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غ بٖضاص جّم  ت للمجاالث وا٢٘ وجدلُل حصخُو ج٣ٍغ  جٟىح بلضًت ظهىص بخًاٞغ 2011 لٗام جٟىح لبلضة اإلاجخمُٗت الخىمٍى

٤ الاؾتراجُجي الخسُُِ ولجىت ومىاَىحها وزبرائها اإلادلُت وماؾؿاتها ٍغ  الٗال٢ت ؤصخاب ولجىت ألاؾاسخي الخسُُِ ٞو

حن، حك٨ُلها جم التي اإلاسخلٟت اإلاخسههت واللجان اًت جدذ وطل٪ واإلاخُٖى  ونىضو١  اإلادلي الخ٨م وػاعة وبقغاٝ ٖع

غ  بغهامج بَاع يمً وطل٪. بحرػٍذ ظامٗت في اإلاؿخمغ الخٗلُم مغ٦ؼ مً الخ٣جي الضٖم زال٫ ومً البلضًاث، وب٢غاى جٍُى

غ "الهىضو١  ت زُت بٖضاص بضٖم ،"البلضًاث جٍُى  مً والجىىبُت الكمالُت اإلاداٞٓاث في بلضًت 41 لـ بؾتراجُجُت جىمٍى

. ٚؼة و٢ُإ الٛغبُت الًٟت
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غ  حشخُق وجدلُل واقع اإلاجاالث "ؤ٢غث لجىت الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي باٖخماص ج٣ٍغ

ت اإلاجخمعُت في  غ حصخُصخي  ٥،"بلذة جفىحالخىمٍى  2011للبلضة وطل٪ لٗام  و٫ ؤج٣ٍغ

 . قا٦غة ظمُ٘ مً قاع٥ في الجلؿاث الخدلُلُت وؾاَم في بٖضاصٍ
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ق العمل  فٍش

٤ الخسُُِ ألاؾاسخي) -2011يمً بٖضاص الخُت ؤلاؾتراجُجُت لبلضة جٟىح لؤلٖىام  (ٍٞغ

غ 2014 ت اإلاجخمعُت في "و ج٣ٍغ  ،"بلذة جفىححشخُق وجدلُل واقع اإلاجاالث الخىمٍى

غ حصخُصخي ٥  . 2011للبلضة وطل٪ لٗام  و٫ ؤج٣ٍغ

 
 جهت العمل الجهت الخمثُلُت الاظم

٤ الخسُُِ ألاؾاسخي خغب مدمىص ببغاَُم ػع٣ٍاث  ميؿ٤ ٍٞغ
 بلذًت جفىح

٤ الخسُُِ ألاؾاسخي مغوان ٖلي ببغاَُم اعػ٣ٍاث  م٣غع ٍٞغ
 التربُت والخعلُم/ مذسط 

 اإلااؾؿاث الخٗلُمُت مدمض مدمىص ؾلمان زماٌؿه
 مذسط مخقاعذ

م مدمض بضوي الُغصٍ  الضاثغة اإلاالُت ٖبض ال٨ٍغ
 بلذًت جفىح

 مدمض مدمىص مدمض الهغاًٍغ الُغصٍ
ال٣ُإ الؼعاعي ولجىت الضٞإ ًٖ 

 ألاعاضخي اإلاهاصعة
 قىاع خاؿ

 اإلااؾؿاث الكبابُت وال٣اٖضًت مدمض ؤخمض مدمض اعػ٣ٍاث
 التربُت والخعلُم/ مذسط 

 اإلااؾؿاث الخٗلُمُت ببغاَُم مدمض ٖبض اإلاهضي زماٌؿه
 مدالش/ ؤكادًمي جامعي 

 (CBR)طوي الاخخُاظاث الخانت  ؾمحرة ؾالم مدمض ؤلُغصٍ
 بلذًت جفىح

 آمً وٗمان ؾالمت مىسخى الُغصٍ
 آمً مخقاعذ

اضخي ولُض مدمض خؿان زماٌؿه  هاصي قباب جٟىح الٍغ
 قىاع خاؿ/ مذسط 
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 79 ......................................... فنيوادلنكش وادلهًشني انفقراء واقغ تشخيص: انؼبشر اجلزء

 79 .......................................... جفىح بلذة في واإلاىكؽفحن واإلاهمؽحن والفقشاء لألظش ألاظاظُت الخفائق .1

 80 ........................................................ البلذة في لألظش اإلاخىفشة الاًجابُت واإلاازشاث اإلاىاسد بإهم ملخق .2

 81 ................................................. اإلاعِؽُت لألظش والاجخماعي الاقخفادي الىلع مؽاكل بإهم ملخق            . 3

 83 ........................................................ اإلػبقت روي واقغ تشخيص: ػشر احلبدي اجلزء

 83 .......................................................................................................... ؤلاعاقت روي  عً عامت خلفُت .1

 84 ........................................................... ؤلاعاقت لزوي  اإلاخىفشة واإلاىاسد الاًجابُت اإلاازشاث بإهم ملخق .2



 

 2011التقرير التشخيصي األول لبلدة تفوح     تموز  8  
 

 8صفحة 

 87 ............................................. جفىح بلذة في الخاـت الاخخُاجاث روي  جىاجه التي العلبُت اإلاازشاث ؤهم           . 3

 89 ............................................................ انشببة واقغ تشخيص: ػشر انثبني اجلزء

 89 .......................................................................................... جفىح بلذة في الؽباب فئت عً عامت هبزة .1

 90 ........................................................................................................................ العُاظُت اإلاؽاسكت .2

 90 .................................................................................... والثقافُت الاجخماعُت اليؽاواث في اإلاؽاسكت .3

 91 ............................................................................................................................. والعمل الؽباب .4

 92 ........................................................................................................................... والخعلُم الؽباب .5

 92 .............................................................. الؽباب جىاجه التي واإلاؽاكل العلبُت اإلاازشاث بإهم ملخق .6

 94 .............................................. ادلرأة نىضغ احلبيل انىاقغ تشخيص: ػشر انثبنج اجلزء

 94 .................................................................................................................................. عامت خلفُت .1

 95 ................................................................................والثقافُت الاجخماعُت ألاوؽىت في اإلاشؤة مؽاسكت .2

 97 .......................................ًلي ما هي اإلاشؤة بقىاع ًخعلق فُما اليعىي  القىاع في الاًجابُت اإلاازشاث ؤهم .2

 97 ............................................................. اإلاشؤة منها حعاوي التي واإلاؽاكل العلبُت اإلاازشاث بإهم ملخق          .  3

 100 .......................... تفىح نبهذيت ادلؤصضي انبنبء وضغ وتقييى تشخيص: ػشر انرابغ اجلزء

 100 ............................................................................ جفىح بلذة في اإلاخعاقبت البلذًت اإلاجالغ عً هبزة .1

 101 ..................................................................................................................... جفىح بلذًت بهجاصاث .2

 101 ........................................................................................................................ يالخىٍُمي الهُكل .3

ت والقذساث اإلاىٌفحن .4  103 ............................................................................. الخخىُي مجال في البؽٍش

 104 ......................................................................... الخخىُي عملُت ومدذداث اإلاخبعت الخخىُي آلُت .5

 110 ................................... انتنًىيت واألونىيبث انقضبيب بأهى يهخص: ػشر اخلبيش اجلزء

 110 ............................................................................................................................. الخدخُت البيُت .1

 111 ..................................................................................................................... والخىٍُم الخخىُي .2

 112 .............................................................................................................................. الخعلُم قىاع .3

 112 ..............................................................................................................................الصخت قىاع .4

 113 ............................................................................................................................. الضساعت قىاع .5

الت الثقافت قىاع .6  113 ............................................................................................................... والٍش

 114 .......................................................................................................... :الكىاسر وبداسة ألامً قىاع .7

 114 ................................................................................................................................ البِئت قىاع .8

 115 ................................................................................................................. اإلادلي الاقخفاد قىاع .9

 115 .............................................................................................................. واإلاهمؽحن الفقشاء قىاع .10

 115 .................................................................................................... الخاـت الاخخُاجاث روي  قىاع .11



 

 2011التقرير التشخيصي األول لبلدة تفوح     تموز  9  
 

 9صفحة 

 116 ............................................................................................................................. الؽباب قىاع .12

 116 ................................................................................................................................. اإلاشؤة قىاع .13

 117 ......................................................................................................... جفىح لبلذًت اإلااظس ي البىاء .14



 

 2011التقرير التشخيصي األول لبلدة تفوح     تموز  10  
 

 10صفحة 

اجلذاول 
 

 20 ............................................................................ الماضية السنوات عبر السكاني النمو  (1 )رقم الجدول
 20 .................................................... م(2007 لعام ل )العمر، وفئة الجنس حسب  تفوح بمدة سكان  (2 )رقم الجدول
 20 ...................................................................................... المؤسسات العاممة في بمدة  (3 )رقم الجدول
 المركزي اإلحصاء دائرة سجل حسب .ومصادرها المياه بشبكة واتصالها تفوح بمدة في المأهولة المساكن عدد يبين الذي( 4 ) رقمالجدول

 25 .......................................................................................... (101 )صفحة م2007 لعام  الفمسطيني
 26 ................................................ بالكهرباء واتصالها تفوح بمدة في المأهولة المساكن عدد يبين الذي( 5 )رقم الجدول
 26 ................................................... .م2011لعام البمدة في الكهرباء بخدمة المرتبطة األرقام يوضح( 6) رقم الجدول
 27 ................................................................................... والفرعية الرئيسة الطرق  وضع( 7 )رقم الجدول
 27 ..............................................................................  :الطرق قطاع في الحاصل التطور (8 )رقم الجدول
 28 ................................................................................... :في البمدة في المواصالت واقع( 9 )رقم الجدول
 28 ............................................... ( االنترنت بالبريد، االتصاالت، )فتشمل االتصاالت قطاع أنشطة (10 )رقم الجدول
 28 .......................................... عدد المساكن المأهولة في بمدة تفوح واتصالها بشبكة الصرف الصحي  (11 )رقم الجدول
 29 ......................................  :المنزلية الصمبة لمنفايات التسديد واليات الكهرباء بقطاع المتعمقة المؤثرات( 12 )رقم الجدول
 30 ................................................................. .المياه لقطاع الرقمية المؤشرات أهم يبين والذي( 13 )رقم الجدول
 30 .................................................................المياه لقطاع الوصفية المؤشرات أهم يبين والذي( 14 )رقم الجدول
 31 ............................................................ .االكهرباء لقطاع الوصفية المؤشرات أهم يبين والذي( 15 )رقم الجدول
 32 .............................................................. .الطرق لقطاع الوصفية المؤشرات أهم يبين والذي( 16 )رقم الجدول
 32 ................................................................................... .البمدة في الطرق حال يصف( 17 )رقم الجدول
 33 ..............................................  التحميل الرقمي لوضعية الطرق االساسية والترابية والتي بحالة سيئة(18 )رقم الجدول
 35 ..............................................................الصمبة النفايات قطاع حول الرقمية المؤشرات أهم  (19 )رقم الجدول
 35 ............................................................ الصمبة النفايات قطاع حول الوصفية المؤشرات أهم  (20 )رقم الجدول
 38 ................................................................ والتنظيم التخطيط حول الوصفية المؤشرات أهم  (21 )رقم الجدول
 39 ....م 2007 الفمسطيني اإلحصاء سجل حسب العممي والتحصيل الجنس حسب تفوح بمدة في التعميمي المستوى( 22 ) رقم الجدول

 40 .......................................................   الحالي ووضعها البمدة في المتوفرة التعميمية المؤسسات ( 23)الجدول رقم 
 42 ...................................................... تفوح في المدرسي التعميم في االيجابية الوصفية المؤشرات  (24 ) رقمالجدول

 42 ................................................................. تفوح في المدرسي التعميم في رقميةال المؤشرات(  25)الجدول رقم 
 46 ...............................................  .المشرفة الجهة حسب ، تفوح بمدة في الصحية المؤسسات عدد  (26)رقم  جدولال

 52 ....................................................... تفوح بمدة في الصحة قطاع حول الرقمية المؤشرات أهم  (27 )رقم  الجدول
 52 ...................................................... تفوح بمدة في الصحة قطاع حول الوصفية المؤشرات أهم  (28)م رق  الجدول
 54 ......................................................... .االستخدام طبيعة حسب تفوح بمدة في األراضي توزيع(  29)رقم  الجدول
 58 ........................................................ تفوح بمدة في الزراعة قطاع حول الرقمية المؤشرات أهم  (30 )رقم الجدول
 58 ....................................................... تفوح بمدة في الزراعة قطاع حول الوصفية المؤشرات أهم  (31 )رقم الجدول
 60 ........... دةالبل في والمرأة الشباب لفئة المختمفة الخدمات تقدم التي والمرافق واألندية الثقافية والجمعيات المراكز(  32 )رقم الجدول
 65 ................................................ تفوح بمدة في والرياضة الثقافة قطاع حول الرقمية المؤشرات أهم  (33 )رقم الجدول



 

 2011التقرير التشخيصي األول لبلدة تفوح     تموز  11  
 

 11صفحة 

 65 .............................................. تفوح بمدة في والرياضة الثقافة قطاع حول الوصفية المؤشرات أهم  (34 )رقم الجدول
دارة األمن قطاع حول والوصفية الرقمية المؤشرات أهم  (35 )رقم الجدول  69 ................................. تفوح بمدة في الكوارث وا 
 72 ................................. تفوح بمدة في العامة والصحة البيئة قطاع حول والوصفية الرقمية المؤشرات أهم  (36 )رقم الجدول
 73 ................ .م2007 لعام الحكومية والشركات واألهمي الخاص القطاع في والمشتغمين العاممة المنشآت عدد  (37 )رقم الجدول
 74 .................................. 2007 لعام العمل بقوة والعالقة الجنس حسب كثراو سنوات 10 من السكان   (38 )رقم الجدول
 78 ............... االقتصادية المحمية والتنمية المحمي االقتصاد بقطاع العالقة ذات والوصفية الرقمية المؤشرات أهم ( 39 )رقم الجدول
 79 ................................................. م(2007 )األسرة وحجم السكاني التجمع حسب الخاصة األسر  (40 )رقم الجدول
 79 ............................................................ لعامم 2007  النوع حسب تفوح بمدة في  اإلعاقات ( 41 )رقم الجدول
 80 ..................... تواجهها التي والمشاكل خصائصها وأهم البمدة في والمنكشفة والفقيرة المهمشة الفئات تحميل ( 42 )رقم الجدول
 84 ..............  الفمسطيني المركزي اإلحصاء دائرة سجل حسب2007 لعام الجنس حسب تفوح بمدة في اإلعاقات  (43)رقم  الجدول
 87 .................. :والمصنفة اإلعاقة مجال في العاممة والحكومية األهمية المؤسسات عمل تعترض التي العقبات ( 44) رقمالجدول 
 87 ...............................................................تفوح بمدة في اإلعاقة لذوي الرقمية المؤشرات أهم ( 45 )رقم الجدول
 88 ............................................................ تفوح بمدة في التأهيل لقطاع الوصفية المؤشرات أهم  (46) رقم الجدول
 93 ..................................................................... الشباب قطاع حول  الرقمية المؤشرات أهم  (47 )رقم الجدول
 93 ................................................................... الشباب قطاع حول  الوصفية المؤشرات أهم  (48 )رقم الجدول
 95 .....................................................  حالة السكان في بمدة تفوح حسب الجنس والحالة االجتماعية(49 )رقم الجدول
 99 ................................................................. المرأة تمكين قطاع حول الرقمية المؤشرات أهم  (50 )رقم الجدول
 99 ............................................................... المرأة تمكين قطاع حول الوصفية المؤشرات أهم ( 51 )رقم الجدول

 101 ..................................................................... (2011 – 2005 ) البمدية إنجازات أهم (52)الجدول رقم 

 

األشكبل 
ُت مى٢٘ وخضوص بلضة جٟىح: 1ق٩ل ع٢م   19 ................................................................................................................................. زٍغ

 39.................................... .......................... (2011)اإلاؿخىي الخٗلُمي للبلضةخؿب الجيـ والخدهُل الٗلمي للٗام : 2ق٩ل ع٢م 

 54 ............................................................................................................. مؿاخاث الاعاضخي خؿب َبُٗت الاؾخسضام :3ق٩ل ع٢م 

اث: 4ق٩ل ع٢م   55 .......................................................................................................... جىػَ٘ الاعاضخي الؼعاُٖت خؿب هٕى اإلاؼعٖو
 



 

 2011التقرير التشخيصي األول لبلدة تفوح     تموز  12  
 

 12صفحة 

 حبجتنب نهتخطيط ين أجم انىفبء ببالحتيبجبث انبشريت : تىطئت

تزاػ والاهخماء لبلضجىا   ؤن ٌٗك٤ الٟلؿُُجي مؿ٣ِ .... وبلضًتها (جٟىح)بهه إلاً صواعي الٟسغ والٖا
ً
ومً الجمُل ؤًًا

ٗمل صاثما ٖلى  ، لى٣ضم ؤعؤؾه َو
ً
ن ٩ًىن ؤًٞل وؤظمل م٩ان في الٗالم، وهدً هضٖم ووكض ؤػع بًٗىا بًٗا

٣ت ٞحها، وهدً هجخاػ   والتي وٗتز بىظىصها وبإنالخىا الٍٗغ
ُ
ألاًٞل وألا٦ثر لبلضجىا جٟىح، َظٍ ألاعى الُاَغة

اع الظي ظمٗىا ٖلى عئٍت  ووسجل مغخلت مهمت مً مغاخل الخسُُِ الخىمىي الاؾتراجُجي، يمً َظا ؤلَا

ت، مخدضًً ٧اٞت  مت وؤلاعاصة ال٣ٍى مؿخ٣بلُت زا٢بت ٞاخهت، وصعاؾت واُٖت للىا٢٘ اإلاجخمعي، لىخجاوػ بالٍٗؼ

 لؤلظُا٫ ال٣اصمت ولبلضة جٟىح، وهدً هخ٣ضم هدى مٗاعط الغقي 
ً
 واٖضا

ً
الهٗىباث واإلا٣ُٗاث، لجرؾم مؿخ٣بال

٤ ؤمامىا  والاػصَاع لخد٤ُ٣ الخىمُت الكاملت والخُىع الخًاعي، بإًٞل الىؾاثل، ٣ٞض ؤهجؼها ال٨شحر وب٣ى الٍُغ

مىخاجىا اإلاؿخ٣بلُت، لؤلظُا٫ ال٣اصمت ٣ٞض ٖملىا وال ػلىا وٗمل  مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤَضاٞىا َو
ً
ال . ٍَى

 ،
ً
غ الدصخُصخي وياءة ذ قمـ الخ٣ٍغ ت مً الاظخماٖاث ووعف الٗمل بلى ؤن بٚؼ ول٣ض ونلىا بالجهاًت وبٗض مجمٖى

غ١ ٖمل بؾتراجُجُت وؤؾاؾُت وجسههُت، بمكاع٦ت مجخمُٗت  ً مً لجاٍن، ٞو بجهىص الُٛىعًٍ واإلاسلهحن الخحًر

اٖلت واًجابُت، خُض جًاٞغث ظمُ٘ الجهىص لخغوط َظا الاهجاػ الظي َىي بحن َُاجه وا٢٘ جٟىح  واؾٗت ٞو

ت اإلاجخمُٗت، بٗض جدلُل  الخىمىي ب٩اٞت مازغاجه الاًجابُت والؿلبُت، لِسجل اخخُاظاجه في ٧اٞت ال٣ُاٖاث الخىمٍى

٤ الخسُُِ ألاؾاسخي . ٧اٞت البُاهاث بىاًء ٖلى اإلاٗلىماث واإلاُُٗاث التي جد٣٣ذ بحن ؤًضًىا بالخٗاون م٘ ٍٞغ

ىا وكٗغ بالٟسغ الكضًض مً صعاؾدىا َظٍ ألنها مبيُت ٖلى ؤؾاؽ ؾلُم، ول٩ي وؿاب٤ الٗالم في زُىاجه بلى  َو

ظا ٩ًىن بالٗمل الخالو الىاب٘ مً ال٣ىاٖت اإلاخجضصة في ٖغو٢ىا . ألامام ، ختى ههل بلى خا٫ ؤًٞل َو

غ  ل ل٩ل مً ؾاٖضها في َظٍ الضعاؾت زانت وػاعة الخ٨م اإلادلي، ونىضو١ جٍُى وهخ٣ضم َىا بالك٨غ الجٍؼ

ا٢م الخٗلُم اإلاؿخمغ ذ)البلضًاث، َو ت بؾتراجُجُت مباصعة الهىضو١ إليمً بَاع   (ظامٗت بحر ٍػ ٖضاص زُت جىمٍى

. ، وال هيسخى ؾ٩ان بلضجىا الٛالُت(الًٟت و ٚؼة)بلضًت في اإلاداٞٓاث الكمالُت و الجىىبُت  (41)لـ 

 
ً
، مداٞٓت

ً
، وػعاُٖا

ً
، وبُئُا

ً
، وصخُا

ً
، ونىاُٖا

ً
هإمل ؤن ج٩ىن بلضجىا مً البلضاث اإلامحزة بٗغا٢تها مخ٣ضمت ٖلمُا

ا الخب وألامان، مشا٫ للمكاع٦ت اإلاجخمُٗت والاهخماء والُٗاء هدى زُىة لؤلمام، ٖماع ًا   .ٖلى ؤنالتها، ًملَا

ت  اث وؤَم ال٣ًاًا الخىمٍى  هدى مؿحرة الُٗاء لخدضًض ألاولٍى
ً
جٟىح قٗاعها، والخىمُت الكاملت صلُلىا، للمطخي ٢ضما

انمتها ال٣ضؽ الكٍغ٠ . ليؿخلهم مجها اخخُاظاجىا اإلاؿخ٣بلُت في ْل صولخىا الخغة اإلاؿخ٣لت ٖو

 همش مدمىد خماٌعت 

                                                                                         سئِغ بلذًت جفىح
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 يقذيت

بن جُىع الخُاة الا٢خهاصًت والاظخماُٖت في آلاوهت ألازحرة ٢ض ٞغى ٖلُىا الخىؾ٘ في الاخخُاظاث الُىمُت 

اث، ٦ما ؤن اهدكاع مٓاَغ الٗىإلات ٢ض  ت، وما ٧ان باألمـ ٌٗخبر مً ال٨مالُاث ؤنبذ الُىم مً الًغوٍع الًغوٍع

ت والخُلٗاث الاؾتهال٦ُت لهالر اإلادا٧اة وػٍاصة الُلب ٖلى الؿل٘ والخضماث  ٚحرث ٦شحرا مً الؿلى٦ُاث البكٍغ

ىُت الٟلؿُُيُت ٖلى بوكا .بهىعة ٖامت  وػاعة للخسُُِ جدذ مؿمى الخسُُِ ءوعٚم خغم الؿلُت الَى

الخسُُِ في ٞترة الخ٣ت؛ ٞةن الٗىهغ البكغي لم ًىل ال٣ؿِ ال٩افي مً الاَخمام مً خُض والخٗاون الضولي، زم 

ت ؾىاء ؤ٧اهذ ؾلُٗت ؤم ، بدُضالخسُُِ الخخُاظاجه ٖبر الؼمً اء بهظٍ الاخخُاظاث اإلاسخلٟت واإلاخىٖى  ًم٨ً الٞى

 . زضمُت آزظًً في الخؿبان ؤن اخخُاظاث الؿ٩ان جخٟاوث ُٞما بحن الظ٧ىع وؤلاهار

ماع اإلاسخلٟت، بط بن اخخُاظاث نٛاع الؿً جسخل٠ ًٖ اخخُاظاث  ٦ما جخٟاوث َظٍ الاخخُاظاث خؿب ألٖا

الؿ٩ان جخٟاوث وؿبُا مً مى٣ُت الكباب، والصخيء هٟؿه ًىُب٤ ٖلى ال٨هى٫ والكُىر، ٦ما ؤن اخخُاظاث 

ألزغي، ٞاخخُاظاث ؾ٩ان اإلاضن جدباًً م٣اعهت باخخُاظاث ؤَل الٍغ٠ ؤو ؤَل اإلاسُماث، بياٞت بلى ؤن اخخُاظاث 

لى ؤؾاؽ مٗض٫ الىمى  لى يىء اإلاُُٗاث الؿ٩اهُت ال٣اثمت ٖو ألاصخاء جسخل٠ ًٖ اخخُاظاث اإلاغضخى، ٖو

ى  ، وطل٪ في ْل مؿاخت زابخت واخخُاظاث متزاًضة مً %3الؿ٩اوي الؿىىي في خضٍ ألاصوى للؿىىاث ال٣اصمت َو

 ؾ٩اوي، وؤن َظا الاهٟجاع ؾ٩ُىن ؤ٦ثر خضة في البلضاث البيُت الخدخُت واإلاغا٤ٞ الٗامت مما ًىبئ بدضور اهٟجاع

. الٟلؿُُيُت اإلا٨خٓت واإلاؼصخمت التي ال ج٣ىي ٖلى الخمضص ؤو الخىؾ٘

ضاص  اء باخخُاظاث الؿ٩ان الؿلُٗت والخضمُت الخايغة واإلاؿخ٣بلُت ٣ًخطخي ؤلٖا ومما ج٣ضم ًخطر ؤن الٞى

والخدًحر لها بك٩ل مخ٩امل مً ٧ل الىػاعاث، ٞهىا٥ الاخخُاظاث ؤلاؾ٩اهُت والخٗلُمُت والصخُت والاظخماُٖت 

اػ  غاعى وال٣ًاثُت وألامىُت وطل٪ بسالٝ الاخخُاظاث مً الؿل٘ الُىمُت مً ٚظاء وماء وصواء و٦ؿاء ٚو و٦هغباء، ٍو

حر َظٍ الاخخُاظاث ًجب ؤن ٩ًىن م٣غوها بالجىصة الٗالُت وألاؾٗاع اإلاىاؾبت في الخى٢ُذ الظي حؿخضُٖه  ؤن جٞى

. الخاظت ًىما بٗض ًىم

غ الدصخُصخي ألاو٫  ت  لبلضة  جٟىح  بىاء ٖلى ه٣اقاث مٗم٣ت ول٣اءاث م٘ ل٣ض جم بٖضاص ال٣ٍغ في اإلاجاالث الخىمٍى

ٖضص مً ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي، وبالخٗاون وبالدكاوع م٘ لجان ؤصخاب الٗال٢ت واللجان الخسههُت 

في   اإلاسخلٟت، خُض َغخذ َظٍ ال٨ٟغة في الل٣اء اإلاجخمعي ألاو٫ م٘ بَال١ مكغوٕ الخسُُِ الاؾتراجُجي للبلضة

م ٖىضما صٖذ بلضًت جٟىح وبالخٗاون م٘ وػاعة الخ٨م اإلادلي ونىضو١ البلضًاث وباإلاكاع٦ت م٘ (2011)قهغ ؤًاع 

ذ  وماؾؿاث ال٣ُاٖحن الٗام والخام مً ؤظل الاؾخمإ بلى آعائهم بسهىم  الخٗلُم اإلاؿخمغ لجامٗت بحر ٍػ

غ في اث الخٍُى ٤ الخسُُِ ؤولٍى  البلضة ، و٢ض اؾخم٘ الخًىع زال٫ وعقت الٗمل َظٍ بلى قغح مٟهل مً ٍٞغ

. ألاؾاسخي وعثِـ البلضًت والجهاث طاث الٗال٢ت

                                           
٤ الخسُُِ   خغب عػ٣ٍاث.ألاؾاسخي  ميؿ٤ ٍٞغ

 . مدايغ ظلؿاث الخدلُل والدصخُو الخىمىي لل٣ُاٖاث في البلضة
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ب٣ا ي ت اإلاسخلٟت في بلضة جٟىح بك٩ل مغن َو غ بك٩ل ؤؾاسخي ٖلى هخاثج حصخُو اإلاجاالث الخىمٍى ع٦ؼ َظا الخ٣ٍغ

خباع  لالخخُاظاث اإلالخت، م٘ مغاٖاة ٖضم الاؾخ٣غاع لخ٩ىن ه٣ُت اهُال١  للخُت ؤلاؾتراجُجُت م٘ ألازظ بٗحن الٖا

ؤن اإلاجا٫ الخىمىي ؤخض الجىاهب اإلاؿتهضٞت واإلاهمت في الخُت ؤلاؾتراجُجُت للمجخم٘ اإلادلي، ومً زم الاهُال١ 

ت مشل ألاًضي  خماص ٖلى ٖضة ٖىانغ، مجها الُا٢ت البكٍغ ت، مً زال٫ الٖا غ في قتى اإلاجاالث الخىمٍى هدى الخٍُى

الٗاملت واإلاىاعص وال٨ٟاءاث الٗلمُت واإلاىاعص مشل اإلاىاص الخام والبجى الخدخُت ألاؾاؾُت ومضي مالءمتها م٘ الخُت 

ت . الخىمٍى

ت الهامت التي جلبي اخخُاظاث اإلاجخم٘ اإلادلي، بمكاع٦ت ممشلحهم  ٍغ ٘ الخٍُى ت مً اإلاكاَع ومً ؤظل جىُٟظ مجمٖى

