػٚٞا٫     

ظدحف جإل٢حش ؿ١٧ جٝاـ٧ٜف ُٞا٫   ب١ دِى جأللف س٧ٟٚ دادل  رؤ٠ُحل جٝٗالػ ٧ظ٧َ٬٠ج٧٠ٝل٫٠ 
جٝل٬حل٬ر ٧ال سظؿ ٝألػقجخ ؤ٪ سإص٬ف  رػف٠ح٦٢ح ١٠ ج٠ٝنحفُٜؿٟ جاللس٠فجف ٫ٖ ٠فجػل جٝس٬ِٟٞ ٧

 ر٧جٝؿ٬ٝل ٧٥ سؿ٫٢ ٠نحفٜر ج٠ٝفؤذ جٝف٬ٗ٬ ر٫ٖ جٝف٬ٕ ٫ُٞ ٢لدر ج٠ٝنحفٜر جٝل٬حل٬ر ٠ٞٝفؤذ جٝف٬ٗ٬
جألػقجخ ٧ج٢سنحف جأل٬٠ر ٧ُؿٟ ج٫ُ٧ٝ جٝل٬حل٫ ٧جٝٚح٫٢٧٢ ٬٧ٜٗا٫   ر٫ٖ جٝػ٬حذ جِٝح٠ر ٧ُي٬٧

 ً ػ٧ٚ٘ جٝػ٬حذ ٧جال٠ٔ٢حك ٫ٖ جٝدػش ١ُ ٠ٚٝر ج٬ِٝم ٝٞدِؿجٝٗٚف ٧ُؿٟ جٝٚؿفذ ٫ُٞ س٬ٖ٧ف ؤدل
١ س٬٬ٔف ج٧ٝجَٙ جٝف٫ٗ٬ ج٠ِٝحم ج٧ ١  ٟٝ ٬لس٧ِ٬ًج ػس٫ ج٭١ُ جٝل٬حل٤ ٧ًُح ٧ٜف٥ح ٖحٝل٬حل٬

ػس٫ سػل٤٢٬ ػس٫ ١ٜ٠٬ ػى ج٢ٝلحء جٝف٬ٗ٬حز ٫ُٞ ج٠ٝنحفٜر ٧ج١ ٜح١ ٬سٟ جلسٔال٦ٟٝ ٜٜسال  
 رجٝس٫ ال س٠صل ج٠ٝفؤذ ٦٬ٖاح ؤ٬ا   ر٬ٞر ؤ٧ جٝدف٠ٝح٫ٖ٬٢ جٝف٬ٕ ل٧جء ٫ٖ جال٢سؾحدحز ج٠ٝػ رسو٬٧س٬

٢لدر ٫ٖ جِٝي٬٧ر ؤ٧ ػس٫ ٠ظفؿ جٝسفن٬غ ٧سإس٫ جٝٚف٪ ٧جألف٬حٕ ٫ٖ ٠ئؾفذ ٢لخ جٝس٠ص٬ال  
 ر٠ٞٝفؤذ ٫ٖ ج٠ٝظحٝك ج٠ٝػ٬ٞر ؤ٧ ج٬٢ٝحد٬ر ؤ٧ ُي٬٧ر جألػقجخ ٧ج٢ٝٚحدحز ٧ٜل ـٝٛ دلدخ جٝلاٞد٬ 

 .٧ُؿٟ ج٫ُ٧ٝ ٧ُؿٟ جال٥س٠حٟ دحٝف٬ٕ ٠٧٠ُح ٧دح٢ٝلحء ٫ُٞ ٧ظ٤ جٝؾو٧ه  ذ٧جٝال٠دحال
٢لح١ ٧جٝس٬٠٢ر ٧جٝػل ٧٥س٬ِٗل ؿ٧ف ٠ٌ٢٠حز ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝؿ٫٢ ج٬٢ِ٠ٝر دحٝؿ٧٠٬ٙفج٬ًر ٧ػ٧ٚ٘ جإل 

٧جٝس٧ظ٤  ٢ػ٧ س٬٧ًف ج٠ٝظس٠َ جٝف٫ٗ٬ ٧ٜـٝٛ ٝس٬٧ًف ٧٦ٗ٠ٟ جٝسِح٬٢٧حز جٝقفج٬ُار  ٧س٦ٞ٬ِٗاح   
١ ؤ٬ر ؿجؾل جٝف٬ٕ ٧سػل١٬ ٌف٧ٕ ج٬ِ٠ٝنر ٢ٞٝلحء ٧جألًٗحل ؾحور ٢٧نحء ج٠ٌ٢٠ٝحز ج٢ٝٚحدا٧

جألًٗحل ٫ٖ ٠وف ٧جٝس٫  رظ٠ح٫ٝ ٠ُحٝا١٠ %  ٫ٝ78 اجؿز ٢لدس٦ح ق٠ُحٝر جألًٗحل ٫ٖ جٝف٬ٕ 
سٚؿف دصالصر ٠ال١٬٬ ًٗل ٠وف٪ ٦٠ٌِ٠٧ٟ ؤًٗحل سفجػ٬ل ٬سِفي١٧ ٠ٞٝا٧ز ٖا٫ ػا٧جؿش    

٠ح د١٬ ٙس٬ل ٧ظف٬غ ٧ٙد٤ٞ ػحؿش ًف٬ا٘   ٣ًٗال ٧ٖسح 46ل٠ح٤٬ٞ٬ُ فجع جًٝف٘ ٫ٖٗ ًف٬٘ جإل
 ر٢٥٧حٛ ؤٜصف ١٠ ١٧٬ٞ٠ ًٗل ٠واف٪ ٬لاس١٧ٞٔ ٖا٫ ج٠ِٝحٝا     ًٗاًل 41ج٧٬ٟٗٝ ٜح١ يػ٬س٤ 

٬حٟ ٫ٖ جأللد٧ٍ ٖا٫  ؤ ر٬٠٧٬ح ٧لدِ رلحُ 11ج٧٠ٝل٬٠ر ٫ٖ ظ٠َ ج١ًٚٝ ٧ظ٠َ جٝص٠حف ١٧ٞ٠ِ٬٧ 
حء ٫ٖ ظ٠َ  ٫ٖ جٝنس رؿفظ ٠16ث٬٧ر ٫ٖ جٝو٬ٕ ٫ٖ ظ٠َ ج١ًٚٝ  ٧  رؿفظ 40ؿفظحز ػفجف٣ 

ص٠حف جٝدفسٚحل ٧جٝٗس٬حز جٝو٬ٔفجز ٬سِفي١ ٝاللسٔالل ١٠ ظح٢خ جٝسظحف ٠٧ٚاح٫ٝ٧ جأل٢ٗاحف   
 ر٧جٝػل ٧٥ ٧يَ سنف٬ِحز سػفٟ ٠ُحٝر جألًٗحل ٧سػل١ ١٠ ٌف٧ٕ ٠ُحٝر ج٠ٝافؤذ جٝف٬ٗ٬ا  
 ر٧٧يَ ل٬حلحز سػؿ ١٠ ٌح٥فذ جٝٗٚف ٧جٝٚيحء ٫ُٞ ج٠ٝنحٜل جٝس٫ س٧جظ٤ ٠ُحٝر ج٠ٝفؤذ جٝف٬ٗ٬

ل ٫ٖ جٝف٬ٕ ٫٥٧ جٝسلفخ ١٠ جٝس٬ِٟٞ ٧جأل٬٠ر ٧يِٕ صٚر ج٠ٝافؤذ جٝف٬ٗ٬ا٤ د٢ٗلا٦ح    ٧جألًٗح
٧جٝدًحٝر ٧يِٕ جٝؾؿ٠حز جٝوػ٬ر ٧جٝس٬ِٟٞ ٧ج٢ٌٝفذ جٝؿ٬٢٧ر ١٠ ج٠ٝظس٠َ ٧جٝؾ٧ٕ ١٠ ٢ٌافذ  

٠٥حل جٝؿ٧ٝر ٝٞس٬٠٢ر ا٫ٖ جٝس٬٠٢ر ٧ ١ج٠ٝظس٠َ ٧ُؿٟ ػو٧ل جألًٗحل ٧ج٢ٝلحء جٝف٬ٗ٬حز ٫ُٞ ػ٦ٚ
٫ٝ اؿ٪ ؤظ٧ف ج٠ِٝحٝر جٝقفج٬ُر ٠٠ح ؤ٦ح دسػل١٬ ٌف٧ٕ ج٠ِٝل ٫ٖ جٝف٬ٕ ٧جٝف٬ٗ٬ر ٧ُؿٟ ج٥س٠ح٠

ُؿٟ جلسٚفجف ٖفه ج٠ِٝل ٧ج٢سنحف ج٠ِٝحٝر ج٧٠ٝل٬٠ر ٠٧ح٬وحػد٦ح ١٠ ج٢ؾٗحى ٖا٫ جألظا٧ف   
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٧ق٬حؿذ لحُحز ج٠ِٝل ٧سؿ٫٢ ٠لس٧٪ ج٬ِ٠ٝن٤ ٧ل٧ء جٝسٔـ٬ر جٝس٫ سلدخ جأل٠فجى ج٢٠ٝسنفذ ٫ٖ 
جألًٗحل ٫ٖ ظ٠َ ٠ػوا٧ل ج٬ٝحلا١٬٠ ٧ج٠ًٝحٝدار     رً د٠ِحٝجٝف٬ٕ ٠صل جأل٬٠٬٢ح ٧جٝلل ج٠ٝفسد

دسنف٬ِحز جظس٠ح٬ُر ؤٜصف ٖح٤٬ُٞ ٝػ٠ح٤٬ جٝٗٚفجء ٧ س٬ٖ٧ف جٝسإ١٬٠ جالظس٠ح٫ُ ٧جٝسإ١٬٠ جٝواػ٫  
١ سن٠ل ٠ٌٞر جٝسإ١٬٠ جإلظس٠ح٫ُ ٧جٝسإ١٬٠ جٝوػ٫ ظ٬٠َ جِٝاح١٬ٞ٠ ٖا٫ جًٝٚاحٍ جٝف٬ٗا٫     ؤ٧

ُحؿذ ساإ٦ٞ٬٥ٟ  اٝػؿ ١٠ سلفد٦ٟ ١٠ جٝس٬ِٟٞ ٧جألًٗحل ٧ج ر٧جٝقفج٫ُ ٧جٝٚيحء ٫ُٞ ٌح٥فذ ٠ُحٝ
أل١ جٝسِاؿ٬ل   96ٝل٢ر  12ُحؿذ ج٢ٌٝف ٫ٖ ٙح١٧٢ جًٝٗل فٟٙ اؿ٠حظ٦ٟ ٫ٖ ج٬ٞ٠ِٝر جٝس٬٠٬ِٞر ٧ا٧

جألًٗحل ٫ٖ جٝف٬ٕ  ٧ال  رٟٝ ٧٬جظ٤ ٠ن٤ٜٞ ٠ُحٝ 2008ٝل٤٢  126ج٦ٝق٬ل جٝـ٪ س٢ح٤ٝ٧ دحٝٚح١٧٢ 
٠ل ٧ٜل جٝسنف٬ِحز ال سوخ ٖا٫ واحٝغ   ٫ُٞ ٠ؾحٝٗس٤ ؤ٧ ٠ؾحٝٗر ٙح١٧٢ جِٝ ر٧ُٚد ر٧ظؿ ؤ٬س

ال د٢ناف  اجٝٗٚفجء ٧جٝػل جٝنح٠ل ٧٥ جٝؿ٠٬ٚفج٬ًر ٧جٝس٬٬ٔف جٝنح٠ل ٢ٌٞٝحٟ جٝل٬حل٫ ١ٝ٧ ٬سٟ ـٝٛ 
جٝلٞد٬ر ٧٦٢ٞٝى  رج٫ُ٧ٝ جٝل٬حل٫ ٧جٝٚح٫٢٧٢ ٫ٖ جٝف٬ٕ ٧جٝسؾٞه ١٠ جِٝحؿجز ٧جٝسٚح٬ٝؿ ٧جٝصٚحٖ

جٝٗظا٧ذ جٜٝد٬افذ دا١٬     رقجٝا٧ ٢٧لحءظس٠َ ج٠ٝوف٪ فظحال ٧ؤًٗحال دح٠ٝظس٠َ جٝف٫ٗ٬ دل دح٠ٝ
جأل٬٢ٓحء ٧جٝٗٚفجء جٝس٫ ؤػؿص٦ح ج٢ٌٝحٟ ٧س٬ِٗل ؿ٧ف جٝظ٬ِ٠حز جأل٬ٞ٥ر ٖا٫ ج٦٢ٝا٧ى داحٝف٬ٕ    

