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 عهى اإلجتًبع انرَفٍ

 د/ خبنذ انفُم، د/ أحًذ أبىسبنى، د/ يبجذة َىسف

 يذخم دراست عهى اإلجتًبع انرَفٍ

ٞكٌٙ عًٍ اإلعزُبع ايشٞؿٝ ثبيذساعخ ايعًُٟخ يُشهالد ايكشٞخ ٘ايجٟئخ ايشٞؿٟخ، أٜ أِ َغبو دساعزٕ ٖٙ ايشٞؽ ثُب 

 ٙ ٙ  عجوبسح عوّ    ٞعُٕ َّ إْغبِ ٘ثٟئخ سٞؿٟخ. ٖ٘و اعوذ ٘ايٓرشٞوبد ايعًُٟوخ ايزوٝ رغوبعذ ؾوٝ ؾٗوٍ        َغُٙعوخ َوّ ايك

٘رؾًٟى ايُشهالد ايشٞؿٟخ. ٘عًٍ اإلعزُبع ايشٞؿٝ ٖٙ ايغبْت ايزطجٟكٝ َّ عًٍ اإلعزُبع ايعبٌ، ثُعٓوٝ أْوٕ ٞٗوزٍ    

ثُؾب٘يووخ ؽووى ايُشووهالد اإلعزُبعٟووخ ايشٞؿٟووخ ثبإلظووبؾخ يُؾب٘يزووٕ ٘ظووي ايٓرشٞووبد ايعًُٟووخ يًؿٗووٍ ايعًُووٝ يزًووم      

. ؾونِ نوبِ عًوٍ اإلعزُوبع عًوٍ ثؾوذ ْروشٜ ٞعوي ايكٙاعوذ ٘ا عوظ           َعٗوب ايزعبَوى ايُٟوذاْٝ   ايُشهالد َ٘ؾب٘يخ 

إْغبْٝ َجبشش، ؾنِ عًٍ اإلعزُبع ايشٞؿٝ ٖٙ عًوٍ رطجٟكوٝ ٞؾوب٘و ايػوٙ  ؾوٝ رًوم        ْؿيايٓرشٞخ دِ٘ رؾكٟف أٜ 

٘ ايْغبْٝ اإلي ٓؿاي زؾكٟفيايُشهالد َ٘ؾب٘يخ ؽًٗب  ذساعوخ َشوهالد   ثٝ عًوٍ اإلعزُوبع ايشٞؿو   ٞٗوزٍ  أخٟوشا   ُجبشوش. 

ايشٞووؽ ؽغووش ٘ثشووش ٘نبيٓووبد ؽٟووخ ٘ثٟئووخ سٞؿٟووخ، ؾٟٗووزٍ ثبيُٓرُووبد ايشٞؿٟووخ ٘ايشووجبة ايشٞؿووٝ ٘ايُووشأح ايشٞؿٟووخ        

 ٘ا سض ايضساعٟخ ٘ايُٟبٔ ٘ايهٗشثبء ٘ايزُٟٓخ ايشٞؿٟخ........٘غٟشٖب َّ ايرٙاٖش ايُغزُعٟخ ايشٞؿٟخ.

 َشأة عهى اإلجتًبع انرَفٍ

ٝ ايٙالٞووبد ايُزؾووذح ا َشٞهٟووخ عٓووذَب نًووؽ ايووشيٟظ ا َشٞهووٝ رٟووٙد٘س س٘صؾًووذ   ع ايشٞؿووٝ ؾووبعزُووْشووع عًووٍ اإل

ِ ي ايُؿبعئوخ  ٗغوشح ايرزُضوى ؾوٝ   ٘ ،َغُٙعخ َّ أعبرزح نًٟخ ايضساعخ ثذساعخ َشهالد ايشٞؽ ا َشٞهٝ َوّ   ًغوهب

ْزوبيظ  ٌ. ٘قذ ٘ظوي ٖوءالء ا عوبرزح    8091اإلْزبط ايضساعٝ ٘ريم ؾٝ عبٌ ايؾبد ؾٝ  ٓكصايايشٞؽ إيٝ ايُذِ، ٘

دساعزٍٗ ؾٝ صٙسح ركشٞش رٍ ركذُٞخ يًشيٟظ ا َشٞهٝ، ٖ٘زا ايزكشٞش ٞعذ ثُضبثوخ ايجذاٞوخ ايؾكٟكٟوخ يعًوٍ اإلعزُوبع      

ايشٞؿٝ. ٘قذ إعوزؿبد أعوبرزح نًٟوخ ايضساعوخ َوّ ْزوبيظ ايذساعوبد ايزوٝ قوبٌ ثٗوب عًُوبء اإلعزُوبع ؾوٝ َغوبو دساعوخ                

 .ؾٝ ٘ظي أعظ ٖزا ايعًٍ ايُغزُي ايشٞؿٝ

 اإلجتًبع انرَفٍيفهىو عهى 

ع ايشٞؿٝ ؾٝ رؿغٟش ٘ؾٍٗ ايرٙاٖش اإلعزُبعٟخ ؾٝ ايُٓبطف ايشٞؿٟخ، نُب إْٔ َعٓٝ ثذساعخ نى بعزُٞغبٍٖ عًٍ اإل

َربٖش ايؾٟبح ؾٝ ايُٓبطف ايشٞؿٟخ، ثُعٓٝ دساعخ ايغهبِ ٘ايجٟئخ ايُؾٟطخ ثٍٗ ٘ا سض ٘ايُٟبح ٘ايؾٟٙاْوبد َوّ   

نى ايخصوبيص ايُزعًكوخ ثبإلْغوبِ     نزيم ٞذسط٘ ،بعًٟٗ اإلْغبِ ايشٞؿٝش٘رعصٟ ٘اقي رعصٟشٖب عًٝ اإلْغبِ ايشٞؿٝ