ت . مً ؤصخاب الٗال٢ت ٞغاصي ؤو ماؾؿاث وؤ٦ثر مً طل٪، ٞةن َظا الدصخُو حؿخسلو مىه الخُىاث الًغوٍع

ول٣ض جم   .الىاظب اجساطَا مً ؤظل جد٤ُ٣ عئٍت َظا اإلاجخم٘ بمؿاٖضة اإلااؾؿاث وألاٞغاص الظًً ًمشلىهه

اإلاجاالث التي تهم اإلاجخم٘ اإلادلي في بلضة جٟىح  بىاًء ٖلى الىا٢٘ الدصخُصخي لالخخُاظاث، و٢ض جم اٖخماص جهي٠ُ 

اث  جىػَ٘ اللجان  خؿب اإلاجاالث اإلاسخلٟت خُض ٣ٖضث اظخماٖاث مىخٓمت ومغ٦ؼة لخدلُل الىا٢٘ ووي٘ ألاولٍى

ت يمً الخُت ؤلاؾتراجُجُت ٘ جىمٍى  . وجدضًض الاخخُاظاث للمباصعة بىي٘ مكاَع

 بدُض ًبضؤ بهظٍ اإلا٣ضمت جلحها مىهجُت الٗمل وزلُٟت ًٖ بلضة جٟىح، 
ً
 عثِؿا

ً
غ بلى زمؿت ٖكغ ظؼءا ٣ًؿم الخ٣ٍغ

البيُت الخدخُت لدكمل مهاصع اإلاُاٍ والهٝغ الهخي وال٨هغباء والُغ١ واإلاىانالث : ومً زم ٌٗغى الجؼء ألاو٫ 

الخسُُِ والخىُٓم الٗمغاوي ُٞىضر زلُٟت ٖامت ًٖ وا٢٘ الخسُُِ الٗمغاوي : والىٟاًاث، ؤما الجؼء الشاوي

ًلخهان ٢ُإ :  الشالض والغاب٘ؤًًوالخىُٓمي للبلضة واَم اإلاازغاث الاًجابُت والؿلبُت واإلاك٨الث، ؤما الجؼ

 .الخٗلُم  والصخت

خي والاؾخسضاماث وؤهىإ الؼعاٖت بك٣حها  غ مً خُض الخُىع الخاٍع ؤما باليؿبت ل٣ًاًا الؼعاٖت ُٞخُغ١ لها الخ٣ٍغ

ايت والش٣اٞت وألامً  وي٘ الؿاصؽ والؿاب٘ والشامًوجدىاو٫ ألاظؼاء. الخُىاوي والىباحي في الجؼء الخامـ  الٍغ

في البلضة ٢ىي الٗاملت ا٫ بلى وي٘ الخاؾ٘ والٗاقغ والخاصي ٖكغ َظا وجخُغ١ ألاظؼاء .ال٩ىاعر والبِئتوبصاعة 

 الشاوي والشالض ٖكغ ُٞدىاوالن ٢ُإ الكباب ؤًًوال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت اإلاسخلٟت، ؤما الجؼوجهيُٟاتها اإلاسخلٟت 

 .واإلاغؤة بدُض ٌٗغيان مكاع٦ت َظٍ الٟئاث في الؿُاؾت واليكاَاث الاظخماُٖت والش٣اُٞت والٗمل والخٗلُم

 ًٟهل 
ً
غ البلضًت،  وؤزحرا غ في الجؼء الغاب٘ ٖكغ ٖغى وا٢٘ البىاء اإلااؾسخي وجٍُى باإلياٞت بلى طل٪ ًداو٫ الخ٣ٍغ

اث الٗمل في ٧ل ٢ُإ ٦ما ٖبر ٖىه اإلاىاَىحن، م٘ ٖغى  غ في الجؼء الخامـ ٖكغ ؤَم الخىنُاث وؤولٍى الخ٣ٍغ

ت ووعف الٗمل اإلاغ٦ؼة واإلاغاظ٘ وألاصبُاث وعقاثاإلاالخ٤ اإلاخٗل٣ت بإؾماء اإلاكاع٦حن في   الٗمل الخدًحًر

 .اإلاؿخسضمت، وبٌٗ الجضاو٫ وألاق٩ا٫ والهىع الخىيُدُت 

 

                                           
غ جدلُل   . الٗال٢ت لبلضة جٟىحؤصخاب ج٣ٍغ
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ادلنهجيت 
ت بؾتراجُجُت قاملت،  جُمذ ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلادلي في بلضة جٟىح، ومجها البلضًت بلى وي٘ زُت جىمٍى

، بًماها مجها باإلاؿاولُت إلاىا٦بت الخُىعاث والخاظاث اإلاخىامُت لبلضة جٟىح، وعٚبت في 2015-2012لؤلٖىام 

ت ألازغي مً ؤظل وي٘ اإلاجخم٘ ٖلى مؿاع  غ اإلاىاعص والبجى الخدخُت، في اإلاجاالث الخىمٍى جد٤ُ٣ الخىمُت وجٍُى

جىمُت خ٣ُ٣ُت جخجاوب م٘ خاظخه مؿخ٣بال، وبالخالي جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخىمُت مً زال٫ وي٘ الخُت 

ً الٟلؿُُجي، ومً زال٫ اإلاكاع٦ت الٟاٖلت مً ٢بل اإلااؾؿاث  ؤلاؾتراجُجُت للبلضة ٦جؼء مً الَى

ت والخضماجُت وال٣ُإ الخام ب٩ل ٞئاجه)ال٣اٖضًت  بدُض ٩ًىن . (الاظخماُٖت والش٣اُٞت والكبابُت واليؿٍى

غ الا٢خهاصي الٗام  . الىمى اإلادلي مخ٩امال وميسجما م٘ الخىمُت والخٍُى

الخسُُِ " ٖلى اإلاىهجُت اإلاخبٗت في صلُل جٟىحاٖخمضث ٖملُت حصخُو وجدلُل الىا٢٘ الخىمىي لبلضة 

غ وب٢غاى البلضًاث ووػاعة الخ٨م " الاؾتراجُجي للمضن والبلضاث الٟلؿُُيُت والظي ؤٖضٍ نىضو١ جٍُى

اإلادلي، بدُض جم جدضًض ؤَم اإلاازغاث الؿلبُت وؤلاًجابُت في ٧ل مجا٫ جىمىي، باإلياٞت بلى جدلُل اإلاىاعص 

ت والبيُت الخدخُت والغوابِ والٗال٢اث  غة والتي جخمشل في اإلاهاصع الُبُُٗت والبكٍغ واإلاهاصع اإلادلُت اإلاخٞى

باؾخسضام ؤصواث جدلُلُت ٖؼػث اإلاىهجُت اإلاخبٗت في صلُل الخسُُِ . الاظخماُٖت واإلااؾؿاث ال٣اٖضًت

غ وا٢غاى البلضًاث اع،  .الاؾتراجُجي للمضن والبلضاث الٟلؿُُيُت اإلاٗض مً نىضو١ جٍُى  ويمً َظا ؤلَا

ت مً  جمذ ٖملُت حصخُو وجدلُل الىا٢٘ الخىمىي مً زال٫ مغاخل ؤؾاؾُت قمل ٧ل مجها ٖلى مجمٖى

٤ الٗمل لخىُٟظ ؤَضاٝ الخُت ؤلاؾتراجُجُت ، مىضخت بالخٟهُل في اإلالخ٤ ألاوكُت التي ٢ام بدىُٟظَا ٍٞغ

 .1ع٢م 

 ٤ الخسُُِ ألاؾاسخي مً اإلاجلـ البلضي للبلضة :اإلاشخلت ألاولى ل٣ُىم بمهام ٢ُاصة  ٣ٞض جم اٖخماص ٍٞغ

 وبصاعة مكغوٕ الخُت ؤلاؾتراجُجُت، والترجِب ليكاَاث بٖضاص الخُت وظم٘ اإلاٗلىماث،

 هاقُحن :اإلاشخلت الثاهُت 
ً
تها ؤٞغاصا  حك٨ُل لجان جسههُت مسخلٟت مً اإلاجخم٘ اإلادلي جًمُّ في ًٍٖى

ِت والتي قملذ   في مسخل٠ ال٣ُاٖاِث الخٍُى
َ
ت  ح٨ٗـ الاخخُاظاِث اإلاخىٖى

ً
 وؤَلُت

ً
: وماؾؿاٍث خ٩ىمُت

؛ ٧الخٗلُم واإلاغؤة 
َ
 والخىُٓم والبجي الخدخُت، وظاهَب البِئِت والصخِت الٗامِت، والخضماِث الاظخماُٖت

َ
الخسُُِ

والكباب والُٟل وطوي الاخخُاظاث الخانت، والا٢خهاص اإلادلي والخجاعة والاؾدشماع، والؼعاُٖت واإلاىاعص 

ايُت  .الُبُُٗت ٧الى٣ل واإلاىانالث  وألامً والضٞإ اإلاضوي، والكاون الش٣اُٞت والٍغ

 جم ظم٘ البُاهاث مً مهاصع ٖضًضة، مجها الجهاػ اإلاغ٦ؼي لئلخهاء الٟلؿُُجي :اإلاشخلت الثالثت 

اث والىػاعاث والجهاث طاث الٗال٢ت اإلاسخلٟت واإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي  ٞلؿُحن في الظا٦غة ٫واإلااؾؿاث واإلاضًٍغ

اث الٗمل اإلاُضاهُت ح٨ٗـ اَخماماث  و.واإلا٣ابالث اإلاُضاهُت الٟغصًت والجماُٖت ٢ض اٖخبرث اللجان ؤنَّ مجمٖى

                                           
اث اإلاغ٦ؼة2   عاظ٘ ملخ٤ ع٢م  ٤ الخسُُِ ).  بإؾماء اإلاكاع٦حن في اإلاجمٖى  ( اللجان الخسههُتوؤًٖاء ألاؾاسخيٍٞغ
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اإلاكاع٦حن واإلاجخم٘ الظي جمشله، خُض ٢امذ باظخماٖاث ول٣اءاث مىخٓمت وم٨شٟت في ٧ل مجا٫ جىمىي، 

اث جم ٖغيها  ومىا٢كتها في وعقاث الٗمل الدصخُهُت والخدلُلُت،  وزلهذ بلى جىنُاث ووي٘ ؤولٍى

غ اٖخماصَا جمخُض   . ٖىض بٖضاص َظا الخ٣ٍغ

 ٤ :اإلاشخلت الشابعت غ الجهاجي ومغاظٗخه مً ٢بل ظمُ٘ ؤًٖاء ٍٞغ  قملذ اإلاغخلت ألازحرة ٦خابت الخ٣ٍغ

  .الٗمل وبصعاط الخٗضًالث الالػمت

 ش اإلاشخلت الخامعت ٤ بمغاظٗت  :مشاجعت الىزائق والخقاٍس غ لها ٖال٢ت بىا٢٘ ٢ام الٍٟغ غ مً ج٣اٍع ما جٞى

غ ا٢خهغ ٖلى بخهاثُاث ومٗلىماث مً الجهاػ اإلاغ٦ؼي لئلخهاء الٟلؿُُجي،  البلضة، بال ؤن مٗٓم ما جٞى

غ اإلاهاصع الظاجُت مجها،  اث اإلاغ٦ؼة  وجٞى باإلياٞت بلى  م٣ابالث شخهُت وظماُٖت  قبه مىٓمت  واإلاجمٖى

٤ والتزام ؤًٖاء اللجان بخى٢ُذ الجلؿاث الخدلُلُت  .خؿب الجضو٫ الؼمجي اإلاٞغ
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 ة ػن بهذة تفىحنفيت ػبوخ
خُتهبزة  .1  : جاٍس

ا بؼعاٖت ؤشجاع الخٟاح، و٢ُل بِذ جٟاخت بخضي (بِذ الخٟاح)جٟىح بلضة ٦ىٗاهُت، ؾمُذ بهظا الاؾم  ، القتهاَع

ىِذ، والبلضة  .ػوظاث ؾُضها ٣ٌٗىب ٖلُه الؿالم ٖانغث جٟىح مىظ ٢ضًم الؼمان ٖضة خًاعاث ػالذ ٞو

ت ٖلى ؤن بلضة جٟىح ُؾ٨ىذ مىظ الٗهغ ال٣ضًم، وحٗا٢بذ  م ال٩ىاعر واإلادً، وجض٫ الضعاؾاث ألازٍغ قامست، ٚع

 .ٖلحها خًاعاث مسخلٟت ٖبر الٗهىع ؤَمها ال٨ىٗاهُت والبابلُت، والغوماهُت، والبحزهُُت، والُىهاهُت، وؤلاؾالمُت

ا الؿىع الغوماوي ال٣ضًم، والسجً ألازغي،  ومما ًضلل ٖلى طل٪ وظىص آلازاع الغوماهُت، و٢بىع الكهضاء، ومً آزاَع

بان في اإلاٗمىصًت،  سها ٌٗىص بلى خُض وصًغ الَغ ت ؤن جاٍع اث ألازٍغ  الشالض ٢بل اإلاُالص، ٟٞي ؤألل٠صللذ الخٍٟغ

ا ال٨هىٝ ال٨ىٗاهُت والغوماهُت، و٦ظل٪ وؾِ البلضة  الكما٫ ج٣٘ زغبت اؾُاؽ، وزغبت الخمجاث، التي جملَا

 والضًغ، وآلازاع ال٣ضًمت اإلاداَت بالؿىع الغوماوي ال٣ضًم والسجً واإلاد٨مت، وب٣اًا ال٨ىاجـ ٧اإلاٗمىصًت،

ؤلاؾالمُت، ومجها ٢بر ؤخض ٢اصة الخامُت ؤلاؾالمُت ب٣ُاصة ٖمغو بً الٗام، َى الكُش ٖبض ال٣اصع الجُالوي، وم٣ام 

ُاوي والٗهض ألاعصوي والاخخال٫ ؤلاؾغاثُلي وؤزحرا ونى٫ الؿلُت  الكُش خؿحن، ومً زم ظاء الاهخضاب البًر

ىُت الٟلؿُُيُت ٖام  .م(1994)الَى

  

خُت في البلذة: 1ـىسة سقم   مىاٌش جشازُت وجاٍس

 :ؤخُاء البلذة   .2

ٗىص  ، وج٣ضًم الخضماث البلضًت، َو ٢ؿمذ البلضة في الى٢ذ الخايغ بلى ٖضة ؤخُاء، لؿهىلت الخىانل والخٗاٝع

ها وهي  مؿُذ البلضة وؾِ البلض، : طل٪ بلى الخىؾ٘ الٗمغاوي، وػٍاصة ع٢ٗت البىاء، والخىٕى في الخضماث وجٟٖغ

                                           
 ٤   الضًاع اإلا٣ضؾت، وؾٟغ لى٢ا بلى   عاظ٘ ٦خاب الٍُغ

ت بالصها ٞلؿُحن ٫ ص  .مهُٟى مغاص الضباٙ الجؼء الغاب٘.    عاظ٘ مىؾٖى
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ؼ،  ، لىػة، الخمجاث، ؤبى صعجان، بئر ٖغ٦ت، قٗب اإلالر، واص ٍٖؼ الخىعة، ٦غوم الٛغابت،البهت، ٞغف ألا٢ٕغ

    .عةٍاؾُاؽ، ال٣ُغاواهُت، ٣ٖبت جٟىح، ال٣غهت، الجالظل، اإلاٗمىصًت، اصٚابِـ، اإلادؼم، اإلاً

 :بلذة جفىحعائالث وخمائل وعؽائش   .3

 :ًخمشل ج٣ؿُم الٗكاثغ والخماثل الغثِؿُت في بلضة جٟىح ٧الخالي

 آ٫ الؿٗاًضة، آ٫ ؤبى اؾىِىت، آ٫ اإلاجغاث، : جخ٩ىن مً الٗاثالث والٟسىط آلاجُت :عؽحرة اسصٍقاث ،ً آ٫ ظبًر

مِ، آ٫ ص٨ًه، آ٫ ٖلي ببغاَُم، آ٫ خمضان . آ٫ قاَحن، آ٫ ٖظبت، آ٫ ٖػ

 آ٫ الؼواجىت، آ٫ الكضاًضة، آ٫ الهىابغة، ، ،آ٫ الهغاًغة: جخ٩ىن مً الٗاثالث والٟسىط آلاجُت: عؽحرة الىشدة 

  .آ٫ البدىع،آ٫ مهبذ

 غف، (ٖبض اإلاهضي)آ٫ ٖبض اؾٗض، آ٫ ؾالمت : وجخ٩ىن مً الٗاثالث والٟسىط آلاجُت :عؽحرة الخماٌعت ،آ٫ ألَا

، آ٫ بضوي، آ٫ ٢اؾم، آ٫ بؾُٗض بضعان، آ٫ عػ١، آ٫ ؤبى اعػ٤ٍ، آ٫ ُُٖاث، آ٫ مدمض ِٖسخى، آ٫ ٌآ٫ الٟجن

اب
َّ
 .زُ

 البلضة بلىم لجإث 1948 ٖام ؤعاضخيمً الٗاثالث الٟلؿُُيُت اإلاهجغة مً  :عائلت ػاهم  .

 :ألاساض ي اإلافادسة   .4

ا مً اإلاضن وال٣غي والبلضاث الٟلؿُُيُت حٗغيذ  جٟىح ٦ٛحَر

، خُض ج٣٘ ؤعايحها للمهاصعة مً ٢بل الاخخال٫ ؤلاؾغاثُلي

ؤعاضخي بلضة جٟىح اإلاهاصعة بلى الٛغب مً مضًىت الخلُل وجبٗض 

 . ٦م(23)ٖجها مؿاٞت 

 
ً
عاضخي جغ٢ىمُا وبِذ   ؤًدضَا ٚغبا ؤعاضخي الؿىابغة، وقغ٢ا

٧اخل، وقماال بِذ ؤوال وجغ٢ىمُا، وظىىبا بلضة بطها وحؿمى 

واإلا٣ام ٖلحها مٗبر جغ٢ىمُا الظي ًغبِ ؤعاضخي  (ظمغوعة)ؤعى 

 .م(1948)م وؤعاضخي ٖام (1967)خضوص 

، الغوَؿاث،مغط ٢هت "و جدمل َظٍ ألاعاضخي ٖضة مؿمُاث 

طعإ ، ؤبى ٖمحرة اعاثيب،  الخب،الىجمت ، ا٦ٟغ، قٗب ٖؼام 

وجبلٜ مؿاخت جل٪ " زلت الخُمت، زلت الخماؽ، الٗبض

صوهم، وهي مل٪ لجمُ٘ ؤَالي البلضة بال  (2126)ألاعاضخي خىالي 

اؾخصىاء، 

                                           
 .ٖجهم مدمض مدمىص مدمض الهغاًٍغ/  ظمغوعة ؤعاضخي   لجىت الضٞإ ًٖ 
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ً زاوي ٖام    في حكٍغ
ً
 لٗضة مىا٢٘ ؤلاقاعةم، وم٘ (1890)ومخىاعزت ظُال ًٖ ظُل مىظ الٗهض الٗشماوي وجدضًضا

 .٦جبل اإلادؼم، وواص ق٣ا١ جمذ مهاصعتها واؾخٗاصتها مً الاخخال٫ بكهاصاث و٧ىاقحن َابى

 :اإلاىقع الجؼشافي واإلاعاخت والخذود .5

، وجدُِ بإعايحها ٢غي وؤعاضخي الخلُل، صوعا، بِذ ٧اخل، جغ٢ىمُا،    ًإزظ اإلاسُِ  الٗمغاوي للبلضة
ً
 َىلُا

ً
ق٨ال

غة، ؤما اإلاباوي ٞهي ٖلى ٢مت ظبلُت جٟهلها ؤوصًت مخىؾُت الٗم٤، وجبلٜ  بطها، وجخمحز بُبُٗت ظٛغاُٞت ظبلُت ٖو

 7م لُهبذ ٦2007م مغب٘ جم جىؾٗخه في الٗام 1مؿاخت الخىُٓم اله٨ُلي ال٣ضًم 
ً
با .                                             ٦م مغب٘ ج٣ٍغ

ىت   مىقع وخذود بلذة جفىح: (1) وؼكل سقم خٍش

 

خىن، واللىػٍاث، ومؿاخت اإلاى٣ُت الٗمغاهُت ٞحها  (20.300)جبلٜ مؿاختها  ، جؼعٕ ٞحها ؤشجاع الٍؼ
ً
( 628)صوهما

، وجغجٟ٘ ًٖ ؾُذ البدغ 
ً
بل850ٜصوهما هل ملم،457) البلضة في ألامُاع لهُى٫  الؿىىي  اإلاٗض٫  م، ٍو اإلاٗض٫  ٍو

ت، صعظت (16 (بلى      الخغاعة لضعظاث الؿىىي  ىبت ومٗض٫ مئٍى   .  %61اليؿبُت الَغ

 :ػشافُت لبلذة جفىحوالخفائق الذًم  .6

م والظي 2007لخٗضاص الٗام للؿ٩ان واإلايكأث لٗام ٫ لجهاثُتا اٖخمض جدلُل اإلاٗلىماث لهظا ال٣ؿم ٖلى الىخاثج

ؤٖضٍ الجهاػ اإلاغ٦ؼي لئلخهاء الٟلؿُُجي، ٦ما جم جضُٖمه مً زال٫ اإلا٣ابالث م٘ البلضًت وممشلي اإلااؾؿاث 

حن اث اإلاغ٦ؼة م٘ ٞئاث اليؿاء والكباب واإلاؼاٖع م 1922لٜ ٖضص ؾ٩ان بلضة جٟىح ٖام  و٢ض ب. اإلادلُت واإلاجمٖى

ام  ( 461 )خىالي ام  ( 780 )م خىالي1945وؿمت ، ٖو ام  (1600 )م خىالي1967وؿمت، ٖو م 1978وؿمت، ٖو

                                           
 .   سجالث اإلاجلـ البلضي ومساجحر البلضة 

غ بلضة جٟىح الدصخُصخي إلااؾؿت  ج   ج٣ٍغ ج -الجٛغاُٞت اإلاٗلىماث وخضة)مٗهض ال٣ضؽ لؤلبدار الخُب٣ُُت، – ؤٍع  .(ؤٍع
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ام 2007وؿمت ٖام ( 10330) وؿمت، وخىالي ( 3400 )خىالي ام  (11150)م2010م،  ٖو م 2014وؿمت، ٖو

، وجخ٩ىن مً ٖضص ٢لُل مً ألاخُاء والخاعاث، و٧اهذ جٟخ٣غ للخًاعة والٗمغان والبجي (13022)
ً
با ة وؿمت ج٣ٍغ

ك٩ل .  الخلُل مداٞٓت ؾ٩ان ٖضص مجمٕى مً  %1,91 جٟىح بلضة ؾ٩ان ٖضص الخدخُت،  َو

وهي وؿبت مغجٟٗت بطا ما ٢ىعهذ بيؿبت الىمى الؿ٩اوي في الًٟت % 3,3جبلٜ وؿبت الىمى الؿ٩اوي في اإلاى٣ُت 

.  وؿمت في ٧ل ٦م مغب686٘ؤما مّٗض٫ ال٨شاٞت الؿ٩اهُت في بلضة جٟىح ٞخهل بلى %. 2,65الٛغبُت والتي جهل بلى 

 وؿمت صازل خضوص البلضًت بِىما جىسٌٟ َظٍ اليؿبت بك٩ل ٦بحر لخهل 1,857وجغجٟ٘ َظٍ اليؿبت لخهل بلى 

                                                                           . ٦م مغب٘ زاعط خضوص البلضًت4بلى وؿمت واخضة في ٧ل 

 الىمى الؿ٩اوي ٖبر الؿىىاث اإلاايُت :(1)ظضو٫ ع٢م  

الىمى الؿ٩اوي ٖبر الؿىىاث اإلاايُت لبلضة ، (1)ًىضر الجضو٫ ع٢م 

ه َىا بإن . جٟىح ت بىاًء ٖلى الخٗضاص الٗام ًجب الخىٍى ألاع٢ام ج٣ضًٍغ

م  لجهاػ ؤلاخهاء اإلاغ٦ؼي الٟلؿُُجي 2014– م 2007للؿ٩ان للٗام 

باؾخصىاء الخجمٗاث الؿ٩اهُت في ٧ل مً لىػا قٗب اإلالر واصٚابِـ 

 م٘ مغ3500والتي ٌؿاوي مجمٕى ؾ٩انها 
ً
با ٖاة وؿبت ا وؿمت ج٣ٍغ

ت اصة الؿىٍى   .الٍؼ

بحن لىا بإن ٞئت ٦باع الؿً ٢لُلت خُض ؤنها ال في (3) ع٢م الجضو٫ ؤما 

ٟا٫ ختى ؾً ؤما   .مً مجمل ؾ٩ان البلضة% 3جخجاوػ    ؾىت ًمشلىن ٢اٖضة الهغم وجبلٜ وؿبتهم 14ٞئت ألَا

٣ِٞ، ؤي ؤن ٢مت % 3ٞئت الكُىر جبلٜ ، ؤما % 41,9ؾىت وجمشل  (64 – 15)ٞئت البالٛحن بحن  وجتراوح %.55,1

ووؿبت ؤلاهار  % 50,8 خُض وؿبت الظ٧ىع 100:103وؿبت الظ٧ىع لئلهار َظا وجبلٜ . الهغم الؿ٩اوي ي٣ُت

49,2%. 