 .ج٠ٝوف٪ 
ج٧٠ٝي٧ٍ ٬ػسحض ٠ٝق٬ؿ ١٠ جٝؿفجلحز أل١ ػظٟ جٌٝح٥ف٣ ٜد٬ف ٠٧ؾ٬إ ٧سياحٖف جٝظ٦ا٧ؿ    

ال ١٠ اٝألًٗحل ٧ج٢ٝلحء  ٬رر جٝف٧ًٞ٠ٗ٬خ ٝسػل١٬ ٌف٧ٕ ج٠ِٝل  ١ٝ٧ ٬سٟ جال٥س٠حٟ د٦ـ٣ ج٠ِٝحٝ
دنٜل ظؿ٪  ٧٧ي٦ِح ُٞا٫ ؾف٬ًار    رؾالل سد٫٢ ٠ئللحز ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝؿ٫٢ ٝٞٚيح٬ح جٝف٬ٗ٬

جٝو٬ٔفذ  رجٝس٬٠٢ر ٧٧يَ دفج٠ط ٧ل٬حلحز ٧٦٢ٞٝى دحٝف٬ٕ ج٠ٝوف٪ ٧جٝٗالع جٝو٬ٔف ٧جٝٗالػ
ؤوػحخ ؤٙؿٟ ػيحفذ ُف٦ٖح جٝسحف٬ؽ ٖإ٧ل ١٠ قفٍ ٧ؤ٧ل ١٠ ػوؿ ٫ُٞ ٧ظ٤ جألفى  ٥ا٧  

ٖظؿ٪ ٜح١ ٖالػح ١٠ ٖثر ج٠ٝػفجش ٫٢٠ُٞ ن٧٠ؼ جٝن٠ك  رٗالع  ج٠ٝوف٪ ٧جٝٗالػر ج٠ٝوف٬جٝ
 . ٙدل ٙفجءذ جٜٝسخ 

 
                     

 
 
 
 
 
 

 َخَضيبح  هالدغبح خخبهيج: خبهشًب                
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١٠ ج٨٧ٚٝ جِٝح٠ٞر ُٞا٩  % ١٧٬ٞ٠40 ُح٠ل، ٠٬ص١٧ٞ  450 ٢ػ٧ ر٬دْٞ ُؿؿ ٠ُحل جٝقفجُ

٧س٠صل ج٢ٝلحء جِٝح٠الز ٫ٖ جٝقفجُار  . ٧جِٝؿؿ ٫ٖ جقؿ٬حؿ ٫ٖ ٠ٌِٟ ؤ٢ػحء جِٝحٟٝ ٟ،جِٝح٠ٝلس٨٧ 
٧سفسَٗ ٥ـ٣ ج٢ٝلدر ٫ٖ ؤ٠ف٬ٜح جٝالس٬٢٬ر ٫ٖ جٝف٬ٕ ١٠ ج٧ٚٝذ جِٝح٠ٞر ج٠ٝإظ٧فذ  %30 ا٩ٝ ١٠20 

ًدٚح ٝسٚف٬اف  ) ،٠ٜح سقؿجؿ ؤُؿجؿ١٥ ٫ٖ ٠ٌِٟ ؤ٢ػحء جِٝحٟٝ %٢٠٧40ًٚر جٝدػف جٜٝحف٬د٫ ا٩ٝ 
 ١٠ ؤٖٚف ٖثحز رنٛ ٫ٖ ؤ١ ٠ُحل جٝقفجُ ٧ال .(2007جٝٗح٧ ُحٟ ٠ٌ٢٠ر ج٠ِٝل جٝؿ٬ٝ٧ر ٠ٌ٢٠٧ر 
١٠  % ٫ٖ٧60 دٞؿج١ ٜص٬فذ ٬ِح٫٢ ؤٜصف ١٠  .جٝٔـجث٫جٝوػ٫ ٧ج٢ِؿج٠ًح ٝأل١٠  ٧ٟؤٜصف٥ ج٠ِٝحل

ج٠ٌ٢٠ٝر ٬ٓف  ١٠ جأل٠ُحل جأل٠ُحل جٝف٬ٗ٬ر ٧جٝقفج٬ُر دف ؤٓٞخ٧سِس. ١٠ جٝٗٚف ر٠ُحل جٝقفجُ
س٬٠٬ٌ٢ح ٧ٙح٬٢٧٢اح ٖا٫    ٠ِسفٕ د٤ ٬ٓف ر ١٧ٞ٠ِ٬ ٫ٖ ًٙحٍد٩٢ِ٠ ؤ١ ٠ُحل جٝقفجُ (فل٬٠رجٝ)

 .ػ٠ح٬ر د٧٠ظخ جألًف جٝٚح٬٢٧٢ر ٧جٝس٬٠٬ٌ٢ر رس٠سَ دإ٬٬ ٧ال ؤٓٞخ دٞؿج١ جِٝحٟٝ،

سظاح٧ق  س ر٢لاد د ٫ٖ ٠وف ٚؿف جإلػوحث٬حز جٝفل٬٠ر ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٫ٖ ًٙحٍ جٝقفجُرس٧
٠ا١ ظ٠ٞار   % 30.3 ػ٧ج٫ٝٝقفجُر جألظفجء ، ٬٧نٜل ٠ُحل ج%(٢57ػ٧ )٢وٕ ٧ٙذ ج٠ِٝل 

 ػ٧ج٫ٝ ا٧٩ٝ .١٠1997 ظ٠ٞر جِٝح١٬ٞ٠ ٫ٖ جٝف٬ٕ ٫ٖ ل٢ر  49.3 ػ٧ج٫ٝجِٝح١٬ٞ٠ ٫ٖ ٠وف، ٧
  .2008ل٢ر ٫ٖ  ١٠ جِٝح١٬ٞ٠ ٫ٖ جٝف٬ٕ %48.2جِٝح١٬ٞ٠، ٧  ٫ٝحظ٠ا١٠ % 31

 :ٌف٧ٕ ٠ُل ٬ٓف ا٢لح٬٢ر
, جإل٢لاح٬٢ر  جٝػياحفذ و٢َ  جٜسنحٕ جٝقفجُر ٧جؾسفج٦ُح ؾ٧ًذ ٜد٬فذ ٫ٖ لد٬ل ٜح١ٝٚؿ 

جًٝد٬ِار ٠ا١    ٧ٙ٨ جٝـ٪ ٦٬ؿٕ ا٩ٝ جٝل٬ًفذ ٩ُٞ ٠ِلجٝ" ٫٥جٝقفجُر ٫ٖ دِى جٝسِف٬ٗحز ٧
 ".٧ػ٧٬ج٬٢ر سلؿ ػحظر جإل٢لح١ ٢دحس٬ر ظل ا٢سحض ٠ػحو٬لؤ

جِٝؿ٬ؿ ١٠  ا٩ٝ ر،ؤص٢حء لحُحز ٦ٞ٠ُٟ ج٬٧ًٝٞ ،ًٙحٍ جٝقفجُر ٬٧٫ٖسِفى ظ٧٦٠ف ج٠ِٝحل 
٧جالظس٠ح٫ُ دل  ٧ج٢ٝٗل٫ جٝدؿ٫٢ج٠ٝؾحًف جٝد٬ث٬ر جٝس٫ سئصف ٩ُٞ وػس٦ٟ ٧ؤؿجث٦ٟ ٩ُٞ ج٠ٝلس٨٧ 

ؤدلً ٧ٙجُاؿ جٝلاال٠ر ٧جٝواػر ج٬٢٦٠ٝسا١٬، ػ٬اش       دلخ د٬ثحز ج٠ِٝل جٝٚحل٬ر جٝس٫ سٗسٚؿ
ج٠ِٝال ٖا٫   ٧ٜاـٝٛ   ،٦ُحج٧٢إج٠ٝد٬ؿجز دجألل٠ؿذ ٧٧ ٔدحف٠ُحل جٝقفجُر ٝألسفدر ٧جٝ ٬سِفى
 ،جٝػفجف٬ر جزجإل٠ٓحء٧سِفى ج٠ِٝحل ا٩ٝ  ًفحؾسػ٠ل جٜٝص٬ف ١٠ ج٠ٝ ػفجفذ ٧ف٧ًدر ؿفظحز
جٝسِافى   ا٩ٝايحٖر  .جٝسِفى ألنِر جٝن٠ك ج٠ٝدحنفذ جٝس٫ س٢سط ١ُ جٝن٠ك حزيفد٧ا٩ٝ 

سو٬خ جِٝاح١٬ٞ٠   جٝس٠٫فجى جألٜـٝٛ ٜٝص٬ف ١٠ ٧، ٬ٞ٬ًٗٞحز١٠ جٝسِفى ٠ٝؾحًف د٧ٝ٧٬ظ٬ر ٝ
١ جإلػلحك دحالٓسفجخ ُس٢سط  جٝس٫ ج٠ٝؾحًف ج٢ٝٗل٬ر ٧جالظس٠ح٬ُردؾالٕ . ًٙحٍ جٝقفجُر ٫ٖ

 جٝـ١٬ ٢٬س١٧ٞٚ ١٠ ٠ُل ا٩ٝ آؾف، ١ُ٧ ٠ُحل جٝسفجػ٬ل ٧جإلظفجءد١٬ ٧ُؿٟ جاللسٚفجف ٧ؾحور 
ٌل سٗاحٟٙ   ٢ٗل٦ح ٧٫ُٖؿٟ ظؿ٨٧ جٝػ٬حذ دِؿٟ جأل٠ح١ ٧ٖٚؿج١ جٝصٚر ٫ٖ ج٠ٝلسٚدل، دل  جإلػلحك

٠ؾاحًف  ٢ح٢٬٥ح ُا١  . ٥ئالء ج٠ِٝحلجٝس٫ ٬سِفى ٦ٝح ؿ٬ر جأل٧يحٍ جالظس٠ح٬ُر ٧جالٙسوحل٧ء 
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ص٢حء ٢ٚل ج٠ِٝحل ٧ؾحور ٠ُحل جٝسفجػ٬ل ؤ٧ سٞاٛ  ؤل٧جء ٜح٢ز ػ٧جؿش جًٝف٘ )ج٠ِٝل ػ٧جؿش 
 ،٢ٗك٩ُٞ جٝ جصفؤ٧ حا٬ال٠ ٠ؾحًفؤٜصف جٝ ٫، ٥٧(الز جٝقفجُرج٭جٝػ٧جؿش ج٢ٝحسظر ١ُ جلسؾؿجٟ 

 ػ٬حسا٤ ؤ٧  ١٠ ظلؿ٣ ًج٬ؾلف ظقء ٙؿ دل ًٚػ٬ش ال ٬ؾلف جِٝح٠ل ٦٬ٖح ٤ٞ٠ُ ٠٧وؿف فق٤ٙ ٖ
 . ٦ٜٞح

ل٧ٕ  ،٠ُحل جٝقفجُر ٩ُٞ س٦ُ٧٢ٟ ح٬ػول ٦٬ُٞ جٝس٫ يِٕ جألظ٧ف ـٝٛا٩ٝ ٧ٝ٧ ؤي٢ٗح 
ٌف٧ٕ ج٠ِٝل جٝٚحل٬ر جٝس٫ ١٧ٞ٠ِ٬ ٦٬ٖح س٦ؿؿ جلس٠فجف٥ٟ ٫ٖ جٝٚؿفذ ٩ُٞ ج٠ِٝل ٧ٜلخ  ١ؤ٢ظؿ 

١٠ ٠ُل ٬ٗسٚؿ ٜل ٠ِح٬٬ف ج٠ِٝل جٝالث٘، جفسي٧ج د٤ ٙلفج سػز ئً ج٧ِٝق ٧جٝػحظر  جٝفق٘،
جٝؿؾل ٠٧ؾاحًف  ٫ٖ ؾؿ٠حز ٧ج٢ؾٗحى  ٧ءلٝلؿ ف٦ٚ٠ٟ ٧ف٠٘ ؤًٗح٦ٟٝ، فٟٓ ٠ح ٬ػس٤٬٧ ١٠ 

ٖٚاؿج١  ٧ ج٠ِٝال ٧ ٩ٞ جٜٝلخس٧ٕٙ ١ُ جٝٚؿفذ ُسػ٠ل ٫ٖ ٜل ٝػٌر جٝس٦ؿ٬ؿ دحٝ ٠ف٧ُر، ٠ُل
  .٦٬ٞح٬ػو١٧ٞ ُ جٝس٫ج٬ٞٚٝٞر  ظ٦٬٢حزجٝ
 : ٫٥ ،لس٢ؿ ج٠ِٝل جٝالث٘ ا٩ٝ ؤفدَ فٜحثق ظ٥٧ف٬ر٬٧