 راد ايصووًخايذساعووخ ايعًُٟووخ ايُٓرُووخ يًرووٙاٖش اإلعزُبعٟووخ   "ايشٞؿووٝ ؾووٝ  اإلعزُووبعَؿٗووٌٙ عًووٍ  ٞعووذايشٞؿووٝ. ٘

 . "بيغهبِ ايشٞؿّٟٟ َ٘ؾب٘يخ ؾُٗٗب ٘رؿغٟشٖب ٘ايزٓجء ثغًٙنٗب ؾٝ ايُغزكجىث
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 ع انعبوبجتًع انرَفٍ وعهى اإلبجتًاإلأوجه اإلختالف يب بٍُ عهى 

نضش ثؿٍٗ ٘رؾًٟى أعًٍ اإلعزُبع عًٍ ْرشٜ ٞٗزٍ أِ خزالؼ َب ثّٟ عًٍ اإلعزُبع ٘عًٍ اإلعزُبع ايشٞؿٝ، اإل ٘عٕ

أَب عًٍ اإلعزُبع ايشٞؿٝ ؾٗٙ عًٍ رطجٟكٝ ٞغزؿٟذ َوّ   ،ايرٙاٖش اإلعزُبعٟخ دِ٘ رؾكٟف أٜ إْزؿبع إْغبْٝ َجبشش

ٗووب عًووٍ ايُغزُووي ايعووبٌ ؾووٝ دساعووخ ايرووٙاٖش ايُغزُعٟووخ ؾووٝ ايُٓووبطف ايشٞؿٟووخ ٘ؽووى      ٟيإصووى ايٓرشٞووبد ايزووٝ رٙ

ٝ     ، ٘قذ ٞخًط ثعط ايٓبط َب ثّٟ َؿبٍٖٟ عًٍ اإلعزٗبَشهالر يهوى عًوٍ   ، ٘يهوّ  ُوبع َ٘ؿوبٍٖٟ عًوٍ اإلعزُوبع ايشٞؿو

ساعوخ ايروٙاٖش اإلعزُبعٟوخ    ، أَب أ٘عٕ ايشجٕ ؾهالُٖوب ٞٗوزٍ ثذ  ٍُٗب ثٟٓؾَٟغبو دساعزٕ ايُغزكًخ، ٘ايعالقخ رهبًَٟخ 

    ٕ ٖ٘ٓوبل إخوزالؼ أٞعوب  َوب ثوّٟ ايُغزُوي ايشٞؿوٝ ايُؾًوٝ ٘ايُغزُوي، ؾوبيُغزُي            .ايُزهشسح نوى ؾوٝ َغوبو دساعوز

ايشٞؿٝ ايُؾًٝ عضء َّ ايُغزُي ايعبٌ َي ايُغزُي ايؾعشٜ ٘ايُغزُي ايجذٜ٘ ٘غٟشٖب َّ ايُغزُعبد ايُهْٙخ 

 يًُغزُي ايعبٌ.

 تاإلختالفبث انرَفُت انحضرَ

َزٝ ُٞهّ أِ ْطًف عًٝ َٓطكخ َعٟٓخ أْٗب ؽعوش َ٘ٓطكوخ أخوشٜ عًوٝ أْٗوب سٞوؽا، اإلعبثوخ عًوٝ ٖوزا ايغوءاو           

رؾذد ٖى ايُٓطكخ سٞؿٟخ أٌ ؽعشٞخ ثٓبء  عًٝ َغُٙعخ َوّ ايُعوبٟٞش ايزوٝ ٘ظوعٗب عًُوبء اإلعزُوبع َ٘ٓٗوب عوذد         

 خ ايضكبؾٟخ، أ٘ ايزصٟٓؽ اإلداسٜ.ايغهبِ أ٘ نضبؾزٍٗ، أ٘ ايُٓطكخ اإلٞهٙيٙعٟخ، أ٘ اإلخزالؾبد اإلعزُبعٟ

انًتصلم انرَفلٍ   ٘قجى ايؾوذٞش عوّ رًوم ايُعوبٟٞش ْزطوشـ إيوٝ َؿٗوٌٙ ٘ظوعٕ عًُوبء اإلعزُوبع ايشٞؿوٝ أال ٖ٘وٙ             

٘ايزٜ رؾذس ؾٟٕ عًُبء اإلعزُبع ايشٞؿٝ عّ ٘عٙد أشوهبو َزجبٞٓوخ َوّ ايكوشٜ ٘ايُوذِ، أٜ أِ ايكوشٜ        انحضرٌ

ّ، ثوى ركوي عًوٝ َزصوى َغوزُش َوّ ايُوذِ ٘ايكوشٜ ثؾٟوش رهوِٙ إؽوذٜ            ٘ايُذِ يٟغذ ُْٙرعب  ٘اؽذا  أ٘ ُْٙرعٟ

ٖ٘ٙ ُْٙرط رصٙسٜ يشهى ايكشٜ أطشاؾٕ رُضى ايُٓٙرط ايُضبيٝ َّ ايُذٞٓخ ٘طشؾٕ ا٠خش ُٞضى ايكشٞخ ايزكًٟذٞخ، 

ِ رزذسط عًٝ ٖوزا ايُزصوى   ٘. اَ ٘اؽذ َبُْٙرع ذًٟغؾايُذِ ايكشٜ ٘أِ ٖٓبل ُْبرط عذٞذح َّ ٘ايُذِ ثُعٓٝ   ايُوذ

ٖ٘وزا   ّ َٙقعٗوب عًوٝ ٖوزا ايُزصوى.    َو ٓؾذد دسعخ رُذّٞ ايُذٞٓخ أ٘ دسعخ رشٞؽ ايكشٞخ ؾثذسعبد َعٟٓخ ٘ايكشٜ 