 م(2007العام )العمش،  وفئت الجيغ خعب بلذة جفىح  ظكان (:2)جذول سقم 

الفئت 

ت  العمٍش
4 - 0 9 – 5 14 – 10 14 – 0 15-19 20-29 30-64 

 فما 65

فىر 

 202 2029 1803 1328 4968 1541 1635 1792 اإلاجمىع

 103 1028 911 673 2534 785 848 901 الزكىس 

 99 1001 892 655 2434 756 787 981 ؤلاهار

جُا ٌكحر طل٪ بلى ؤو ا باٖخباع ؤن ٢اٖضجه ٍٖغًت، وهي جخدى٫ جضٍع َُّ ن اإلاجخم٘ الٟلؿُُجي في جٟىح ٌٗخبر مجخمٗا ٞخ

، مما ًل٣ي الًىء ٖلى ؤن الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي بلى ٞئت البالٛحن وبمٗضالث ٖالُت وجىدهغ ؤ٦ثر بحن ٞئت الكباب

دت اإلاهمت لخىمُت َا٢اتهم ومىاعصَم  ؾىت 65 ؤما الكُىر مً ؾً .للمؿخ٣بل ًجب ؤن ًغ٦ؼ ٖلى َظٍ الكٍغ

 في ؤٚلب ألاخُان٦ما ؤن . ٞيؿبتهم مخضهُت
ً
 وال جؼاو٫ ؤٖماال

ً
. َظٍ الٟئت هي ٞئت ٚحر ٞاٖلت ا٢خهاصًا

                                           
ىُت   الؿلُت7   47، نٟدت 2007واإلايكأث  واإلاؿا٦ً للؿ٩ان الٗام الٟلؿُُجي، الخٗضاص لئلخهاء اإلاغ٦ؼي  الٟلؿُُيُت، الجهاػ الَى

اإلاجمىع العىت 

1922 

1945 

1967 

1978 

2007 

2010 

2014 

461 

780 

1600 

3400 

10330 

11150 

13022 
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 :ألاوشاف اإلادلُت في الخىمُت اإلادلُت والخخىُي اإلاجخمعي لبلذة جفىح .7

 : اإلاجالغ البلذًت اإلاخعاقبت.1.8

 ًيب٘ مً بًمان 
ً
 مً ألاخضار، ول٨ً ٧ان َىا٥ قٗإ مً ألامل صاثما

ً
 خاٞال

ً
سا قهضث البلضة ٖلى مغ الٗهىع جاٍع

ىُت   بٟترة الاخخال٫، ومً بٗضَا بالؿلُت الَى
ً
ؤبىائها و٢اصتها، ٞخىالذ اللجان واإلاجالـ اإلاخٗا٢بت، مغوعا

ش َظٍ البلضة الُٗٓمت، ٣ٞض ٧اهذ َظٍ اإلاجالـ بغئؾائها وؤًٖائها،  الٟلؿُُيُت، ٖلى ه٣ُت مًِئت مً جاٍع

 يض ؤَمإ اإلادخلحن، ومداوالتهم للىُل مجها ومً قٗبها، ٣ٞامذ مىظ اؾخالمها إلاهامها بةوكاء 
ً
 مىُٗا

ً
حك٩ل ؾضا

، ٖلى ؤؾـ ٖلمُت مخُىعة، وهدً َىا، وظضها ؤن مً خ٤ الٗضًض مً ؤلاصاعاث وألا٢ؿام والىخضاث الجضًضة

ه ٖجهم، بدغوٝ مً طَب،  ؤولئ٪ الٗٓام الظًً ٢اصوا َظٍ البلضة  الُٗٓمت، ؤن وسجل ؤؾماءَم وما وٗٞغ

 بًٟلهم
ً
اها ٞغ  لجمُلهم، ٖو

ً
 لظ٦غاَم، وعصا

ً
. جسلُضا

 :العابقت والخالُت اللجان اإلادلُت .2.8

 الجزاٖاث، و٧اهذ  حك٩لذ :اللجىت اإلادلُت ٌ اللجىت اإلادلُت لخضمت ؤَالي البلضة، والضٞإ ًٖ خ٣ى٢هم، ٞو

، اإلاغخىم الخاط ٖبض الىبي ٖبض اإلاهضي زماٌؿت، جخ٩ىن مً اإلاغخىم الخاط مدمىص ببغاَُم ظابغ اعػ٣ٍاث

 .اإلاغخىم الخاط ًىؾ٠ ٖبض اإلادؿً الُغصة

  م و٧ان ؤو٫ عثِـ لهُئت مدلُت عؾمُت الؿُض 1979جإؾـ َظا اإلاجلـ ٖام : م1979اإلاجلغ القشوي للعام

 .(اإلاسخاع )مدمىص ببغاَُم ظابغ اعػ٣ٍاث اإلاٗغوٝ ؤبى ٞىاػ

  سه بخ٩ل٠ُ وحٗحن ؤًٖاثه الجضص مً ٢بل وػاعة  :م1995اإلاجلغ البلذي للعام ق٩ل َظا اإلاجلـ في جاٍع

. الخ٨م اإلادلي الٟلؿُُيُت بغثاؾت الؿُض مدمىص ببغاَُم ٖبض اؾٗض زماٌؿت

  م بمىظب الاهخساباث البلضًت ، بغثاؾت 2005ق٩ل َظا اإلاجلـ في الٗام  :م 2005اإلاجلغ البلذي للعام

ش  ٖلى وظىص البلضًت  م ،ج٣خهغ اإلاىاعص اإلااؾؿاجُت للبلضة5/5/2005الؿُض زالض ببغاَُم بضوي الُغصة، بخاٍع

ضص مً اإلااؾؿاث، البٌٗ مجها ٞاٖل والبٌٗ ألازغ مخى٠٢ ًٖ الٗمل، باإلياٞت بلى اإلااؾؿاث  ٖو

ت واإلاغا٦ؼ الصخُت   .اإلااؾؿاث اإلادلُت في البلضةالغؾمُت ٧اإلاضاعؽ ألاؾاؾُت والشاهٍى

 : اإلااظعاث ألاهلُت القاعذًت ألاخشي في البلذة .3.8

غ  ا في البلضة وجسخل٠ في صعظت اإلاجخم٘جلٗب اإلااؾؿاث اإلادلُت في البلضة صوعا َاما في جٍُى  في اإلاجخم٘ جإزحَر

 ٞئت الكباب بلى،ٞمجها مً ٣ًضم الخضماث والٗضًض مجها ج٣ضم الخضماث لٟئاث مجخمُٗت مسخلٟت في البلضة 

                                           
11

 2010-2009-2007 واليكغاث الضوعٍت الهاصعة ًٖ ٢ؿم الٗال٢اث الٗامت   سجالث مجلـ بلضي جٟىح

٤ الخسُُِ   ألاؾاسخي  ، ٍٞغ
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الب الجامٗاث  ئت اليؿاء َو ت مسخلٟت ، وجسخل٠ ث بٌٗ زضماتها ل٣ُاٖاث قمىلُت بلى باإلياٞتٞو همٍى

بحن الجضو٫ ع٢م   . ظمُ٘ اإلااؾؿاث في البلضة (3)اإلااؾؿاث مً خُض الٟاٖلُت وؤلام٩اهُاث ٍو

ت اظم اإلااظعت  عمٍى

الهُئت 

ت  ؤلاداٍس

ظىت الخإظِغ وجهت 

الترخُق 

اإلاىجىداث اإلاخىفشة لذي اإلااظعت 

 2،  ط٧ىع 9بلضًت جٟىح 

بهار 

وػاعة ، 1994

الخ٨م اإلادلي 

ٟحن  مباوي وؤعاضخي مل٪  .وججهحزاث م٨خبُت ومْى

ظمُٗت جٟىح 

ت  الخحًر
وػاعة ، 1980 ط٧ىع 7

الضازلُت وحٗخبر 

 .ؤ٢ضم ماؾؿت 

ٟحن  .مباوي وؤعاضخي وججهحزاث م٨خبُت ومْى

ظمُٗت ؤلاؾغاء 

وعٖاًت اإلاٗا٢حن 
وػاعة ، 2003 ط٧ىع 9

الضازلُت 

غ ال٣لُل ؤلام٩اهُاث لضي الجمُٗت ٞهي بَاع *  جٞى

 .مٗىىي ججم٘ بحن ؤًٖائها 

 .الجمُٗت ج٣ُم في مبجى مؿخإظغ* 

ظمُٗت الخٗلُم 

الٗالي 
وػاعة ، 2007 ط٧ىع 7

الضازلُت 

غ  م٨خبت ومسخبر خاؾىب مً قغ٦ت الاجهاالث *  جٞى

. و٢لُل مً ؤلام٩اهُاث لضي الجمُٗت 

الجمُٗت بَاع مٗىىي ججم٘ بحن ؤًٖائها  * 

. الجمُٗت ج٣ُم في مبجى مؿخإظغ جماعؽ وكاَها*

ظمُٗت مغ٦ؼ جٟىح 

للش٣اٞت والٟىىن 
وػاعة ، 1196 ط٧ىع 9

الش٣اٞت 

الٟلؿُُيُت 

مبجى مل٪  * 

ال ًىظض ؤي هٕى مً ؤلام٩اهُاث لضي اإلاغ٦ؼ * 

َى بَاع مٗىىي ًجم٘ بحن ؤًٖاثه * 

ظمُٗت جٟىح 

الؼعاُٖت الخٗاوهُت 
وػاعة ، 1986 ط٧ىع 7

الضازلُت 

 

ال ًىظض ؤي هٕى مً ؤلام٩اهُاث لضي  ؾىي جغا٦خىع * 

غبت مجغوعة  وما٦ُىت عف ٖو

الجمُٗت هي بَاع مٗىىي ججم٘ بحن ؤًٖائها * 

هاصي قباب جٟىح 

اضخي  الٍغ
وػاعة ، 1992 ط٧ىع 11

ايت  .الكباب والٍغ

  .مبجى مل٪* 

  .ال ًىظض ؤي هٕى مً ؤلام٩اهُاث لضي الىاصي* 

 .بَاع مٗىىي ًجم٘ بحن ؤًٖاثه* 

غة لضي الىاصي*  . ال ًىظض ؤي مً اإلاىظىصاث اإلاخٞى

جىُٓم ، 1993 بهار 7لجىت جىُٓم اإلاغؤة 

 ب٢لُم  ألاؾغة

 .الخلُل

.  ال ًىظض ؤي هٕى مً ؤلام٩اهُاث لضي اللجىت* 

اللجىت هي بَاع مٗىىي ججم٘ بحن ؤًٖائها و في مبجى * 

 .مؿخإظغ

غ٦ما وجيكِ في البلضة الٗضًض مً   والٟغوٕ الجداصاث ولجان جىُٓمُه وكُت ٖلى مؿخىي اإلاداٞٓت ومً ألَا

ُٟت لجىت الضٞإ ًٖ ألاعاضخي اإلاهاصعة ، لجىت اجداص ٖما٫ ه٣اباث ٞلؿُحن ؤَمها قاون –  ، ظمُٗت اإلاغؤة الٍغ

ت ججم٘ بحن ؤًٖائهاألي جٟخ٣ض بإنهااإلاغؤة، وجمخاػ ظمُٗها  .   هٕى مً ؤلام٩اهُاث لضيها و هي بَاعاث مٗىٍى

                                           
غ جدلُل  15 الٗال٢ت نٟدت ع٢م ؤصخاب ج٣ٍغ
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 : دوس ألاوشاف الفاعلت في عملُت الخىمُت اإلادلُت والخخىُي اإلاجخمعي.4.8

مً الجضو٫ ؤٖالٍ جبحن لىا ال٠ًٗ ال٨بحر الظي حٗاوي مىه اإلااؾؿاث في البلضة وزانت  ٖلى مؿخىي اإلاىظىصاث، 

اضخي للخجهحزاث، و٦ظل٪ الجمُٗت الؼعاُٖت وظمُٗت  ٞهي ال جؼا٫ جٟخ٣ض وبإٚلبها وزانت اإلاغ٦ؼ الش٣افي والىاصي الٍغ

اضخي والجمُٗاث  الخٗلُم الٗالي وظمُٗت ؤلاؾغاء للم٣غاث، و٦ظل٪ ال بض مً صٖم اإلاغ٦ؼ الش٣افي والىاصي الٍغ

ما واضخا وزانت في  ٞتراث وكاَاتهما، ولٗل الخمشُل  الخسههُت إلاا جمشله مً حٛحر في البلضة، و٢ض ٧ان جإزحَر

اليؿبي ال٨بحر لخل٪ اإلااؾؿاث في البلضة ٌٗؼػ مً صوع الكباب واإلاغؤة ؤ٦ثر وؤ٦ثر، ٞهي ماؾؿاث ًىًم بلحها ما 

ت وفي الجمُٗاث الٗامت لها % ٣ً20اعب مً . مً ؾ٩ان البلضة بالًٍٗى

والبض مً ؤلاقاعة بلى بن اإلااؾؿاث اإلاىظىصة في البلضة حٗمل بالٗضًض مً ألاوكُت الش٣اُٞت الهاصٞت بلى بىاء ٢ضعاث 

٣ض الكباب حن، ٖو حر الضٖم للُالب في الجامٗاث الٟلؿُُيُت، وطوي الاخخُاظاث، واإلاؼاٖع ،باإلياٞت بلى جٞى

ُت بالصخت اليؿاثُت وألامىمت والُٟىلت   .وعقاث جش٣ُُٟت لليؿاء و٦ظل٪ صوعاث للخٖى

بي الخالي الظي ؤُٖى للمغؤة والكاب ٖلى خض ؾىاء ال٦دؿاب مهاعاث وزبراث في ،باإلياٞت بلى بن البرهامج الخضٍع

واإلاسهو للظًً ًدملىن   (ألاهغوا)مجا٫ الٗمل الخىمىي وبىاء ال٣ضعاث اإلادلُت واإلاضٖىم مً و٧الت الٛىر 

.  بُا٢اث و٧الت

ت والكبابُت اإلاىظىصة ٖلى مؿخىي البلضة، بًٗها ٞاٖل والبٌٗ ألازغ مخى٠٢  َىال٪ ٖضص مً اإلااؾؿاث اليؿٍى

ت ونلت الىنل ما بحن  ًٖ الٗمل،  لظا حٗخبر البلضًت اإلادغ٥ الغثِسخي لٗملُت جدضًض اخخُاظاث الؿ٩ان الخىمٍى

٘ في البلضة بك٩ل ٖام، لظا ال ًىظض ههج م لُت اإلادلُت وألاظىبُت التي ٢ض جىٟظ مكاَع ؽ ؽمإواإلااؾؿاث الخمٍى

وبظل٪ ٞةن ٖال٢اث الخيؿ٤ُ ٚحر . ٌك٩ل همىطط لٗملُت جدضًض الاخخُاظاث مً زال٫ اإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت

.  مدكاب٨ت، ٞال ٌكاع٥ الؿ٩ان ٦ٟئت مجخمٗت ٖاصة بخدضًض اخخُاظاتهم بك٩ل مباقغ

  

                                           
غ  جدلُل    الٗال٢ت لبلضة جٟىحؤصخاب ج٣ٍغ
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  انبنيت انتحتيتتشخيص واقغ : اجلزء األول

ت ألاؾاؾُت التي جخمخ٘ بها بلضة  مما ال ق٪ ُٞه ٌٗخبر ٢ُإ الخضماث والبيُت الخدخُت ألاؾاؾُت مً ؤَم ال٣ُاٖاث الخىمٍى

ا مً اإلا٣ىماث ألاؾاؾُت في ٖهب الخُاة  خباَع اث ل٩اٞت ال٣ُاٖاث وطل٪ اٖل جٟىح، والتي ج٣٘ ٖلى عؤؽ الهغم في ؾلم ألاولٍى

الُىمُت، ٞال ٌؿخُُ٘ ؤلاوؿان الِٗل بضون مُاٍ، وخُاٍ نٗبت بضون ٦هغباء ووؾاثل جى٣ل نٗبت بضون َغ١، وخُاة مِٗكُت 

ًىمُت مىٛهت وؾِ ؤ٧ىام الىٟاًاث الهلبت والغواثذ ال٨غيهت اإلاىبٗشت ًٖ الخٟغ الامخهانُت وزٍُى اإلاُاٍ الٗاصمت 

ا حَر حر اإلاٗالجت خُض جىدكغ ألاوبئت وألامغاى والخكغاث الًاعة والجغطان ٚو ت ٚو . اإلا٨كٞى

حر الخضماث اإلاىاؾبت للمىاَىحن بك٩ل مؿخمغ وصاثم  ت مً ؤظل جٞى غ البيُت الخدخُت لخ٩ىن ٢ٍى ومً َىا وللخاظت اإلااؾت لخٍُى

ا، والتي حٗخبر مً ؤؾاؾُاث  مً زال٫ جدؿحن زضماث اإلاُاٍ وال٨هغباء وجدؿحن قب٨ت الُغ١ وجىؾُٗها وحٗبُضَا وحصجحَر

لت،  ٘ ؤزاع اإلاٗاهاة الٍُى ت مً ؤظل ٞع حر َظٍ الخضمت اإلاُاٍ وال٨هغباء، ؤولٍى البيُت الخدخُت،  وم٣ىماث عجلت الا٢خهاص، وجٞى

م مً ؤن الضٖم اإلاالي والبكغي واإلاجخمعي الظي ٌؿتهضٝ َظٍ ال٣ُاٖاث ٌؿخجٝز الجؼء ألا٦بر مً محزاهُت البلضًت، وعٚم  بالٚغ

٧ل اإلا٣ُٗاث وي٠ٗ ؤلام٩اهُاث بال اهه خهل ج٣ضم ٞٗلي في الؿىىاث اإلاايُت في مؿخىي الخضماث اإلا٣ضمت للؿ٩ان، وخهل 

ُت في جامحن واؾخ٣غاع جل٪ الخضماث بدُض ؤنبذ الٗمل مبجي ٖلى  ىا ال بض مً ؤلاقاعة ؤؾاؽه٣لت هٖى  جسهصخي في البلضًت، َو

 ٖغيا حصخُهُا ًٖ الىي٘ الخالي ه٣ضم ويمً َظا الؿُا١،. بلى الخٗاون والخٟاَم بحن البلضًت والؿ٩ان لخل اإلاهاٖب

الُغ١، اإلاىانالث، الهٝغ ، ،اإلاُاٍ، ال٨هغباء، ل٣ُإ الخضماث والبيُت الخدخُت ألاؾاؾُت للبلضة بال٣ُاٖاث الخالُت

. ، الاجهاالثالهخي، الىٟاًاث الهلبت

قىاع اإلاُاه خلفُت عامت عً  .1

٧اهذ جٟىح حٗخمض ٖلى مُاٍ آلاباع والُىابُ٘ ختى و٢ذ مخإزغ، خُض ٧اهذ مُاٍ ظمُ٘ الُىابُ٘ ٖظبت ونالخت للكغب، والتي 

٧اهذ حؿض خاظت الؿ٩ان مً مُاٍ الكغب والؼعاٖت في طل٪ الى٢ذ، باإلياٞت بلى اؾخسضام ؤباع ظم٘ مُاٍ ألامُاع والتي ٧اهذ 

٣ت  بضاثُت خُض جم (1992)و٢ض جإؾؿذ قب٨ت اإلاُاٍ في بلضة جٟىح ٖام  .(الاهجانت )جدٟغ في الصخىع ٖلى ق٩ل  م بٍُغ

٤ زِ ها٢ل عثِـ ٢ُغ  ٖبر الجبا٫ وألاوصًت اإلادُُت، خُض جم بىاء زؼان عثِـ ،(م٨غوث)مً قغ٦ت  " 4حٛظًتها ًٖ ٍَغ

ى الخؼان الىخُض واإلاخىاظض وال ًدؿ٘ أل٦ثر مً (٢اثم لٛاًت آلان في مى٣ُت الخىعة) ٛظي مغ٦ؼ البلضة( ٧ىب300)، َو . ، َو

غ زضمت اإلاُاٍ ، لظا ٣ٞض بض  الخىؾ٘ في جمضًض قب٩اث ؤٞغيذ ٖملُت الخىؾ٘ الٗمغاوي في البلضة ٖلى البلضًت الٗمل ٖلى جٍُى

ُت وباأل٢ُاع   ،"4اإلاُاٍ خؿب خاظت الؿ٩ان م٘ اٖخماص ظؼء ٦بحر مً الؿ٩ان ٖلى آلاباع والُىابُ٘ اإلاىظىصة، بسٍُى مُاٍ ٖٞغ

                                           
٤ الٗمل اإلاؿاٖض. م:   لجىت البيُت الخدخُت و٢ؿم اإلاُاٍ في البلضًت ٍغ  .زالض ؾٗىص َغصٍ  والٟجي عؤٞذ الجٗبت ٞو

 . م زالض ؾٗىص الُغصة والٟجي ٖبض قا٦غ اعػ٣ٍاث وؾالمت مدمض ٖلي َغصٍ:   لجىت البيُت الخدخُت في البلضًت 

٤ الخسُُِ . م:   لجىت البيُت الخدخُت في البلضًت ٍغ   .ألاؾاسخيزالض ؾٗىص َغصٍ، و٢ؿم الصخت، ٞو



 

 2011التقرير التشخيصي األول لبلدة تفوح     تموز  25  
 

 25صفحة 

ضم وظىص قب٨ت "2، "3 ، وم٘ جؼاًض ٖضص الؿ٩ان اػصاص الُلب ٖلى اإلاُاٍ ، وفي ْل اػصًاص الٗمغان وبىاء الخٟغ الامخهانُت  ٖو

حر نالخت للكغب .  للهٝغ الهخي ؤنبدذ مُاٍ ظمُ٘ آلاباع والُىابُ٘ الٗامت والخانت ملىزت ٚو

ل نىضو١ 2004-2002وفي الٟترة ما بحن  م جم ججضًض وجدضًض مٗٓم ؤظؼاء قب٨ت اإلاُاٍ الضازلُت في البلضة بضٖم وجمٍى

غ البلضًاث، بدُض جم ج٣لُل الٟا٢ض بلى خىالي  ض ًٖ % 26جٍُى هدُجت ٢ضم وجل٠ % 35في خحن ٧ان الٟا٢ض ٢بل طل٪ ًٍؼ

، واإلاسههت لخاظت الؿ٩ان لالؾخسضام اإلاجزلي (ٞا٢ض)الكب٩اث اإلاىػٖت للمُاٍ مما ؤصي طل٪ بلى زؿاعة ٦مُت مً اإلاُاٍ 

والكغب، والٟا٢ض هاظم ًٖ جل٠ قب٨ت التزوٍض بؿبب ٢ضمها ، باإلياٞت بلى الخ٩لـ في الكب٨ت مما ؾبب مكا٧ل صخُت 

. لضي اإلاىاَىحن

مً الخؼان بلى وؾِ البلضة م٘ مدُاث  ( ؤول6)م جمذ اإلاباقغة في ؤٖما٫ بياٞت زِ عثِـ مىػٕ ب٣ُاؽ 2007 في الٗام

ُت ظضًضة، ممى٫ مً   لغبِ البلضة بسِ عثِـ مؼوص ب٣ُغ (٦ؿٟامؤماؾؿت )جىػَ٘ ٖٞغ
ً
بض٫ الخِ  ( ؤول10- 8)جمهُضا

، و٦ظل٪ اؾدبضا٫ اإلاهضع اإلاؼوص للمُاٍ الغثِـ مً الخِ الىا٢ل  مً زؼان خلخى٫ الغثِسخي بلى ( ؤول 4)الخالي طو ال٣ُغ 

 ًٖ قغ٦ت م٨غوث ؤلاؾغاثُلُت، وجدب٘ قب٨ت مُاٍ جٟىح 2007مً ٖام   (8قهغ آب )جٟىح، وفي 
ً
م خُض جم الاؾخٛىاء ٧لُا

ا لؿلُت اإلاُاٍ،  ت الخابٗت للؿلُت واإلاىظىصة في  (صاثغة مُاٍ الًٟت الٛغبُت)٦ٛحَر والتي جدهل ٖلى اإلاُاٍ مً آلاباع الاعجىاٍػ

.  للُىم (٧ىب 500)مىا٤َ مخٟغ٢ت، ومسههاث البلضة مً اإلاُاٍ بم٣ضع 

 وجخىػٕ مجاالث اؾتهال٥ اإلاُاٍ في (اشتراك1050) الخالي في ٢ُإ اإلاُاٍ م2011 للٗام وجبلٜ وؿبت الاقترا٧اث

الجؼء  )للؼعاٖت % 20 ق٩ُل لل٩ىب الىاخض، 5إلاُاٍ الكغب والاؾتهال٥ اإلاجزلي بؿٗغ % 70:-جٟىح ٖلى الىدى الخالي

ىام غاى ؤزغي بؿٗغ %5 + للهىاٖت %5، (ألا٦بر لتربُت اإلاىاشخي وألٚا ؤما ًٖ  .  ق٩ُل لل٩ىب الىاخض12 أٚل

مً بلضة جٟىح بال ؤن اإلاُاٍ  جهل بلى بٌٗ اإلاىا٤َ بك٩ل %( 70-65)حُُٛت الكب٨ت للبلضة ٞهي  حُٛي خىالي 

٣ت ٖكىاثُت،  ي٠ُٗ بؿبب ؾىء جهمُم الكب٨ت و٢ضمه والىمى الؿ٩اوي اإلاتزاًض الظي ؤصي بلى همى الكب٨ت بٍُغ

ؿُت الجبلُت  لُبُٗت البلضة الخًاَع
ً
. ووظىص مىا٤َ مغجٟٗت هٓغا

خعب سجل دائشة .الزي ًبحن عذد اإلاعاكً اإلاإهىلت في بلذة جفىح واجفالها بؽبكت اإلاُاه ومفادسها  (4)الجذول  

 (101)م ـفدت 2007ؤلاخفاء اإلاشكضي الفلعىُني  لعام 

ج ًىابُع ؤباس جمع اإلافذس الشئِغ للمُاه ؼبكت عامت  اإلاجمىع ـهاٍس

 1,715  بك٩ل صاثم 37 20 691 966ٖضص اإلاىاػ٫ 

% 100 % 2,1% 1,2 % 40,3% 56,3اليؿبت 

قىاع الكهشباء عامت عً خلفُت  .2

اَُت التي جًٟحها  حٗض ال٨هغباء مً ؤَم مهاصع الُا٢ت اإلاؿخدضزت التي ٌؿخُٟض مجها ؤلاوؿان بك٩ل ًىمي، لظا ٞةن  مٓاَغ الٞغ

جإؾؿذ قب٨ت ال٨هغباء في  .ال٨هغباء ٖلى خُاجىا البض ؤن ٣ًابلها ٢ضع مً التزامىا ظمُٗا بمؿاولُت اؾخسضامها  بالك٩ل اإلاإمىن 

                                           
دىم  ه خؿب صعاؾت مُضاهُت ٞو  مسبًر

َ
ت صخت الخلُل وبك٩ل لِـ صوعٍا ج بِذ لخم ومضًٍغ  .، إلاٗهض ؤٍع

ُت وظىصة اإلاُاٍ ووؿب الخ٩لـ واإلالىخت ٧ان لها ؤن الخدالُل ؤزبدذ ٖاوى ال٨شحر مً اإلاىاَىحن مً مكا٧ل صخُت   . بالدؿبب في الخالت اإلاغيُتجإزحر هٖى

 . سجالث ٢ؿم اإلاُاٍ في البلضًت

ىُت الؿلُت  ،   101، نٟدت 2007واإلايكأث  واإلاؿا٦ً للؿ٩ان الٗام الٟلؿُُجي، الخٗضاص لئلخهاء اإلاغ٦ؼي  الٟلؿُُيُت، الجهاػ الَى
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ت ؤلاؾغاثُلُت،خُض ٧اهذ في (1986)ٖام  م بجهض مً وظهاء البلضة واإلاجلـ ال٣غوي جم عبِ البلضة بكب٨ت ال٨هغباء ال٣ٍُغ

وطل٪ لخضمت اإلاىا٤َ اإلاىظىصة  (KVA 400)جل٪ الٟترة البلضة مً ؤولى البلضاث التي ًهلها الخُاع ال٨هغباجي، ب٣ضعة بظمالُت 

و٢بل طل٪ ٧اهذ حٗخمض في ال٨هغباء ٖلى مىلضاث زانت وقب٨ت بضاثُت ٢ُإ  ( ٦م مغب1٘)صازل خضوص البلضًت ومؿاختها 

، وزال٫ جل٪ م(2000)زام، واؾخمغ الٗمل ٖلى بياٞت زُىٍ ظضًضة والخىؾ٘ في الخضماث اإلا٣ضمت للمىاَىحن ختى الٗام 

ٍٝ لُُٗي زضمت ممخاػة  الٟترة  هاصعا ما خهل مً جدؿِىاث ٖلى الكب٨ت، ؤما وي٘ الكب٨ت الخالي لِـ ظُضا بك٩ل ٧ا

.  ٞهىا٥ ال٨شحر مً الٗكىاثُت في جسُُِ وجىُٓم الكب٨ت 

ت،  ٦ظل٪ في ٖام (1990)ؤما في ٖام  م ٢امذ البلضًت  بٗمل جدؿِىاث ٖلى الكب٨ت اإلاىظىصة وهي بياٞت مدىالث ج٣ٍى

وػاعاث الؿلُت )م  اؾخُاٖذ البلضًت جىؾُ٘ الكب٨ت بٗض الخهى٫ ٖلى صٖم مً الخ٨م اإلادلي وظهاث الازخهام (2002)

ىُت وؾلُت الُا٢ت والظي ًبحن ؤَم اإلااقغاث  (11)والجضو٫ ع٢م % 35خُض جم قب٪ ٖضص ظضًض مً البُىث بيؿبت  (الَى

. الىنُٟت ل٣ُإ ال٨هغباء

بلٜ ؾٗغ ال٨ُلى واٍ   ظا الؿٗغ مغجٟ٘ باليؿبت للمؿتهل٪، وجبلٜ ٢ُمت  ( اٚىعة60) مً ال٨هغباء في البلضة  KWٍو بؾغاثُلُت، َو

مً ؾ٩ان البلضة، بؿبب اهدكاع  (%92)ق٣ُل بؾغاثُلي مىػٖت ٖلى  (18,625,101)الضًىن اإلاترا٦مت ٖلى البلضة بك٩ل ٖام 

حر مهضع صزل  ز٣اٞت ٖضم الضٞ٘ لضي اإلاىاَىحن، خُض جم الخٛلب ٖلحها بتر٦ُب ٖضاص الضٞ٘ اإلاؿب٤، والظي هإمل مً زال٫ جٞى

(-150)ٖضاصاث الضٞ٘ اإلاؿب٤،  ٦ما و ًتراوح الاؾتهال٥ لؤلؾغ في الكهغ ما بحن / وبم٩اهُت اؾترظإ الٗاثضاث بك٩ل مؿب٤ 

ىظض ما ٣ًاعب مً KW( 300)ق٣ُل بؾغاثُلي، بمٗض٫  (250) ت بالكب٨ت بك٩ل عؾمي بل ٌٗخمضون  (100) ٍو مجز٫ ٚحر مغبَى

هل ٖضص مدُاث الخىػَ٘ . ٖلى السخب الٗكىاجي، وطل٪ بؿبب ٖضم بم٩اهُت ٢ضعة الكب٨ت ٖلى الخُُٛت ال٩املت للبلضة ٍو

ض ٖلى (اإلادىالث)الٗامت  .  ( مدُت14)في خحن ججاوػ الٗضص مً اإلادُاث الخانت ( مدُت22)ما ًٍؼ

  الزي ًبحن عذد اإلاعاكً اإلاإهىلت في بلذة جفىح واجفالها بالكهشباء(5)الجذول سقم  

اإلاجمىع الاجفال  بالكهشباء 

 اإلاىلذاث الخاـت ؼبكت عامت 

 1,715  24 1690ٖضص اإلاىاػ٫ 

% 100 % 1,4% 98,5اليؿبت 

 .م2011ًىضح ألاسقام اإلاشجبىت بخذمت الكهشباء في البلذة لعام (6) الجذول  

 ظعش الكُلى واه وعبت ألاظش اإلاذاهت للؽشكت الكهشباء معذل الاظسهالال الؽهشي  عذد اإلاىاصل الؼحر مشبىوت بالؽبكت

  اٚىعاث6 92% 150-250 100

                                           
ىُت الؿلُت    106، نٟدت 2007واإلايكأث  واإلاؿا٦ً للؿ٩ان الٗام الٟلؿُُجي، الخٗضاص لئلخهاء اإلاغ٦ؼي  الٟلؿُُيُت، الجهاػ الَى
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قىاع الىشر خلفُت عامت عً  .3