 ج٠ٝدحؿة ٧جٝػ٧ٚ٘ جأللحل٬ر ٫ٖ ج٠ِٝل ٠٧ِح٬٬ف ج٠ِٝل جٝؿ٬ٝ٧ر؛  -1
  ؛جِٝحؿل جٜٝح٫ٖ ٧جٝؿؾلجٝظ٬ؿ ٖفه ج٠ِٝل  -2
 ٧جٝي٠ح١ جالظس٠ح٫ُ؛  جالظس٠ح٬ُر جٝػ٠ح٬ر -3
 . جٝػ٧جف جالظس٠ح٫ُ ٠٧دؿؤ جٝصالص٬ر -4

٬ٓف جًٝٚحٍ ٢ٌٟ ٫ٖ٠٧ جًٝٚحٍ جٝ ،، فظحاًل ٢٧لحًءحظ٬٠ِجأل٥ؿجٕ ٩ُٞ ج٠ِّٝحل  ٧س٢ًد٘ ٥ـ٣
ؤٜاح١ ٦ٞ٠ُاٟ ٖا٫    ٧ل٧جء ، ؤ٢ٗل٦ٟ ػلحخٝؤٜح٧٢ج ٠ُّحاًل ٠إظ٧ف١٬ ؤٟ ١٧ٞ٠ِ٬ ل٧جء . ٠ٌٟ٢جٝ

 .نحفٍج٠ٝوح٢َ ؤ٧ ج٠ٜٝحسخ، ٫ٖ ج٢٠ٝقل ؤ٧ ٫ٖ جٝ جٝػ٧ٚل ؤ٧
ج٧ٝجلاِر  ِٝل ٥ـج ٠ح ٬ظِل س٬ٜٗف٢ح ٫ٖ ػ٧ٚ٘ ٠ُحل جٝقفجُر، ٬سلَ ٝٞس٬ٜٗف ٫ٖ ػٚا٦ٙ٧ٟ  

٠ِٜحل ٖػلخ دل ٜدنف ؤ٬يح ٫ٖ جأللحك ٬لػ١٧ٚ ػ٧ٚ٘ جإل٢لح١ ٜح٠ٞار، ؤ٪   جٝنح٠ٞر، ٬ٝل٧ج
 .دنفج ٠ُ٧حال ؤ٢٢ح ٢دػش ٫ٖ ػ٦ٙ٧ٟٚ

 :ػ٧ٚ٘ جإل٢لح١
ا٢لح١، ٧جٝس٫ ال ١ٜ٠٬ ٢ٞٝاحك جِٝا٬م   ٜل ػ٧ٚ٘ جإل٢لح١ ٫٥ ٠ظ٧٠ُر جٝػ٧ٚ٘ جٝٞو٬ٚر د

 . جٝس٠سَ د٦ح دٜفج٠ر دؿ١٧
ٝساقجٟ  جال٠ح٬ُر ٧ل٬حل٬ر ٠٧ؿ٬٢ر ٧صٚح٬ٖر، سٚاَ ُٞا٩ جٝاؿ٧ل    ػ٧ٚ٘ جٙسوحؿ٬ر ٧جظس٫٥٧ 

 .ح ٜٝحٖر ج٧٠ٝج٧١٬٢ًػ٠ح٬س٦ ٦حجػسفج٠س٬ٖ٧ف٥ح ٧سِق٬ق٥ح ٧د
أل٪ لدخ ٠ٖح ٫ٖ ـٝٛ جؾسالٕ س٬٬٠ق ٠٬ٖح د٦٢٬ٟ  ٢حك د٬ٔف٩٥٧ ػ٧ٚ٘ ٬ٞقٟ س٧جٖف٥ح ٜٝل جٝ

ػ٧ٚ٘ ٠سٜح٠ٞر ٬ٓ٧اف  ٫٥٧  .ؤ٧ جٝظ٢ك ؤ٧ ج٬ِٚٝؿذ ؤ٧ جٝؿ١٬ ؤ٧ جٝصف٧ذ ؤ٧ جٝفؤ٪ جٝل٬حل٫ ج١٧ٞٝ
 .جٝػ٘ ٫ٖ جٝػ٬حذ، ٧جأل٠ح١، ٧ج٠ِٝح٠ٞر جإل٢لح٬٢ر-1 :ٙحدٞر ٝٞسظقئ، ٦٢٠٧ح

 .جٝػ٘ ٫ٖ ج٠ٝلح٧جذ -2
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 .جٝػ٘ ٫ٖ جٝسػفف ١٠ جٝٗٚف ١٠٧ جٝؾ٧ٕ-3

 .جٝػ٘ ٫ٖ ج٬ٜٞ٠ٝر جٝؾحور ٠٠٧حفلر ج٢ٝنحً جالٙسوحؿ٪-4

٬فسي٤٬  ٜٝل نؾه جٝػ٘ ٫ٖ ؤ١ سسحع ٤ٝ ٖفور ٜلخ فق٤ٙ ١٠ ٠ُل ٬ؾسحف٣ ؤ٧-5
 . ٧جٝس٠سَ دنف٧ً ٠ُل ُحؿٝر. دػف٬ر

 . ػ٘ ٜل نؾه ٫ٖ ٠لس٨٧ ٬ِ٠ن٫ ٜحٕ ٤ٝ ٧أللفس٤-6

 . جٝػ٘ ٫ٖ س١٬٧ٜ ج٢ٝٚحدحز ٧جال٢ي٠حٟ ا٦٬ٝح ؿ١٧ ٬ٙؿ-7

 .جٝػ٘ ٫ٖ جٝي٠ح١ جالظس٠ح٫ُ، د٠ح ٫ٖ ـٝٛ جٝسإ٢٬٠حز جالظس٠ح٬ُر-8

 .جٝػ٘ ٫ٖ جٝس٠سَ دإ٩ُٞ ٠لس٨٧ ١ٜ٠٠ ١٠ جٝوػر جٝدؿ٬٢ر ٧ج٬ِٞٚٝر-9

 .جٝػ٘ ٫ٖ ػ٠ح٬ر جأل٠٧٠ر ٧ج٧ًٗٝٝر-10

٧ٜٗحٝر اٝقج٬٠ر ٠٧ظح٬٢ر . جٝػ٘ ٫ٖ جٝس٬ِٟٞ، ٧اسحػس٤ ٝٞظ٬٠َ ٩ُٞ ٙؿٟ ج٠ٝلح٧جذ -11
 . جٝس٬ِٟٞ جأللحل٫ ٝٞظ٬٠َ

 .٧جٝس٠سَ د٧ٗجثؿ جٝسٚؿٟ ج٫٠ِٞٝ. جٝػ٘ ٫ٖ ج٠ٝنحفٜر ٫ٖ جٝػ٬حذ جٝصٚح٬ٖر-12

 .ػف٬ر جٝسِد٬فجٝػ٘ ٫ٖ جٝسظ٠َ، ٧ػف٬ر جُس٢ح٘ ٧ادؿجء جٝفؤ٪، ٧ -13

 .جٝػ٘ ٫ٖ ػف٬ر جٜٝٗف ٧جالُسٚحؿ ٧جٝؿ١٬ -14

 .سٚٞؿ ج٧ٌٝحثٕ جِٝح٠ر ٫ٖجٝػ٘ ٫ٖ ج٠ٝنحفٜر ٫ٖ اؿجفذ جٝؿ٧ٝر، ٧ -15

 .٧جٝظ٬ِ٠حز ٧جال٢ي٠حٟ ا٦٬ٝح .جٝػ٘ ٫ٖ س١٬٧ٜ جألػقجخ جٝل٬حل٬ر -16

 .جٝػ٘ ٫ٖ ػ٠ح٬ر ػف٠ر جٝػ٬حذ جٝؾحور ٧جٝػف٬ر جٝنؾو٬ر -17

 .جإل٢لح٬٢ر جٜٝف٠٬ر ٢٠٧َ جٝسِـ٬خجٝػ٘ ٫ٖ ج٠ِٝح٠ٞر  -18

 .جٝػ٘ ٫ٖ ػ٠ح٬ر جٝٚح١٧٢ ٧جٝسلح٧٪ ؤ٠ح٤٠، ٧س٬ٖ٧ف جِٝؿجٝر -19

 .جٝػ٘ ٫ٖ جٝس٢ٚل، ٧جٝلٗف -20
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 .جٝػ٘ ٫ٖ سؿج٧ل ج٠٧ِٞ٠ٝحز -21

 . جٝػ٘ ٫ٖ د٬ثر ٬ٌ٢ٗر -22          

٠ِح٬٬ف ٬ٙ٧ٟ ٧سن٠ل ػ٧ٚ٘ جإل٢لح١ ٥ـ٣ ج٠ِٝحل ٠ُ٧حل جٝقفجُر دحٝسإ٬ٜؿ ٫ٖ ٜل ٠ح سػس٤٬٧ ١٠ 
٧جلسػٚحٙحز، ٫٥٧ ال س٢٠َ ٠ُحل جٝقفجُر دل ٫٥ سؿ٦ِٖٟ ؤٜصف ٠ِٝفٖر ػ٦ٙ٧ٟٚ ٠ِٜحل 

 .٧ج٠ًٝحٝدر د٦ح ٧جٝل٫ِ ٝٞس١ٜ٠ د٦ح ٧سػ٦ٚ٬ٚح ٜٝل ج٠ِٝحل

 :ػ٧ٚ٘ ج٠ِٝحل
جٝػ٧ٚ٘ جٝس٫ سلس٢ؿ ا٩ٝ جٝنف٬ُر جٝٚح٬٢٧٢ر ٧جٝػ٬ٙ٧ٚر ل٧جء  ػ٧ٚ٘ ج٠ِٝحل ٫٥ ٠ظ٧٠ُر ١٠

(. ٧٠جص٬٘ ػ٧ٚ٘ جإل٢لح١ ٧جسٗح٬ٙحز ج٠ِٝل جٝؿ٬ٝ٧ر)ؤ٧ جٝؿ٬ٝ٧ر ( جٝؿلس٧ف ٧جٝٚح١٧٢)ج٬٢ً٧ٝر ٦٢٠ح 
ؤ٧ ج٠ِٝاحل   ؤوػحخ ج٠ِٝل٧ ج٠ِٝحلُالٙحز ج٠ِٝل ل٧جء د١٬ سسول دحِٝالٙحز جٝس٫ سػٜٟ ٫٥٧ 

 ٧ي٧ًٔ ٠ا١ ؤظال سػلا١٬   د٠ٗح٧يحز  -٩ُٞ ٧ظ٤ ج٧٠ِٟٝ -جٝػ٧ٚ٘سسِٞ٘ سٞٛ ٧. ٧جٝؿ٧ٝر
 ؤػؿ ؤ٥ٟ ٥ـ٣ ٬٧ِؿ جٝػ٘ ٫ٖ ا٢نحء ج٢ٝٚحدحز ٧٥. ٌف٧ٕ ٠ُل آ٢٠ري٠ح١ ٧، جٝػ٧جٖق٧ظ٧ف جأل

٧س٢ٌا٬ٟ  ج٠ٝٗح٧ير جٝظ٠ح٬ُار  ؾالل ١٠ ٢لس٬ًَ ( جٝػ٬ٚ٬ٚر)ح٢ٝٚحدحز ٖد. ٩ٞ جإلًالُ٘ جٝػ٧ٚ٘
٧سؾ٬ٗى لحُحز ج٠ِٝال ٧سا٬ٖ٧ف جٝيا٠ح١    ظ٧ف جألق٬حؿذ جالػسظحظحز ٧جٝي٧ًٔ جٝظ٠ح٬ُر 

جنسفجًحز جٝلاال٠ر ٧جٝواػر، دال    ظ٬٠َ جالظس٠ح٫ُ ٧سػل١٬ ٌف٧ٕ ج٠ِٝل دػ٬ش ٬فج٫ُ 
دِؿ ؾدفذ سحف٬ؽ ٬٧ًال   -جٝػفٜر ج٠ِٝح٬ٝرفٜقز ٖٞٚؿ . س٬٬ٔف دِى ؤ٧يحٍ ج٠ِٝل جألؾف٧٨

٫ٖ ج٢سقجٍ س١٬٧ٜ ج٢ٝٚحدحز ٧جال٢يا٠حٟ ا٦٬ٝاح   جٝػ٘  دحأللحك ٩ُٞ -١٠ ج٢ٝيحل ٧جٝسيػ٬حز
 .٧س٦ٞ٬ِٗح ٝٞؿٖحٍ ١ُ ج٠ٝوحٝغ ج٠ٝنسفٜر ٧جٝظ٠ح٬ُر ٠ِٞٝحل
ؤ١ ٬ٜا١٧ ٠ُاحل   ٩ُٞ ٠ف جٝساحف٬ؽ،  ٬ٝ٧ك ١٠ ٙد٬ل جٝوؿٖر ٫ٖ سحف٬ؽ جٝػفٜر ج٠ِٝح٬ٝر 