ْرشٞخ ايضٓبيٟخ اإلعزُبعٟخ ايزوٝ روشٜ ايُوذِ ٘ايكوشٜ ُْٙرعوب  ٘اؽوذا  ال ٞٙعوذ أٜ إخزالؾوبد          ٞزٓبقط َي زصىايُ

 .ايجعط ٘ايكشٜ ٘ثععٗب ايجعط ثّٟ ايُذِ ٘ثععٗبُب ؾٟ

 نًحذدة نهفروق انرَفُت انحضرَتانًعبَُر ا

عووذد ايغووهبِ،   شووُىٖٓووبل َغُٙعووخ َووّ ايُعووبٟٞش رغووزخذٌ يًزؿشقووخ َووب ثووّٟ ايشٞووؽ ٘ايؾعووش، رًووم ايُعووبٟٞش ر        

اإلخزالؾووبد اإلٞهٙيٙعٟووخ، اإلخزالؾووبد اإلعزُبعٟووخ ايضكبؾٟووخ، ٘أخٟووشا  ايزصووٟٓؽ اإلداسٜ يًزؿشقووخ َووب ثووّٟ ايشٞووؽ     

 ٘ايؾعش.
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 يعُبر عذد انسكبٌ-أ

س ٍَٗ عذا  يًزؿشقخ َب ثّٟ ؾٝ ايشٞؽ ٘ايؾعوش، ؾعوبدح رزُٟوض ايُٓوبطف ايشٞؿٟوخ ثكًوخ عوذد عوهبْٗب َكبسْوخ          ٖٙ َعٟب

ثبيُٓبطف ايؾعشٞخ، ٘يهّ ٖزا ايُعٟبس ٞشٙثٕ ثعط ايعٟٙة، ؾجعط ايذ٘و ايُزكذَخ رهِٙ ثٗب َٓطكخ َعٟٓخ عذد 

ش ثهضٟوش َوّ َوذِ ؾوٝ ايوذ٘و ايٓبَٟوخ،       صػش َّ َٓطكخ أخشٜ ؾٝ ايذ٘و ايٓبَٟخ ٘دسعخ رُذْٗب رهِٙ أنجو أعهبْٗب 

ؾٗزا ايُءشش صعت ايُكبسْخ ثٕ ثّٟ ايذ٘و ٘ثععٗب ايجعط ؾهى د٘يخ يٗب خصٙصٟزٗب طجكب  يٗزا ايُعٟبس. َءشش 

َوّ خاليوٕ ثوّٟ ايشٞوؽ ٘ايؾعوش، ؾبيُٓوبطف ايؾعوشٞخ رزُٟوض ثهضبؾوخ عوهبْٗب ايعبيٟوخ َكبسْوخ              ْؿشـنضبؾخ ايغهبِ 

بؾوخ ايغوهبْٟخ   ؽٟش ايُغبؽبد ايضساعٟخ ايٙاععخ ركًى َّ ايهض ،ؾٝ ا خٟشحخ ايعٟش ثبيُٓبطف ايشٞؿٟخ، ٖ٘زا يطجٟع

، ٖ٘زا ايُءشش ٞءخز عًٟٕ أِ نضبؾخ ايغهبِ ايشٞؿّٟٟ داخى ايؾٟض ايغهٓٝ قذ رهِٙ عبيٟخ عوذا   ؾٝ ايُٓبطف ايشٞؿٟخ

ِ رهوِٙ صوػٟشح يوٙ    ْرشا  يزهذعٍٗ عًٝ َغبؽخ صػٟشح ٖ٘ٝ َغبؽخ ايكشٞخ نهوشدِ٘ عوهٓٝ، ثُٟٓوب نضبؾوخ ايغوهب     

 أخزْب ؾٝ اإلعزجبس َغبؽخ ا سض ايضساعٟخ ايزٝ ٞعٟشِٙ عًٟٗب.

  يعُبر انًُطقت اإلَكىنىجُت-ة

بيُٓطكخ عٙاء نبْذ ؽعشٞخ أ٘ سٞؿٟخ، ؾبيُٓبطف ايؾعشٞخ ث ؾٟطزة ٞايرُضى ايُٓطكخ اإلٞهٙيٙعٟخ ايُؾٟط ايجٟئ 

رػوزٞٗب   ،نجٟش َّ ايكوشٜ ايزبثعوخ يٗوب ٘ايُشرجطوخ ثٗوب     رزُٟض ثعِ ايُٓبطف ايزٝ رؾٟط ثٗب َٓبطف ٘اععخ رشُى عذد 

، ثُٟٓب ايُٓطكخ ايزٝ رؾٟط ثبيكشٞخ َٓطكخ صػٟشح ايؾغٍ، ٘رزهِٙ َّ َغُٙعخ َوّ ايعوضة   ثبيُؾبصٟى ايضساعٟخ

ايُٓطكووخ ايزووٝ رؾووٟط ثووبيشٞؽ أ٘ ايؾعووش ثبيُٓطكووخ  رًووم . ٘رغووُٝ ٗووبايصووػٟشح ايزبثعووخ يٗووب أ٘ قووذ ال ٞزجعٗووب أٜ َٓ

 ا ٘يٟخ.

ٓطكخ ا ٘يٟخ ٖٝ ايُٓطكخ ايزٝ رؾٟط ثبيؾبظوشح أ٘ ايكشٞوخ، ٘عوبدح َوب رهوِٙ ايُٓطكوخ ا ٘يٟوخ نجٟوشح ٘٘اعوعخ          ؾبيُ

٘ايطشقبد ايزٝ رءدٜ إيٟٗب ٘اععخ ؾوٝ ايؾعوش، ثُٟٓوب رًوم ايُٓطكوخ رهوِٙ صوػٟشح ٘ايطشقوبد ايزوٝ روءدٜ إيٟٗوب            

ُٟضح ثٗب خذَبد إظبؾٟخ نخذَبد ايجٓٙل ظٟكخ ؾٝ ايُٓبطف ايُؾٟطخ ثبيشٞؽ. أَب ايُٓطكخ ايضبْٙٞخ ؾٗٝ َٓطكخ َ

٘ا َووّ ٘ايطجٟووت ٘إسرٟووبد ايُغووبسػ ٖ٘ووزا َزووٙؾش ؾووٝ ايُووذِ ؾكووط ٘غٟووش َزووٙؾش ؾووٝ ايشٞووؽ، ثُعٓووٝ أِ ايُٓطكووخ  

 ايضبْٙٞخ َٙعٙدح ؾٝ ايؾعش ٘ال رٙعذ ؾٝ ايشٞؽ.