 م، بضؤث مغخلت ق٤ وجىؾٗت قب٨ت الُغ١ 1996مىظ جإؾِـ البلضًت في الٗام 

ل بال ؤن اإلاجالـ البلضًت اإلاخخالُت  م شر مهاصع الخمٍى والكىإع في البلضة، ٚع

اؾخُاٖذ بهجاػ ظؼء ٦بحر مً اخخُاظاث اإلاىاَىحن مً َغ١ عابُت وعثِؿت وصازلُت 

ُت ٖغ ٦م، مً الكىإع والضزالث (55,5)ًبلٜ بظمالي َى٫ الُغ١ اإلاىظىصة . ٞو

ُت واإلاضازل الخانت   .  ؤمخاع6والتي ٣ًل ٖغيها ًٖ الٟٖغ

ومٗٓم الُغ١ الغثِؿُت التي جغبِ الخجّمٗاث الغثِؿُت في بلضة جٟىح ومضًىت 

حر مٗبضة  غة ٚو الخلُل والتي ًمغ مجها ؤَالي البلضة باؾخصىاء اإلاضزل الكغقي، ٖو

اصة جإَُل وحٗبُض  .و٦ظل٪ الُغ١ الضازلُت التي جغبِ الخجمٗاث بداظت إٖل

ُت(7)الجضو٫ ع٢م    :  وي٘  الُغ١ الغثِؿُت والٟٖغ

ت للخجمع خالت الىشر  ُّ  وشر جشبي جفىح الخلُل و بالجىاس وشر سئِع

معّبذة وبدالت جُذة 

  كم وىل 14,5بىىل 

 .( ٦م1)قإع الٟغف الٗلىي ؤبى شخغة بُى٫ -٦م (2)الكإع الغثِـ جٟىح ؤو٫ البلض-

م البهت بُى٫ -متر (1,500)قإع ال٣غهت بُى٫ -  .٦م(2)قإع لكهُض ٖبض ال٨ٍغ

 .٥ (1)قإع وؾِ البلضة بُى٫ -٦م (3)قإع الُٗاصة ٦غوم الٛغابت بُى٫ -

 .٦م(4)جٟىح لىػة، الخلُل بُى٫ -

ى بُٗض وؿبُا ًٖ البلضة ول٨ً جمخل٪ البلضة ما مؿاخخه   صوهم 2126)ؤما مٗبر جغ٢ىمُا الخجاعي ٞهى ٣ً٘ في الٛغب  للخجّم٘ َو

ؿخسضم لضزى٫ وزغوط البًاج٘ بحن الضازل ( ( الخِ ألازًغ ) وظؼء مىه مسهو ل٩ُىن مى٣ُت نىاُٖت ومٗبر ججاعي َو

وج٣ُم لجىت البيُت الخدخُت ألَم اإلااقغاث . والجىىب الٟلؿُُجي، م٘ ؤلاقاعة  ان اإلاٗبر م٣خُ٘ مً ؤعاضخي جٟىح اإلاهاصعة

ىضر الخُىع الخانل في ٢ُإ الُغ١   . الغ٢مُت في البلضة ٍو

  :الخُىع الخانل في ٢ُإ الُغ١ (8)الجضو٫ ع٢م 

 اإلافذس القُمت (سقمي)اإلااؼش 
القُمت 

 القُاظُت

الخقُُم 

 ظُض    ٦م 55,5 البلضًت  ٦م14,5 .اإلاٗبضة ( ٦م 14,5) ؤَىا٫ الُغ١ الغثِؿت 

 ظُض   %20 البلضًت %50 .(صازل خضوص اإلاسُِ اله٨ُلي) وؿبت الُغ١ في خالت مخىؾُه

 ظُض   %30 البلضًت %70 .صازل  وزاعط خضوص اإلاسُِ اله٨ُلي)وؿبت الُغ١ في خالت ؾِئت

   ي٠ُٗ 5 البلضًت %0 . وؿبت ٖباعاث جهٍغ٠ اإلاُاٍ في مىا٤َ الؿُى٫ ل٩ل ٧لم

ت  ظُض   150 البلضًت 70 . ٖضص الكازهاث اإلاغوٍع

ُاث خىاصر الؿحر  ظُض   0 البلضًت 1 .ؾىت/ ٞو

غ اإلاىاو٘ الجاهبُت    مخىؾِ %50 البلضًت %20 . وؿبت جٞى

 .اإلاىاـالث والاجفاالثقىاع خلفُت عامت عً  .4

 جُىع ٢ُإ اإلاىانالث في البلضة له صوع ؤؾاسخي في الخ٣ضم الا٢خهاصي والؿهىلت في جل٣ي الخضماث ؤنمما ال ق٪ ُٞه 

ٗخبر َظا ال٣ُإ في البلضة بىيٗه الخالي مخىؾِ و ًىظض في بلضة جٟىح م٨خب جا٦سخي  ا َو حَر ت ٚو الصخُت والخٗلُمت والخجاٍع

 ؾُاعة ٖمىمي ل٩اٞت الاججاَاث، واهخٓامها ظُض ختى ؾاٖاث اإلاؿاء وجٟخ٣غ لؿُاعاث الؿغ ِٞـ الضازلُت ج٩اص 29واخض و 

غ لها مى٠٢ زام وحٗمل ختى ؾاٖاث الٓهحرة، وجى٣ُ٘ في ؾاٖاث ما بٗض الٓهغ،  ج٩ىن مٗضومت، والباناث ال ًخٞى

                                           
حر الجٗبري، و م:   ، لجىت الخسُُِ والخىُٓم في البلضًت    بال٫ خؿً َغصٍ، واإلاؿاح ٖؼام زماٌؿه. م ًىؾ٠ َػ
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ت وػٍاصة الخىاصر، وآلالُاث الؼعاُٖت قبه مٗضومت  والؿُاعاث الخانت وؿبت ٦بحرة مجها ٚحر ٢اهىهُت، مما ٌٗمل ؤػمت مغوٍع

ج اإلاُاٍ والتي حؿخض   .مت مً زاعط البلضة، و٦ظل٪ للؿُاعاث واإلاٗضاث ألازغي صي مً اإلاىاَىحن َلب َظٍ الخٕو٦ظل٪ نهاٍع

 (:9)في الجضو٫ الغ٢مي لىا٢٘ اإلاىانالث في البلضة في الجضو٫ ع٢م 

 اإلاىاـالث في بلذة جفىح

ج مُاه جشاكخىس ظُاساث خاـت باـاث جكس ي ألاجشة  ظُاساث جشافاث جاسي ثشخً مكخب جكس ي ـهٍش

وبىاقش 

جكاس ي بمجمعاث 

ؤخشي 

23 6 2 800 1 1 1 28 30 12 

ض، الاهترهذ)ؤما ؤوكُت ٢ُإ الاجهاالث ٞدكمل  في الجضو٫ ع٢م وجدىٕى في بلضة جٟىح ٖلى الىدى الخالي اإلابحن  (الاجهاالث، بالبًر

(10  :)

الاجفاالث 
% 60% وؿبت حُُٛت قب٨ت الهاج٠ للبلضة

% 80 %وؿبت حُُٛت قب٨ت الهاج٠ الخلىي للبلضة

 .الفشف الفخي والىفاًاث الفلبتقىاع خلفُت عامت عً  .5

ُت ونالخُت مُاٍ ًىابُ٘ الكغب في اإلاضن والبلضاث وال٣غي الٟلؿُُيُت، ٢امذ  يمً البرامج الهاصٞت لضعاؾت هٖى

وخضة ؤبدار اإلاُاٍ والتربت والبِئت بجم٘ ُٖىاث مً مُاٍ الُىابُ٘ في بلضة جٟىح وجدلُلها في مسخبراتها خُض ؤْهغث 

ا ال٩ىلُٟىعم   ا اإلاجاعي  )الىخاثج جلىر ظمُ٘ َظٍ الُىابُ٘ وآلاباع بماصة ب٨خحًر والىاجج ًٖ ازخالٍ مُاٍ  (ب٨خحًر

الكغب بمُاٍ اإلاجاعي مً زال٫ الخٟغ الامخهانُت، م٘ وظىص وؿب ٖالُت مً ال٩لىعٍض والىتراث والبىجاؾُىم في 

غاى الكغب لُه ٞان ظمُ٘ َظٍ الُىابُ٘ ٚحر نالخت لالؾخسضام ؤلاوؿاوي أٚل بت مً  ).مٗٓم الُٗىاث، ٖو ال٣ٍغ

. (مىا٤َ الؿ٨ً

مل اإلاسُُاث الالػمت لخىُٟظ قب٨ت  ٞىع ْهىع َظٍ الىخاثج اإلاظَلت بضؤث بلضًت جٟىح بةٖضاص الضعاؾاث ٖو

ٗال جم بهجاػ َظٍ الضعاؾاث واإلاسُُاث وج٣ضًمها للجهاث اإلااهدت والضاٖمت مً  للهٝغ الهخي في جٟىح ، ٞو

ا)زال٫  حَر ج ٚو وهٓغا لؤلويإ اإلاالُت والٓغوٝ الا٢خهاصًت الهٗبت التي جمغ بها بلضًت جٟىح .  (ماؾؿت ؤٍع

ل الخاعجي ، ٢امذ البلضًت بالبدض ًٖ ممى٫ خُض جم في الٗام  م ج٣ضًم اإلاكغوٕ 2011والخاظت بلى الخمٍى

ىُت الٟلؿُُيُت وجمذ بخالخه للجاث اإلاٗىُت إلظغاء الالػم . للؿلُت الَى

 الظي ًبحن ٖضص اإلاؿا٦ً اإلاإَىلت في بلضة جٟىح واجهالها بكب٨ت الهٝغ الهخي، (11)وفي الجضو٫ ع٢م  

اإلاجمىع ال ًىجذ لذًه خفش الخفش الامخفاـُت الاجفال  بالفشف الفخي 

   ؼبكت عامت 

غ لضيهم خٟغ 28 1687ًىظض  الٖضص اإلاىاػ٫   1,715 ال ًخٞى

% 100% 1,6 % 98.4 0,0اليؿبت 

 (ؾُاعة ياُٚت)ًخم ظم٘ الىٟاًاث الهلبت بىاؾُت مغ٦باث ظم٘ الىٟاًاث ؤما باليؿبت للىٟاًاث الهلبت، ٝ

ى مؿخإظغ مً ألاو٢اٝ  خم ه٣لها بلى م٨ب هٟاًاث زام، في مى٣ُت الجل٠ ظىىب ٚغب البلضة َو جابٗت للبلضًت، ٍو

                                           
ىُت الؿلُت  ،   111، نٟدت 2007واإلايكأث  واإلاؿا٦ً للؿ٩ان الٗام الٟلؿُُجي، الخٗضاص لئلخهاء اإلاغ٦ؼي  الٟلؿُُيُت، الجهاػ الَى
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بٗض  حر 5ٍو ٤ خغ٢ها ؤو صٞجها، وال جؼا٫ حٗمل البلضًت ٖلى جٞى خم الخسلو مجها ًٖ ٍَغ  ٦م ًٖ وؾِ البلضة، ٍو

غ في البلضة ؾىي . ؾُاعة بياُٞت للبلضة لخدل ظمُ٘ اإلاك٨الث اإلاخٗل٣ت بالىٟاًاث ت 150وال ًخٞى  ٖما٫ وؤعبٗت خاٍو

:  في ٢ؿم الصخت ٦ما ًٓهغ في اإلااقغاث الغ٢مُت ؤصهاٍ

 : اإلاازغاث اإلاخٗل٣ت ب٣ُإ ال٨هغباء والُاث الدؿضًض للىٟاًاث الهلبت اإلاجزلُت (12)الجضو٫ ع٢م  

حر َظٍ الخضمت مً    ومً زال٫ عبِ حؿضًض ٞاجىعة َظٍ الخضمت بٟاجىعة ال٨هغباء، مً زال٫ ٖضاص الضٞ٘ اإلاؿب٤، ؾاَم بخٞى

  (15)٢بل للبلضًت، بك٩ل مىخٓم، ٖلما بإن عؾىم الىٟاًاث ًٖ ٧ل اقترا٥ هي 
ً
ا .  ق٣ُل قهٍغ

  .البيُت الخدخُتب واإلاؽاكل اإلاشجبىتملخق بإهم اإلاازشاث العلبُت  .6

ت ٘ الخىمٍى اث اإلاغ٦ؼة ،ٌٗض ٢ُإ البيُت الخدخُت ؤؾاؾا مهما لخىمُت الاؾدشماعاث وب٢امت اإلاكاَع  وبىاء ٖلى هخاثج جدلُل اإلاجمٖى

 (مخىؾِ)ة، ًم٨ً الاؾخيخاط بإن وي٘ َظا ال٣ُإ يوالجلؿاث م٘ اللجان اإلاخسههت التي قاع٥ ٞحها ٖضص مً مىاَجي البلض

لبي الخض ألاصوى مً اخخُاظاث اإلاىاَىحن غ ٢ُإ البيُت الخدخُت يمً ،ٍو  ٣ٞض ٖملذ البلضًت مىظ جإؾِؿها ٖلى جٍُى

 ،ؤلام٩اهُاث اإلااصًت والٟغم اإلاخاخت لها لدكمل جإَُل قب٩اث اإلاُاٍ وحٗبُض الُغ١ وجدؿحن آلُت ظم٘ والخسلو مً الىٟاًاث

 .ن ُٞما ًخٗل٤ بسضماث البيُت الخدخُتووم٘ طل٪ َىال٪ بٌٗ اإلاكا٧ل التي ٌٗاوي مجها اإلاىاًَ

 .ملخق بإهم اإلاازشاث العلبُت اإلاشجبىت باإلاُاه في البلذة.    1.6

 ا الاٞتراضخي والٗكىاثُت في ٖملُت  :لعف البيُت الخدخُت لؽبكت اإلاُاه جل٠ الكب٨ت الخالُت الهتهاء ٖمَغ

 (، ٖحن طًب، الجالظل اٖغ٦ه صعجان، اإلاىُغة، بئرؤبىلىػة، )الخىػَ٘ ، واٞخ٣اع مىا٤َ ٖضة لكب٨ت مُاٍ، مجها 

ضم ونى٫ اإلاُاٍ بلى اإلاىا٤َ اإلاغجٟٗت، والاه٣ُإ اإلاخىانل مً اإلاهضع اإلاؼوص، والخِ اإلاؼوص ٢ٍُغ   4)ٖو

غاٝ و٦شحرة البُىث، و٦ظل٪ مى٤ُ ال٣ٗبت (ؤوؾ  جخٛظي ٖلى الخِ التي وال ٨ًٟي خاظت البلضة اإلاترامُت ؤلَا

. ، مما ٠ًًٗ ضخ اإلاُاٍ الضازلت للبلضة( ؤوؾ4)اإلاؼوص طو ال٣ُغ 

 اإلافذس القُمت (سقمي)اإلااؼش 
القُمت 

 القُاظُت

 الخقُُم

 مخىظي  جُذ  

 مخىؾِ   %100 البلضًت %65   وؿبت اإلاىاػ٫ الخانلت ٖلى حٛظًت مً الكب٨ت الغثِؿُت

ا.  مٗض٫ اؾتهال٥ ألاؾغة مً ال٨هغباء ٥   ظُض   البلضًت  KW1200 واث ؾاٖت ؾىٍى

  ظُض   %0 البلضًت% 1,4   وؿبت اإلاىاػ٫ الخانلت ٖلى حٛظًت مً مىلضاث

  ظُض   %0 البلضًت%  0      مٗض٫ اؾتهال٫ ألاؾغة مً ٚاػ لئلهاعة

ت ألاؾاؾُت  مخىؾِ  ظُض  30 البلضًت 22  ٖضص مدىالث  الخ٣ٍى

  ظُض   البلضًت اٚىعة 60  مجزلي (الك٩ُل) ؾٗغ ال٨هغباء 

  ظُض   البلضًت   اٚىعة55 ججاعي  (الك٩ُل) ؾٗغ ال٨هغباء 

  ظُض  %100 البلضًت %65   وؿبت حُُٛت بهاعة الكىإع مً اإلاجمٕى ال٨لي للُغ١ 

  ظُض  %0 البلضًت  %2  وؿبت الٟا٢ض الٛحر ٢اهىوي في قب٨ت ال٨هغباء

 مخىؾِ   %0 البلضًت% 15  وؿبت الٟا٢ض الٟجي في قب٨ت ال٨هغباء 

 مخىؾِ   %100 البلضًت% 65   وؿبت حُُٛت قب٨ت الًِٛ اإلاىسٌٟ مً مؿاخت البلضة

  ظُض  % 0 البلضًت%  8  ٞاػ اإلاجزلُت مً مجمٕى الاقترا٧اث اإلاجزلُت3وؿبت اقترا٧اث 
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  حر بضًل في خا٫ شر اإلاُاٍ، واٞخ٣اع بن  : مً اإلاُاهاإلاىاوىحنقلت البذائل اإلاخىفشة لعذ اخخُاجاث  ٖضم جٞى

البلضة لخؼان مُاٍ اخخُاَي طو ؾٗت ٦بحرة، وبٖاصة جإَُل الخِ الغثِـ اإلاؼوص لُهبذ طو ٢ضعة ٖالُت وػٍاصة 

ج اإلاُاٍ  غ ؤي مً اإلاطخاث في البلضة ونهٍغ خهت البلضة مً اإلاُاٍ واإلادضوصة في الى٢ذ الخالي، ٖضم جٞى

ت بك٨ت اإلاُاٍ وال حُٛي  غة مً الىٕى ال٣ضًم  وهي ٚحر ٧اُٞت إلًها٫ اإلاُاٍ للمىا٤َ وؤلاخُاء الٛحر مغبَى اإلاخٞى

الخجمٗاث الؿ٩اهُت ظمُٗها مما ٌؿبب ؤػمت خاصة في ٞهل اله٠ُ، و٦ظل٪ الاؾخسضام اإلاٍٟغ للمُاٍ، 

 .و٦ظل٪ مُاٍ آلاباع 

 ُت ونالخُت مُاٍ ًىابُ٘ الكغب في اإلاضن والبلضاث  :جلىر مُاه الُىابُع  يمً البرهامج الهاصٞت لضعاؾت هٖى

وال٣غي الٟلؿُُيُت ، ٢امذ وخضة ؤبدار اإلاُاٍ والتربت والبِئت بجم٘ ُٖىاث مً مُاٍ الُىابُ٘ في بلضة جٟىح 

ا ال٩ىلُٟىعم  ا  )وجدلُلها في مسخبراتها خُض ؤْهغث الىخاثج جلىر ظمُ٘ َظٍ الُىابُ٘ وآلاباع بماصة ب٨خحًر ب٨خحًر

 والىاجج ًٖ ازخالٍ مُاٍ الكغب بمُاٍ اإلاجاعي مً زال٫ الخٟغ الامخهانُت، م٘ وظىص وؿب (اإلاجاعي 

لُه ٞان ظمُ٘ َظٍ الُىابُ٘ ٚحر نالخت  ٖالُت مً ال٩لىعٍض والىتراث والبىجاؾُىم في مٗٓم الُٗىاث، ٖو

غاى الكغب  .لالؾخسضام ؤلاوؿاوي أٚل

. والظي ًبحن ؤَم اإلااقغاث الغ٢مُت ل٣ُإ اإلاُاٍ (13)الجضو٫ ع٢م  

. والظي ًبحن ؤَم اإلااقغاث الىنُٟت ل٣ُإ اإلاُاٍ (14)والجضو٫ ع٢م  

                                           
 مىٓمت الصخت الٗاإلاُت    ال٣ُمت ال٣ُاؾُت خؿب 

القُمت اإلافذس القُمت  (سقمي)اإلااؼش 

القُاظُت 

الخقُُم 

 ي٠ُٗ  مخىؾِ  ظُض 

   ظُض % 100سجالث البلضًت % 65 . وؿبت حُُٛت قب٨ت اإلاُاٍ في خضوص البلضًت

  مخىؾِ   150 سجالث البلضًت 40 .(ًىم/ لتر)٦مُت الاؾتهال٥  اإلاجزلي 

 ي٠ُٗ    nis 3سجالث البلضًت  nis 5 .للكغب (مً قب٨ت اإلاُاٍ) 3م/ مخىؾِ  ؾٗغ اإلاُاٍ

ػعاعي  (مً قب٨ت اإلاُاٍ) في اإلاىا٤َ  3م/ مخىؾِ ؾٗغ اإلاُاٍ

 .نىاعي

12 nis  6سجالث البلضًت nis   
 ي٠ُٗ 

  مخىؾِ  % 10 سجالث البلضًت %25 .وؿبت الٟا٢ض في قب٨ت اإلاُاٍ

ج اإلاُاٍ للهالر الكغب   ي٠ُٗ    2سجالث البلضًت  1 .ٖضص نهاٍع

  مخىؾِ   ٞإ٦ثر 1سجالث البلضًت  1 .ٖضص زؼاهاث اإلاُاٍ  الٗامله في ألاخُاء

  مخىؾِ  % 100 سجالث البلضًت %75 .وؿبت اإلاىاػ٫ اإلاىنىلت بكب٨ت اإلاُاٍ صازل خضوص البلضًت

 ي٠ُٗ    3سجالث البلضًت  1  .(َىاعت )ٖضص مدُاث الخٗبئت 

 ي٠ُٗ   % 100سجالث البلضًت % 35 .وؿبت قب٨ت اإلاُاٍ اإلاىظىصة والخضًشت

في)اإلااؼش   اإلافذس (ـو
 الخقُُم

      ي٠ُٗ 

 ي٠ُٗ  سجالث البلضًت .  مؿخىي الخىُٓم في زٍُى اإلاُاٍ ألاؾاؾُت 

ُت  ي٠ُٗ  سجالث البلضًت . مؿخىي الخىُٓم في زٍُى اإلاُاٍ   الٟٖغ

 ي٠ُٗ  سجالث البلضًت . بم٩اهُت جىؾٗت الكب٨ت لخُٛي اخخُاظاث البلضة الٗمغاهُت

 ي٠ُٗ  سجالث البلضًت .(م٩ىهاث الكب٨ت، مىاؾحر مطخاث، مٗضاث، ؾٗت زؼان اإلاُاٍ )وي٘ الكب٨ت الخالي 

 ي٠ُٗ  سجالث البلضًت  .ؾهىلت الهُاهت

 ي٠ُٗ  سجالث البلضًت .جؼوٍض اإلاُاٍ للمىاَىحن باؾخمغاع  مً صون اه٣ُإ

 ي٠ُٗ  سجالث البلضًت .(الكب٨ت ومدُاث الخىػَ٘ )وي٘ مغا٤ٞ زضماث اإلاُاٍ 
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  بالكهشباءملخق بإهم اإلاازشاث العلبُت اإلاشجبىت .    2.6

 الاٞخ٣اع إلاسُِ جٟهُلي قامل للكب٨ت ؤصي بلى ٖكىاثُت في  :ظىء الخخىُي والخىٍُم للؽبكت الكهشباء 

ٖملُت جىػَ٘ وقب٪ الخُاع، وألاخما٫ الؼاثضة ٖلى الكب٨ت، وجضوي في مٗامل ال٣ضعة، وزلى الكب٨ت الضازلُت 

مً هٓام الخإٍعٌ و٦ظل٪ البُىث، وج٨غاع الٟهل اإلاٟاجئ للخُاع، ٦ما ؤن وؿبت ال٨هغباء اإلاؼوصة مً اإلاهضع 

للبلضة ٚحر ٧اُٞت لؿض الاخخُاظاث في اإلاؿخ٣بل، وهي اإلاؼوص الىاخض والىخُض و٦ظل٪ الاؾخسضام اإلاٍٟغ مً 

 . ٢بل اإلاىاَىحن لل٨هغباء

 للى٣و الخاص في ه٣و آلالُاث : خذودًت القذسة على الفُاهت الفىسٍت مً قبل اإلاضود للخُاسم 
ً
هٓغا

غ بضًل في خا٫ اه٣ُإ الخُاع ًٖ البلضة ختى ولى ٖلى مؿخىي  ضم جٞى غ، ٖو واإلاٗضاث الالػمت للهُاهت والخٍُى

الكىإع الغثِؿت، مً زال٫ اؾخسضام الُا٢ت البضًلت واإلاخجضصة، ومؼاولت اإلاهىت صازل البلضة مً ٚحر اإلاهىُحن 

ىحن مً زاعط البلضة، وب٣اء ألاخُاء اإلاخًغعة في خالت  اإلاغزهحن، ٞإن طل٪ ًاصي بلى اؾخ٣ضام م٣اولحن ٞو

ت، وه٣ٟاث ػاثضة ٖلى البلضًت . ْالم في ؾاٖاث اللُل وزؿاثغ ماصًت ألصخاب اإلاهاو٘ واإلادالث الخجاٍع

 م مً ؤن البلضًت في الٟترة  :عف في مكىهاث الؽبكت ولعف الخُاس الكهشبائي في  بعن ألاخُاءك بالٚغ

ت بإؾال٥ مُٛاة قب٨ت ٚحر )ألازحرة جم ججضًض الكب٨ت في الٗضًض مً اإلاىا٤َ باؾدبضا٫ ألاؾال٥ اإلا٨كٞى

، وطل٪ للخ٣لُل مً وؿبت الٟا٢ض في الكب٩اث، وجىظض بهاعة في (ABCمٗؼولت بلى قب٨ت مٗؼولت وآمىت  ٧ىابل 

ت مً الكىإع ال ػالذ صون بهاعة لُلُت، وؿبتها  الٗضًض مً الكىإع ول٨جها ٚحر ٧اُٞت خُض ؤن َىا٥ مجمٖى

غة ٖلى مضاع% 35 ىظض ه٣و في اإلادىالث وال٣ىاَ٘ ولم ًخم  بىاء 24الـ وزضمت ال٨هغباء مخٞى  ؾاٖت  ٍو

ىال٪ نٗىباث في نُاهت وجدؿحن الكب٨ت الخالُت، و زانت مدضوصًت ال٣ضعة ٖلى  مدُاث جىػَ٘ ظضًضة  َو

 .خُض جدخاط َىا٢م الهُاهت للخيؿ٤ُ ألامجي (C)الهُاهت زانت للخُىٍ الغثِؿُت الىا٢ٗت يمً مىا٤َ

ىا٥ بٌٗ اإلاىا٤َ التي حٗاوي   الاه٣ُإ اإلاٟاجئ هدُجت ألاخما٫ الؼاثضة زانت زال٫ ٞهل الكخاء َو
ً
دهل ؤخُاها  ٍو

اصة في وؿبت اإلادىالث حر طل٪ ال٨شحر مً ٍػ  مً ي٠ٗ الخُاع ال٨هغباجي ؛ ٚو
ً
، وبٖاصة جىُٓم وجسُُِ الكب٨ت بك٩ل (ؤنال

غ زانت في الكإع الغثِـ مضزل  اصة جإَُل وجٍُى ًخىا٤ٞ م٘ اإلاىانٟاث الٟىُت الخضًشت في اإلاىا٤َ التي زًٗذ إٖل

البلضة وقإع ال٣غهت و٦غوم الٛغابت والبهت، وجم بهاعة مٗٓم ألاخُاء والُغ١ في البلضة وجبلٜ وؿبت حُُٛت الكىإع 

%(. 65)اإلاٗبضة باإلهاعة 

 .والظي ًبحن ؤَم اإلااقغاث الىنُٟت ل٣ُإ ال٨هغباء (15)الجضو٫ ع٢م  

 القُمت القُاظُت اإلافذس القُمت (سقمي)اإلااؼش 
 الخقُُم

   لعُف 

ت ألاؾاؾُت  ي٠ُٗ  30 البلضًت 22  ٖضص مدىالث  الخ٣ٍى

 ي٠ُٗ  %100 البلضًت% 40   وؿبت حُُٛت قب٨ت الًِٛ اإلاخىؾِ مً مؿاخت الُلضة

 ي٠ُٗ  %85 البلضًت% 15   وؿبت ال٩ىابل ألاعيُت بلى الكب٨ت الهىاثُت في الًِٛ اإلاخىؾِ

% 75  وؿبت ال٩ىابل اإلاٗؼولت بلى قب٨ت مىٟغصة اإلا٨كٝى في الًِٛ اإلاىسٌٟ 
 البلضًت

 ي٠ُٗ  25%

 ي٠ُٗ  %100 البلضًت  %0 وؿبت الخٍُى ألاعيُت مً الًِٛ اإلاىسٌٟ 

 ي٠ُٗ  % 99 البلضًت % 75 مٗامل ال٣ضعة 
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  :بالىشر واإلاىاـالثملخق بإهم اإلاازشاث العلبُت اإلاشجبىت  .  3.6

اصة جإَُل وحٗبُض مً  ل زانت الضازلُت، والغابُت والتي بداظت ماؾت إٖل ا الٍُى الُغ١ وبيُتها الخدخُت في جٟىح مضمغة لٗمَغ

حر  ظضًض، في الى٢ذ الظي وال ًىظض مضازل ؤزغي جغبِ البلضة م٘ مضًىت الخلُل والبلضاث ألازغي، ووا٢٘ َظٍ الُغ١ مٛل٣ت ٚو