ص٧فذ "ُدفز ػ٬ش . ا٩ٝ ػ٦ٙ٧ٟٚ ج٠ٝلس٢ؿذ١٠ ؤظل سإ١٬٠ ٠وحٝػ٦ٟ  جٝقفجُر ٥ٟ ؤ٧ل ١٠ ٢حيل
 .٧ؤ٧يحٍ ٠ُل ؤٖيال  ؤ٩ُٞ ر دإظ٧ف٠ًحٝد١ُ جٝ جِٝو٧ف ج٧ٝل٩ً ٫ٖ "جٝٗالػ١٬ ٫ٖ ا٢ظٞسفج

، ٧ٚ٠ٝس٤ جٝن٬٦فذ ج٠ِٝدفذ ُا١  "ظ١٧ د٧ل" جٝٗالع جٝصحثف جٝص٧فذسٞٛ ؤػؿ ٙحؿذ ز ؤ٥ٟ ػظط ٧ٜح٢
ٜح١ ٦٠٧٬ح اـ١ ١٠ ٥ل ٜح١ ٢٥حٛ لحؿذ ٧ُد٬ؿ؟ آؿٟ ٧ػ٧جء، ج٤ٝ ٢ُؿ٠ح ؾٞ٘ "د١٬ ج٢ٝحك،  جِٝؿل

 .؟"ؿجِٝد"١٠٧ ٜح١  "جٝل٬ؿ"
 :٧سي١٠ ػ٧ٚ٘ ج٠ِٝحل

 .جٝػ٘ ٫ٖ ي٠ح١ ٧و٬ح٢ر ٜفج٠ر ج٠ِٝحل ٫ٖ ُالٙحز ج٠ِٝل -1

 .جٝػ٘ ٫ٖ جؾس٬حف ج٠ِٝل ؤ٧ ٙد٤ٝ٧ دػف٬ر -2

 .جٝػ٘ ٫ٖ جٝػو٧ل ٩ُٞ ؤظف ٜحٕ ١٠ ج٠ِٝل -3

 .جٝػ٘ ٫ٖ ج٠ِٝل ٝلحُحز ٠ػؿؿذ ٠٧ٚد٧ٝر، ٬سؾ٦ٞٞح ٖسفجز فجػر -4

 .جٝػ٘ ٫ٖ ج٠ٝلح٧جذ ٫ٖ جألظف، ٢ُؿ س٠حصل ٠٬ٙر ج٠ِٝل -5

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82_%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82_%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84
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 .جٝػ٘ ٫ٖ ج٠ٝلح٧جذ ٫ٖ ج٠ِٝح٠ٞر ٧ُؿٟ جٝس٬٬٠ق -6

 .جٝػ٘ ٫ٖ ٌف٧ٕ ٠ُل ٠إ٢٧٠ر ٧وػ٬ر، ٧ج٠ِٝل ٫ٖ د٬ثر ٬ٌ٢ٗر -7

 .جٝػ٘ ٫ٖ س١٬٧ٜ ٢ٚحدحز، ٧جال٢ي٠حٟ ا٦٬ٝح -8

 . جٝػ٘ ٫ٖ جإليفجخ ١ُ ج٠ِٝل -9

 . ػ٧ٚ٘ ج٠ِٝحل ج٦٠ٝحظف١٬ -01
 .س٬٬ٚؿ ٠ُل جألًٗحل ٧ػ٠ح٬س٦ٟ -00
 .ػ٠ح٬ر ٠ُل ج٢ٝلحء -01
 .جٝسإ١٬٠ ٧جٝي٠ح١ جالظس٠ح١٬٬ُجٝػ٘ ٫ٖ  -02

 :جٝػ٘ ٫ٖ س١٬٧ٜ ٢ٚحدحز، ٧جٝػ٘ ٫ٖ جال٢ي٠حٟ ا٦٬ٝح
س٧ظؿ ُالٙر ٧ص٬ٚر ٧ؿجث٠ر د١٬ س٠سَ ج٠ِٝحل دػ٦ٙ٧ٟٚ ٧ػف٬حس٦ٟ ج٢ٝٚحد٬ر، ٢٠ـ ٢نإز ُالٙحز 
ج٠ِٝل ج٠ٝإظ٧ف ٫ٖ٧ ج٧ٝٙز جٝـ٪ ٟٝ س١ٜ ٤٬ٖ ٧ٙجُؿ ؤ٧ ٧ٙج١٬٢ سي١٠ لال٠ر ج٠ِٝحل ٧وػس٦ٟ، 
ؤ٧ سػؿؿ لحُحز ٦ٞ٠ُٟ، ؤ٧ ؤ٧ٙحز فجػس٦ٟ، ٧ًُالس٦ٟ ٠ؿ٧ُٖر جألظف، ؤ٧ ػ٦ٟٚ ٖا٫ ا٢ناحء   

 . سؿجَٖ ١ُ ٠وحٝػ٦ٟ ج٠ٝنسفٜر ٠ٌ٢٠حز ظ٠ح٬ُر
جٜٝد٬فذ، ٙدل ؤواػحخ   ١ٜٝ٧ٟ ٧دٗيل ٜٗحع ج٠ِٝحل، ٧ؤ٠حٟ سيػ٬حس٦ٟ ج٠٬ٌِٝر ٧ايفجدحس٦

٧ؤودػز ػ٧ٚٙح ٧ػف٬حز ٠ِسفٕ د٦ح ٠٧ٚفذ ٫ٖ جأل٠ٌ٢ار  . جأل٠ُحل ٧جٝػ٠٧ٜحز ٥ـ٣ جٝػ٧ٚ٘
٬ا٤ ُاؿذ   ٧ؤودغ ػ٘ ج٠ِٝحل ٫ٖ ػف٬حس٦ٟ ج٢ٝٚحد٬ر ٧ٜٗ٠ال ٧سٚاف٣ ٧سػ٠ . جٝٚح٬٢٧٢ر ج٠ِٝحوفذ

 : جسٗح٬ٙحز ٧٦ُ٧ؿ ؿ٬ٝ٧ر ِٝل ؤ٦٠٥ح
 ، 1391ٝل٢ر ( 11فٟٙ ) -٠ِٝحل جٝقفجُر -جسٗح٬ٙر جٝػ٘ ج٢ٝٚحد٫ -

جألظفجء جٝقفج١٬٬ُ، ٧جٝـ١٬ ١٧ٞ٠ِ٬ دحٝقفجُر )٧جٝس٫ ؤٜؿز ٩ُٞ ػ٘ ظ٬٠َ ٠ُحل جٝقفجُر 
 ٝؿ٨ ج٬ٔٝف ٠ٚحدل ظقء ١٠ ج٠ٝػو٧ل، ٧جٝٗالػ١٬ ج٠ٝلسإظف١٬ ٧ج٠ٝلس١٬ٞٔ ٝألفى، ٬ٓ٧اف٥ٟ 

 .، ٫ٖ ٜحٖر جٝػ٧ٚ٘ ج٢ٝٚحد٬ر ٠ِٞٝحل(١٠ جٝٗالػ١٬
 ، 1381ٝل٢ر ( 28فٟٙ ) -٫ٖ جألفجي٫ ٬ٓف جٝػيف٬ر -جسٗح٬ٙر جٝػ٘ ج٢ٝٚحد٫ -

جٝس٫ سِحٝط ػ٧ٚ٘ جٝس٬ٌ٢ٟ دوٗر ُح٠ر، ٧ٜـٝٛ ج٠ٝٗح٧ير جٝظ٠ح٬ُر، ٧ػ٘ جٝسنح٧ف، ٧آ٬ٝار  
 .سل٬٧ر ٢قجُحز ج٠ِٝل ٫ٖ جألفجي٫ ٬ٓف جٝػيف٬ر

 ،1382ٝل٢ر ( 21فٟٙ )٢ٝٚحد٬ر ٧ػ٠ح٬ر ػ٘ جٝس٬ٌ٢ٟ ج٢ٝٚحد٫ جسٗح٬ٙر جٝػف٬ر ج -
سٜٗال  ٧. س٦سٟ دِالٙر ج٠ِٝحل دح٢ٝٚحدحز ١٠ ٢حػ٬ر، ٧دحٝػ٠٧ٜحز ١٠ ج٢ٝحػ٬ر جألؾف٧٨جٝس٫ 

 :ُؿؿ ١٠ جٝػ٧ٚ٘ ٧ج٠ٝدحؿة، ؤ٦٠٥ح
 (.2ج٠ٝحؿذ . )ػ٘ ج٠ِٝحل ٫ٖ ا٢نحء ٠ح ٬ؾسحف٤٢٧ ١٠ ٠ٌ٢٠حز، ٧جال٢ي٠حٟ ا٦٬ٝح 
 ٧يَ ؿلحس٬ف٥ح ٧ؤ٠ٌ٢س٦ح، ٧ج٢سؾحخ ٠٠ص٦٬ٞح، ٧س٬ٌ٢ٟ اؿجفس٦ح  ػ٘ ٠ٌ٢٠حز ج٠ِٝحل ٫ٖ

 (.3/1ج٠ٝحؿذ . )٧سل٬٬ف ؤ٢نًس٦ح، ٧و٬حٓر دفج٠ظ٦ح، ٫ٖ ػف٬ر سح٠ر
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 (.4ج٠ٝحؿذ . )ػ٠ح٬ر ٠ٌ٢٠حز ج٠ِٝحل ١٠ جٝػل ؤ٧ ٧ٕٙ ج٠ِٝل 

      ،ػ٘ ٠ٌ٢٠حز ج٠ِٝحل ٫ٖ س١٬٧ٜ جسػحؿجز ٧سػحٝٗحز ٠٬ٖاح د٦٢٬اح ٧جال٢يا٠حٟ ا٦٬ٝاح
 (.5ج٠ٝحؿذ . )٠ٌ٢حز ؿ٬ٝ٧ر ٠ُح٬ٝر٧جال٢سلحخ ا٩ٝ ٠

 (3/2ج٠ٝحؿذ . )جٝسقجٟ جٝلًٞحز جِٝح٠ر دحال٠س٢حٍ ١ُ ؤ٪ سؿؾل ٫ٖ ٢ٚحدحز ج٠ِٝحل 

 (.11ج٠ٝحؿذ . )جٝسقجٟ جٝؿ٧ل دس١٬ٜ٠ ج٠ِٝحل ١٠ ٠٠حفلر ػ٦ٙ٧ٟٚ ج٢ٝٚحد٬ر ٫ٖ ػف٬ر سح٠ر 

  جٝٞظاح١ " ؤ٧" جٝظ٬ِ٠حز"ؤ٧ " جٝف٧جدً"٠ٜح سي١٠ ٥ـ٣ جالسٗح٬ٙر جٝل٠حع ٠ِٞٝحل دسن٬ٜل "
جٝس٫ سػ٫٠ دِى جٝػ٧ٚ٘ ج٠ِٝح٬ٝر، دؾالٕ ج٢ٝٚحدحز جٝس٫ سؾسه دػ٧ٚ٘ ٧واالػ٬حز  

 . ٠ُح٬ٝر ٢٧ٚحد٬ر ؤ٧لَ

  ،ال سد٬غ ٥ـ٣ جالسٗح٬ٙر ٝٞػ٠٧ٜحز ػٌف س١٬٧ٜ ج٢ٝٚحدحز ؤ٧ ج٢ي٠حٟ ؤ٪ ١٠ جِٝح١٬ٞ٠ ا٦٬ٝح
ر ل٧جء ١٠ ٫ٌٗ٧٠ جٝؾؿ٠ر ج٠ٝؿ٬٢ر ؤ٧ جِٝح١٬ٞ٠ ٫ٖ ج٢٠ٝناأز جإلؿجف٬ار ٧جالٙسواحؿ٬   

جاللاسص٠حف٬ر ؤ٧  )٧جٝؾؿ٬٠ر ج٧ٞ٠٠ٜٝر ٝٞؿ٧ٝر، ؤ٧ ٠ُحل ج٢٠ٝحً٘ جالٙسوحؿ٬ر جٝؾحوار  
 .، ؤ٧ ٫ٖ ٠ظحالز ج٠ِٝل جٝقفج٫ُ، ؤ٧ جٝؾؿ٠ر ج٢٠ٝق٬ٝر(جٝػفذ ؤ٧ جٝظ٠ف٬ٜر