  اإلختالفبث اإلجتًبعُت انثقبفُت-ج

٘يٙ عشؾٓب ٘ؾُٗٓب رًم ايكٍٟ ٘ايُعبٟٞش ايضكبؾٟخ  َهٓٓوب رؾذٞوذ   ، خزًؽ عضٞئب  َب ثّٟ ايشٞؽ ٘ايؾعشايكٍٟ ايضكبؾٟخ ر

أٜ َّ ايُٓطكخ سٞؿٟخ أٌ ؽعشٞخ، ٘إخزالؾبد ايكٍٟ ايضكبؾٟخ ٞٓعهظ عًٝ نى أشهبو ايؾٟوبح داخوى ايُغزُوي ٘يوزيم     

 بد ايضكبؾٟخ. ٘رًم اإلخزالؾبد ٖٝؾنِ اإلخزالؼ ؾٝ شهى ايؾٟبٔ إِ ٖٙ إال إْعهبط يإلخزالؾ
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د ايشٞؿٝ ثضكبؾزٕ ايُؾبؾروخ ٘ايزوٝ رؾوبؾل عًوٝ ايُوٙس٘س َوّ ايعوبداد ٘ايزكبيٟوذ ٘ايكوٍٟ، ثُٟٓوب ايؿوشد            ٞزُٟض ايؿش-8

ايؾعشٜ ٞزُٟض ثضكبؾزٕ ايُغذدح ايزٝ دايُب  َب ركجى ايغذٞذ َّ ايكٍٟ ٘ايُعبٟٞش ايضكبؾٟخ ٘ايكذسح عًٝ ايزغذٞذ َكبسْخ 

ٓٝ ايغذٞذ َّ ايُؾبصٟى ايضساعٟخ يضٞبدح اإلْزبط ثبيشخص ايشٞؿٝ. ٘سثُب ٞؿغش ريم عذٌ قذسح ايؿالؽِٙ عًٝ رج

عًٝ ايزؾذٞش ٘ايزغذٞذ، ثُٟٓب ايضكبؾخ ايؾعشٞخ ؾٝ داخًٗب قٍٟ ايزؾذٞش ٘ايزغذٞوذ ٘ايزوٝ رغعوى ايؿوشد      ٍيعذٌ قذسرٗ

 ايؾعشٜ ساغت ؾٝ ايزغذٞذ ثشهى دايٍ.

قبد ايضبْٙٞخ َب ثّٟ ا ؾشاد داخوى  ايعالقبد اإلعزُبعٟخ ؾٝ ايُغزُي ايشٞؿٝ َّ ايٓٙع ا ٘يٝ، ثُٟٓب رغٙد ايعال-2

ايُغزُي ايؾعشٜ، ٖ٘زا ٞؿغش ايعجط اإلعزُبعٝ ايشعُٝ ؾٝ ايؾعوش ٘ايعوجط اإلعزُوبعٝ غٟوش ايشعوُٝ ؾوٝ       

ايشٞؽ ايزٜ ٞعزُذ عًٝ ايكٍٟ ٘ايعبداد ٘ايزكبيٟذ ايغبيذح َ٘عًَٟٙوخ َ٘عشؾوخ ايؿوشد ؾوٝ ايشٞوؽ، ثُٟٓوب ؾوٝ ايؾعوش         

ي أِ ٞهوِٙ عوٗى ايؾشنوخ داخوى ايُغزُوي ٘ثبيزوبيٝ ٞٗوشة َوّ ايشقبثوخ،          هوى ايٓوبط ٘ٞغوزطٟ   يايؿشد غٟوش َعوش٘ؼ   

 ٘ٞهِٙ ايكبِْٙ ايٙظي ايُذْٝ ٖٙ ايؿٟصى ٘ايعبغط عًٝ ايؿشد ؾٝ رؾذٞذ ايعجط اإلعزُبعٝ ايشعُٝ.

٘ايزٝ جكزّٟ أ٘ صالس ٖ٘ٝ ايطجكخ ايطجكبد اإلعزُبعٟخ ؾٝ ايُٓبطف ايشٞؿٟخ ال رزُٟض ثبيزٓٙع، ثى رٓؾصش ؾٝ ط-3

ؾٝ نجوبس َوالل ا سض ايضساعٟوخ، صوٍ ايٓوبط ايعوبدّٟٞ َوالل ايُغوبؽبد ايصوػٟشح، صوٍ ايُعوذَّٟ ايوزّٞ ال             رزُضى 

ُٞزًهووِٙ أساظووٝ، أ٘ َووب ٞطًووف عًٟووٕ ايعُووبو ا عووشاء، أ٘ ايووزّٞ ٞضسعووِٙ ا سض ايضساعٟووخ إَووب ثبإلٞغووبس أ٘     

 ايُشبسنخ.

يٟخ َ٘زٙعطخ َ٘ٓخؿعوخ، ؾوبيزٙصٞي ايٓغوجٝ    ثُٟٓب ؾٝ ايؾعش ْغذ رجبّٞ ٘اعي َّ ايطجكبد اإلعزُبعٟخ َب ثّٟ عب

يًغهبِ َزٙاصِ إيٝ ؽذ نجٟش َب ثّٟ رًم ايطجكبد داخى ايُغزُي ايؾعوشٜ. ٘سثُوب ٞعوٙد ريوم إيوٝ رٓوٙع ايُٗوّ        

 داخى ايُغزُي ايؾعشٜ َكبسْخ ثبيُغزُي ايشٞؿٝ ايزٜ ٞزُٟض ثغٟبدح َٗٓخ ايضساعخ ؾٟٕ.