٤ ٧اَل اإلاىاًَ، في الى٢ذ ؤن ٖضص الؿ٩ان ًخجاوػ ألاعبٗت ٖكغ ؤل٠ وؿمت، ول٩ىن َظٍ ال٣ُإ مً ؤَم اإلاجاالث  لت جَغ مَا

. التي ج٨مً ٞحهما الخضمت بك٩ل ؤؾاسخي للمىاَىحن، هدُجت ؤلالخاح اإلاتزاًض مً ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه

 لؤلوكُت الا٢خهاصًت ألازغي، ٧ىهه اههوهٓغا ألَمُت ٢ُإ الى٣ل واإلاىانالث والاجهاالث والضٖم اللىظؿتي الظي ٣ًضم

 للٗملُت ؤلاهخاظُت الا٢خهاصًت ٣ٞض حٗغيذ بىاٍ الخدخُت ووؾاثِ حكُٛله للخضمحر بؿبب 
ً
 ومدغ٧ا

ً
 مهما

ً
وكاَا جىػَُٗا

 ل٩ي ًلخ٤ بالغ٦ب الٗالمي في َظا اإلاجا٫
ً
دخاط َظا ال٣ُإ بلى ظهىص وؤمىا٫ ٦بحرة وو٢خا وجخلخو ٖلى الىدى . الاخخال٫، ٍو

 :الخالي

 .والظي ًبحن ؤَم اإلااقغاث الىنُٟت ل٣ُإ الُغ١  (16)الجضو٫ ع٢م 

في)اإلااؼش   الخقُُم اإلافذس (ـو

 ي٠ُٗ  البلضًت . حجم الجضعان ألاؾدىاصًت 

 ي٠ُٗ  البلضًت .ٌ ٖضص ٖباعاث اإلاُا

 ي٠ُٗ  البلضًت . مؿاخت ألاعنٟت الجاهبُت

 ي٠ُٗ  البلضًت . ٖغى الُغ١ الضازلُت

 ي٠ُٗ  البلضًت . صخت الخهمُم الهىضسخي

 ي٠ُٗ  البلضًت . بظغاءاث الؿالمت الٗامت 

 ي٠ُٗ  البلضًت . نُاهت الُغ١ ال٣اثمت واإلاٗبضة

  لٗضم وظىص مسُُاث ٩َُلُت جٟهُلُت قاملت لكب٩اث الُغ١ جلجإ بلى الخٗامل م٘  :العؽىائُت في جخىُي ؼبكت الىشر

ى جىؾٗت لبٌٗ الُغ١ ال٣ضًمت، وبٖاصة جإَُلها، بالدكاوع م٘ لجان ألاخُاء واإلاجخم٘ اإلادلي وجدضًض  الىا٢٘ اإلاٟغوى َو

غ اإلاىذ  ت خؿب َبُٗت اإلاى٣ُت والش٣اٞت الؿ٩اهُت، وبم٩اهُاث البلضًت اإلااصًت وحٗاون اإلاىاَىحن وجٞى الاخخُاط وألاولٍى

اإلاسههت لظل٪،  وباليؿبت لٗملُت الخسُُِ إلوكاء قىإع ظضًضة وجخم ٖبر الخٗاون م٘ اإلاجخم٘ اإلادلي م٘ مغاٖاة ظاهب 

 .مً اإلاٗاًحر الهىضؾُت في ٖملُت الك٤ والخإَُل للُغ١ في جٟىح 

 فت مؽاه  جٟخ٣غ  :معٍم الؽىاسع الشئِعت والشابىت وجضء مً الؽىاسع الذاخلُت بذون حعبُذ وجذسان اظدىا دًت وؤـس

ت الكىإع الجضًضة وال جمخل٪  ت مً آلالُاث واإلاٗضاث الش٣ُلت واإلاخىؾُت والتي حؿخسضم في ق٤ وحؿٍى بلضًت جٟىح إلاجمٖى

 آلالُاث الُىم ألاصاة ج٩اص ج٩ىن الىخُضة والتي ًم٨ً مً زاللها ؤنو٦ما َى مٗلىم . 1 ٖضص JCBمجها ؾىي خٟاع باظغ وؾِ 

جىُٟظ ؤًت ؤٖما٫ بيُت جدخُت، وزانت في مجا٫ الُغ١، وبهظٍ الخالت واٞخ٣اع البلضًت ألي مً م٣ىماث البيُت الخدخُت آلًت 

ما٫ مما ٠ًًٗ ٢ضعة البلضًت ٖلى جىُٟظ ؤٖما٫ الهُاهت وق٤ الُغ١ العث إ ج٩لٟت الٗمل ٝمٗضاث حؿاٖض في َظٍ ألٖا

لت ٖلى ويُٗتها، المو٢لت اإلاىاػهاث اإلاسههت لظل٪ في البلضًت، مما ًىجم ٖىت ٢لت الُغ١ الجُضة، وب٣اء الُغ١ ٚحر  َئ

 .وي٠ٗ ؤٖما٫ الهُاهت

.  ًه٠ خا٫ الُغ١ في البلضة ( 17)الجضو٫ ع٢م 

ئت  ِّ ت بىىل   كم وىل 9 بىىل  (جدخاج لفُاهت)معّبذة وبدالت ظ ُّ  كم وىل 32ػحر معّبذة جشاب

٦م (1)مضزل البلضة ال٣ٗبت الجلضة 

٤ اؾُاؽ الخمجاث بُى٫  ٦م (3)ٍَغ

ُت بحن الخجمٗاث - صزالث ٖٞغ

٦م (5)الؿ٩اهُت بُى٫ 

٤ الٓهغ بُى٫ - ٦م (3)ٍَغ

٤ ؤبى قغاع بُى٫ - ٦م (2)ٍَغ
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٤ الخىعة البلضًت بُى٫  ٦م (1)ٍَغ

٤ الٟغف الؿٟلي بالٗلىي بُى٫  ٦م (1)ٍَغ

٤ الؿٗاًضة الٟغف الٗلىي بُى٫  ٦م  (1,5)ٍَغ

٤ اإلاٗمىصًت بُى٫  ٦م (1)ٍَغ

٤ الكُش خؿحن بُى٫   متر(500)ٍَغ

٤ زلت مؿٗىص بُى٫  ٦م (2)ٍَغ

٤ واص ق٣ا١ بُى٫  ٦م (3)ٍَغ

٤ ٖحن الؿذ بُى٫  ٦م (6)ٍَغ

( 4)جٟىح اإلاٗمىصًت، صوعا بُى٫ 

٦م  (2)جٟىح ٖحن الؿذ بطها  بُى٫ 

٤ الجالظل بُى٫ - ٦م (5)ٍَغ

ه بُى٫ - ٤ زغبت ٖٞغ ٦م (5)ٍَغ

٦م (2)جٟىح قٗب اإلالر، الخلُل بُى٫ 

ؼ الخلُل بُى٫  ٤ (3)جٟىح واص ٍٖؼ ٦م ٍَغ

ه بطها بُى٫  ٦م (8)اإلاٗمىصًت ٖٞغ

غ الُغ١ واإلاىانالث في البلضة  .وجبحن مً ج٣ُم لجىت اإلاىانالث ؤن َىال٪ خاظت ٦بحرة لخٍُى

 : الخدلُل الغ٢مي لىيُٗت الُغ١ ألاؾاؾُت والترابُت والتي بدالت ؾِئت( 18)الجضو٫  ع٢م 
 

 الخقُُم القُمت القُاظُت اإلافذس القُمت (سقمي)اإلااؼش 

 ي٠ُٗ   ٦م9 البلضًت  ٦م0 وبداظت لخٗبُض ( ٦م9)ؤَىا٫ الُغ١ ألاؾاؾُت والؿِئت 

 ي٠ُٗ   ٦م50البلضًت   ٦م0وبداظت لخٗبُض  ( ٦م32)ؤَىا٫ الُغ١ الترابُت والؿِئت 

 ٤ ٧اَل اإلاىاًَ، الظي ٣ًىم في  :وعبت الىشر الؼحر معبذة وماهلت مشجفعت لت جَغ حر مَا   وا٢٘ َظٍ الُغ١ مٛل٣ت ٚو

 الؿُاؾُت وجى٠٢ ألاويإ اع لهالر َظٍ الُغ١، و٦ظل٪ لٗضم اؾخ٣غؤعيه بخ٣ضًم مؿاخاث ٦بحرة مً ألاخُانمٗٓم 

ل مشل َظٍ اإلاكغوٖاث مما ًًُغ البلضًت لذ ض مً امً مى ُٞظ البٌٗ مجهانجمٍى ٍؼ ػهاث البلضًت، مما ًازغ ٖلى اإلاىاػهت ٍو

٘ بضٖم مً وػاعة الخ٨م اإلادلي ونىضو١ البلضًاث ووػاعة اإلاالُت ل ٖضة مكاَع م مً جمٍى . اإلاضًىهُت، بالٚغ

 ت وممشاث اإلاؽار ف مُاه ألامىاس وؤلاؼاساث والؽىاخق اإلاشوٍس  ؤلاقاعةوججضع  : ػحر كافُتةلت العباساث وخىىه جفٍش

غ بها ٖباعؤنَىا   واإلاىاَىحن في ٞهل لآللُاث مً ٤ٌُٗ الخغ٦ت ألامُاعث لخهٍغ٠ مُاٍ ا ظمُ٘ الُغ١ في البلضة ال جخٞى

ت، واهجغاٝ التربت،  الكخاء، وزانت خغ٦ت َلبت اإلاضاعؽ، مما ٌؿبب الٗضًض مً خىاصر الؿحر وألاهؼال٢اث اإلاغوٍع

بت . والُٟاياث في اإلاىاػ٫ ال٣ٍغ

  لخىؾٗت خضوص البلضًت في الجؼء الخام بالخسُُِ ؤلاقاعةو٦ما جمذ  : وججمعاثؤخُاءاحعاع معاخت البلذة، واهممام 

وص البلضًت لم ج٨ً مسضومت مً ٢بل وب٣ُذ خالت جل٪ ص ظضًضة لروؤخُاء، ويم ججمٗاث (م7 )بلى (٦م1)والخىُٓم مً 

غ وجإَُل وحٗبُض، الن الىاظب وال٣اهىن ًلؼم البلضًت ج٣ضًم الخضماث ل٩اٞت عالُغ١ غي لت ومٗبضة وبداظت لخٍُى  مَا

.    ججمٗهم وزانت الظًً ٌؿ٨ىىن يمً خضوصَاؤما٦ًمىاَىحها في 

 : ؤما باليؿبت للمىانالث، ُٞم٨ً جلخُو ؤَم اإلاكا٧ل ٦ما ًلي

  ِـ الٗاملت ٖلى الخٍُى الضازلُت والخاعظُت، وه٣و خاص في زٍُى اٞخ٣اع ومدضوصًت ؾُاعاث الؿٞغ

ِـ صازلُت للٗضًض  ِـ الضازلي، وبٌٗ الخُىٍ مٗضومت ٧لُا، والخاظت بلى اؾخدضار زٍُى ؾٞغ الؿٞغ

. مً الخجمٗاث الؿ٩اهُت

  مٗٓم الكىإع : مً اإلاىاـفاث في الكثحر مً الىشر والؽىاسع داخل البلذةألادوىعذم جىفش الخذ 

 وؤعنٟت للمكاة، وؤلاقاعاث اؾدىا صًتالغثِؿت والغابُت والكىإع الضازلُت بضون ظضعان وؤؾىاع 

م الخاظت اإلااؾت بلحها في  ت وممغاث اإلاكاة ٚحر ٧اُٞت، واوٗضام وظىص ؤلاقاعاث الًىثُت ٚع والكىازو اإلاغوٍع

اَغة  بٌٗ اإلاٟتر٢اث الغثِؿت، وآلُاث ومٗضاث البلضًت ٚحر ٧اُٞت لخ٣ضًم الخضماث صازل خضوص البلضًت، ْو

. ٢اهىهُت وبضون ؤًت مىانٟاثا٫اإلاُباث ٚحر 
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 م نٛغ اإلاؿاٞاث في بٌٗ اإلاىا٢٘، واؾخسضام الؿُاعاث  :الاسجفاع الخاد في ؤجىس الىقل واإلاىاـالث  ٚع

ِـ، وجبلٜ ٧لٟت الىنى٫ مً  ِـ الضازلُت لٗضم وظىص ؾُاعاث ؾٞغ الخانت ٖلى ٦شحر مً زٍُى الؿٞغ

 .ق٩ُل (20-15) الخلُل وبال٨ٗـ بلىجٟىح 

 :بالفشف الفخي والىفاًاث الفلبتملخق بإهم اإلاازشاث العلبُت اإلاشجبىت .   4.6

جٟخ٣غ بلضة جٟىح بلى وظىص قب٩اث نٝغ نخي في ظمُ٘ الخجّمٗاث الؿ٩اهُت والتي جخإل٠ مً ؤخض ٖكغ ججمٗا ظٛغاُٞا، 

ٜ َظٍ الخٟغ بىاؾُت  خم جَٟغ خم الخسلو مً اإلاُاٍ الٗاصمت بىاؾُت ظمٗها في الخٟغ الامخهانُت الهماء والىٟاطة، ٍو ٍو

٤ مجغي الؿُى٫ وال٣ىىاث اإلاٟخىخت وألاوصًت بضون ؤي مغاٖاة للبِئت ج مسههت لظل٪ ومً زم الخسلو مجها ًٖ ٍَغ .  نهاٍع

 الؿاب٣ت لها ؤزغ ؾلبي ٖلى البِئت، ٞهظٍ اإلاُاٍ ٖىض امخالء الخٟغة الامخهانُت ؾىٝ جسغط زاعط الخٟغة و جيؿاب ٖلى وآلالُت

بت مجها، باإلياٞت بلى ججم٘ الخكغاث وما حؿببه مً ؤمغاى  ألاعى مما ٌؿبب جلىزا في التربت والؼعاٖت ومُاٍ ؤباع الجم٘ ال٣ٍغ

ٟا٫ بيؿب ٦بحرة بيؿبت   هدُجت لخلىر اإلاُاٍ والخكغاث الىا٢لت % (40)وآٞاث ٖل اإلاىاَىحن، واهدكاع ألامغاى بحن ألَا

ا ٖلى ألابيُت الؿ٨ىُت، و ألامُبُت ومجها ،لؤلمغاى ثها، وزَُغ ُت وجلٍى  والتهاب ال٨بض الٟحروسخي، و٦ظل٪ الدؿغب بلى اإلاُاٍ الجٞى

ت، وجبلٜ ال٨ٟلت  خم الخسلو مجها في ألاما٦ً اإلا٨كٞى  ل٩ل ٖملُت ؤلاظمالُتال٩لٟت اإلااصًت الٗالُت لٗملُاث الىطر والى٣ل، ٍو

حر آمً 1500 ق٩ُل  خُض ًبلٜ ٖضص َظٍ الخٟغ 200  .خٟغة، مجها ما َى م٨كىٝ ٚو

 : ؤما باليؿبت ل٣ُإ الىٟاًاث الهلبت، ُٞم٨ً جلخُو ؤَم اإلاازغاث الؿلبُت واإلاكا٧ل بما ًلي

 ٕه٣و في اإلاٗضاث ؾُاعة واخضة و٢ضًمت ج٣ىم بجم٘ الىٟاًاث وال حُٛي : ٖضم ٦ٟاًت البيُت الخدخُت لل٣ُا

حر مٛل٣ت وبٌٗ اإلاماعؾاث الخاَئت مً  ضاص وجلٟها، ومٗٓمها مً الدجم اإلاخىؾِ، ٚو الاخخُاظاث ل٣لت ألٖا

اث    .٢بل بٌٗ اإلاىاَىحن  مما ًضٞ٘ بٌٗ الىاؽ بلى خغ١ الىٟاًاث ؤو عمحها بال٣غب مً الخاٍو

 ت . اعجٟإ ج٩لٟت ظم٘ الىٟاًاث ٗها زال٫ َظا 15مً ٢بل البلُضة خُض جبلٜ الغؾىم الكهٍغ  ق٩ُل وجم ٞع

 . ق٩ُل22الٗام لخهبذ 

  حر ؾُاعة ياُٚت مؿاٖضة للؿُاعة اإلاىظىصة خالُا، ًو٢لت ٢لت ٖضص ؾُاعاث الجم٘ لٗضم ٢ضعة البلضًت جٞى

 .ٖضص ٖما٫ ظم٘ الىٟاًاث هاجج ًٖ وظىص ؾُاعة واخضة ؤًًا

  ٣٘ في مى٣ُت ٤ اإلاداظغ ٍو مغ مً ٍَغ حر امً ؤًًا ٍو ٤ اإلااصي للم٨ب الخالي ل٩ىهه ٚحر مٗبض ٚو نٗىبت الٍُغ

غة  .ٖو

 غ ٢ُإ الىٟاًاث الهلبت  ؤمام جٍُى
ً
 .الضًىن اإلاترا٦مت ٖلى البلضة بك٩ل ٖام ج٠٣ ٖاث٣ا

  ا بن ؤم٨ً لٗضم وظىص قغ٧اث مخسههت في َظا َغ مدضوصًت، و٢لت الاؾخٟاصة مً اإلاسلٟاث وبٖاصة جضٍو

 . اإلاجا٫ ٖلى مؿخىي البلضة
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 :ؤَم اإلااقغاث الغ٢مُت خى٫ ٢ُإ الىٟاًاث الهلبت: (19)الجضو٫ ع٢م  

 :ؤَم اإلااقغاث الىنُٟت خى٫ ٢ُإ الىٟاًاث الهلبت: (20)الجضو٫ ع٢م 

 اإلافذس القُمت (سقمي)اإلااؼش 
القُمت 

 القُاظُت

 الخقُُم

  مخىظي جُذ

 مخىؾِ   %35 البلضًت% 65  وؿبت البُىث اإلاسضومت بجم٘ الىٟاًاث

  ظُض  البلضًت 70 ٖضص اإلايكاث الهىاُٖت التي جسضم مً ٢بل البلضًت

  ظُض  البلضًت% 86  وؿبت الىٟاًاث البُيُت

  ظُض  البلضًت % 5  وؿبت الىٟاًاث الهىاُٖت

  ظُض       البلضًت % 9  وؿبت الىٟاًاث الؼعاُٖت 

 مخىؾِ    البلضًت   ق٩ُل2500مٗض٫ الضًىن ٖلى ٧ل ؤؾغة  

  ظُض  البلضًت 1715 2007للٗام  (اقترا٧اث صاثمت)ٖضص البُىث اإلاسضومت 

اث  مخىؾِ      البلضًت 150ٖضص الخاٍو

 
اث  ي٠ُٗ   300 البلضًت    150 .  ٖضص الخاٍو

 ي٠ُٗ   3 البلضًت 1  .  ٖضص ؾُاعاث ظم٘ الىٟاًاث

  ظُض     20 البلضًت 15  . ج٩لٟت الجم٘ وه٣ل الىٟاًاث ل٩ل بِذ في الكهغ

 ي٠ُٗ   11 البلضًت 4  . ٖضص ٖما٫ ظم٘ الىٟاًاث

      

في)اإلااؼش   (ـو
                                                الخقُُماإلافذس          

 ي٠ُٗ  مخىؾِ  اإلاهضع

اث   ي٠ُٗ   لبلضًت .نالخُت الخاٍو

 ي٠ُٗ   البلضًت . هٟاًاث اإلاهاو٘ واإلاداظغ ٖلى الؼعاٖت جإزحر

 ي٠ُٗ   البلضًت .(ؾُاعاث ظم٘ الىٟاًاث ) نالخُت اإلاٗضاث 

 ي٠ُٗ   البلضًت  . التزام اإلاىاَىحن باؾخسضام آلُت الجم٘ في الخسلو مً الىٟاًاث

  مخىؾِ  البلضًت .بٗض اإلا٨ب ًٖ البلضة  

اث وآلالُاث    ي٠ُٗ   البلضًتحجم اإلاسههاث لهُاهت الخاٍو
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انؼًراني   انتخطيط وانتنظيىتشخيص واقغ : اجلزء انثبني
جمغ اإلاىا٤َ الٟلؿُُيُت بك٩ل ٖام وبلضة جٟىح بك٩ل زام في َظٍ اإلاغخلت بخدىالث ٦بحرة ومخٗضصة الاججاَاث، 

٘ ومتزاًض، لظل٪ حٗخبر اإلاسُُاث اله٩ُلُت  ؤزظث حكمل ٧اٞت هىاحي الخُاة، وما عا٤ٞ طل٪ مً همى ٖمغاوي ؾَغ

غ والخىمُت بكتى ؤهىاٖها  ت لخُىع ؤي مجخم٘ ؤوؿاوي، ألنها جًبِ ٖملُت الخٍُى ٘ اإلاهمت والخٍُى مً اإلاكاَع

، وجيب٘ ؤَمُتها 
ً
 وظٛغاُٞا

ً
ت، وهي ج٣ضم لىا عئٍت مؿخ٣بلُت وزُت مدضصة ػمىُا واججاَاتها في الخجمٗاث الخًٍغ

غ، وجً٘  ُُٟت بحن الخجمٗاث الؿ٩اهُت اإلاسخلٟت وما خىلها مً مىا٤َ جٍُى مً زال٫ جدضًض الٗال٢اث الْى

 لُبُٗت الخىمُت الٗمغاهُت واججاَاتها، ٦ما ؤنها حؿاَم في خل اإلاكا٧ل الٗمغاهُت ال٣اثمت في َظٍ 
ً
جهىعا

الخجمٗاث، وجدضص اؾخسضام ألاعاضخي اإلاؿخ٣بلي، وقب٩اث الُغ١ والخضماث الٗامت بما ًدىاؾب م٘ مٗض٫ الىمى 

خي  ىُت مً زال٫ اإلاداٞٓت ٖلى اإلاىعور الخاٍع ت الَى الؿ٩اوي لهظٍ الخجمٗاث، ٦ما ؤنها جا٦ض بك٩ل ؤو بأزغ الهٍى

  .والتراسي واإلاٗماعي لهظٍ الخجمٗاث

  :خلفُت عامت عً ولع الخخىُي والخىٍُم العمشاوي .1

 اإلاهاص٢ت ث جم٢ضوبلضة جٟىح ٖاهذ بؿبب ٖضم وظىص مسُِ ٨َُلي خضًض خُض ؤن اإلاسُِ اله٨ُلي اإلاىظىص 

ىظض 2 ٦م1م  بمؿاخت 1994ٖلُه ٖام   ظا اإلاسُِ ٌكمل جٟىح ال٣ضًمت م٘ مىا٤َ مجاوعة لها، ٍو  ٣ِٞ َو

ُٞه جسُُِ لٗضص ٢لُل مً الكىإع في وؾِ البلض، وبؿبب الخىؾ٘ ال٨بحر في بلضة جٟىح هخج ٖىه الٗضًض مً 

ٖاما وونل بلى  (15)اإلاكا٧ل ٧االهدكاع الٗكىاجي لؤلبيُت، والاهدكاع الٗكىاجي للمداظغ الظي بضء الٗمل ُٞه ٢بل 

مىا٤َ ؾ٨ىُت، و٧اهذ ٧ل َظٍ اإلاىا٤َ زاعط خضوص البلضًت، وللؿُُغة ٖلى َظٍ ألامىع ٢امذ البلضًت في الٗام 

م بخ٣ضًم َلب جىؾٗت خضوص البلضًت لدكمل مىا٤َ الخىؾ٘ الٗمغاوي وبٌٗ مىا٤َ اإلاداظغ لخهبذ 2008

 ًٖ اإلاسُِ ال٣ضًم، وجم اإلاهاص٢ت ٖلى ٦2م (6.5)ؤي بخىؾٗت جخٗضي  (2 ٦م7.5)مؿاخت خضوص البلضًت 

ش  لى بخاٍع م ، ومباقغة بٗض الخهى٫ ٖلى اإلاهاص٢ت جم 20/5/2008الخىؾٗت الجضًضة مً مجلـ الخىُٓم ألٖا

ل الالػم الهجاػ مسُِ ٨َُلي  ضص مً ماؾؿاث الضو٫ اإلااهدت للخهى٫ ٖلى الخمٍى مغاؾلت وػاعة الخ٨م اإلادلي ٖو

م، جم َغح ُٖاء اإلاسُِ اله٨ُلي مً ٢بل وػاعة الخ٨م اإلادلي 2011قامل إلاىا٤َ الخىؾٗت، وفي بضاًت الٗام 

 م، ومً اإلاخى٢٘ 2011ومً اإلاخى٢٘ البضء بدىُٟظ اإلاكغوٕ م٘ بضاًت قهغ جمىػ مً الٗام 
ً
 ؤن ٌؿاَم اهجاػ ؤًًا

مكغوٕ اإلاسُِ اله٨ُلي في الخض مً الخجاوػاث في ألابيُت والخٗضي ٖلى خغم الكىإع الٗامت في البلضة الؾُما 

ت والهىاُٖت والؿ٨ىُت  وان َىا٥ ٖضص ٦بحر مً الُغ١ زاعط اإلاسُِ اله٨ُلي ، ووؿخُُ٘ جدضًض اإلاىا٤َ الخجاٍع

والخض مً اهدكاع اإلاداظغ واهدكاع اإلاهاو٘ في اإلاىا٤َ الؿ٨ىُت واػصًاص ٖضص الغزو الؾُما ؤن وؿبت ألابيُت 

، ٞاإلاسُِ اله٨ُلي اإلاخى٢٘ اهجاٍػ يهضٝ بلى عؾم الخٍُى ألاؾاؾُت التي (%5)الخانلت ٖلى الترزُو ال جخٗضي 

جىظه ٖملُت الخىمُت والامخضاص الٗمغاوي،  ؤًًا ٞان اإلاسُِ اله٨ُلي ؾُىضر اؾخسضام ألاعاضخي ؾىاء ؤ٧ان 

ُهيالؿُاحيلالؾخٗما٫ الؿ٨جي ؤو الخجاعي ؤو الهىاعي ؤو  الاخخُاظاث اإلاالػمت للبلضة   الخ، والٗضًض مً.... ؤو التٞر

                                           
حر الجٗبري . وال٣ؿم الهىضسخي في البلضًت م:   ، لجىت الخسُُِ والخىُٓم  . واإلاؿاح ٖؼام زماٌؿهؤلُغصٍبال٫ خؿً . و م. ًىؾ٠ َػ
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حر   ت  واخخُاظاث الؿ٩ان  ٞحها، م٘ اإلاداٞٓت ٖلى الجاهب الجمالي والبُئي والهخي ٞحها، وجٞى ؤو البِئت الخًٍغ

اإلاؿاخاث ال٩اُٞت واإلاىا٢٘ اإلاىاؾبت للخضماث الٗامت وعؾم قب٩اث الُغ١ واإلاغا٤ٞ الغثِؿُت الٗامت في البلضة، 

سُت، وجدؿحن مؿخىي الصخت الٗامت للؿ٩ان مً زال٫ جدضًض اؾخسضام ألاعاضخي  واإلاداٞٓت ٖلى اإلاىا٤َ الخاٍع

.  وجدضًض اإلاؿاٞاث ال٩اُٞت بحن اإلاباوي الؿ٩اهُت

  :ؤهم اإلاازشاث الاًجابُت واإلاىاسد في قىاع الخخىُي والخىٍُم .2

 خُض جم َغح ُٖاء اإلاسُِ اله٨ُلي .  البضء بدىُٟظ مكغوٕ مسُِ ٨َُلي ظضًض مُل٘ جمىػ مً َظا الٗام

م، ومً 2011مً ٢بل وػاعة الخ٨م اإلادلي ومً اإلاخى٢٘ البضء بدىُٟظ اإلاكغوٕ م٘ بضاًت قهغ جمىػ مً الٗام 

اإلاخى٢٘ ؤن ٌؿاَم اهجاػ مكغوٕ اإلاسُِ اله٨ُلي في الخض مً الخجاوػاث في ألابيُت والخٗضي ٖلى خغم 

الكىإع الٗامت في البلضة الؾُما وان َىا٥ ٖضص ٦بحر مً الُغ١ زاعط اإلاسُِ اله٨ُلي ، ووؿخُُ٘ جدضًض 

ت والهىاُٖت والؿ٨ىُت والخض مً اهدكاع اإلاداظغ واهدكاع اإلاهاو٘ في اإلاىا٤َ الؿ٨ىُت واػصًاص  اإلاىا٤َ الخجاٍع

 .ٖضص الغزو

  لى وج٣ؿُم البلضة إلاسُُاث 2008اإلاهاص٢ت ٖلى الخىؾٗت لخضوص البلضًت في الٗام  مً مجلـ الخىُٓم ألٖا

جسمحن خضًشت والتي حُٛي مؿاخت ٧اٞت ألاعاضخي صازل خضوص البلضًت وطل٪ وبؿبب الخىؾ٘ ال٨بحر في بلضة 

جٟىح والظي هخج ٖىه الٗضًض مً اإلاكا٧ل ٧االهدكاع الٗكىاجي لؤلبيُت، و للمداظغ والظي بضء الٗمل ُٞه ٢بل 

 وونل بلى مىا٤َ ؾ٨ىُت، و٧اهذ ٧ل َظٍ اإلاىا٤َ زاعط خضوص البلضًت، وللؿُُغة ٖلى َظٍ ألامىع  (15)
ً
ٖاما