    ٕ٠ٜح سٚف ٥ـ٣ جالسٗح٬ٙر دػ٠ح٬ر ج٬ٚٝحؿجز ج٢ٝٚحد٬ر ١٠ جِٝقل، ٖال ٬ظ٧ق ُاقل ؤ٧ ا٬ٚاح
٠ٝػحٜٟ ٧د٧٠ظخ ؤػٜحٟ صحدسر ٦٢٧حث٬ار ٬ٓاف ٙحدٞار    ج٬ٚٝحؿجز ج٢ٝٚحد٬ر اال ١ُ ًف٬٘ ج

 . ٝاللسث٢حٕ
 ، 1311ٝل٢ر ( 181فٟٙ )جسٗح٬ٙر ٠ٌ٢٠حز ج٠ِٝحل جٝقفج١٬٬ُ  -

٧سس٢ح٧ل ٥ـ٣ جالسٗح٬ٙر سًد٬٘ ج٠ٝدحؿة جأللحل٬ر ٝٞػف٬ر ج٢ٝٚحد٬ر ٧ػ٘ جٝس٬ٌ٢ٟ ٩ُٞ ج٠ِٝحل 
سنظ٬َ ٠ٌ٢٠حز ج٠ِٝاحل  جٝقفج١٬٬ُ، ٧سػش جٝػ٠٧ٜحز ٩ُٞ ج٧٠ٝجٖٚر ٩ُٞ س٬ٗ٢ـ ل٬حلر ٢نًر ٝ

جٝقفج١٬٬ُ، ٧جٝسإ٬ٜؿ ٩ُٞ يف٧فذ اقجٝر جِٝٚدحز جٝس٫ س٧ِ٘ س١٬٧ٜ ٧٠٢٧ ٠٧سحدِر ؤ٢نًر ٥اـ٣  
 .ج٠ٌ٢٠ٝحز، ٧اقجٝر ؤ٪ س٬٬٠ق اؿجف٪ ؤ٧ سنف٫ِ٬ يؿ ٠ٌ٢٠حز ج٠ِٝحل جٝقفج١٬٬ُ ٧ؤُيحث٦ح

 .، د٢ٗك جٝنإ1311١ٝل٢ر  ٧183سسد٦ِح جٝس٧و٬ر فٟٙ 
 ، (1332)لحل٬ر ٫ٖ ج٠ِٝل اُال١ ج٠ٝدحؿة ٧جٝػ٧ٚ٘ جأل -

٧ا١ ٟٝ س١ٜ  -٧٥٧ جإلُال١ جٝـ٪ ؤٜؿ ٩ُٞ اٝقجٟ ظ٬٠َ جٝؿ٧ل جألُيحء ٫ٖ ج٠ٌ٢٠ٝر جٝؿ٬ٝ٧ر
دإ١ سػسفٟ ج٠ٝدحؿة ج٠ٝسِٞٚر دحٝػ٧ٚ٘ جأللحل٬ر ٫ٖ ج٠ِٝال   -ٙؿ وؿٙز ٩ُٞ جالسٗح٬ٙحز ج٬٢ِ٠ٝر

، ٧٧ٖٚح ٠ٝح ٬ا٢ه  ٧جٝس٫ سنٜل ٧٠ي٧ٍ جالسٗح٬ٙحز جٝؿ٬ٝ٧ر، ٧ؤ١ سِقق٥ح، ٧سػ٦ٚٚح د٬٢ر ػل٢ر
 :٤٬ُٞ ؿلس٧ف ٠ٌ٢٠ر ج٠ِٝل جٝؿ٬ٝ٧ر، ٧سسػؿ ج٠ٝدحؿة جأللحل٬ر ٠٬ٖح ٫ٞ٬

 .جٝػف٬ر ج٢ٝٚحد٬ر ٧جإلٙفجف ج٫ِٞٗٝ دػ٘ ج٠ٝٗح٧ير جٝظ٠ح٬ُر -1
 . جٝٚيحء ٩ُٞ ظ٬٠َ ؤنٜحل ج٠ِٝل جٝظدف٪ ؤ٧ جإلٝقج٫٠ -9
 .جٝٚيحء ج٫ِٞٗٝ ٩ُٞ ٠ُل جألًٗحل -3
 .جاللسؾؿجٟ ٧ج٢٦٠ٝرجٝٚيحء ٩ُٞ جٝس٬٬٠ق ٫ٖ  -8
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٠ٜح جسؾـز ٠ئس٠فجز ج٠ِٝل جٝؿ٬ٝ٧ر دِى جٝٚفجفجز جإلفنحؿ٬ر ٠ٞٝنحف١٬ٜ ٦٬ٖح، ٦٢٠٧ح ٠اح  
 :٬سول دحٝػف٬حز ج٢ٝٚحد٬ر، ٠صل

، 1319جٝٚفجف جٝؾحه دحلسٚالل جٝػفٜر ج٢ٝٚحد٬ر، ٧جٝـ٪ س٠ز ج٧٠ٝجٖٚار ٬ُٞا٤ لا٢ر     -
جٝػ٠٧ٜاحز   ٧جٝـ٪ ٬يَ ٠دحؿة ٧جيػر ١ُ يف٧فذ جلسٚالل ٠ٌ٢٠حز ج٠ِٝحل ُا١ 

١ُ٧ جألػقجخ جٝل٬حل٬ر، ٬٧ئٜؿ ٩ُٞ يف٧فذ ؤ١ سػحٌٖ جٝػفٜر ج٢ٝٚحد٬ر ٩ُٞ جلسٚال٦ٝح 
 .ػس٩ سس١ٜ٠ ١٠ ج٬ٚٝحٟ د٧ٌحث٦ٗح جالٙسوحؿ٬ر ٧جالظس٠ح٬ُر

جٝٚفجف جٝؾحه دِالٙر جٝػ٧ٚ٘ ج٢ٝٚحد٬ر دحٝػف٬حز جِٝح٠ر، ٧جٝـ٪ س٠ز ج٧٠ٝجٖٚر ٤٬ُٞ ل٢ر  -
ٝػ٧ٚ٘ ج٢ٝٚحد٬ر ُٞا٩ جػسافجٟ جٝػف٬احز    ، ٧جٝـ٪ ٬ئٜؿ ٩ُٞ يف٧فذ جلس٢حؿ ج1311

ج٠ٝؿ٬٢ر، ٧ؾحور سٞٛ ج٧٠ٝيػر ٫ٖ جإلُال١ جِٝح٫٠ٝ ٝػ٧ٚ٘ جإل٢لاح١، ٧ٖا٫ ج٦ِٝاؿ    
جٝؿ٫ٝ٧ جٝؾحه دحٝػ٧ٚ٘ ج٠ٝؿ٬٢ر ٧جٝل٬حل٬ر، ٬٧د١٬ ؤ١ ٖٚؿج١ جٝػف٬حز ج٠ٝؿ٬٢ر ال دؿ ؤ١ 

٧ف٬ر ٬ئؿ٪ دؿ٧ف٣ ا٩ٝ ا٥ؿجف جٝػ٧ٚ٘ ج٢ٝٚحد٬ر، ٠ٜح ٬ئٜؿ ٩ُٞ ؤ١ جٝػف٬حز جِٝح٠ر ياف 
 . ٫ٜٝ س٠حفك ج٢ٝٚحدحز ج٠ِٝح٬ٝر ػ٦ٙ٧ٚح دو٧فذ ًد٬ِ٬ر

 :٩ ػ٠ٟ٦ٙ٧ٚؿ١٧ ٢ٚحدحز سػ ٫ٖ ٠وف ٠ُحل جٝقفجُر -

ػ٘ جال٢سٌاحٟ  ٩ُٞ ٠ُحل جٝقفجُر سػٌف  ج٠ِٝل ٫ٖ ٠وف ٝل٧٢جز ٬٧ًٞرسنف٬ِحز ٌٞز 
ر ٠ٌ٢٠ر ج٠ِٝل جٝؿ٬ٝ٧ا فٟٓ ؤ١  ، دل سػف٦٠ٟ ١٠ جٝس٠سَ دػ٠ح٬ر ٧ٙج١٬٢ ج٠ِٝل ـجس٦ح،٢ٚحدحز ٫ٖ
 . ٢٠ـ ٢نإس٦ح ؤ٧ٝز ج٥س٠ح٠ح ؾحوح د٠ِحل جٝقفجُر ٠ٜح ؤ٧يػ٢ح لٞٗح٧

٧جٝػف٠ح١ ١٠ ػ٘ جٝس٬ٌ٢ٟ ٫ٖ ٢ٚحدحز ٫ٖ ٠وف، ٧د٬ِؿج ١ُ ن٬ٜٞر ج٢ٝٚحدحز جٝٚحث٠ر ٧سد٬ِس٦ح 
جٜٝح٠ٞر ٝٞػ٠٧ٜر ٧٠٧جالس٦ح ألوػحخ جأل٠ُحل ؤٜصف ١٠ ج٠ِٝحل، ٧د٬ِؿج ١ُ ج٠ِٝاح٬٬ف جٝؿ٬ٙٚار   

ؤال ٬ٚل لا١  : "ح٢ح ا٩ٝ ل١ جِٝح٠ل، ػ٬ش ٢٬ه ٙح١٧٢ ج٢ٝٚحدحز ٩ُٞٝٞػف٬ر ج٢ٝٚحد٬ر، ٬فظَ ؤػ٬
٧دـٝٛ ٬ػفٟ ١٠ جال٢سٌحٟ ٫ٖ ٢ٚحدحز ٜل جِٝح١٬ٞ٠ جٝـ١٬ ". ل٢ر 15فجٓخ جال٢ي٠حٟ ٢ٞٝٚحدر ١ُ 

لا٢ر، ٬٧لا٠غ    14ل٢ر، فٟٓ ؤ١ ٙح١٧٢ ج٠ِٝل ٬ٚف د٠ِل جألًٗحل ١٠ ل١  ٥15ٟ ؿ١٧ ل١ 
٬لسص٩٢ ٧ٙجُؿ جٝل١ ٫ٖ ج٠ِٝل ج٧٠ٝل٫٠ ؾحور  ل٢ر، ٠ٜح 12دسن٦ٞ٬ٟٔ سػز جٝسؿف٬خ ١٠ ل١ 

 12دٚفجفجز اؿجف٬ر سل٠غ دسن٬ٔل جألًٗحل ٫ٖ جٝقفجُر ١٠ لا١  ( جٝػوحؿ ٧جٝظ٫٢)جٝقفج٫ُ 
ل٢ر ٦٬ُٟٞ ٧جظخ ج٠ِٝال   15ا٩ٝ  ٫٢ِ٬٧12 ٥ـج ٫ٖ ٦٢ح٬ر ج٠ًٝحٕ ؤ١ جألًٗحل ١٠ ل١ . ل٢ر

٧ّ ل١ جٝؾح٠لر ُنف ٧اـج ؿؾ٧ٞج دل ؤ١ جألًٗحل دِؿ دٞ. جٝٚحل٫ ٬ٝ٧ك ٦ٟٝ ػ٘ جٝػ٠ح٬ر ج٢ٝٚحد٬ر
ج٢ٝٚحدر ال ٬س٠س١٧ِ دِي٬٧ر ٜح٠ٞر، دل دِي٬٧ر ٧ٚ٢٠ور ػ٬ش ٬ػف١٧٠ ١٠ ػي٧ف ظ٬ِ٠حس٦ح 

ل٢ر، ٧ػس٩ دِؿ د٧ّٞ ٥ـ٣ جٝل١ ال ٫ًِ٬ ٝألًٗاحل اال ػا٘    16ج٬٠٧٠ِٝر اال دِؿ د٤ٓ٧ٞ ل١ 
حد٬ر ٧ٝ٧ ػس٩ ٙحُؿ٬ر ج٢سؾحخ جٝلحؿذ ٠لث٫ٝ٧ ج٢ٝٚحدحز، ؤ٠ح ؤ١ ٬ػٟٞ دحٝس٧جظؿ ٫ٖ ٬ٙحؿذ ٠ٌ٢٠ر ٢ٚ

٧اـج ٠ح ٢ٌف٢اح ٠ِٝاحل جٝقفجُار    . ل٢ر ١ٖٞ20 ٬ل٠غ ٤ٝ دحٝس٬ٜٗف ٫ٖ ٥ـج اال دِؿ د٧ّٞ ل١ 
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ٖل٢ؿفٛ ٜٟ ٫٢ِ٬ ـٝٛ ١٠ ػف٠ح١ ١٠ جٝػ٠ح٬ر ج٢ٝٚحد٬ر ٠٧ا١ ػا٘ ٠ا١ ػٚا٦ٙ٧ٟ ج٠ِٝح٬ٝار      
 .٧جإل٢لح٬٢ر