4-    ُ غزُووي ايؾعووشٜ، ؾووب ؾشاد ٞٓزُووِٙ إيووٝ طٟووؽ ٘اعووي َووّ        اإلْزُووبءاد ايغٟبعووٟخ نضٟووشح َ٘زٓٙعووخ داخووى اي

، ٘سثُب ٞشعي ٖزا إيٝ يغٗخ ثعٟٓٗب َؾذ٘دٞهِٙ  ايغٟبعٝ اإلرغبٖبد ايغٟبعٟخ، ثُٟٓب ؾٝ ايُغزُي ايشٞؿٝ اإلْزُبء

رٓٙع ايضكبؾخ ايؾعشٞخ ٘ايزٝ رءصش عًٝ عًٙنٟبد ا ؾشاد ٘إرغبٖبرٍٗ، ثُٟٓوب ؾوٝ ايُٓوبطف ايشٞؿٟٟوخ ال ٞٙعوذ ؾٟٗوب       

ايزٓٙع ايضكبؾٝ، ٘ايزٜ ٞغُؼ ثزٓٙع اإلرغبٖبد ايغٟبعٟخ، ثبإلظبؾخ إيٝ رٓٙع ايُصوبيؼ ؾوٝ ايؾعوش ٘ايوزٜ ٞوءصش      

هوِٙ رٙعٗوٕ ايغٟبعوٝ    ٘ٞايشٞؽ قذ ال ٞشوػى ايؿوشد ثبيُصوبيؼ ايغٟبعوٟخ      عًٝ رٙعٗبد ايؿشد ايؾعشٜ، ثُٟٓب ؾٝ

 ْبثي َّ ايعبطؿخ ايذاخًٟخ.

  انتصُُف اإلدارٌ-د

ٞشُى ايزعشٞؽ اإلعشايٝ يًشٞؽ ٘ايؾعش طجكب  يُب ٖٙ َزجي ؾٝ َصش ٘طجكُب يكبِْٙ اإلداسح ايُؾًٟخ ؾونِ ايشٞوؽ   

ايؾعوش ٖوٙ ايُوذِ ٘ا ؽٟوبء ايزبثعوخ يٗوب. ٘طجكوب  يٗوزا          ٖٙ ايكشٜ ٘رٙاثعٗوب َوّ ايعوضة ٘ايهؿوٙس ٘ايٓغوٙع، ثُٟٓوب      
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ايزعشٞؽ يًشٞؽ ٘ايؾعش ٖ٘زا ال ٞخؿٝ ؾٝ صٓبٞبٔ ايؿش٘ـ ايغهبْٟخ، ٘ايُٓطكخ اإلٞهٙيٙعٟخ، ٘ايؿش٘ـ اإلعزُبعٟخ 

ايضكبؾٟخ.٘نضٟش َّ ايكشٜ صػٟشح ايؾغٍ رضداد ؾٝ ؽغُٗب ٘رصى يؾغوٍ ايُوذِ َ٘ٓٗوب َوب ٞعخوز صوؿخ ايؾعوش أ٘        

 .َٓٗب َبصاو قشٞخ عًٝ ايشغٍ َّ صٞبدح ؽغٍ ايغهبِ ثٗبايُذٞٓخ، ٘

ايووٛ ٘ؽووذاد اداسٞووخ رزُزووي ثبيشخصووٟخ االعزجبسٞووخ ٖ٘ووٛ  8098٘رٓكغووٍ عُٗٙسٞووخ َصووش ايعشثٟووخ ٘ؾكووب يذعووزٙس 

( َشنوضا  819٘رعٍ ٖوزٔ ايُؾبؾروبد     َؾبؾرخ ثبالظبؾخ ايٛ َذٞٓخ االقصش 29ايُؾبؾربد ايزٛ أصجؼ عذدٖب 

( قشٞوخ. ٘رزوٙيٝ ٘ؽوذاد االداسح ايُؾًٟووخ ؾوٛ ظوٙء ايخطوخ ايعبَوخ يًذ٘يووخ        4992ب  ٘ ( ؽٟو 94( َذٞٓوخ ٘  228٘ 

 إْشبء ٘إداسح نبؾخ ايُشاؾف ايعبَخ ايٙاقعخ ؾٛ دايشرٗب نُب رزٙيٛ ٖزٔ ايٙؽذاد ايُٙاؾكوخ عًوٛ ايكٟوبٌ ثُشوش٘عبد    

٘ثٙسعووعٟذ ، ٘ال رعووٍ ايُؾبؾرووبد ايؾعووشٞخ ٖ٘ووٝ ايكووبٖشح  اعزصووالػ ا ساظووٛ داخووى ْطووبـ ايٙؽووذح ايُؾًٟووخ 

 .٘ايغٙٞظ أٜ ٘ؽذاد َؾًٟخ سٞؿٟخ

ٌ َ٘ووب قجًووٕ نبْووذ ايُؾبؾرووبد ايؾعووشٞخ ٖووٝ اإلعووهٓذسٞخ ٘ايكووبٖشح ٘ايغووٙٞظ ٘ثٙسعووعٟذ،  8006طجكووب  يزعووذاد ٘

   ٘ رشوُى َطوش٘ػ ٘ايوٙادٜ ايغذٞوذ      ا خٟوشح ٘ايُؾبؾربد ايشٞؿٟخ ٖٝ ثكٟخ ايُؾبؾروبد دِ٘ ايُؾبؾروبد ايؾذ٘دٞوخ 