م بخ٣ضًم َلب جىؾٗت خضوص البلضًت لدكمل مىا٤َ الخىؾ٘ الٗمغاوي وبٌٗ ٢2008امذ البلضًت في الٗام 

 .مىا٤َ اإلاداظغ لخهبذ مؿاخت خضوص البلضًت

  وحُٛي اإلاؿاخاث الخاعط خضوص البلضًت والتي حٗخبر 1957وظىص سجل لؤلخىاى الُبُٗت التي حٗىص للٗام 

حن الخالحنؤخ٣ُت ؤزباث في بلحها٦ؿىض مل٨ُت ًم٨ً الغظٕى   . الخهٝغ مً ٢بل اإلاال٨حن واإلاخهٞغ

 :ؤهم اإلاازشاث  العلبُت ومؽاكل الخخىُي العمشاوي والخىٍُم للبلذة .3

ى  ٖضم وظىص مسُِ ٨َُلي خضًض  جخمدىع ؾلبُاث الخسُُِ والخىُٓم في البلضة خى٫ مدىع ؤؾاسخي َو

ى ما ًم٨ً جبِىه بالخدلُل  ومهض١ بدبٗت مسُُاث جٟهُلُت خضًشه  للبلضة وال مسُُاث خٟاّ مٗماعي َو

ى بلى ؤصيالخالي، وؤن َظا الُٛاب الخ٣ُ٣ي   ٖضم الالتزام ب٣ىاٖض الخسُُِ والخىُٓم اإلاغجبُت باإلاسُِ اله٨ُلي َو

م مً وظىص ٖضة مضازل للبلضة ألن اإلااع ال ٌؿخُُ٘ الخغوط ،ما  ًاصي بلى ٢لت الُغ١ الالخٟاُٞت والغابُت  بالٚغ

ا والٗىصة مً خُض ؤحى، وهضعة مؿاخاث ؤألعاضخي ال٩اُٞت إلوكاء مباوي و مغا٤ٞ ٖامت  مجها صون اإلاغوع بمغ٦َؼ

اصة والىمى الؿ٩اوي، و٢لت اإلاؿاخاث اإلاسههت إل٢امت  وزانت اإلا٣ابغ و زضماث البيُت الخدخُت لخخىا٤ٞ م٘ الٍؼ

ت، مما ًاصي ؤًًا   ججاَل اإلاىا٤َ الخؿاؾت مً خُض اإلاُاٍ والؼعاٖت مما ٌك٩ل زُىعة ٖلى ؾلت بلىمغا٦ؼ ججاٍع

ت  كىاثُت اإلاىا٤َ الهىاُٖت والخجاٍع ت، ٖو ٚظاء اإلاىاًَ ببلضة جٟىح، والخٗضي ٖلى اإلاىا٤َ الؿُاخُت و ألازٍغ

خُض اإلاىا٤َ اإلاؿخسضمت للهىاٖت خالُت  مىدضعة ظضا وال جهلر إلاى٣ُت نىاُٖت بؿبب نٗىبت مؿاعاث 

.   و٢غبها مً الؿ٨ً وجإزحراتها ٖلى ألاعضخي الؼعاُٖت،َغ٢ها
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 ؤَم اإلااقغاث الىنُٟت خى٫ الخسُُِ والخىُٓم: (21)الجضو٫ ع٢م  

 

غ الدصخُصخي للبلضة مسُِ ٨َُلي جٟهُلي مهاص١ ٖلُه ؤو ٚحر طل٪:مالخٍت  ش بٖضاص الخ٣ٍغ .  ال ًىظض لخاٍع

 :ـىسة لقىاع لعؽىائُت الخخىُي والخىٍُم في البلذة

 

في)اإلااؼش   اإلافذس (ـو
 الخقُُم

 لعُف  مخىظي  جُذ 

 ي٠ُٗ     البلضًت مضي التزام اإلاىاَىحن ب٣ىاهحن الخسُُِ والخىُٓم  

    ظُض  البلضًت مضي ٢ضعة البلضًت ٖلى يبِ اإلاسالٟاث  

 ي٠ُٗ    البلضًت  مٗض٫ بنضاع الترازُو للٗمغاوي الؿ٨جي  

  مخىؾِ    البلضًت مضي الخيؿ٤ُ بحن وػاعة ؤلاؾ٩ان والبلضًت في مىيٕى الامخضاص الُبُعي للؿ٨ً 

ت اإلاجخم٘ اإلادلي ب٣ىاٖض الخسُُِ والخىُٓم   ي٠ُٗ     البلضًت مٗٞغ

  مخىؾِ    البلضًت٢ضعة البلضًت ٖلى جىُٟظ ٢غاعاث و٠٢ اإلاسالٟاث ومضي حٗاون الجهاث طاث الٗال٢ت  

 ي٠ُٗ     البلضًت ٢ضعة البلضًت ٖلى بوكاء مى٣ُت نىاُٖت  

 ي٠ُٗ     البلضًت  ٢ضعة البلضًت ٖلى بوكاء ؾى١ زًاع  
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 انتؼهيى  تشخيص واقغ: اجلزء انثبنج
الخٗلُم، مً الخضماث اإلاهمت ألَل البلضة زانت إلاا لها مً صوع ٦بحر في الٗمل وؤَمها حٗخبر الخضماث الاظخماُٖت 

 في جىمُت 
ً
 باعػا

ً
٘ ال٨ٟاءة والش٣اٞت للؿ٩ان، بطا ما هٓغها بلى صوع وؤَمُت  َظا ال٣ُإ هجض ؤن له صوعا ٖلى ٞع

اطة جضٖى لئلعجاب 
ّ
ت، وهغي بلضجىا جٟىح ٖلى نهًت ؤز ت التي حٗخبر بخضي وؾاثل الخىمُت ؤلاصاٍع ال٣ُاصاث التربٍى

ت،مغ٦ؼ جٟىح للش٣اٞت والٟىىن، : والخ٣ضًغ، ومً اإلااؾؿاث ألاَلُت الٟاٖلت بلضًت جٟىح، ظمُٗت جٟىح الخحًر

اضخي، ظمُٗت جٟىح للخٗلُم الٗالي اًت اإلاٗا٢حن، هاصي قباب جٟىح الٍغ .  ظمُٗت ؤلاؾغاء لٖغ

 : جفىحالخعلُم في بلذةقىاع خلفُت عً  .1

ت َامت إلاىا٦بت اإلاخُلباث الخٗلُمُت ٍغ  لؿ٩انها  ل٣ض مغ ٢ُإ الخٗلُم في بلضة جٟىح بٗضة مدُاث اهخ٣الُت وجٍُى

اصة الُبُٗت في الىمى الؿ٩اوي م٘ اػصًاص مٗضالث  ً والٍؼ والخُىع ألا٧اصًمي بما ًخىا٤ٞ م٘ ما ونل بلُه الَى

ت التي  الخٗلُم ؾً الالخدا١ في ألاؾاسخي والجامعي ٦ما ٌٗخبر ٢ُإ التربُت والخٗلُم مً ؤبغػ اإلاجاالث الخىمٍى

بلى م، 1969وؤزغي لئلهار جإؾؿذ ٖامم 1951وا٦بذ جُىع جٟىح م٘ الؼمً، ٞمً مضعؾت للظ٧ىع جإؾؿذ ٖام 

جي الجامٗاث، خُض ًبلٜ ٖضص اإلاضاعؽ َظا الٗام مضاعؽ بحن ( 8 )جؼاًض وجُىع ملخّى في ٖضص اإلاضاعؽ وزٍغ

بلٜ ٖضص الُلبت ٞحها الٗام الخا٫  وبهازا، ٍو
ً
ت ط٧ىعا ، و( 1849)/ م2011-2010يؤؾاؾُت وزاهٍى

ً
َالبت، ( 1790)َالبا

 .وظمُ٘ َظٍ اإلاضاعؽ خ٩ىمُت

ًبحن اإلاؿخىي الخٗلُمي في بلضة جٟىح خؿب الجيـ والخدهُل الٗلمي خؿب سجل صاثغة ؤلاخهاء اإلاغ٦ؼي  (22) ع٢م  ظضو٫ ا٫

  .م2007الٟلؿُُجي لٗام 

الجيـ  

ٌٗٝغ ال٣غاءة ؤمي 

وال٨خابت 

صبلىم زاهىي بٖضاصي ابخضاجي 

مخىؾِ 

اإلاجمٕى ص٦خىعاٍ ماظؿخحر صبلىم ٖالي ب٩الىعٍىؽ 

 3487 1 14 1 165 110 514 899 1120 545 117ط٧ىع  

 3390 1 1-  80 50 455 944 877 674 308بهار 

اإلاجمى

ع 

425 1219 1997 1843 969 160 245 1 15 2 6877 

 للمؿخىي (2)و الك٩ل البُاوي الخىيُخي ع٢م 

الخٗلُمي في بلضة جٟىح خؿب الجيـ 

خؿب بٖضاص  . 2011والخدهُل الٗلمي لٗام 

٤ الضعاؾت وم٣ابالث م٘ ظهاث الازخهام  ٍٞغ

 .مً مضعاء مضاعؽ ومضعؾحن

                                           
ت:    لجىت الخٗلُم بغثاؾت ًٍى  مدمض وألاؾخاط اقٝغ ؾالمت اعػ٣ٍاث ،وألاؾخاط مدمض ٖبض اإلاهضي زماٌؿت ببغاَُم ألاؾخاط - مدمض مدمىص ؾلمان زماٌؿه، ٖو

 . مغوان ٖلي اعػ٣ٍاثوألاؾخاطاخمض مدمض اعػ٣ٍاث، 

ىُت الؿلُت    67، نٟدت 2007واإلايكأث  واإلاؿا٦ً للؿ٩ان الٗام الٟلؿُُجي، الخٗضاص لئلخهاء اإلاغ٦ؼي  الٟلؿُُيُت، الجهاػ الَى
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 (23)مً اإلااظعاث الخعلُمُت اإلاخىفشة في البلذة وولعها الخالي خعب الجذول 

ظىت اظم اإلاذسظت 

الخإظِغ 

عذد اإلاشخلت 

الىالب 

عذد 

العاملحن 

عذد الجيغ 

الؼشف 

ملكُت 

اإلاذسظت 

هىع 

البىاء 

خالت 

البىاء 

ت للبىحن ت   م 1980 ػمضعؾت جٟىح الشاهٍى ظُض حجغ خ٩ىمي  24ط٧ىع  31 455زاهٍى

ظُض  حجغخ٩ىمي  24 ط٧ىع  29 530ؤؾاؾُت   م 1992 .مضعؾت ط٧ىع الىىع ألاؾاؾُت

مخىؾِ  حجغ مؿخإظغ 14 ط٧ىع  16 413ؤؾاؾُت   م 1999 .مضعؾت قهضاء جٟىح ألاؾاؾُت للبىحن

مخىؾِ  حجغ مؿخإظغ 15 ط٧ىع  16 385ؤؾاؾُت   م 2003 .مضعؾت ٖشمان ألاؾاؾُت للبىحن

ت ت   م 1995 .مضعؾت بىاث جٟىح الشاهٍى ظُض  حجغ خ٩ىمي 19بهار  30 563زاهٍى

ظُض  حجغ خ٩ىمي 27 بهار 24 606ؤؾاؾُت   م 1969 .مضعؾت بىاث جٟىح ألاؾاؾُت

يب ألاؾاؾُت ظُض  حجغ خ٩ىمي 21 بهار 23 538ؤؾاؾُت   م 2002 .مضعؾت الؿُضة ٍػ

ظُض  حجغمؿخإظغ  9مسخلِ  12 149ؤؾاؾُت   م 2005 .مضعؾت الخيؿاء اإلاسخلُت

، والظًً ًضعؾىن الٗضًض مً الخسههاث ألاصبُت والٗلمُت %69.3وجبلٜ وؿبت الخٗلُم بحن الكباب في البلضة 

ً، ٦ما بن البلضة جدغم ٖلى حٗلُم بىاتها وؤبىائها ٖلى خض  مىػٖحن ٖلى الجامٗاث في الًٟت الٛغبُت وزاعط الَى

 .ؾىاء وزانت مً ًىصون ب٦ما٫ الخٗلُم الجامعي

 :للخعلُم ألاظاظُت الخفائق .2

بن الخهاثو ألاؾاؾُت للخٗلُم في جٟىح لها ؤٞا١ مؼصَغة بن اؾخمغ الخدؿً بماقغاث الخٗلُم واههب اَخمام 

اإلاىاَىحن واإلااؾؿاث الخٗلُمُت وظمُ٘ الجهاث ألازغي اإلاٗىُت اإلاازغة واإلاخإزغة ب٣ُإ الخٗلُم بك٩ل م٨ش٠ 

خي اللخدا١ الُالب في الخٗلُم  لخىمُخه بك٩ل ؤؾاسخي، جبحن اإلااقغاث الغؾمُت ل٣ُإ الخٗلُم بإن الخِ الخاٍع

ظا ما ؤ٦ضجه ؤًًا  اإلاٗلىماث  ا وزهىنا ُٞما ًخٗل٤ بة٢با٫ ؤلاهار، َو ألاؾاسخي والٗالي ٢ض قهض اعجٟاٖا ملخْى

اث  لى ؤزغ الى٣اقاث التي صاعث بحن ٖضة مجمٖى ٤ الٗمل بجمٗها مً زال٫ اإلا٣ابالث م٘ الؿ٩ان ٖو التي ٢ام ٍٞغ

حن، والكباب، وؤًٖاء البلضًت   :ومً ؤَم َظٍ الخهاثو ما ًلي. مغ٦ؼة، قملذ عباث البُىث واإلاؼاٖع

 عجٟ٘ ٖضص ا :اسجفاع عذد الىلبت في الخعلُم ألاظاس ي عبر العىىاث واصدًاد وعبت الخدار ؤلاهار بالخعلُم

، وبدؿب مُُٗاث 
ً
ا الُلبت اإلالخد٣حن في اإلاضاعؽ ألاؾاؾُت الخ٩ىمُت للبلضة ٖبر الؿىىاث اعجٟاٖا ملخْى

 َالب  3,639،م في مضاعؽ البلضة 2011/م2010بصاعاث اإلاضاعؽ في البلضة، و٢ض بلٜ ٖضص الُالب في ٖام  

البت م٘  اعجٟإ مؿخمغ وبك٩ل ملخّى في وؿب الخدا١ ؤلاهار بالخٗلُم ألاؾاسخي  .َو

 بخهاثُاث ظهاػ ؤلاخهاء اإلاغ٦ؼي  ؤقاعث ٣ٞض البلضة، في ألامُت اهدكاع وخى٫  :ألامُت وؤلاإلاام بالقشاءة والكخابت

وؿبخه  ما مك٩لحن  ٞغصا425بلٜ  ٞإ٦ثر ؾىىاث (10 (الؿ٩ان ألامُحن مً ٖضص ؤن بلى م،2007الٟلؿُُجي لٗام 

م الظًً ؾ٩ان البلضة مً مجمل% 9,1 ٞإ٦ثر، ومً اإلاالخٔ بإن وؿبت ألامُت جؼصاص بحن  ؾىىاث (10) ؤٖماَع

م  ٗض ؤ٦بر عجؼ لضي البلضة في الىىاحي الخٗلُمُت  . ؾىىاث(10)ؤلاهار مً مجمل ؾ٩ان البلضة الظًً ؤٖماَع َو

َى بن وؿبت ألامُت مغجٟٗت بحن اليؿاء ال٨بحراث في الؿجن والخٗلُم اإلاؿاهض واإلاىاػي والظي ال جخٗضي وؿبخه 

 .مً مجمٕى الُلبت% 15

                                           
. ٞلؿُحن- عام هللا .  وػاعة التربُت والخٗلُم الٗالي- 2010/2011الدك٨ُالث اإلاضعؾُت للٗام الضعاسخي ٢اٖضة بُاهاث .  2011   الجهاػ اإلاغ٦ؼي لئلخهاء الٟلؿُُجي،

 .(بُاهاث ؤولُت ٚحر ميكىعة)
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 جي الخعلُم العالي واإلالخدقحن بالجامعاث واإلاعاهذ الفلعىُيُت  وجٟخسغ جٟىح باعجٟإ  :اسجفاع عذد خٍش

مؿخىي الخدهُل الٗلمي واعجٟإ وؿبت خملت الكهاصاث الجامُٗت، خُض ًبرػ الخٗلُم في ٧اٞت مغاخله ؤخض 

جحن في ٧اٞت الخسههاث، خُض ًتزاًض ٖضص ال٨ٟاءاث الٗلمُت  الجىاهب ؤلاًجابُت في جش٠ُ٣ وجؼوٍض الخٍغ

اإلاخسههت اإلاخضعبت مً ؤَباء ومهىضؾحن ومهىُحن، باإلياٞت بلى الخسههاث ألاصبُت والٗلمُت وؤلاعقاص 

ا، ؾىاًء صازل جٟىح ؤو زاعظها  حَر ، ( %5,3)وجبلٜ وؿبت خملت الكهاصاث الجامُٗت ب٩الىعٍىؽ . التربىي ٚو

 0,1)، وخملت قهاصة الضبلىم الٗالي ( %0,1)،  وخملت قهاصة الض٦خىعاٍ (%0,3 )وخملت قهاصاث اإلااظؿخحر، 

ت الٗامت (%   .م2007ورلك بمىجب بخفائُاث  %(13,3)، وقهاصة الشاهٍى

  :قىاع الخعلُمواإلاىاسد اإلاخعلقت باإلاازشاث الاًجابُت ملخق بإهم  .3

 .(الخٗلُم )مً ؤَم اإلاازغاث الاًجابُت التي جمخل٨ها بلضة جٟىح ُٞما ًخٗل٤ ب٣ُإ

 
ً
 :وجىد مذاسط ومباوي داعمت للنهىك باإلاعحرة الخعلُمُت في البلذة– ؤوال

  س٠ٟ مً الٗبء اإلااصي  ، ألامىع وظىص حٗلُم مؿاجي، مما ًازغ بًجابا ٖلى جدهُل الُلبت، واعجُاح ألولُاء ٍو

 .ٖلى وػاعة التربُت والبلضًت

  وظىص ٧اصع حٗلُمي مخسهو في ظمُ٘ مجاالث الخٗلُم اإلاسخلٟت ؾىاء الخانت بالخٗلُم ألاؾاسخي والشاهىي

 .والجامعي 

  غ ٞغم الخٗلُم للمغؤة وعي واَخمام اإلاجخم٘ اإلادلي في البلضة  باليؿبت للخٗلُم وؤَمُخه و٢ُمخه في الخُاة وجٞى

  .والُٟل والكاب ٖلى خض ؾىاء

ت عً واقع اإلاذاسط في بلذة جفىح  ـىسة حعبحًر
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ً
 :جىفش عىامل معاعذة لخدعحن الخعلُم في البلذة منها ما ًلي – زاهُا

    وظىص مجلـ ؤولُاء ؤمىع ممشل لجمُ٘ اإلاضاعؽ في بلضة جٟىح 

  مكاع٦ت مجالـ آلاباء اإلاىظىصة في صٖم اإلاؿحرة الخٗلُمُت وجىانلهم مً اظل جدؿحن الٗملُت الخٗلُمُت في

 .البلضة 

  م في حَر غ مغا٦ؼ مؿاهضة ومؿاٖضة للُلبت بهضٝ بُٖاء الضوعاث الخٗلُمُت اإلاسخلٟت لُلبت الخىظُهي ٚو جٞى

 . الٗضًض مً  اإلاجاالث الخٗلُمُت 

 ت الالمىهج ة يوظىص مغ٦ؼ جٟىح الش٣افي وظمُٗت الخٗلُم الٗالي  والظي ج٣ام ٞحهما مٗٓم ألاوكُت التربٍى

م الُلبت اإلاخٟى٢حن في مسخل٠ اإلاجاالث الخٗلُمُت  . واإلاهغظاهاث واإلااجمغاث الخٗلُمُت اإلاسخلٟت وج٨ٍغ

 : اإلااقغاث الىنُٟت الاًجابُت في الخٗلُم اإلاضعسخي في جٟىح(24)لجضو٫ ا

في)اإلااؼش  اإلافذس  (ـو
الخقُُم 

 لعُف  مخىظي  جُذ 

   ظُض لجىت الخٗلُم  .٧اصع حٗلُمي مخسهو في مسخل٠ مجاالث الخٗلُم

  مخىؾِ  لجىت الخٗلُم  .(الىخضاث الصخُت )وي٘ مغا٤ٞ اإلاضاعؽ ال٣اثمت 

الاجها٫ والخىانل م٘ اإلاجخم٘ اإلادلي واإلاكاع٦ت في اليكاَاث 

 .الخٗلُمُت
   ظُض لجىت الخٗلُم 

 :اإلااقغاث الغ٢مُت في الخٗلُم اإلاضعسخي في جٟىح

م يالخقي                   القُمت         اإلافذس القُمت  (سقمي)اإلااؼش 

 مخىظي  جُذ القُاظُت 

  ظُض  9 بخهاثُاث جغبُت الخلُل وبلضًت جٟىح 6 .صاعؽ خ٩ىمُت ؤؾاؾُتٖضص الم

تٖضص الم  مخىؾِ   4بخهاثُاث جغبُت الخلُل وبلضًت جٟىح  2 .صاعؽ خ٩ىمُت زاهٍى

اى ؤَٟا٫ٖضص   مخىؾِ   4 بخهاثُاث جغبُت الخلُل وبلضًت جٟىح 2 .ٍع

بخضاثُت الاٖضص اإلاغقضًً الاظخماٖحن في اإلاضاعؽ 

ت.    .والشاهٍى

 مخىؾِ   5لجىت الخٗلُم ومضًغي اإلاضاعؽ  3

 نُُٟت للُلبتا٫زُماث ٖضص الم
ً
ا  مخىؾِ   3لجىت الخٗلُم  2 . ؾىٍى

 :قىاع الخعلُمواإلاؽاكل اإلاخعلقت ب العلبُتاإلاازشاث ملخق بإهم  .4

٤ الٗمل بدىُٓمها م٘ ممشلي اإلااؾؿاث الخٗلُمُت ب اث اإلاغ٦ؼة واإلا٣ابالث التي ٢ام ٍٞغ هاء ٖلى هخاثج اإلاجمٖى

ت الب اإلاغاخل ألاؾاؾُت والشاهٍى  ًم٨ً الاؾخيخاط بإن اإلاك٩لت الغثِؿُت التي ٌٗاوي مجها ٢ُإ  وبٌٗ اإلاٗلمحن َو

ُت الخٗلُم َىا ٖلى ."جذوي معخىي هىعُت الخعلُم للمشاخل ألاظاظُت"الخٗلُم جخمدىع في  ٗخمض مٟهىم هٖى  َو

جدؿحن  زال٫ مً الخُاجُت اإلاهاعاث وا٦دؿاب الُلبت، جدهُل في الخدؿً" بإهه الٗالي والخٗلُم التربُت وػاعة حٍٗغ٠

ملُت اإلاىاهج ٦ما ًخإزغ ." اإلاىهجُت اإلاغا٣ٞت وألاوكُت الُالبُت الخضماث جدؿحن لظل٪ وبياٞت والخٗلم، الخٗلُم ٖو

    .الخٗلُمُت اإلاهاصع واإلاجخم٘، واؾخسضام الٟغص الخخُاظاث اإلاىاهج مالثمت ومضي اإلاٗلمحن بإصاء الُلبت جدهُل

                                           
٤ الخسُُِ ولجىت الخٗلُم إلاضعاء مضاعؽ البلضة  . ماظضة الىدكت، ؤ.مىا٫ الكٗغاوي، ؤ.ولُض الجٗاٞغة، ؤ. َكهل، ؤؤبىاخمض . عيىان الهغف، ؤ. ؤ )م٣ابالث ٍٞغ

 .خ٨مذ الجٗاٞغة. قلبُت ؤماعة، ؤ
ىُت الٟلؿُُيُت، وػاعة التربُت والخٗلُم الٗالي، الخُت الخماؾُت  ُت الخٗلُم مً ؤظل الخُىع 2011 – 2008  الؿلُت الَى  .29، نٟدت 2008، جمىػ "، هدى هٖى
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ُت الخٗلُم  اع، ًم٨ً بظما٫ ؤَم ألاؾباب والٗىانغ التي جازغ ٖلى مؿخىي هٖى مً َظا اإلاىُل٤ ويمً َظا ؤلَا

اث الٗمل لدكمل  :يمً ؤعبٗت مداوع عثِؿُت، والتي اهبش٣ذ مً الى٣اقاث التي جمذ في مجمٖى

 ٌكحر مضًغو اإلاضاعؽ في البلضة وبٌٗ اإلاٗلمحن الظًً جمذ م٣ابلتهم بإن  :جذوي اإلاعخىي ألاكادًمي للىالب

مؿخىي الُالب ألا٧اصًمي مخضوي وؤن َىال٪ خاالث ٖضًضة حٗض ٦هٗىباث في الخٗلُم خُض ًهل الُالب بلى 

ى ٚحر ٢اصع ٖلى ال٣غاءة وال٨خابت  . نٟىٝ مخ٣ضمت َو

 الخٔ اإلاـ :الث العىف بحن الىلبت في اإلاذاسطخا ولىن في اإلاضاعؽ بإن َىال٪ بٌٗ خاالث الٗى٠ ئٍو

اإلاضاعؽ، خُض بن ْاَغة الٗى٠ لها  اإلاىدكغة بحن الُلبت في بضاًت مغخلت اإلاغا٣َت زانت ٖىضما ًسغظىن مً

ا٦ضون بإن ألاؾغة الٟلؿُُيُت لها  ؤزاع ؾلبُت ٖلى ، َظا ٍو شخهُت الُالب واو٩ٗاؾاتها ٖلى اإلاجخم٘ بإؾٍغ

إحي صوع اإلاضعؾت م٨مل لهظا الضوع في التربُت  صوع ؤؾاسخي في جيكئت الُالب ُخه للؿلى٥ الؿلُم ٍو وجٖى

م٨ً بٌٗاػ الؿبب في بٌٗ خاالث الٗى٠ بلى ؤن الُالب و٢ذ اإلاغا٣َت ًهبذ م٣لضا إلاا ٌكاَضٍ  والخٗلُم ٍو

 .في الًٟاثُاث وزانت ألاٞالم التي حكهض ٖىٟا ؤو ٢خاال

 غ :لعف في البيُت الخدخُت واإلاشافق الخعلُمُت  حٗاوي جٟىح ٦شحرا في ٢ُإ اإلاضاعؽ، وزانت ٖضم جٞى

مؿاخاث ؤعاٍى مسههت لبىاء اإلاضاعؽ و٢لت ؤلام٩اهُاث لضي البلضًت، واَخمام اإلاجخم٘ اإلادلي إلاشل َظا 

غ الضٖم لجاهب قغاء ألاعاضخي، وهضعة  ؤألعاضخي الخ٩ىمُت في البلضة  . الخىظه في الٟترة ألازحرة، والخ٩ىمت ال جٞى

وحٗاوي مضاعؽ البلضة وزانت مضعؾت جٟىح ألاؾاؾُت للبىاث وػٍيب ألاؾاؾُت للبىاث مً زُىعتها ٖلى 

ا إلاساعط َىاعت وزانت في خا٫ ال٩ىاعر وألاػماث . ؾالمت الُلبت بؿبب ٢ضم مباهحها، واٞخ٣اَع

 ٟا٫ الخٗلُمُت وبسانت في نٟىٝ البؿخان والخمهُضي، ٥ اى ألَا ما حٗاوي البلضة مً ي٠ٗ في مسغظاث ٍع

ا ل٣لت ؤلام٩اهُاث، وال٩لٟت البآَت ٖلى اإلاىاًَ  َغ اى الخانت ًٖ ج٣ضًم جل٪ الخضمت وجٍُى لعجؼ َظٍ الٍغ

اى ؤَٟا٫ خ٩ىمُت غ ٍع  .بؿبب ٖضم جٞى

 يب :لخىصَع العؽىائي للمذاسط ا  ج٣٘ بٌٗ اإلاضاعؽ في بلضة جٟىح ٖلى الكىإع الغثِؿُت ٦مضعؾت ٍػ

غ ألاظىاء اإلاىاؾبت  شمان ألاؾاؾُت للبىحن ، مما ال ًٞى ألاؾاؾُت للبىاث، وقهضاء جٟىح ألاؾاؾُت للبىحن، ٖو

للُالب، والؿالمت ٖلى الُغ١ وه٣و في ألالٗاب والخجهحزاث الضازلُت؛ مً خاؾىب وؤظهؼة ٖغى وخضاث٤ 

ت ال ج٨ٟي و٢لت الضٖم الخ٩ىمي لهظٍ اإلاضاعؽ،  ا ٦مضعؾت قهضاء جٟىح والخيؿاء؛ ألن اإلاىاػهاث الؿىٍى حَر ٚو

م مً ؤن اإلاضاعؽ في البلضة ج٣ضم  ٘، وبالٚغ م اإلاجهىصاث الهاثلت التي ٢ام بها اإلاجلـ البلضي، ولجان اإلاكاَع ٚع