 :جٝػ٘ ٫ٖ ٌف٧ٕ ٠ُل ٠إ٢٧٠ر ٧وػ٬ر، ٧ج٠ِٝل ٫ٖ د٬ثر ٬ٌ٢ٗر

صح٬٢ار دلادخ    11نؾه، ؤ٪ د٠ِؿل ٧٠ز ُح٠ل ٜال   0111ػ٧ج٫ٝ ٬ٚسل ج٠ِٝل ٬٠٧٬ح 
١٧٬ٞ٠ ػحٝر ٧ٖحذ ٠فسدًر دح٠ِٝال   ٬٧9.9سٟ سلظ٬ل ػ٧ج٫ٝ . ػ٧جؿش ج٠ِٝل ؤ٧ ؤ٠فجى ج٢٦٠ٝر

ؤٕٝ ػحٝر ٦٢٠ح اٝا٩ جلاسؾؿجٟ    ١٧٬ٞ٠811 ػحٝر ٠فى دلدخ ج٠ِٝل، س٧ِؿ  01ل٬٧٢ح ٢٧ػ٧ 
 .٧٠جؿ ؾًفذ ٫ٖ ج٠ِٝل

ؤ٦ٟٞٙ ن٧٠ال دحٝػ٠ح٬ر، ٫ٖ٧ ؤٓٞخ جألػ٬ح١ ال ٬س٠سِا١٧   ٧ج٠ٝئلٕ ؤ١ ؤنؿ ج٠ِٝحل ٖٚفج ٥ٟ
٫ٖ ٦ٞ٠ُٟ دح٧ٝٙح٬ر ١٠ جٝػ٧جؿش ٧جأل٠فجى ج٬٢٦٠ٝر، ٧س٢حل جأل٠ُحل جٝؾًفذ ١٠ وػس٦ٟ ١٠٧ 

ؤ١ ٬ظدف ج٠ِٝحل جٝٗٚفجء ٩ُٞ جٝفي٧ؼ  -ا٢لح٬٢ح ٧ػ٬ٙ٧ٚح -ا٢سحظ٬ر ؤ٠ُح٦ٟٝ، ٧ٟٝ ٬ِؿ ١٠ ج٠ٝٚد٧ل
 . ٦ٟ ٖٚفجء ٠٧يًف١٧ ا٩ٝ ج٠ِٝلٌٝف٧ٕ ج٠ِٝل جٝٚحل٬ر ٧جٝوِدر ٠ٝظفؿ ؤ٢

جٝـ١٬ ٬دْٞ ُؿؿ٥ٟ ٧ ،جأل١٠ جٝٔـجث٧٫ جٝوػر ٬ِ٬م ٓحٝد٬ر جٝٗٚفجء ١٠٧ ٬ِح١٧٢ ١٠ ج٢ِؿج٧ٟ
 سِس٠ؿ لدل ٬ِ٠نس٦ٟ ُٞا٩ ٫ٖ٧ ج٢٠ٝحً٘ جٝف٬ٗ٬ر  -٬ٞ٠حف ٢ل٠ر ٩ُٞ ٠لس٨٧ جِٝحٟٝ 1.5ػ٧ج٫ٝ 

حل جٝػ٘ ٫ٖ ٌاف٧ٕ  ِؿ ؤ٧٬٠ُ. جٝقفجُر ٧ج٧٠ٝجفؿ جإل٢سحظ٬ر ج٠ٝفسٜقذ ٩ُٞ جألفى ج٠ِٝل ٫ٖ
سؿد٬ف ٖفه ج٠ِٝل ج٢٠ٝسظار ٧جٝالثٚار ٠ا١    ٠َ  ،٠ُل ٠إ٢٧٠ر ٧وػ٬ر ٧ج٠ِٝل ٫ٖ د٬ثر ٬ٌ٢ٗر

١ِّ ٖٚفجء جٝف٬ٕ ١٠ جإلٖالز ١٠ جٝٗٚف  .٧ج٠ٝفى ج٧ِٝج٠ل جٝفث٬ل٬ر جٝس٫ ُس٠

ًٙاحٍ   ٖا٫ د٬ثاحز ج٠ِٝال    ٫ٖؤصدسز جٝؿفجلحز ج٠ٝسِٞٚر دحٝوػر ٧جٝلال٠ر ج٬٢٦٠ٝر ٧ٝٚؿ 
صف ٩ُٞ ج٧٠٢ٝ ج٫ِٞٚٝ ٧جٝدؿ٫٢ ئس ج٠ِٝل جٝقفج٫ُ جٝس٠ٝ٫ؾحًف  ٠ِحلجٝقفجُر ؾ٧ًفذ سِفى جٝ

٥ائالء  ٧ـٝٛ ِٝؿٟ ؾدفذ  ،٧جٝسل٠ٟ ٧ا٠فجى ج٠ِٝؿذ دنٜل ُحٟ جأل٬٠٬٢حؿ ٠ِؿالز ا٠فجى ٬قس٧
 . ٠َ ٥ـ٣ ج٠ٝؾحًفجٝسِح٠ل  ٫ٖ ج٠ِٝحل

٩ُٞ ٧يَ ٧جُس٠احؿ   ٧1313ٙؿ ػفوز ٠ٌ٢٠ر ج٠ِٝل جٝؿ٬ٝ٧ر ٢٠٧ـ ا٢نحث٦ح ٫ٖ ل٢ر 
ُؿؿ ١٠ جالسٗح٬ٙحز ٧جٝس٧و٬حز ٢ِٞٝح٬ر دٚيح٬ح جٝلال٠ر ٧جٝوػر ج٬٢٦٠ٝر، ٫٥٧ جالسٗح٬ٙحز جٝس٫ 
س٠صل ٫ٖ اظ٠ح٦ٝح ج٠ٝدحؿة ٧جالٝسقج٠حز جٝس٫ سئؿ٪ ا٩ٝ ل٬حلحز ٠س٠حلٜر ٝػ٠ح٬ر ج٠ِٝاحل ٠ا١   

ًحف ج٬٢٦٠ٝر، ٧س٠صل ٫ٖ ـجز ج٧ٝٙز ٦٢ظح ٬ٞ٠ُح ٧ٝيَ ٢ٌٟ اؿجفذ جٝلال٠ر ٠ؾحًف ج٠ِٝل ٧جألؾ
٧جٝوػر ج٬٢٦٠ٝر ٧س٬ٗ٢ـ٥ح ٧سػل٦٢٬ح د٦ؿٕ جٝػؿ ١٠ جإلوحدحز ٧جأليفجف جٝوػ٬ر ٧جأل٠فجى 

 :١٠٧ ٥ـ٣ جالسٗح٬ٙحز. ٧جٝػ٧جؿش ٧ج٬ٖ٧ٝحز ج٠ٝفسدًر دح٠ِٝل
  .، دنإ١ جٝػ٠ح٬ر ١٠ جإلنِحُحز1301ٝل٢ر  111جالسٗح٬ٙر فٟٙ  -
 .، دنإ١ جٝسٗس٬م ٩ُٞ ج٠ِٝل ٫ٖ جٝقفجُر1303ٝل٢ر  193جالسٗح٬ٙر فٟٙ  -

 . ، دنإ١ جٝسٗس٬م ٩ُٞ ج٠ِٝل1318ٝل٢ر  21جالسٗح٬ٙر فٟٙ  -
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 . ، دنإ١ جٝلفًح١ ج1318٫٢٦٠ٝٝل٢ر  133جالسٗح٬ٙر فٟٙ  -

سٞا٧ش ج٦ٝا٧جء ٧جٝي٧ياحء    )، دنإ١ د٬ثر ج٠ِٝال  1311ٝل٢ر  182جالسٗح٬ٙر فٟٙ  -
 (. ٧جال٥سقجقجز

 . ، دنإ١ جٝلال٠ر ٧جٝوػر ج٬٢٦٠ٝر1321ٝل٢ر  111ٗح٬ٙر فٟٙ جالس -

 . ، دنإ١ ؾؿ٠حز جٝوػر ج٬٢٦٠ٝر1321ٝل٢ر  101جالسٗح٬ٙر فٟٙ  -

 .، جٝلال٠ر ٧جٝوػر ج٬٢٦٠ٝر ٫ٖ جٝقفجُر9111ٝل٢ر  128جالسٗح٬ٙر فٟٙ  -

 :ؤ٥ؿجٕ ٠٧ِح٬٬ف جٝلال٠ر ٧جٝوػر ج٬٢٦٠ٝر
جإلواحدحز ٧جٝػا٧جؿش ٧جأل٠افجى    ج٠ٝلح٠٥ر ٫ٖ ػ٠ح٬ر ج٠ِٝحل ١٠ ج٠ٝؾحًف ٢٠٧َ  -

 (.ٜل ؤ٧٢جٍ ج٠ِٝل)٧جأليفجف جٝوػ٬ر ٧ج٬ٖ٧ٝحز ج٠ٝفسدًر دح٠ِٝل 
جٝؿَٖ إلُؿجؿ اًحف ٫٢ً٧ ٢ٌٟٝ اؿجفذ جٝلال٠ر ٧جٝوػر ج٬٢٦٠ٝر، ٧سؿ٦٠٬ُح دحٝسنف٬ِحز  -

 .ج٬٢ً٧ٝر

 .سٚؿ٬ٟ افنحؿجز سل٦ل ج٠ِٝل ٩ُٞ جٝسػل١ ج٠ٝلس٠ف ٫ٖ ؤؿجء جٝلال٠ر ٧جٝوػر ج٬٢٦٠ٝس١٬ -

ٟ ٫ٖ ٧يَ ٠دحؿة ٠٧ِح٬٬ف جٝوػر ٧جٝلال٠ر ج٬٢٦٠ٝس١٬ ٫ٖ ٜال جأل٠ٌ٢ار ًدٚاح    جٝسٚؿ -
 .ًٝد٬ِر ٜل ٢نحً

 :جالٝسقج٠حز ج٬٢ً٧ٝر ًدٚح ٠ِٝح٬٬ف جٝػ٘ ٫ٖ ج٠ِٝل ج٠ٝإ١٧٠

يف٧فذ س١٬٬ِ ٠ئللر فل٬٠ر ٠ؾسور دل٬حلحز ج٠ِٝل ج٭٠ا١، ٧دس٬ٗ٢اـ٥ح ٠٧سحدِس٦اح     -1
 .٧جلسِفجي٦ح ؿ٧ف٬ح

 : ٧جإلظفجءجز جِٝح٠ر، جٝس٫ س٦ؿٕ ا٩ٝ ؤ١ سسي١٠ ٥ـ٣ جٝل٬حلحز ج٠ٝدحؿة -2

سنظ٬َ س٬ٗ٢ـ ٧سٜح٠ل ٢ٌٟ جٝلال٠ر ٧جٝوػر ج٬٢٦٠ٝر ٜظقء ١٠ جإلؿجفذ جٝناح٠ٞر ٜٝال   ( ؤ)
 . ٢نحً

سػل١٬ اظفجءجز جٝلال٠ر ٧سؾ٦ً٬ًح ٩ُٞ ٢ػ٧ ٢٠سٌٟ ٩ُٞ ج٠ٝلس٨٧ ج٫٢ً٧ٝ ٧ٜٝال  ( خ)
 .جأل٢نًر

 . سنظ٬َ ٠نحفٜر ج٠ِٝحل ٠٠٧ص٦٬ٟٞ ٫ٖ ٜل ٠ح ٬سِٞ٘ دحٝلال٠ر ٧جٝوػر ٧ج٠ِٝل ج٭١٠( ض)
 . س٬٬ٟٚ ٧س٬٠ِٟ ِٖح٬ٝر جأل٠ٌ٢ر ٧سًد٦ٚ٬ح ٬ٞ٠ُح د٧لحثل ٢٠حلدر ٧دس٬ٙ٧سحز ؿ٧ف٬ر ٢٠حلدر( ؿ)
ي٠ح١ سًد٬٘ جنسفجًحز جٝلال٠ر ٧جٝوػر ج٬٢٦٠ٝر ٩ُٞ ظ٬٠َ ج٠ِٝحل، جٝؿجث١٬٠ ٦٢٠ٟ ( ٣)

 .جأل٢نًر ج٢٠ٝس٠ٌر ؤ٧ ٬ٓف ج٢٠ٝس٠ٌر ٧ج٠ٝئٙس١٬، ٫ٖ
 : ا٢نحء اًحف ٫٢ً٧ ٢ٌٟٝ جٝلال٠ر ٧جٝوػر ج٬٢٦٠ٝر، ٦٬ؿٕ ا٩ٝ -3