ٌ ٘ظُذ َؾبؾروخ اإلعوهٓذسٞخ   2996ٙة عٟٓبء، ٘قذ رٍ رعذٞى ريم ؾٝ رعذاد ٘ايجؾش ا ؽُش ٘شُبو عٟٓبء ٘عٓ

ريوم  شعي ؾكط يًُؾبؾربد ايشٞؿٟخ، ٘أصجؾذ ايُؾبؾربد ايؾعشٞخ ٖٝ ايكبٖشح ٘ايغٙٞظ ٘ثٙسععٟذ ؾكط، ٘قذ ٞ

أِ َؾبؾروووخ اإلعوووهٓذسٞخ ثٗوووب يٟٗوووش صساعوووٝ نجٟوووش ؾوووٝ َٓطكوووخ خٙسشوووٟذ ٘قوووشٜ أثوووٟظ ٘ايعبَشٞوووخ ٘ثوووشط          

 ٖٙ َّ ايُٓبطف ايؾعشٞخ. نشدِ٘ َذٞٓخ اإلعهٓذسٞخ ايغهٓٝشٖب. ٘ايعشة.......٘غٟ

٘يٟظ ثبيعش٘سح أِ ايُؾبؾرخ سٞؿٟخ أ٘ ؽذ٘دٞخ يٟظ ثٗب َٓبطف ؽعشٞخ، ؾُضال  َؾبؾرخ ايجؾٟشح أ٘ نؿوش ايشوٟ    

ٖ٘ٝ َؾبؾربد سٞؿٟخ ٞٙعذ ثٗب عٙاصٍ ايُشانض ٘عبصُخ ايُؾبؾرخ َ٘ذِ أخشٜ ٖ٘ٝ َٓوبطف ؽعوشٞخ ٘يهوّ    

 ايُؾبؾرخ ٖٙ ايطبثي ايشٞؿٝ ثػبيجٟخ ايغهبِ ٘ثععذاد ايكشٜ ايهجٟشح ٘ايزٝ رُٟض ايُٓبطف ايشٞؿٟخ.ايػبيت عًٝ 

   انسكبٌ انرَفُىٌ

ٞعزجش ايغهبِ ايُٙسد ا عبعٝ ؾٝ أٜ َغزُي، ٍٖ٘ أٍٖ عٓبصش ايجٓبء االعزُوبعٝ، يوزيم رضٟوش ايكعوبٞب ايخبصوخ      

نُب ٖٙ ايؾبو ؾٝ نضٟش َّ ايذ٘و ايٓبَٟخ ا خشٚ. ؾٗٓبل ثبيغهبِ ٘ايُٓٙ ايغهبْٝ عذال  ٘اعي ايٓطبـ ؾٝ َصش، 

َّ ٞعزجش ايغهبِ أصال  َّ ا صٙو ايُعضصح يًزُٟٓخ، ٖ٘ٓبل َوّ ٞعزجوشٍٖ خصوُب  َوّ خصوٌٙ ايزُٟٓوخ، نُوب أِ        

ايجعط قذ ٞٓرش يًُٓٙ ايغهبْٝ ايغشٞي عًٝ إْٔ ايُعٙـ ايشيٟغٝ يًزُٟٓوخ، ٘صُوخ رخوشِ٘ ٞعزجشْ٘وٕ ْزٟغوخ يػٟوبة       

رزُٟوض َصوش ثنسرؿوبع َعوذو ايُٓوٙ ايغوهبْٝ َكبسْوخ        ٘ ْكال  عّ ايعٟغٜٙ(.2982اْزشبس ايؿكش  أثٙ عبيٍ ايزُٟٓخ ٘

٘   2.1٘٘صى ؾٝ ثعط ايغٓٙاد إيٝ  ،ثػٟشٖب َّ ايذ٘و رًوم ايٓغوجخ    رشرؿوي % ٖ٘زا ٞعٓٝ صٞوبدح عوهبْٟخ عبيٟوخ. 

 .ؾٝ ايؾعش %8.1ثـَكبسْخ % 2.2ا٠ِ ؾٝ ايشٞؽ  ركشٞجب  ُعذو ايُٓٙ ايغهبْٝؾؾٝ ايشٞؽ َكبسْخ ثبيؾعش. 
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عوٙؼ ٞجًوع عوذد عوهبِ      ( إْٔ إرا َب اعزُش ُْوٙ ايغوهبِ ثُضوى ٖوزٔ ايُعوذالد     09، 10: 2989٘ٞزنش ايعضثٝ    

ًَٟوِٙ   00ًَٟوِٙ ْغوُخ، ٘عًُوخ ايغُٗٙسٞوخ      42ًَِٟٙ ْغُخ، ٘عذد عوهبِ ايؾعوش ؽوٙايٝ     59ايشٞؽ ؽٙايٝ 

 .2929ْغُخ ؾٝ عبٌ 

 نبيزبيٝ:  2988/ 8/9يًٓٙع إلعُبيٝ ايغُٗٙسٞخ ؾٝ  عذاد ايغهبِ طجكبأركذٞش  ٘قذ رٍ 

 ركذٞش٘قذ رٍ ، ًَِٟٙ ْغُخ 19488399إعُبيٛ  ،30200113إْبس  ،48888419عُبيٝ ايغُٗٙسٞخ رنٙس إ

  نبيزبيٝ: 2988/ 8/9عذاد ايغهبِ ؽعش/ سٞؽ ايغُٗٙسثخ ؾٝ أ

سٞوووؽ غوووُخ. ْ٘ ًَٟوووِٙ 34658941عًُوووخ  -86063829إْوووبس -89611628رنوووٙس  :ايغُٗٙسٞوووخؽعوووش 

 ايغٗووبص ايُشنووضٜ  ًَٟووِٙ ْغووُخ. 45950622عًُووخ - 22336956إْووبس  -23422166رنووٙس :ايغُٗٙسٞووخ