مىىقت الجلذة  )الخضماث الخٗلُمُت لجمُ٘ اإلاغاخل الضعاؾُت للُالب ؾىاء مً البلضة ؤو مً زاعط البلضة 

ت للبىحن(والعقبت الخابعت إلاذًىت الخلُل .  وزانت في مضعؾت قهضاء جٟىح واإلاضعؾت الشاهٍى

 ادة في عذد الىالب لم جً٘ وػاعة التربُت والخٗلُم  :اكخٍاً الؼشف الففُت وعذم قذستها اظدُعاب الٍض

ت ؾُاؾت مدضصة لدجم الا٦خٓاّ في الٛٝغ الهُٟت ٍغ ، بال ؤنها خضصث في زُتها الخمؿُت الخٍُى

ُت الخٗلُم زٌٟ طل٪ في الكٗب  بمدىع  الخانت م ويمً بَاع الؿُاؾاث2012-م2008ؤلاؾتراجُجُت  هٖى

                                           
ىُت الٟلؿُُيُت، وػاعة التربُت والخٗلُم الٗالي، حصخُو الىا٢٘ التربىي   .     الؿلُت الَى
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الاػصخام في / وفي بلضة جٟىح، اججهذ مٗضالث الا٦خٓاّ.34 بلى 32مً  (قٗبت/ مٗض٫ َالب )الهُٟت 

اإلاضاعؽ بلى الاهسٟاى بك٩ل ٖام ٖلى مغ الؿىحن وطل٪ بؿبب الخىؾ٘ اإلادضوص في بىاء اإلاضاعؽ وػٍاصة ٖضص 

(. م٘ ؤلاقاعة لىظىص زالر مضاعؽ مؿخإظغة)الٛٝغ الهُٟت 

  متر مغب٘ مً مؿاخت الٟهل، 1,25يمً هٟـ الؿُا١ وو٤ٞ اإلاٗاًحر ال٣ُاؾُت الٗاإلاُت، ًدخاط الُالب بلى 

ىض م٣اعهت طل٪ م٘ الىا٢٘ الخالي الؾدُٗاب الهٟىٝ في مضاعؽ بلضة جٟىح ، هالخٔ بإن َىال٪ وؿبت  ٖو

ا٦خٓاّ َُٟٟت في بٌٗ الٛٝغ الهُٟت، وزهىنا في الهٟىٝ ألاؾاؾُت، م٘ الٗلم ؤن الا٦خٓاّ الهٟي 

، وزهىنا ؤوكُت ؤلازغاء وؤلاعقاص اإلاهمت،  ًدغم الُالب مً الاَخمام الٟغصي الظي ًلؼمه ل٩ي ًخٗلم
ً
ظُضا

الخٗلُم، ومً  ٖملُت ٠ًًٗ مغصوص الى٣و ؤو الُٛاب ال٨لي للمؿاخت الهُٟت والى٢ذ الالػمحن، مما بؿب

يب ألاؾاؾُت ومضعؾت  هاخُت ؤزغي، ٞةن اإلاكاعب الخاعظُت واإلاغا٤ٞ بداظت بلى نُاهت، زانت في مضعؾت ٍػ

 45قهضاء جٟىح، ٞهىا٥ ٚٝغ ًؼصاص ٖضص َلبتها ًٖ 
ً
ً مترا  في الى٢ذ الظي ال جخٗضي مؿاختها الٗكٍغ

ً
 َالبا

، والؿاخاث التي ٩ًىن ههِب الُالب مجها هه٠ اإلاتر اإلاغب٘
ً
. مغبٗا

 بضو :الىقق في اظخخذام وظائل الخعلُم الخذًثت والخقىُاث التربىٍت في اإلاىاهج اإلاذسظُت  في الى٣و للُٗان واضخا  ٍو

 الىاخُت بلى الخٗلُم ًخجه بط جٟخ٣غ اإلاسخبراث بلى الخجهحزاث اإلاىاؾبت، وبظل٪ اإلاضاعؽ في الخضًشت الخٗلُم وؾاثل اؾخسضام

ت  مضعؾت  الخُب٤ُ الٗملي صون  الىٍٓغ
ً
 الخٗلُمُت الىؾاثل ، و٦ظل٪(و مضعؾت الخيؿاء، قهضاء جٟىح ألاؾاؾُت )وزهىنا

 حؿمذ ال اإلاضاعؽ ومحزاهُاث م٩لٟت طل٪ ؤنها وؾبب ًٟٗلىن  ما وبصعا٥ الاؾدُٗاب الُالب ٖلى ٢ضعة ٣ًلل مما ظضا ٢لُلت

حر الىؾاثل َظٍ بكغاء   .مىاؾبت مسخبراث وجٞى

  ضَا ب٨خب ظضًضة غ ؤ٦ثر مً خُض ٞع غ ٞحها م٨خبت، بال ؤنها بداظت بلى جٍُى وم٘ ؤن بٌٗ اإلاضاعؽ ًخٞى

حر بِئت ومؿاخت مىاؾبت ومصجٗت للُالب جدثهم ٖلى ال٣غاءة  . وباألزار اإلاىاؾب مً َاوالث و٦غاسخي لخٞى

والبُىلىظُت،  الُبُُٗت، الٗىامل جضازل ؤنها"ٖلى  اإلاضعؾُت البِئت حٍٗغ٠ الٗالي والخٗلُم التربُت وػاعة صحٗخم

 البُىلىظُت الٗىامل حكمل بل والؿاخاث، واإلاالٖب ألابيُت ٖلى ٣ِٞ وال ٣ًخهغ طل٪ ."للمضعؾت والاظخماُٖت

غ هباجاث  اإلاضعؾت، في آلازٍغً والٗاملحن والُلبت واإلاٗلمحن ؤلاصاعة بحن الاظخماُٖت والٗال٢اث اإلاضعؾت، في مً جٞى

اإلاىظىصة، ولظل٪ ٖىض ج٣ُُم وي٘ البِئت  واإلااؾؿاث اإلادلي وألاَل اإلاجخم٘ م٘ باإلياٞت بلى ٖال٢ت اإلاضعؾت

. اإلاضعؾُت لبلضة جٟىح، ال بض ؤن هخُغ١ 

 ٤ اإلاٗاًحر ال٣ُاؾُت الٗاإلاُت، ًدخاط الُالب بلى  :لعف البِئت الخىٍُمُت داخل مذاسط البلذة م مغب٘ 8 ٞو

مً ؾاخت اإلاضعؾت، بال ؤن وا٢٘ اإلاضاعؽ ٚحر طل٪، ٞؿاخاث اإلاضاعؽ الخالُت هي ي٣ُت باليؿبت لٗضص 

الُالب في اإلاغاخل اإلاسخلٟت، باإلياٞت بلى طل٪ ٞةن الؿاخاث ال جدخىي ٖلى ؤًت مٓالث ؤو هباجاث ؤو ؤشجاع 

حر قغوٍ الجىصة اإلاخ٤ٟ ٖلحها ٖاإلاُا في اإلاغا٤ٞ اإلاضعؾُت بما حكمله . ج٣ي الُالب مً الكمـ ؤو اإلاُغ  بن جٞى

ٝغ زانت، ؤو البِئت الهُٟت اإلاهُإة للُالب، ؤمغ ٚحر مخاح خالُا في اإلاضاعؽ،  ٞالخض  مً خضاث٤ ومالٖب ٚو

غ،  ها ٚحر مخٞى ُت اإلاغا٤ٞ وظىصتها وجىٖى  ٞاٞخ٣اع اإلاضاعؽألاصوى لهظٍ الكغوٍ ؾىاء باإلاؿاخت اإلاُلىبت ؤو هٖى

                                           
ت ؤلاؾتراجُجُت  ٍغ ىُت الٟلؿُُيُت، وػاعة التربُت والخٗلُم الٗالي، الخُت الخمؿُت الخٍُى  . 97، نٟدت 2008، جمىػ 2012-2008    الؿلُت الَى

ىُت الٟلؿُُيُت، وػاعة التربُت والخٗلُم الٗالي، حصخُو الىا٢٘ التربىي   .    الؿلُت الَى
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ايُت، ٠ًًٗ بلى ه َىا بإن َىال٪ بٌٗ . اإلاضعؾت َضٝ اإلاالٖب، وبالخالي بلى ؤًت وكاَاث ٍع جب الخىٍى ٍو

٘ ومجالـ  .   لكغاء ؤعاضخي  بهضٝ الخىؾ٘آلاباءاإلاداوالث مً اإلاجلـ البلضي ولجان اإلاكاَع

 بن إلاكاع٦ت ألاَل واإلااؾؿاث الاظخماُٖت ألازغي صوع  :اإلادلي واإلاجخمع اإلاذسظت بحن اإلاثمش لعف الخفاعل 

 واضخا في حصجُ٘ الُلبت ٖلى الضعاؾت والخدهُل وؤن 
ً
خُىي في جىظُه ؤلاعقاص وؤن للبِئت اإلادلُت صوعا

ا جاصي بلى جدؿحن مؿخىي الخدهُل ٖىض َلبتها، ٌكحر ؤَالي جٟىح وممشلي  ىانَغ الاؾخ٣ال٫ إلم٩اهاتها ٖو

ىا٥ ٞهم بإن  آلاباء مى٠٢ اإلاضاعؽ بإن َىال٪ جىانل بحن ألاَل واإلاضعؾت مً زال٫ مجالـ ؤولُاء ألامىع َو

ؤوالصَم، ٦ما ًىضر مضعاء اإلاضاعؽ بإن  وفي مخابٗت اإلاضعؾت م٘ حٗاوهُا مى٢ٟا ٩ًىن  ؤن ًيبػي اإلادلي واإلاجخم٘

بخضي الخلى٫ ٢ض ج٩ىن بخُٟٗل صوع ألام في َظٍ اإلاجالـ خُض لىخٔ بإن مكاع٦ت اليؿاء في وكاَاث 

. اإلاضعؾت ٢لُلت 

 الُت ايُت هي  :الافخقاس بلى اليؽاواث الالمىهجُت والثقافُت والٍش بن اليكاَاث الالمىهجُت والش٣اُٞت والٍغ

وج٣خهغ اليكاَاث ٣ِٞ ٖلى . الخضوص الضهُا يمً ؤوكُت اإلاضاعؽ وال ًىظض وكاٍ ًدؿم بالكمىلُت

مؿاب٣اث نٛحرة ومباصعاث يمً ؤو٢ذ اإلاضعؾت، َظا وال جخسظ اإلاضاعؽ ؤًت ؾُاؾت ؤو ههج جغبىي ٌصج٘ 

ل ال٩افي لخىُٟظ مشل َظٍ  غ ؤلام٩اهُاث اإلااصًت والخمٍى طل٪ زاعط بَاع ؤو٢اث الضوام الغؾمي، خُض ال جخٞى

حن عثِؿحن غة مً مهضٍع لها ٖلى مىاػهت اإلاضاعؽ اإلاخىايٗت واإلاخٞى جإظحر م٩ان : اليكاَاث والتي حٗخمض في جمٍى

ت للٛاًت وحؿخسضم لخُُٛت بٌٗ  اث ؤولُاء ألامىع واإلاجخم٘ اإلادلي وهي عمٍؼ للم٣ه٠ في اإلاضاعؽ، وجبٖر

اؾُت  . الى٣ٟاث وج٩ال٠ُ ال٣َغ

  حن، ًم٨ً الاؾخيخاط بإن ٖملهم في بىاء  :ـعىبت ؤلاسؼاد التربىي ٖلى اإلا٣ابالث التي جمذ م٘ اإلاغقضًً التربٍى

اإلاضاعؽ ًخم في ْل ْغوٝ نٗبت خُض مً اإلاٟترى ؤن ًخاب٘ ؤمىع ظمُ٘ الُالب والظًً ٌك٩لىن ٖبئا ٦بحرا 

ت للبىحن  اصي بلى ٖضم ال٣ضعة ٖلى مخابٗت ؤمىع ٖضص ٦بحر مجهم والدؿغب في مضعؾت جٟىح الشاهٍى ٖلُه ٍو

ت للبىاث، م مً مداوالث مجالـ آلاباء الٗمل م٘ ؤولُاء ألامىع ٖلى والؼواط اإلاب٨غ في اإلاضاعؽ الشاهٍى  بالٚغ

مى٘ َظٍ الٓاَغة، والتي حٗىص ألؾباب ا٢خهاصًت ٖىض الظ٧ىع واظخماُٖت لضي ؤلاهار، و٢لت البرامج التي 

. حؿتهضٝ َظٍ الٟئت

 ت بعن اإلاعلمحن  ٖلى ٢ضعجه ٠ًًٗ للمٗلم والا٢خهاصًت الاظخماُٖت ألاويإ بن جضوي :لعف ؤداء وخافٍض

 ٞبىاء ٖلى اإلا٣ابالث التي جمذ م٘ مضعاء اإلاضاعؽ وبٌٗ اإلاٗلمحن، ًم٨ً الاؾخيخاط بإن ؤصاء .والابخ٩اع الُٗاء

ًال الء  طل٪، ًٖ اإلاٗلمحن بداظت بلى اَخمام، ٞو وفي ْل جغصي الىي٘ الا٢خهاصي واعجٟإ ج٩لٟت اإلاِٗكت ٚو

 والخىاٞؼ وبم٩اهُاث الٗمل والغواجب بِئت خُض مً عيا ٧اُٞت لبٌٗ اإلاٗلمحن مهاصع جخىاٞغ حٗض ألاؾٗاع لم

٩اص التر٢ُت  الُالب ؤولئ٪ ببٌٗ مٗهم والىنى٫  َالبهم حٗا٠َ ٩ًىن  ؤن بالغيا الىخُض إلخؿاؾهم اإلاهضع ٍو

ى ألامغ هاصع الخهى٫ خؿب عؤي البٌٗ مجهم في مجاالث مخ٣ضمت مغا٦ؼ بلى   .مسخلٟت، َو

                                           
ت   . مىا٫ الكٗغاوي ألاؾخاطة    مضًغة مضعؾت بىاث جٟىح الشاهٍى
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 .ؤَم اإلااقغاث الغ٢مُت خى٫ الخٗلُم في بلضة جٟىح: (25)الجضو٫ ع٢م  

 

 

القُمت اإلافذس القُمت  (سقمي)اإلااؼش 

القُاظُت 

الخقُُم 

 ي٠ُٗ  مخىؾِ 

 ي٠ُٗ   1 وبلضًت جٟىح 0 .صاعؽ زانتٖضص الم

 ي٠ُٗ   8لجىت الخٗلُم  2 .مسخبراث خاؾىب في اإلاضاعؽٖضص 

 ي٠ُٗ   8لجىت الخٗلُم  2مسخبراث ٖلىم في اإلاضاعؽ ٖضص 

 ي٠ُٗ   8لجىت الخٗلُم  2 .ٖامت ا٫ اث٦خبٖضص الم

ظيئ لجىت الخٗلُم ومضًغي اإلاضاعؽ % 60 . الاػصخام في الهٟٝى الابخضاثُتوؿبت

توؿبت ضاصًت والشاهٍى  ظيئلجىت الخٗلُم ومضًغي اإلاضاعؽ % 20 . الا٦خٓاّ في الهٟٝى ؤلٖا

ظيئ لجىت الخٗلُم ومضًغي اإلاضاعؽ  % 12 .وع وؿبت الدؿغب للظ٥

لجىت الخٗلُم ومضًغة اإلاضعؾت  % 5 .وؿبت الدؿغب لئلهار

ت  الشاهٍى

ظيئ 

ظيئ لجىت الخٗلُم ومضًغي اإلاضاعؽ  متر 0,5مٗض٫ خهت الُالب في الؿاخاث اإلاضعؾُت 

 ي٠ُٗ                      1لجىت الخٗلُم  0 .مجلـ ؤولُاء ؤمىع مكتر٥

     مخىؾِ   3لجىت الخٗلُم  2 .مسُماث نُُٟت للُلبت

 ي٠ُٗ                     1لجىت الخٗلُم  0 .مضاعؽ مهىُت للظ٧ىع 

 ي٠ُٗ                     1لجىت الخٗلُم  0 .مضاعؽ مهىُت لئلهار

 
ً
 ي٠ُٗ                    1لجىت الخٗلُم  0 .هاصي للمىَىبحن ؤ٧اصًمُا

جحن  ي٠ُٗ                    1لجىت الخٗلُم  0 .مغ٦ؼ ٖمل جُىعي للخٍغ

 ي٠ُٗ                    8لجىت الخٗلُم ومضًغي اإلاضاعؽ  2  .ٖضص اإلاالٖب

 ي٠ُٗ                     8لجىت الخٗلُم ومضًغي اإلاضاعؽ  4 . الىخضاث الصخُت 

 ي٠ُٗ                     8لجىت الخٗلُم ومضًغي اإلاضاعؽ  4  .اإلاكاعب واإلاغا٤ٞ

في)اإلااؼش   (ـو
م يالخقي   

 لعُف اإلافذس 

 ي٠ُٗ لجىت الخٗلُم  .البيُت الخدخُت للخٗلُم

غ الضٖم اإلادلي والخاعجي ل٣ُإ الخٗلُم في بلضة جٟىح  ي٠ُٗ لجىت الخٗلُم  .جٞى

 ي٠ُٗ  لجىت الخٗلُم .(اإلاالٖب )وي٘ مغا٤ٞ اإلاضاعؽ ال٣اثمت

ٟا٫ ال٣اثمت اى ألَا  ي٠ُٗ  لجىت الخٗلُم   .(ؾاخاث ؤلٗاب)وي٘ مغا٤ٞ ٍع

 ي٠ُٗ  لجىت الخٗلُم .الخىػَ٘ الجٛغافي للمضاعؽ

 ي٠ُٗ  لجىت الخٗلُم .٢ضعة اإلاضاعؽ الؾدُٗاب الُالب الجضص في اإلاغخلت ألاؾاؾُت

وي٘ بظغاءاث الؿالمت في اإلاضاعؽ وزانت مضعؾت الخيؿاء ل٣غبها مً اإلاداظغ، ولبٗضَا ًٖ مغ٦ؼ البلضة ونٗىبت 

ا الاٞتراضخي   .اإلاىانالث ومضعؾت جٟىح ألاؾاؾُت للبىاث وبىاث جٟىح ألاؾاؾُت الهتهاء ٖمَغ

لجىت الخٗلُم 
 ي٠ُٗ 
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نذة تفىح يف ة انصحي تشخيص واقغ انقطبع: اجلزء انرابغ
اث الٗمل بإن ٢ُإ الصخت وألاويإ الصخُت  في بلضة جٟىح ال حٗاوي مً ًخطر مً اإلا٣ابالث وهخاثج مجمٖى

غ ؾىي ُٖاصة صخت خ٩ىمُت واخضة ج٣ضم زضماث  مكا٧ل ٦بحرة، ؤو مً ؤويإ صخُت ؾِئت، ٖلما بإهه ال ًخٞى

غة ٞحها حٗاوي مً ه٣و في ؤلام٩اهاث، اًت الصخُت ألاولُت، بال بن الخضماث الصخُت اإلاخٞى  ومً ؤؾاؾُت في الٖغ

. ؤصهاٍ في ألا٢ؿامال٣ًاًا  الهامت في ال٣ُإ الهخي ؾىدىاولها 

 :خلفُت عامت عً ولع الخذماث الصخُت اإلاقذمت إلاىاوني بلذة جفىح وؤهم الخفائق لهزا القىاع .1

اًت الصخُت ألاولُت البؿُُت البلضة صازل ٌٗخمض اإلاىاَىىن ٖلى اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت الصخُت  اإلاغا٦ؼ وللٖغ

ت الصخُت  اًت الصخُت الشاهٍى وفي واإلاخسههت ؤًًا اإلاخىاظضة في مضًىت الخلُل  لخل٣ي الٗالط ُٞما ًسو الٖغ

ى ألامغ الظي  ترجب ٖلى َظا الىي٘ التزاماث ماصًت ؤ٦بر ٖلى مخل٣ي الٗالط َو عام هللا للٗالط في اإلاؿدكُٟاث، ٍو

في  ٌكٛل با٫ الٗضًض مً اإلاىاَىحن ٖىض الخضًض ٖلى ٢ُإ الصخت هٓغا الػصًاص وؿبت الٗاَلحن ًٖ الٗمل

  . البلضة

 . بلذة جفىح  الخفىل على العالج الىبي ألاولي داخل .1.1

با، جابٗت لىػاعة الصخت، وهي ٖباعة ًٖ  ًىظض في البلضة ُٖاصة خ٩ىمُت واخضة، ومىظىصة في مىخه٠ البلضة ج٣ٍغ

ت  ٞغ ت ٞدو، ٚو ٞغ ت ممغيت، ٚو ٞغ ت َبِب، ٚو مبجى مخىاي٘ م٩ىن مً صوعًٍ،  الضوع ألاو٫ م٩ىن مً ٚٞغ

ت و مغا٤ٞ  .  (ٚحر مؿخسضمت)اؾخ٣با٫، ومغا٤ٞ صخُت، ؤما الضوع الشاوي ٞهى م٩ىن مً ٚٝغ ٞاٚع

 وحٗمل ُٞه ممغيت مً جهى٠ الُٗاصة الخ٩ىمُت خؿب جهيُٟاث وػاعة الصخت الٟلؿُُيُت، ٦مؿخىي زاوي

ُا ٣ِٞ، ؤًام  ؼوٍع َبِب ٖام زالر مغاث ؤؾبٖى ىا٥ ؤًًا ، (ألاخذ وألاسبعاء، الخمِغ)البلضة بضوام ٧امل ٍو َو

، وؤ٢غب مؿدكٟى ًم٨ً الىنى٫ بلُه في الخاالث الُاعثت مؿدكٟى الخلُل  ممغيت مخىاظضة ٖلى مضاع ألاؾبٕى

غ ؾُاعة بؾٗاٝ وؤ٢غب ؾُاعة ًم٨ً الىنى٫ بلحها ؾُاعة الهال٫ 7الخ٩ىمي، والظي  ًبٗض   ٦م ًٖ البلضة، وال جخٞى

 . ٦م ًٖ مىخه٠ البلضة5ألاخمغ في مضًىت الخلُل والتي  جبٗض ما ٣ًاعب 

اًت الصخُت ألاولُت البؿُُت والتي ج٣ضم ٣ِٞ للمىاَىحن اإلاكمىلحن  ج٣خهغ الخضماث الصخُت اإلا٣ضمت ٖلى الٖغ

حر الخُُٗماث خم جٞى الط ألامغاى الٗامت مً ٢بل الُبِب الٗام، يمً الخإمحن الهخي الخ٩ىمي ٣ِٞ، ٍو ، ٖو

ٟا٫ اًت للخىامل وألَا غ في الُٗاصة الُبُت َبِبت وؿاثُت،وج٣ضم الُٗاصة ٖع ًىم واخض في   جدًغ، خُض ًخٞى

                                           
٤ الخسُُِ  ٍغ   ألاؾاسخي  اللجىت الصخُت ٞو

اًت ألامىمت والُٟىلت والخُُٗماث،     بىاء ٖلى مىانٟاث وػاعة الصخت الٟلؿُُيُت، جهى٠ اإلاغا٦ؼ الصخُت ٦مؿخىي زاوي بن ٢ضمذ الخضماث الى٢اثُت لٖغ

ت في بٌٗ الخاالث اًت ألامىمت والُٟىلت والخُُٗماث . والخضماث الٗالظُت الٗامت والٟدىناث اإلاسبًر ؤما اإلاؿخىي الشالض ِٞكمل الخضماث الى٢اثُت لٖغ

ت والخش٠ُ٣ الهخي الط ألاؾىان، والخضماث الٗالظُت الٗامت والخسههُت باإلياٞت بلى الٟدىناث اإلاسبًر  .وجىُٓم ألاؾغة ٖو

، ٞةن مً خ٤ بي َٟل جدذ ؾً الشالر ؾىىاث بالخهى٫ ٖلى الخُُٗم 6، واٖخماصا ٖلى البىض ع٢م 2004    خؿب ٢اهىن الصخت الٗامت الٟلؿُُجي لٗام 

  .http://apps.who.int/idhl-rils/idhl/Pal06001.pdfمجاها مً صون ؤن ٩ًىن مكمىال بالخإمحن الهخي الخ٩ىمي، 

http://apps.who.int/idhl-rils/idhl/Pal06001.pdf
http://apps.who.int/idhl-rils/idhl/Pal06001.pdf
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ازت الُبُت (، الثالزاء) ألاؾبٕى ًىم وج٣ضم الُٗاصة بغامج جش٠ُ٣ نخي مخىايٗت، ج٣ضمها ؤخُاها ظمُٗت ؤلٚا

 .  وال ًىظض ؤي َبِب جسهصخي في الُٗاصة، ؤو مسخبر َبي، ؤو نُضلُت خ٩ىمُتالٟلؿُُيُت، ٖلى مؿخىي البلضة،

واخضة صخُت خ٩ىمُت، وؤعب٘ ُٖاصاث زانت، زالر نُضلُاث، ُٖاصة : ًىظض في بلضة جٟىح زمـ ُٖاصاث٦ما  

 (26)للٗالط َبُعي، ومسخبران جدالُل َبُت ٦ما جٓهغ في الجضو٫ ع٢م

ت ، ٖضص اإلااؾؿاث الصخُت في بلضة جٟىح  : ( 27   )ظضو٫ ا٫  .خؿب الجهت اإلاكٞغ

ت زانت خ٩ىمُت هٕى اإلااؾؿت  اإلاجمٕى زحًر

 5 1 4 1ُٖاصة َبِب ٖام 

 7 1 6- ُٖاصة َبِب ؤؾىان 

 2-  2- مسخبر نخي 

 3-  3- نُضلُت 

 1  1- ُٖاصة للٗالط َبُعي 

 17 3 14 1اإلاجمٕى 

 .خاسج بلذة جفىحاإلاخخفق   الخفىل على العالج الىبي. 2.1

الث الضازلُت ٖلى اإلاغ٦ؼ الخ٩ىمي اإلاخ٣ضم  في مضًىت الخلُل،  (الكشاهخِىا)حٗخمض جٟىح في ٖالط مغياَا ٖىض الخدٍى

ىُى مسخبراث وؤقٗت ٖلى مضاع  هى٠ ألاؾبٕىوالظي ٌٗمل ُٞه ؤَباء مسخهىن وممغيىن ونُاصلت ٞو  في، َظا ٍو

غ الخضماث ألاؾاؾُت مً اإلاغ٦ؼ، خؿب جهيُٟاث وػاعة الصخت الٟلؿُُيُت، ٦مؿخىي زالض  خُض ًٞى

دىناث  هالخُُٗماث والُب الٗام وعٖاًت ألامىمت والُٟىلت ٞو  باإلياٞت بلى طل٪، . وؤقٗت ونُضلُتمسبًر

ا، ومجها بلضة  مؿدكٟى الخلُل الخ٩ىمي وظمُٗت الهال٫ ألاخمغ والتي جدب٘ له ؾُاعة بؾٗاٝ جسضم اإلاى٣ُت بإؾَغ

  .جٟىح

، وهي ٖباعة ًٖ مبجى مخىاي٘ م٩ىن مً صوعًٍ،  الضوع ألاو٫ م٩ىن مً . وظىص ُٖاصة صخُت ببيُت جدخُت ظُضة

ت اؾخ٣با٫، ومغا٤ٞ صخُت، ؤما الضوع الشاوي ٞهى م٩ىن مً  ٞغ ت ٞدو، ٚو ٞغ ت ممغيت، ٚو ٞغ ت َبِب، ٚو ٚٞغ

ت و مغا٤ٞ  با، جابٗت لىػاعة الصخت، وظىص ٧ىاصع (ٚحر مؿخسضمت)ٚٝغ ٞاٚع ، ومىظىصة في مىخه٠ البلضة ج٣ٍغ

ت َبُت ظٍ ال٩ىاصع مً خملت الكهاصاث والٗاَلت ًٖ الٗمل في ال٣ُإ الر. و٦ٟاءاث بكٍغ ومي، حٗمل في ٥َو

 ال٣ُإ الخام 

 جكلفت العالج الفخي.   3.1

ُض ظضا ًبلٜ ق٩ُل واخض للُٟل ألا٢ل مً زالر  ًخل٣ى اإلاٍغٌ اإلاامً في الخإمحن الخ٩ىمي الضواء م٣ابل مبلٜ َػ

م ًٖ زالر ؾىىاث، وبما ؤن الؿ٩ان ٌٗخمضون ٖلى اإلاغا٦ؼ الصخُت واؾىىاث وزالزت ف ض ؤٖماَع ٧ل للظًً جٍؼ

                                           
اًت ألامىمت والُٟىلت والخُُٗماث     بىاء ٖلى مىانٟاث وػاعة الصخت الٟلؿُُيُت، جهى٠ اإلاغا٦ؼ الصخُت ٦مؿخىي زالض بن ٢ضمذ الخضماث الى٢اثُت لٖغ

الط ألاؾىان، والخضماث الٗالظُت الٗامت والخسههُت باإلياٞت بلى الٟدىناث اإلاسبري   . والخش٠ُ٣ الهخيٌوجىُٓم ألاؾغة ٖو

  .http://www.healthinforum.net/modules.php?name=Content&file=facility&id=329     ملخ٣ى الصخت، 

http://www.healthinforum.net/modules.php?name=Content&file=facility&id=329
http://www.healthinforum.net/modules.php?name=Content&file=facility&id=329
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غ  ض ج٩لٟت الٗالط، خُض ًضٞ٘ اإلاٍغٌ في خالت الُىاعت وفي خا٫ ٖضم جٞى زاعط البلضة وال ؾُما في الخلُل جٍؼ

 ق٩ُل زمً اإلاىانالث الخانت بلى مضًىت الخلُل وفي خا٫ 40ؾُاعة ؤلاؾٗاٝ مً جٟىح بلى الخلُل مبلٛا ٢ُمخه 

ق٩ُل صون ألازظ بٗحن (160 )جُلب الٗالط الظَاب بلى ؤ٢غب مؿدكٟى في عام هللا، ٩ُٞل٠ طل٪ مبلٛا ٢ُمخه

ت ؤو ؤي ٖالط ؤزغ خباع ج٩ال٠ُ الٟدىناث الُبُت وألاصٍو  .اهٍش جدلُل قىاع روي الاخخُاجاث الخاـت. الٖا

 .الخإمحن الفخي الخكىمي الفلعىُني    .4.1

م، ٣ًضع بإهه ٧ان َىال٪ وؿبت ٦بحرة مً الٗاثالث اإلاكمىلت بىٓام الخإمحن الهخي الخ٩ىمي 2007ختى بضاًت ٖام 

م، جم 2007ل٨ً في بضاًاث ٖام %. 80يمً بَاع جإمحن اهخٟايت ألا٢صخى خُض بلٛذ َظٍ اليؿبت ما ٣ًاعب 

و٠٢ بنضاع وججضًض جإمحن اهخٟايت ألا٢صخى بىاء ٖلى حٗلُماث زُُت مً وػاعة الصخت الٟلؿُُيُت في عام هللا، 

بال ؤهه ًخطر مً هخاثج  . ؤو ؤ٢ل% 30م بلى ما ٣ًاعب 2009مما زٌٟ ٖضص اإلاامىحن في الىٓام الخ٩ىمي ٖام 

اث اإلاغ٦ؼة بإن بظغاء و٠٢ جإمحن اهخٟايت ألا٢صخى ٚحر مُب٤ بك٩ل ممىهج وجام ختى آلان خُض جم٨ىذ  اإلاجمٖى

بٌٗ الٗاثالث مً ججضًض جإمُىاتها وبةم٩ان الٗما٫ الٗاَلحن ًٖ الٗمل مغاظٗت م٨خب الٗمل للخهى٫ ٖلى 

.  بُا٢ت جإمحن اهخٟايت ألا٢صخى خؿب ألانى٫ اإلاٗمى٫ بها

 .ةقىاع الصحاإلاخعلقت باإلاازشاث الاًجابُت واإلاىاسد ملخق بإهم  .2

 .(الصخت )  مً ؤَم اإلاازغاث الاًجابُت التي جمخل٨ها بلضة جٟىح ب٣ُإ

 وظىص صواثغ َبُت خ٩ىمُت، و٢ُإ زام ونُضلُاث بال٣غب مً البلضة. 