سِف٬ٕ ٧سػؿ٬ؿ ٦٠حٟ ٠٧لث٬ٝ٧حز س٬ٗ٢ـ جٝل٬حلحز ٧جسؾحـ جٝسفس٬دحز ج٢٠ٝحلدر ٝيا٠ح١  ( ؤ)
 . ا٠ُح٦ٝح

 . ٢نف ج٠ٝدحؿة جٝس٫ سس٢ح٧ل سًد٬٘ ٧س٬ٗ٢ـ ٢ٌٟ جٝلال٠ر ٧جٝوػر ج٬٢٦٠ٝر( خ)
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ح١ س٧جٖف جإلفنحؿ ٠ِٞٝحل ٧ؤوػحخ جأل٠ُحل ٠٠٧ص٦٬ٟٞ ٧إلؿجفجز سٗسا٬م ج٠ِٝال   ي٠( ض)
٧جٝلال٠ر ٧جٝوػر ج٬٢٦٠ٝر ٧لحثف جٝؿ٧جثف جِٝح٠ر ٧جٝؾحور ٧ج٠ٝئللحز ج٬٢ِ٠ٝر دحٝلاال٠ر  
د٠ح ٦٬ٖح ٠ٚؿ٧٠ جٝفُح٬ر جٝوػ٬ر، ٝسنظ٬َ ٠٧لحُؿذ ٜل جألًفجٕ ٩ُٞ س٬ٗ٢ـ ٠دحؿة جٝلال٠ر 

 .٧جٝوػر ج٬٢٦٠ٝر
٩ُٞ ػ٦ٙ٧ٟٚ ٫ٖ ج٠ِٝال  جالسٗح٬ٙحز جٝؿ٬ٝ٧ر نف٧ًح ؤؾف٨ ٝي٠ح١ ػو٧ل ج٠ِٝحل ٠ٜح سي٢٠ز 

 : ٫ٖ ؤ٠ح١ٜ سس٧جٖف ٦٬ٖح نف٧ً جٝلال٠ر ٧جٝوػر، ٦٢٠٧ح ٠ح ٫ٞ٬
 س٬ٖ٧ف آ٬ٝر ٝسٚؿ٬ٟ جٝنٜح٨٧ يؿ ٧ظ٧ؿ ؾ٧ًفذ ٫ٖ ٌف٧ٕ ج٠ِٝل. 
     ي٠ح١ ػ٘ ج٠ِّٝحل ٫ٖ جال٢لػحخ ١٠ ٌف٧ٕ ج٠ِٝل جٝسا٫ ٬ِسٚاؿ١٧ ؤ٦٢اح ؾًافذ .

 . ٧/ ٧19  13، ج٠ٝحؿذ 155جالسٗح٬ٙر فٟٙ )

   ًَفذ ا٩ٝ جٝػاؿ جألؿ٢ا٩ . سؾ٬ٗى ظ٬٠َ جالػس٠حالز جٝس٫ ١٠ ج١ٜ٠٠ٝ ؤ١ س٧ظؿ د٦ح ٠ؾح
 (.ؤ/ 10، ٠حؿذ 164، ٧جٝس٧و٬ر فٟٙ 2/ 1، 16، ج٠ٝحؿذ 155جالسٗح٬ٙر فٟٙ )

  ٢ٌحٟ سنف٫ِ٬ ٠ٝسحدِر س٬ٗ٢ـ جٝػؿ جألؿ٩٢ ٠ا١ جألظا٧ف، ٧لاحُحز ج٠ِٝال،     ؤ١ ٧٬ظؿ
. ٧جٝوػر ٧جٝلال٠ر، ٬٧نس٠ل ٥ـج ج٢ٌٝحٟ جلسؾؿجٟ ُؿؿ ٜحٕ ١٠ ٠ٗسن٫ ج٠ِٝل ٧سؿف٬د٦ٟ

 (. 5، ج٠ٝحؿذ 131جالسٗح٬ٙر فٟٙ )؛ ٧(10، ٧ج٠ٝحؿذ 3، ج٠ٝحؿذ 81جالسٗح٬ٙر فٟٙ )

 ٬ر ٫ٖ ػحل سٚؿ٦٠٬ٟ ٝن٨٧ٜ ػ٧ل ٌف٧ٕ ػ٠ح٬ر ج٠ِّٝحل ٧ج٢ٝٚحدحز ١٠ جٝسوفٖحز جِٝؿجث
 (.ض/ 5ج٠ٝحؿذ  158جالسٗح٬ٙر فٟٙ )؛ ٧(ض/ 15، ج٠ٝحؿذ 81جالسٗح٬ٙر فٟٙ . )ج٠ِٝل

٥ـج دحإليحٖر اللسػٚح٘ ٠ُحل جٝقفجُر ٜٝل جٝػ٧ٚ٘ ج٧ٝجفؿذ ٫ٖ ٧٠جص٬٘ ػٚا٧٘ جإل٢لاح١   
 .ج٠ِٝحل٧جسٗح٬ٙحز ج٠ِٝل جٝؿ٬ٝ٧ر ٬ٓ٧ف٥ح ١٠ ػ٧ٚ٘ ج٢ٝحك دحُسدحفجز جإل٢لح٬٢ر ٧ػ٧ٚ٘ 

جأل١٠ جٝٔـجث٫، ٬٧سِفي١٧  ٧ج٢ِؿج١٠ٟ جفسٗحٍ ٠ِؿالز جٝٗٚف،  ر٬ِح٫٢ ٠ُحل جٝقفجُػ٬ش 
 . جٝس٫ ٬لسػ٦٢٧ٚح ػف١٧٠ ١٠ ػ٧ٚ٘ جإل٢لح١ جأللحل٬ر٥٧ٟ ٠ .٧ٖٞٝحذ ٧جإلوحدر ٧ج٠ٝفى

٠ح قجٝز ًد٬ِر ج٠ِٝل ٫ٖ جإل٢سحض جٝقفج٫ُ ٫ٖ دالؿ٢ح سِسدف ٠ُحل جٝقفجُر ١٠ ج٠ِٝحٝار  ٧
د٬٢ر ُؿٟ جٜس٠حل ؤ١  دل سلح٦ُح ٧ن٦ٝ٧٠ح ٝٔحٝد٬ر جِٝح١٬ٞ٠ دإظف،ج، فٟٓ (رجٝفل٬٠) ج٢٠ٝس٠ٌر ٬ٓف

، ٧اسحػس٦اح  ج٠٧ِٞ٠ٝاحز  سا٧جٖف  جألل٧ج٘، ٧ُؿٟج٠ِٝل جالظس٠ح٫ُ ٫ٖ فؤك ج٠ٝحل جٝقفج٫ُ ٧
جٝقفج٬ُار   زسؿج٧ل ج٢٠ٝسظاح ل٧ج٘  ال٠ر، ٧ُؿٟ لجٝقفج٫ُ ج٧ٌ٢٠ٝفذ ضجإل٢سحسٜح٬ٕٝ جفسٗحٍ ٧

، (٧جٝدـ٧ف ٧جٝل٠حؿ ٧ؾو٧وًح ٠٬ٖح ٬سِٞ٘ دحألفجي٫ ٧جالثس٠ح١) ٝنٗح٬ٖردحجٝس٬ٞ٬٠ٜر دنٜل ٬سلٟ 
٧جلِر ١٠ جٝسفس٬داحز  جٝسن٬ٜٞر ج٢٬ٝؿفظ١٧ ي١٠ ٧ال دحٝسظح٢ك ١٧ ٬سل٠ الٖب١ ٠ُحل جٝقفجُر 

 جالُسفجٕ دسن٬ٜٞر ٧جلِر ٠ا١ ج٠ِٝل ٩ُٞ ج٢سقجٍ ١٠٧٧ ج٦٠ٟٝ . جٝسِحٙؿ٬رجإلؿجف٬ر ٧جٝل٬حل٬ر ٧
٠ُحل جٝقفجُر  ؤػؿ ج٧ِٝج٠ل ج٠ٝػؿِّؿذ اللس٠فجف ٬ٓحخ ٠فجُحذ ؤ٧١ .ُرقفج٠ِٝحل جٝ ػ٧ٚ٘ ج٠ِٝل

حز ج٠ٝػ٬ٞار ٧ج٬٢ً٧ٝار،   ٩ُٞ ج٠ٝلاس٬٧  ٧جٝسنف٬ِحز ٧جٝٚفجفجزفئ٬ر وح٫ِ٢ جٝل٬حلحز  ٫ٖ
ظ٠حُحز ج٠ٝظس٠اَ   ٧٥ ؤ١دحإليحٖر ٝيِٕ ٙؿفجس٦ٟ جٝس٬٠٬ٌ٢ر ٫ٖ ٢ٚحدحز ٧ظ٬ِ٠حز ٧ف٧جدً، 
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س٬٧ٚر  ، ٦٢ٜ٠٬ح ٠١٠حقجٝز ال سػ٩ٌ دؿُٟ ٜد٬ف رفج٠ُُحل جٝقٝوٞغ ج٠ٝؿ٫٢ جٝس٫ س٠ِل ٠دحنفذ 
٠ِ٢ٖٞل ل٬٧ح ٩ُٞ ًف٬٘ جٝؿٖحٍ ١ُ ػ٧ٚ٘  ٧سػل١٬ لدل ٬ِ٠نس٦ٟ، جٝـجس٬ر ٧جٝس٬٠٬ٌ٢ر ٙؿفجس٦ٟ

 .٠ُحل جٝقفجُر
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ذؼًّ ػً 22222"االسض ٚاٌفالغ " عٍغح 

 ،ٚاٌّغاّ٘ٗص٠ادج اٌٛػٝ تأٚظاع ؼمٛق اٌفالؼ١ٓ فٝ اٌش٠ف اٌّصشٜ 
 فٝ ذؽغ١ٓ ذٍه االٚظاع ،ٚذؽاٚي اْ ذشصذ أُ٘ االٔرٙاواخ اٌرٝ

 ذرؼشض ٌٙا ؼمٛق االٔغاْ فٝ اٌش٠ف اٌّصشٜ ، ٚأْ ذث١ٓ االعثاب
 اٌّخرٍفح اٌرٝ ذمف ٚساء ذٍه االٔرٙاواخ ، وّا ذؽاٚي اٌغٍغح اٌىؾف

 2ػٓ سؤٜ ٚاؼر١اظاخ اٌفالؼ١ٓ فٝ اٌش٠ف ٚاٌّغاّ٘ح فٝ سفغ ٚػ١ُٙ 
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 :ِٓ ٘زٖ اٌغٍغٍح صذس 
 "ؼىا٠ح اإلتٓ اٌط١ة ذِٛاط" 0ِٓ ٠فط االؽرثان فٝ ظٕٛب ِصش  .1