% 43% ٘ايغهبِ ايؾعشِٞٙ 59 8006ُ٘ٞضى عهبِ ايشٞؽ طجكب  يزعذاد  ٌ(.2988يًزعجئخ ايعبَخ ٘اإلؽصبء، 

عًوٝ ايوشغٍ    (2996، 8006، 8016  ْ٘غجخ ايشٞؿّٟٟٟ صبثزخ ركشٞجب  عجش رخش صوالس رعوذاداد  َّ عهبِ َصش، 

  ّ ٘ٞعوٙد ريوم إيوٝ رٟوبس ايٗغوشح ايشٞؿٟوخ ايؾعوشٞخ، أٜ ٖغوشح          ،َّٟٞكبسْوخ ثبيؾعوش   َّ إسرؿبع خصوٙثخ ايوشٞؿٟٟ

 .(8٘رطٙس عذد ايغهبِ ايُصشّٟٞ ؾٝ عٓٙاد َززبيٟخ ٞٙظؾٗب عذ٘و   ايغهبِ َّ ايشٞؽ إيٝ ايُذِ.

 َُبَر يٍ انسُىاث انتقذَري إلجًبنً انجًهىرَت فً أول عذد انسكبٌ( 1جذول )

2010-2009-2008 

2011** 2010* 2009 2008 
 انبُبٌ

80410017 77,839,493 76,098,676 74,439,000 

 .(و0212 انًصذر: انجهبز انًركسٌ نهتعبئت انعبيت واإلحصبء 23/11/2010 صذر فً)

ٝ  ْغووذ َوّ ايغووذ٘و ايغوبثف   ٘ ٖووٙ  (2غووذ٘و  ّ ث٘نُوب ٖووٙ َجوٟ   %2.92 أِ َعوذو ايُٓووٙ ايغوهبْٝ ايغووٜٓٙ ؽووٙاي

ثٕ ايغهبِ داخى ايؾذ٘د ايغػشاؾٟخ يًذ٘يخ، ٘ٞعجش عٓوٕ نٓغوجخ َئٙٞوخ َوّ      ٞزػٟش ايُعذو ايغٜٓٙ ايزٜ

٘   هضٟووشٖوٙ َعووذو َشرؿوي َكبسْوخ ث   ٘ إعُوبيٝ ايغوهبِ.   رضاٞوذ ؾووٝ عوذد ايغوهبِ ؾووٝ    ٖوزا ٞعهووظ إرغوبٔ   َوّ ايوذ٘و 

غزُي َبيٍ رزٙؾش َٙاسد نبؾٟخ ٘خذَبد َخزًؿخ عًٝ َغزٜٙ ايزُٟٓخ ؾٝ ايُريم  ٘ٞءصش ،ثشهى عبٌ ايؿزشاد ايُكجًخ

رءدٜ ايضٞبدح ايغهبْٟخ إيٝ ايعػط عًٝ َخزًؽ َشاؾف ايذ٘يوخ ٘نوزيم عًوٝ    ؽٟش  ركبثى ايضٞبدح ايغهبْٟخ ايشآٖخ.

٘ركزطي أعضاء نجٟشح َّ ا سض ايضساعٟخ نٓوبرظ طجٟعوٝ    ،ايُغبنّ ٘ايُٙاصالد ٘رضٞذ َّ ْغجخ ايزًٙس ايجٟئٝ

ٜ ٘ايكشٜ، ٘رءدٜ نزيم إيٝ إْزشبس ايعشٙايٟبد ؾٝ ايُذِ ايهجشٜ َ٘ب يزيم َوّ خطوٙسح عًوٝ    يُٓٙ ايُذِ ايهجش

 نٓزٟغووخ طجٟعٟووخزُووي ايُخووذساد ٘إْزشووبس ايشصًٞووخ ؾووٝ ايُغ٘إْزشووبس ايجطبيووخ ٘ايجًطغووخ ٘رعووبطٝ  ،ايُغزُووي ِبٟووثٓ

 ًجطبيخ ٘رعخش عّ ايض٘اط.ي
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 (0222-1981ادادث )يعذل انًُى انسكباٍَ  فٍ انفتراث يب بٍُ انتعذ (0)جذول 

 انفترة يعذل انًُى انسكبٍَ

1907 -1897 1..2 

1917 -1907 1.09 

1927 -1917 1.28 

1937 – 1927 1.12 

1947 -1937 57.1 

1960 -1947 47.2 

1966 -1960 4714 

1976 -1966 57.4 

1986 -1976 0.12 

1996 -1986 47.2 

2006 -1996 47.1 

 نهتعبئت انعبيت واإلحصبءانًصذر: انجهبز انًركسٌ 

ْ٘غووزطٟي أِ ْغووزٓزظ َووّ ايغووذ٘و أِ َعووذو ايُٓووٙ ايغووهبْٝ ُٞشووٝ ثنرغووبـ أٜ أِ ثٟبْبرووٕ َزكبسثووٕ عجووش ايؿزووشاد  

ٖ٘ووٙ  8.90ثغووذٔ 8029-8089ايُخزًؿووخ، يهووّ ٖٓووبل إْخؿووبض َؿووبعٝء ؾووٝ ثعووط ايؿزووشاد، ؾُووضال  ؾووٝ ايؿزووشح  

 ؾوٝ إْزشوبس ا َوشاض ٘ا ٘ثئوخ َضوى ايزٟؿوٙد ٘ايهوٙيٟشا        َٓخؿط عّ ايؿزوشح ايغوبثكخ ٘ايالؽكوخ ٘قوذ ٞهوِٙ ايغوجت      

ايغوجت ؾوٝ اإلْخؿوبض ٖٓوب ٖوٙ      8.02٘ 8096-8066، ٘نوزيم ؾوٝ ايؿزوشح    ٘ايزٝ رطٟؼ ثععذاد نجٟشح َّ ايغهبِ

٘ايزوٝ عوججذ ؾوٝ رععٟوى ايضٞغوبد ْروشا  يزغٟٓوذ َعروٍ         8093٘ؽشة اإلعزٓضاؼ ٘ؽشة عوبٌ  8069ؽشة عبٌ 

٘ثبيزبيٝ قًى َّ َعذو ايُٓٙ ايغهبْٝ ؾٝ رًم ايؿزشح. ٘ثبيزبيٝ نبِ َعذو ايُٓوٙ  ايشجبة ؾٝ ايغٟش يؿزشاد طًٙٞخ 

 ايغهبْٝ عبيٝ ؾٝ ايؿزشح ايزبيٟخ صٍ إْخؿط َشح صبْٟخ.