 0ِٕاصػاخ األسض فٝ س٠ف ِصش  .2

 َ 1998ػاَ  أؼٛاي اٌفالؼ١ٓ فٝ س٠ف ِصش  .3

 0ٔؽٛ ئعماغ اٌذ٠ْٛ اٌغ١ش ِغرؽمح ػٍٝ اٌفالؼ١ٓ 000اٚلفٛا ؼثظ اٌفمشاء .4

 1999َ0ف األٚي ِٓ ػاَ فٝ إٌص0أؼذاز اٌؼٕف ،ٚأٚظاع اٌفالؼ١ٓ فٝ اٌش٠ف اٌّصشٜ .5

 "واسشح اٌّٛخ فعأج "لصــح ٔعــغ اٌؼـــشب  .6

 0َ 1999ِٕاصػاخ اٌفالؼ١ٓ ظؽا٠ا ،ٚأرٙاواخ إٌصف اٌصأٝ ِٓ ػاَ  .7

 0أصِح ا١ٌّاٖ فٝ ِصش  .8

 0 2000فٝ إٌصف األٚي ِٓ ػاَ "  لعا٠ا غائثح "ؼمٛق اٌفالؼ١ٓ فٝ ِصش  .9

 0أ١ٙٔاس دخٛي اٌفالؼ١ٓ ٚاٌرؼذٜ ػٍٝ ؼمٛلُٙ  .10

 0اس لأْٛ ذؽش٠ش األساظٝ اٌضساػ١ح ػٍٝ األٚظاع اٌرؼ١ّ١ٍح فٝ س٠ف ِصش أش .11

 ؼمٛق اٌفالؼ١ٓ ت١ٓ دػاٜٚ االصالغ ٚأٚ٘اَ اٌغٛق .12

 اٌفالؼح اٌّصش٠ح أٚظاع ِرذ١ٔح ِٚص١ش ِعٙٛي .13

 األٚظاع اٌصؽ١ح فٝ اٌش٠ف اٌّصشٜ أٚظاع ذؽراض ٌؼالض .14

 لأْٛ االسض ٚاششٖ ػٍٝ اٚظاع اٌغىٓ فٝ س٠ف ِصش .15

 .ػٍٝ ااٚظاع اٌفالؼ١ٓ فٝ اٌش٠ف اٌّصشٜ 96اٌمأْٛ أشش  .16

 اٚظاع اٌفالؼ١ٓ ٚلطاع اٌضساػح فٝ ظً اٌؼٌّٛح .17

دساعح ؼاٌح لش٠ح اٌؼّاس٠ح "اٚظاع اٌّضاسػاخ فٝ ِصش تؼذ ذطث١ك لأْٛ االسض  .18

 "اٌؾشل١ح

 ػٍٝ اٚظاع اٌفالؼ١ٓ فٝ س٠ف ِصش اٌعضء اٌصأٝ 92ٌـ 96أشش  اٌمأْٛ  .19

 د ٚع١اعاخ افماس اٌفالؼ١ٓتٕه اٌر١ّٕح ت١ٓ اٌفغا .20

 ِؽافظح اٌؾشل١ح -أؼٛاي اٌّضاسػاخ فٝ س٠ف ِــصشدساعح ؼاٌح ٌؼضتح سِضٜ اٌغث١ً .21

 فٝ أسظٕا ٠ّٛخ اٌثشذماي أٚظاع اٌفالؼ١ٓ فٝ اٌش٠ف اٌّصشٜ  .22

 "دساعح ١ِذا١ٔح ٌّشوض االسض" أؼٛاي اٌّضاسػاخ فٝ س٠ف ِصش  .23

 االسض اْ ِاغٕرىؼ ذغرشن 000اداسج االسض اٌضساػ١ح تّٓ ٌّٚٓ ؟ .24

   2003ِؾىالخ اٌفالؼ١ٓ فٝ س٠ف ِصش ػاَ  .25

 دساعح ؼاٌح ٌمش٠ر١ٓ–فمذ االسض اٌضساػ١ح ٚاٌؼٕف فٝ اٌش٠ف  اٌّصشٜ  .26

) ا٘ذاس األساظٝ اٌضساػ١ح  فٝ ِصش ٚأرٙان ؼمٛق اٌفالؼ١ٓ اٌضساػح ِصذس اٌؽ١اج   .27

 ( صش٠حدساعح ؼاٌح ٌخّظ لشٜ ِ

اٌغ١ذ سئ١ظ اٌعّٙٛس٠ح ِٓ ٠ماَٚ اٌعشاد االؼّش لثً أْ ٠ٍرُٙ أسغفح اٌفمشاء  ٚصسع  .28

 اٌفالؼ١ٓ ِٚٛاسدٔا اٌطث١ؼ١ح 

 "صفػ اٌؼشفا لش٠ح ذثؽس ػٓ إٌٛس" اٌّشأج ٚاالسض ٚاٌؼٕف فٝ اٌش٠ف اٌّصشٜ  .29

 ا١ٌّاٖ ِصش اٌؽ١اج  .30

 2004ِارا ظشٞ فٟ اٌش٠ف اٌّصشٞ ػاَ  .31

 دساعح ؼاٌح ٌمش٠ر١ٓ "ف اٌّصشِٞؾىالخ ا١ٌّاج فٟ اٌش٠ .32

 2005ؽىاٚٞ اٌفالغ اٌفص١ػ ٌٛاٌٟ ِصش ػاَ  .33

صساػاخ اٌرصذ٠ش ٚاذفال١اخ اٌرعاسج ٚع١اعاخ اٌغٛق اٌؽشج ذإدٞ ٌخشاب  ت١ٛخ  .34

  2006اٌفالؼ١ٓ

  2006أصِح أٔفٍٛٔضا اٌط١ٛس فٝ ِصش .35

 2006.اٌؽّٟ اٌمالػ١ح ٚتاء ٠ٙاظُ اٌؼاٌُ  ت١ٓ اٌؽ١ٓ ٚاالخش   .36

 2006ٝ فٝ ِٕظّح اٌرعاسج اٌؼا١ٌّح  اٌعأة اٌضساػ .37

  2007اٌمطاع اٌضساػٝ ٚتشاِط اٌرؽشس االلرصادٜ          ِاسط  .38

اٌؼٕف ِٕٚاصػاخ األسض ٚئ٘ذاس أِاْ "فالغ  465ٚاٌمثط ػٍٝ  257ٚأصاتح  92ِمرً  .39

 2007ِاسط             2006اٌضساػح ٌٍفالؼ١ٓ ػاَ 

 2007ِا٠ٛ                       اج اٌفالؼ١ٓ اٌثؼذ اٌغائة اٌؽاظش فٝ ؼ١.. األِٓ اٌغزائٝ   .40

 2007اٌفشؿ ٚاٌرؽذ٠اخ                ١ٔٛ٠ٛ ... اٌضساػح ) اذفال١ح اٌّؾاسوح اٌّصش٠ح االٚسٚت١ح   -41

  2007ٔٛفّثش         لش٠ح اٌؽش٠ح ت١ٓ فمش اٌخذِاخ ٚاٌثطاٌح ٚ غ١اب اٌؼذاٌح . 42

 2007ٔٛفّثش          ( اٌّؾىٍح ٚاٌؽً ) أصِح األعّذج فٝ ِصش .  43

 أٚظاع اٌضساػح ٚاٌفالؼ١ٓ فٝ ِصش  -44

 ٠2008ٕا٠ش            2007فالغ  خالي ػاَ  634ٚاٌمثط ػٍٝ  445ٚ ئصاتح  126ِمرً 
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 2008ِا٠ٛ      اٌّث١ذاخ فٝ ِصش ت١ٓ عٕذاْ اٌغ١اعح ِٚطشلح اٌّصاٌػ -45

 ١ٔٛ٠2008ٛ       اٌصؽ١ح فٝ اٌش٠ف اٌّصشٜاالٚظاع  -46

 2008عثرّثش    ا١ٌّاٖ فٝ ِصش ت١ٓ ٚالغ ا١ٌُ ِٚغرمثً خط١ش  -47

 0225ِاسط   ذذاػ١اخ األصِح اٌّا١ٌح اٌؼا١ٌّح ػٍٝ اٌغزاء فٟ ِصش -84

 (اٌٛالغ ٚاٌرؽذ٠اخ ٚا٢فاق اٌّغرمث١ٍح)

 2009ِاسط  اٌضساػح ّٔٛرظا ع١اعاخ اٌثٕه اٌذٌٟٚ فٟ ِصشذاس٠خ ِٓ اٌّإاِشاخ -49
 2009د٠غّثش   أشش اٌغ١اعح اإلئرّا١ٔح اٌضساػ١ح ػٍٝ اٌمطاع اٌضساػٝ اٌّصشٜ -50

 2010ِاسط  س٠اغ اٌرغ١ش فٝ اٌؼاٌُ ً٘ عمطد اٌؽىِٛح اٌّصش٠ح فٝ اخرثاس ذعاٚص األصِح -51

 ِٛاغٕاً  899فالؼاً ٚئصاتح  151ِمرً 2009ِٕاصػاخ األسض خالي ػاَ      

 آخش٠ٓ  1204ٚؼثظ       
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       ِؾشٚػاخ اٌرٛعغ االفمٝ فٝ ؼٍٙا 
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 مركز األرض لحقوق اإلنسان مؤسسة ال تهدف إلى الربح        

 0991أنشىء فى ديسمبر عام                                                 

 ز األرض؟لماذا مرك

أنشئ مركز األرض للدداا  ندن ايدايا الينحدين والريدف المندرن مدن منقدور حقدوق اإلنسدانأ بتدد     أن تبدين  
ومدن بدين القيدايا . لمؤسسي المركز خلو  ساحة التمل األهلي اي منر من المنقمات التي تتمدل ادي هدذا المجدال

 6واالحتياجات الحقيقية التي داتت اي اتجاه إنشاء المركز
متالجة ندم التوازن اي االهتمام بحقوق الينحين والمسألة الزرانية اي منر وتنحيح المسار اي قل األويا  -

الجديدددة المتتلقددة بتحريددر سددوق األرض واألسددتار مددو دراسددة أاددر ونتدداى  هددذه السياسددات نلددى حيدداة الينحددين 
 .                            واالاتناد الزراني 

تشددريتية تددنقم أويددا  التدداملين اددي اةددا  الزرانددةأ وبالتددالي تتريددهم النتهاكددات نديدددة شددب   ندددم وجددود بنيددة-
 .                           يوميةأ سواء نلى نتيد حقواهم االاتنادية واالجتمانية أو نلى نتيد الحقوق المدنية والسياسية

دماتأ مما يجتدل اةانداع نرييداع مدن سدكان اتسا  اليجوة بين الريف والحير اي منرأ خانة نلى نتيد الخ - 
 .الريف نرية النتهاكات ميانية بسبب تردى األويا  االاتنادية واالجتمانية

تيدداام مشددكلة نمالددة األةيددال اددي الريددف اددي القةددا  الزرانددي أو ويددره مددن القةاندداتأ وزيددادة متدددالت األميددة  -
 .والتسرب من المدارس بينهم

 . ا المرأة الريييةأ نلى نتيد األسرة والتملأ أو بسبب األويا  االجتمانية التامةاالنتهاكات التي تتترض له -

 6مجاالت نمل المركز
الداا  ندن  الينحدين والتمدال الدزرانيين بسدبب أويدا  التمالدة الزرانيدة الداىمدة والمؤاتدة الناجمدة ندن ويداب -

 .للواىح التي تنقم حقواهم وواجباتهمالتنقيم القانونيأ وخانة ايما يتتلق بتقود التمل واإلجازات وا
 .دنم وتشجيو دور التنقيمات النقابية والتتاونيات والجمتيات والروابة الينحية - 
 .مواجهة قاهرة نمالة األةيال من حيث أسبابها ومقاهرها وآاارها من منقور حقوق الةيل -
اندةأ لمواجهدة االنتهاكدات التدي تتتدرض لهدا التمل نلى تمكين المرأة الريييةأ وخاندة التدامنت ادي اةدا  الزر -

 .بسبب ويتها النوني واالجتماني
 . الداا  نن البيىة الزرانية وبيىة المجتمو الرييي يد مخاةر التلوثأ وتونية الينحين بقيايا التلوث البيىي -

 أهداف المركز

 . المساهمة اي تحسين األويا  االاتنادية واالجتمانية للينحين اي ريف منر-
رندددد انتهاكدددات حقدددوق اإلنسدددان التدددي تحددددث داخدددل القريدددة المندددرية وخاندددة المتتلقدددة بدددالحقوق االاتندددادية -

 .واالجتمانية
تنمية ونى المواةنين بنشدر اقاادة حقدوق اإلنسدان وتشدجيو  التمدل المشدترس والتنسديق بدين مؤسسدات المجتمدو -

 .نسان المدني ودنم استقنلها وتتزيز ايم الديمقراةية وحقوق اإل
المساهمة اي نياوة برنام  اإلننح االاتنادن الزراني اي مندر بحيدث يكيدل للينحدين حقدواهم ويدؤمنهم ادي 

 .. زرانة أراييهم
الكشف نن رؤى واحتياجات اليىات المهمشة واليقيرة اي منر وأشراكهم اي ندنانة القدرار وندياوة البدرام   

 التي تةبق نليهم 

 6آليات نمل المركز
المسددداندة القانونيدددة للينحدددين ادددي القيدددايا ذات الندددلة بحقدددواهم االاتندددادية واالجتمانيدددة أو المدنيدددة تقدددديم -

 .والسياسية
 .إندار التقارير والدراسات والبيانات لكشف االنتهاكات التي يتترض لها الينحون والريف المنرن-
المدواةنين ادي القريدة المندرية بدالحقوق المتتلقدة تنقيم دورات تدريبية وإندار المةويات من أجل تنمية ونى  -

 .بقياياهم

 .تكوين شبكة من المتةونين والمهتمين والنشةاء لداو التمل األهلي والتةوني اي مجال حقوق اإلنسان  -
تنقدديم الندددوات ونقددد ورل التمددل لمنااشددة القيددايا المتتلقددة بأويددا  الريددف المنددرن السياسددية واالجتمانيددة -

 .والبيىيةوالاقااية 
الستى إلاامة نناات وةيدة مو المؤسسات المحلية والدولية المهتمة بالتمل اي مجال التنميدة وحقدوق اإلنسدان  -

 للمساهمة اي تحقيق أهداانا
 الوركز يقدم الدعن القانوني هجانًا ويتلقي جويع الشكاوى الوتعلقة

 الريفبحقوق الفالحين والعوال والصيادين والورأة واألطفال في 

 

 
 