ؾشثُوب نوبِ عوجت ريوم ٖوٙ      8066-8069، 8069-8049أَب إسرؿبع َعذو ايُٓٙ ايغهبْٝ ايٙاظؼ ؾوٝ ايؿزوشاد   

ذو ايُٓوٙ ايغوهبْٝ، ٘نوزيم َعوذالد ايزُٟٓوخ اإلقزصوبدٞخ       ٘٘عٙد سعبٞخ صؾٟخ عٟذح سؾعوذ َوّ َعو    8052صٙسح 

ايعبيٟووخ ؾووٝ ؾزووشح ايغووزٟٟٓبد ٘ايزووٝ عووبُٖذ ؾووٝ إسرؿووبع َعووذو ايُٓووٙ ايغووهبْٝ إلْعهبعووٗب عًووٝ َعووذالد ايشعبٞووخ   

 ايصؾٟخ َُب أدٜ يضٞبدح َعذو ايُٓٙ ايغهبْٝ.

خوبسط ٖ٘وٍ   ؾوٝ اي ٗوبعشّٞ  َءششاد َضى عذد ايغهبِ ايُ٘( عهبِ َصش ؾٝ ايذاخى ٘ايخبسط 3٘ٞٙظؼ عذ٘و  

إعوزؿبدح َٓٗوب   ؾوٝ ؽبعوخ إيوٝ    ايزٝ خبسعٟخ ايُبيٟخ ايزؾٙٞالد اي ؽغًٍَِٟٙ ْغُخ طجكب  يجٟبْبد ايزعذاد، 4٘ؽٙايٝ 

ثبإلظبؾخ إيٝ ايُشهالد ا عشٞخ ايزٝ قذ رٓزظ عّ ٘عٙدٍٖ ثبيخبسط ثعٟذا  عّ أعشٍٖ. ، ؾٝ رؾغّٟ أؽٙاو َصش

ْغجخ عذد ايغهبِ ؾٝ َٓزصؽ ايعبٌ إلقًٍٟ  َعّٟ عجبسح عّ َءشش رخش ٖ٘ٙ ايهضبؾخ ايغهبْٟخ ٖ٘ٝ 

َّ َغبؽخ ايذ٘يخ ٘ريوم ؾوٝ عوبٌ    2ْغُخ/نٍ 90.9ٖ٘ٝ رُضى طجكب  يًغذ٘و ايغبثف  يُغبؽخ ا سض.

عبيٟوخ ؾوٝ   ٖ٘ٝ عجبسح عّ عوذد عوهبِ ايذ٘يوخ عًوٝ ايُغوبؽخ ايُعٖٙيوخ ٖ٘وٝ        ايهضبؾخ ايؿغٟٙيٙعٟخ  ٌ. أَب2988
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٘ايغوجت ؾوٝ ريوم أِ غبيجٟوخ ايشوعت ايُصوشٜ        2ْغوُخ/نٍ 8945.5٘و ؾٗوٝ رُضوى   َصش َكبسْخ ثػٟشٖوب َوّ ايوذ   

ٞزشنض ؾٝ َٓطكخ ايٙادٜ ٘ايذيزب، ٖ٘ٓبل َغبؽبد نجٟشح غٟش َغزػًخ ؾٝ صٙسح صؾبسٜ، ٖ٘زا ٞزطًت عٟبعٟخ 

عبَخ ؽهُٟخ يًخش٘ط َّ ايٙادٜ ايعٟف إيٝ رؾبـ ايصؾشاء، ٘ايجؾوش عوّ َوٙاسد عذٞوذح ؽزوٝ ال رؾوذس نبسصوخ        

 خ ؾٝ ايُغزكجى.عهبْٟ

 .سكبٌ يصر فٍ انذاخم وانخبرج وبعض انًؤشراث األخرٌتعذاد ( 3جذول )

 انبُــبٌ انتىصُف و
 َسًت 10.189831 .ببنذاخم 0222عذد انسكبٌ نتعذاد  1

 َسًت   12.2888.01 .ببنذاخم وانخبرج 0222عذد انسكبٌ نتعذاد  0

 َسًت   92.12222 .ث أونُت(*)بُبَب فً انذاخم 0211انسكبٌ فً يُتصف عبو عذد 3

 ..1228 .*0انًسبحت انكهُت ببالنف كى .

 12.8 .*0211  فً يُتصف 0كى انًسبحت انًأهىنت ببألنف 2

 1.1% .َسبت انًسبحت انًأهىنت نهًسبحت انكهُت* 2

 0َسًت / كى  18.1 .*0211انكهُت فً يُتصف عبو  انكثبفت انسكبَُت ببنُسبت نهًسبحت 1

 0َسًت/ كى  12.2.2 *0211بوعانسكبَُت ببنُسبت نهًسبحت انًأهىنت فً يُتصف انكثبفت  9

 %0.8. .0211َسبت سكبٌ انحضر نعبو  8

 فرد 0.. .0222يتىسط حجى األسرة  نعبو  12

 .بُبَبث يعذنت يصذرهب انهُئت انًصرَت انعبيت نهًسبحت* 

 

 

 