  ؤَمهامً اإلاىاَىحن ومً % 30وظىص جامحن نخي ٖام، والخُُٛت الصخُت للمىاَىحن جبلٜ بيؿبت 

.  الخامحن الخ٩ىمي

 حر الخ٩ىمُت والتي ئؾؿاث  بٌٗ الموظىص  .ج٣ضم زضماث َبُت في البلضة الخ٩ىمُت ٚو

 .قىاع الصخت اإلاخعلقت بؼاكل المملخق بإهم اإلاازشاث العلبُت و .3

ئاث  ٤ الٗمل بدىُٓمها م٘ ممشلي اإلااؾؿاث الصخُت ٞو اث اإلاغ٦ؼة واإلا٣ابالث التي ٢ام ٍٞغ بىاء ٖلى هخاثج اإلاجمٖى

ؤن "مسخلٟت مً اإلاىاَىحن، ًم٨ً الاؾخيخاط بإن اإلاك٩لت الغثِؿت التي ٌٗاوي مجها ٢ُإ الصخت جخمدىع في 

ت واإلاخسههت اإلا٣ضمت في البلضة وزاعظها ال جالثم الاخخُاظاث الصخُت الخالُت  الخضماث الصخُت ألاولُت والشاهٍى

 :ألاؾباب بالخاليبط ًم٨ً بظما٫ ". إلاىاَجي بلضة جٟىح

 ت لقىاع الخذماث الصخُت وخاـت ت )لعف اإلاىاسد اإلاالُت والبؽٍش  للخهي٠ُ الخ٩ىمي  :(اإلاخبًر
ً
هٓغا

لىا١ الُٗاصة الصخُت في بلضة جٟىح، و٢لت اإلاىاػهاث الخ٩ىمُت اإلاسههت لهظٍ الُٗاصاث مً ٢بل الخ٩ىمت، 

ل إلاكغوٖاث جسضم ال٣ُإ الهخي في البلضة مٗضومت لٗضم مؿاَمت  وج٩اص ج٩ىن ٞغم الخهى٫ ٖلت جمٍى
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لى وظه الخهىم بصعاطالخ٩ىمت في   ال٣ُإ الهخي واؾتهضاٝ اإلاى٣ُت مً ٢بل اإلااؾؿاث الضاٖمت، ٖو

غ  مسخبر . ٖضم جٞى

 ت الخاـت باألمشاك اإلاضمىتػ  و٦ما َى الخا٫ في ٧اٞت الُٗاصاث الصخُت طاث  :ح وقلت جىفش ألادٍو

غة ب٨مُاث يالخهي٠ُ اإلاخضن  ج٩اص ج٩ىن خهتها مً الؿلت الضواثُت الخسههُت ٢لُت، وبال٩اص ج٩ىن مخٞى

٧اُٞت، مما ًضٞ٘ اإلاغضخى للخهى٫ ٖلى َظٍ الخضمت مً الُٗاصاث الخ٩ىمُت في اإلاىا٤َ اإلاجاوعة ، مما ًازغ 

ضم ال٣ضعة ٖلى الكغاء  وزانت ؤصخاب ألامغاى اإلاؼمىت، ٖو
ً
.  ؾلبا

 جٟخ٣غ بلضة جٟىح إلاغ٦ؼ َبّي مخسهو  :دودًت اهخٍام ألاوباء بعُادة البلذة وخذماتها مخىالعت جذامذ 

ل٩اٞت الخسههاث ٌٗمل ٖلى مضاع الؿاٖت وحٗمل ُٞه ممغيت مً البلضة بضوام ٧امل مً الؿاٖت الشامً 

ُا ٣ِٞ، ؤًام  ؼوٍع َبِب ٖام زالر مغاث ؤؾبٖى ، ٍو
ً
 لٛاًت الؿاٖت الشاهُت ْهغا

ً
ألاخذ وألاسبعاء، )نباخا

ىا٥ ؤًًا ممغيت مخىاظضة ٖلى ، (الخمِغ ، َو
ً
 ختى الؿاٖت الشاهُت ٖكغة ْهغا

ً
مً الؿاٖت الخاؾٗت نباخا

لت للخهى٫ ٖلى الخضمت،  جٗلهم ًيخٓغون لؿاٖاث ٍَى ٘ مً وؿبت اإلاغاظٗحن ٍو ، مما ًٞغ مضاع ألاؾبٕى

ؤو٢اث صوام  و٦ظل٪، وؤ٢غب مؿدكٟى ًم٨ً الىنى٫ بلُه في الخاالث الُاعثت مؿدكٟى الخلُل الخ٩ىمي

اصة صوام 13000الُبِبت اليؿاثُت والُب الٗام ٚحر مخىاػي م٘ ٖضص الؿ٩ان البالٜ   وؿمت والظًً بداظت لٍؼ

ضص  باء الضوام، وػٍاصة ؤًامالُبِبت اليؿاثُت وؾاٖاث صوام الُبِب الٗام ٖو .    اإلاسخهحنألَا

 اث الٗمل  :اسجفاع الخفىل على العالجاث الىبُت والخإهُلُت لزوي ؤلاعاقت ٦ما ؤقاع اإلاكاع٧ىن في مجمٖى

اإلاغ٦ؼة بلى جإزحر َظا الىي٘ ٖلى صخت طوي الاخخُاظاث الخانت بك٩ل زام، وزهىنا بؿبب البٗض ًٖ 

غ ؤصواث مؿاٖضة  كشاس ي مخدشكت، ؤدواث وبُت ) مغا٦ؼ الٗالط والخإَُل، مما ًاصي ؤًًا بلى نٗىبت جٞى

ا٢ت الكضًضة، (معاعذة، الخ ا٢ت وبَما٫ خاالث ؤلٖا ُاب حصخُو ص٤ُ٢ لخاالث ألاشخام طوي ؤلٖا  ٚو

بر ؤَالي طوي  غ لظوي الاخخُاظاث الخانت ؤًت وكاَاث اظخماُٖت ؤو جإَُلُت، ٖو باإلياٞت بلى ٖضم جٞى

غ ماؾؿاث ؤو ظهاث صاٖمت جغعى  الاخخُاظاث الخانت الظًً جم م٣ابلتهم في البلضة ًٖ ي٣ُهم لٗضم جٞى

ت  َظٍ الٟئت وتهخم ب٣ًاًاَا، وبن َظا الىي٘ بمجمله ًترجب ٖلُه اإلاهاٍع٠ اإلاالُت للٗالط وألاصٍو

.  والاخخُاظاث الصخهُت والٛظاثُت الخانت وألاصواث اإلاؿاٖضة التي جل٣ي ٖبئها ٖلى ألاؾغ

  للىـىل بلى الشعاًت الصخُت خاسج البلذة بعشعت وكفاءة بفىسة دائمتعامتعذم جىفش مىاـالث :  

جٟخ٣غ بلضة جٟىح إلاغ٦ؼ َبّي مخسهو ل٩اٞت الخسههاث ٌٗمل ٖلى مضاع الؿاٖت، وال ًىظض ٞحها مغ٦ؼ ؤمىمت  

ٗت  غ ؤقٗت وال ٚٝغ َىاعت، وال ٚٝغ والصة ؤو ؤًت مغا٦ؼ ٖىاًت ج٣ضم زضماث ؾَغ ٟىلت، وال مغ٦ؼ جهٍى َو

، مما ٌٗجي بإن اإلاغضخى ًدهلىن ٖلى َظٍ الخضماث زاعط للمغضخى الظًً ًخٗغيىن لئلناباث اإلاٟاظئت

 . البلضة وزهىا في مضًىت الخلُل

  خماص ٖلى الٗالط زاعط البلضة  ًترجب ٖلُه اؾخسضام بما اإلاىانالث الٗامت ؤو الخانت، ل٨ً ٦ما جم بن الٖا

غ، ٞةن ؾ٩ان البلضة  ٌٗاهىن مً مك٩لت "البيُت الخدخُت: الجضء ألاول "قغخه ؾاب٣ا في   مً الخ٣ٍغ

ضم وظىص ؾُاعة بؾٗاٝ في البلضة . اإلاىانالث وجخلخو في ٖضم اهخٓام زِ ؾحر اإلاىانالث الٗامت، ٖو
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  غ مغ٦ؼ َبي جسهصخي ضم جٞى اإلاٍغٌ ال ٌٗٝغ الاهخٓاع وزانت في الخاالث الخغظت وؤلاناباث اإلاٟاظئت ٖو

غ ؾُاعة بؾٗاٝ في اإلاى٣ُت وؤ٢غب ؾُاعة ًم٨ً الىنى٫  الث بلى زاعط البلضة، ولٗضم جخٞى مما ًضٞ٘ بالخدٍى

وفي اٚلب ألاخُان .  ٦م ًٖ مىخه٠ البلضة5بلحها ؾُاعة الهال٫ ألاخمغ في مضًىت الخلُل والتي  جبٗض ما ٣ًاعب 

ال ج٩ىن مىظىصة ؤو في مهمت مما ًاصي بلى جضَىع الخاالث اإلاغيُت وزانت الجلُاث وخاالث الىالصة 

. وؤلاناباث اإلاٟاظإة

 بن مً ؤ٦ثر خاالث ألامغاى الكاجٗت في البلضة هي ألامغاى اإلاؼمىت مشل  :اسجفاع خاالث روي ألامشاك اإلاضمىت

  ٦ما .الؿ٨غي والًِٛ والجلُاث، وجىدكغ بحن ٦باع الؿً، ٦ما ٌٗاوي البٌٗ ألازغ مً ؤمغاى اإلاٟانل

، بؿبب الخلىر البُئي الىاظم ًٖ 
ً
ؤن وؿبت مغضخى الؿ٨غ في البلضة مغجٟٗت والتهاب ال٨بض الٟحروسخي ؤًًا

بت مً مهاصع مُاٍ الكغب  ُت)الخٟغ الامخهانُت ال٣ٍغ ، ومغضخى الخالؾُمُا بؿبب (آباع الجم٘ واإلاُاٍ الجٞى

.  والغبى، والضٌؿ٩اث، والجلُاث، وؤمغاى ال٨لىبػواط ألا٢اع

الخاالث الخُحرة، وزهىنا لؤلَٟا٫  وبن َظا الىي٘ ًاصي بلى جغصي ألاويإ الصخُت لبٌٗ اإلاغضخى طوي 

غ الٗالط الالػم في البلضة .  والخىامل للخهى٫ ٖلى الٗالط في الُٗاصة الصخُت الخ٩ىمُت في البلضة، بن لم ًخٞى

 
                                           

 . ٖجهم اإلامغيت الخ٩ىمُت، ؾهام ٖلي اعػ٣ٍاث/   م٣ابلت م٘ الُا٢م الُبي الٗامل في الُٗاصة الصخُت الخ٩ىمُت في بلضة جٟىح 
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 .ؤَم اإلااقغاث الغ٢مُت خى٫ ٢ُإ الصخت في بلضة جٟىح: (27)الجضو٫ ع٢م  

القُمت اإلافذس القُمت  (سقمي)اإلااؼش 

القُاظُت 

                            الخقُُم 
 ي٠ُٗ  مخىؾِ  ظُض 

 ٖضص وخضاث الخضماث الصخُت ل٩ل مؿخىي ؤي الظي ٌؿخ٣بل مىاَىحن مً 

 صازل البلضة ومً زاعظها

  مخىؾِ    صًت٫الُٗاصة الصخُت والب 3

 ي٠ُٗ     صًت٫الُٗاصة الصخُت والب 0  ٖضص وخضاث الخضماث الصخُت اإلاخسههت 

باء  18)وؿمت1000ال٣ُمت ال٣ُاؾُت ل٩ل - (الُب الٗام واإلاخسههحن) ٖضص ألَا

 (َبِب

 ي٠ُٗ    15 صًت٫الُٗاصة الصخُت والب 3

باء   مخىؾِ    صًت٫الُٗاصة الصخُت والب 6 َب ؤؾىان-  ٖضص ألَا

  مخىؾِ    صًت٫الُٗاصة الصخُت والب 3  ٖضص الهُاصلت

  مخىؾِ    صًت٫الُٗاصة الصخُت والب 6  ٖضص اإلامغيحن

  مخىؾِ    صًت٫الُٗاصة الصخُت والب 6  ٞجي مسخبراث

  مخىؾِ    صًت٫الُٗاصة الصخُت والب% 40  وؿبت ألامغاى اإلاؼمىت مً الخاالث اإلاغيُت

 ي٠ُٗ     صًت٫الُٗاصة الصخُت والب% 30  وؿبت اإلاىاَىحن الخانلحن ٖلى جامحن زام

   ظُض   صًت٫الُٗاصة الصخُت والب 36  ٖضص خاالث الُىاعت اإلادىلت للمؿدكُٟاث

ُاث ٖىض الىالصة ل٩ل     ظُض  0 صًت٫الُٗاصة الصخُت والب 0 خالت1000 وؿبت الٞى

 ي٠ُٗ    2 صًت٫الُٗاصة الصخُت والب 0  ؾاٖت24 ٖضص مغا٦ؼ الُىاعت صوام 

   ظُض   صًت٫الُٗاصة الصخُت والب 450 .وو٧الت  (ٖمل) ٖضص الخانلحن ٖلى جامحن بؾغاثُلي 

 ي٠ُٗ    6 صًت٫الُٗاصة الصخُت والب 6 شخو مً الؿ٩ان1000 ٖضص الٗاملحن بال٣ُإ الهخي ل٩ل 

غ الخضمت الصخُت ًىمُا  ي٠ُٗ    24 صًت٫الُٗاصة الصخُت والب 6  ٖضص ؾاٖاث جٞى

غ والىالصة  ي٠ُٗ    1 صًت٫الُٗاصة الصخُت والب 0  ٖضص مغا٦ؼ الخهٍى

اًت ألاولُت لؤلَٟا٫ وألامهاث في ٞترة الخمل وبٗض الىالصة  مً ٧ل   وؿبت جل٣ي الٖغ

  ؤم1000

  مخىؾِ  % 100 صًت٫الُٗاصة الصخُت والب% 60

ُت بمىيٕى الصخت ؤلاهجابُت    مخىؾِ   24 صًت٫الُٗاصة الصخُت والب 12  ٖضص وعقاث الخٖى

 .ؤَم اإلااقغاث الىنُٟت خى٫ ٢ُإ الصخت في بلضة جٟىح: (28)الجضو٫ ع٢م 

في)اإلااؼش   اإلافذس (ـو
 الخقُُم

 ي٠ُٗ  مخىؾِ  ظُض 

   ظُض  صًت٫الُٗاصة الصخُت والب .الىعي والش٣اٞت الصخُت لضي الؿ٩ان

   ظُض  صًت٫الُٗاصة الصخُت والب .مؿخىي الىٓاٞت الصخُت في اإلاضاعؽ

  مخىؾِ   صًت٫الُٗاصة الصخُت والب .ازغ الخالت اإلااصًت في الٗالط

 ي٠ُٗ    صًت٫الُٗاصة الصخُت والب .َبُٗت الخضماث اإلا٣ضمت 

باء في الُٗاصاث اإلاىظىصة ُت الخضماث وؤصاء ألَا   مخىؾِ   صًت٫الُٗاصة الصخُت والب .هٖى

ُت في خاالث ألامغاى اإلاٗضًت   مخىؾِ   صًت٫الُٗاصة الصخُت والب .خمالث الخٖى

  مخىؾِ   صًت٫الُٗاصة الصخُت والب  . بغامج ال٨ك٠ اإلاب٨غ ًٖ ألامغاى اليؿاثُت

  مخىؾِ   صًت٫الُٗاصة الصخُت والب . بغامج اإلاؿاٖضة ألصخاب ألامغاى اإلاؼمىت

ان الشضي ٖىض اليؿاء   مخىؾِ   صًت٫الُٗاصة الصخُت والب .الٟدو اإلاب٨غ لؿَغ

  مخىؾِ   صًت٫الُٗاصة الصخُت والب  . الىعي اإلاىظىص لضي اإلاغا٣َحن

  مخىؾِ   صًت٫الُٗاصة الصخُت والب . ج٩لٟت جل٣ي الٗالط في وخضاث الخضماث الصخُت اإلاىظىصة
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  ي انزراعتشخيص واقغ انقطبع: اجلزء اخلبيش

في ْل الىي٘ الؿُاسخي والا٢خهاصي والاظخماعي الخالي لبلضة جٟىح، ال ًم٨ً جهيُٟها بإنها ػعاُٖت خُض ٌٗخمض 

٤ اإلاىخجاث الؼعاُٖت والثروة  ٖضص ٢لُل مً ألاؾغ ٣ِٞ ٖلى َظا ال٣ُإ ٦مهضع صزل عثِسخي لهم مً زال٫ حؿٍى

غجبِ  الخُىاهُت، ؤما باقي ألاؾغ التي حٗمل في الؼعاٖت ٞهي حؿخسضمها بٛغى الاؾتهال٥ اإلاجزلي والا٦خٟاء الظاحي، ٍو

خي ل٣ُإ الؼعاٖت واؾخسضاماجه ٖبر الؿىحن باإلياٞت بلى ؤَم زهاثو الؼعاٖت  َظا الىا٢٘ بالخُىع الخاٍع

غة   .الىباجُت والثروة الخُىاهُت ومىاعصَما اإلاخٞى

 .خلفُت عً الضساعت في جفىح  .1

وعبما ٚاًت في ألاَمُت لضي اإلاهخمحن في الخسُُِ اإلاجخمعي إلاؿخ٣بل " مشحرة لالَخمام"قهض ٢ُإ الؼعاٖت حُٛحراث 

ً، ٞمىظ هه٠ ال٣غن اإلااضخي،  البلضة خُض اعجبُذ الخُٛحراث بالىي٘ الؿُاسخي والا٢خهاصي ٖلى هُا١ الَى

خماص ٖلحها ٦مهضع للضزل ًتراظ٘ ٧1948اهذ الؼعاٖت اإلاهضع الغثِسخي للضزل ألاؾغي، ول٨ً بٗض ٖام  م، ازظ الٖا

 ٞكِئا، َظا و٢ض اػصاصث ْاَغة جغ٥ الؿ٩ان ألعايحهم الؼعاُٖت بٗض ؤن بضؤث اإلادانُل ؤلاؾغاثُلُت، مشل 
ً
قِئا

.  ال٣مذ والظعة، والكٗحر، حٛؼو البلضة والبلضاث  اإلاجاوعة

 ؤصي َظا الىي٘، بكتى م٩ىهاجه، بلى جدى٫ ظؼء ٦بحر مً الٟالخحن بلى ٖما٫ في بؾغاثُل وب٣ي الخا٫ ٦ظل٪ ختى 

جُا بخُب٤ُ ؾُاؾت اؾدبضا٫ الٗمالت 2000ٖام  ىض اهُال٢ت اهخٟايت ألا٢صخى الشاهُت، بضؤث بؾغاثُل جضٍع م، ٖو

غى ٢ُىص ناعمت ٖلى صزى٫ الٗمالت الٟلؿُُيُت بلى بؾغاثُل، وبهظا ؤيخى  الٟلؿُُيُت بٗمالت ؤظىبُت ٞو

م ببىاء ظضاع الٟهل الٗىهغي 2003الٗضًض مً َاالء الٗما٫ ٖاَلحن ًٖ الٗمل، في اإلا٣ابل بضؤث بؾغاثُل ٖام 

 
ً
.  مؿخىلُت ٖلى ظؼء ٦بحر مً ألاعاضخي، وب٣ي الخضَىع في اؾدشماع ألاعاضخي الؼعاُٖت مؿخمغا

ً واػصًاص مٗضالث البُالت بحن نٟىٝ الٗاملحن ُٞه بك٩ل   وفي ْل جغصي ألاويإ الا٢خهاصًت ٖلى هُا١ الَى

ٖام، وبحن ؤولئ٪ الظًً ٌٗخمضون ٖلى الٗمل في بؾغاثُل بك٩ل زام، عظٗذ الؼعاٖت، مغة ؤزغي، إلاً ًمخل٪ 

٢ُٗت ؤعى ؤو بم٣ضوعٍ الٗمل في َظا ال٣ُإ، ٦مهضع للضزل ألاؾغي، ول٨ً ًب٣ى ٖضص ألاؾغ التي حٗخمض ٖلى 

. الؼعاٖت ٢لُل ظضا

 .معاخاث ألاساض ي الضساعُت وؤهىاع اإلاداـُل وؤهم الخبراث اإلادلُت: الضساعت الىباجُت.  1.1

 ٌٗخبر الخىٕى في ال٣ُإ الؼعاعي بك٣ُت الىباحي والخُىاوي وعاٞضٍ ألاؾاسخي اإلاُاٍ مً ؤَم اإلاىاعص الُبُُٗت طاث 

غ صعاؾت وجدلُل الؾخٗما٫ ألاعاضخي لبلضٍ جٟىح، م٘  دىاو٫ الخ٣ٍغ الٗال٢ت اإلاباقغة م٘ الا٢خهاص والاؾدشماع، ٍو

ت ل٣ُإ  التر٦حز ٖلى الاؾخٗما٫ الؼعاعي لؤلعى والخغوط بيخاثج جدلُلُه وي٘ زُه جدمل البضاثل والخلى٫ الجظٍع

                                           
٤ الٗمل   اللجىت الؼعاُٖت بغثاؾت  مدمض مدمىص مدمض الهغاًغة وظمُٗت جٟىح الؼعاُٖت،  ٍغ اص اخمض الُغصة : ٞو  قاَغ مدمض خؿان زماٌؿه وألاؾخاطالٟذ ٍػ

اءألاؾخاط،والؿُض ًىؾ٠ مدمض بضوي الُغصة ، م مىسخى مدمض مىسخى الُغصٍ،ٞو   زماٌؿت، لُىا ؤ٦غم مدمض مىسخى الُغصة ٖبض ال٨ٍغ
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غ ٣ًىم ٖلى بل٣اء الًىء ٖلى ألاَمُت ل٣ُإ الؼعاٖت في البلضة وؤَمُخه في بىاء  .الؼعاٖت في البلضة وملخو الخ٣ٍغ

غ ٖلى اإلاىهج الىنٟي والخدلُلي مً زال٫ هخاثج البدض اإلاُضاوي الظي ٢امذ به اللجان  الا٢خهاص وؾحر٦ؼ الخ٣ٍغ

 َى الظي ظٗل ل٨م ألاعى طلى): الخسههُت، ومً زالله جم بل٣اء الًىء ٖلى الىا٢٘ الؼعاعي بك٣ُت، ٢ا٫ حٗالى
ً
 ال

ظٍ صالله ٖلى حٗضص الاؾخسضاماث لؤلعى و٦ُُٟه اؾخٛاللها. (ٞامكىا في مىا٦بها و٧لىا مً عػ٢ه والُه اليكىع  . َو

بن بلضٍ جٟىح حٗخبر مً البلضاث الؼعاُٖت اإلاكهىعة ول٨ً حٗغى َظا ال٣ُإ في آلاوهت ألازحرة ألنابه مباقٍغ ؤصث 

بلى جغاظ٘ َظا ال٣ُإ صون اإلاٗضالث الُبُُٗت وطل٪ ألؾباب مخٗضصة م٘ الٗلم ؤن ؤعاضخي جٟىح جمخاػ بدىٕى في 

، لضي صاثغة ؤلاخهاء  ٘ ؤلاهخاط للمدانُل، وخؿب حٍٗغ٠ الؼعاٖت واإلاؼإع اإلاىار ومهاصع اإلاُاٍ مما ٌؿاَم في ٞع

الٟلؿُُيُت واإلاىٓماث الٗاإلاُت ووػاعة الؼعاٖت، َى الخاثؼ واإلاال٪ للثروة الخُىاهُت، وجبلٜ مؿاخه ألاعاضخي 

 :الؼعاُٖت في البلضة ما ًلي

. صوهم 20300اإلاؿاخت ال٩لُت للبلضة  .1

. صوهم 2126مؿاخه ؤعاضخي ظمغ وعٍ  .2

. ٦م مغب1٘اإلاسُِ اله٨ُلي ال٣ضًم  .3

. م مغب٘ خؿب لىاثذ الخسمحن6789الخىؾٗت الجضًضة للبلضة  .4

. صوهم14000 ألاعصهُتاإلاؿاخت  زاعط خضوص البلضًت خؿب لىاثذ الخىػَ٘  .5

والظي ًبحن مؿاخاث ألاعاضخي خؿب َبُٗت الاؾخسضام  (31)    ٞال بض ؤن ه٠٣ في البضاًت وخؿب الجضو٫ ع٢م 

اث (6)والك٩ل ع٢م     والظي ًٓهغ جىػَ٘ ألاعاضخي خؿب الاؾخسضام وهٕى اإلاؼعٖو

 .جىػَ٘ ألاعاضخي في بلضة جٟىح خؿب َبُٗت الاؾخسضام ( 29 )الجضو٫ 

ت  %21 مؿاخت ألاعاضخي الهالخت للؼعاٖت والٛحر اإلاؼعٖو

 %2 .مؿاخت الٛاباث الخغظُت

 % 41 مؿاخت اإلاغاعي

 %1  الؼعاٖت اإلاغوٍتؤألعاضخيمؿاخت 

 %19 مؿاخت ؤعاضخي الؼعاٖت البٗلُت والٗلُٟت

ت، نىاُٖت، الخ)مؿاخاث ؤزغي   %16 (ؾ٨ىُت، ججاٍع

 %100 اإلاجمىع

(. اإلاعاخت بالذوهم)ًٍهش جىصَع ألاساض ي خعب وبُعت الاظخخذام  (4)الؽكل 

 

                                           
  الؼعاُٖت لجىىب الخلُلؤلاؾتراجُجُت   الخُت 

مساحة
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الصالحة
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ماظعت الهُذسولجحن : )لٍُهش جىصَع ألاساض ي الضساعُت خعب هىع الضساعت  مفذس البُاهاث (4)الؽكل 

 (وؤلاػازت الضساعُت وسجالث البلذًت

 

 صوهم، ؤعاضخي ػعاُٖت ٦ما َى مىضر في 3372 صوهم، مجها 20300حك٩ل اإلاؿاخت ال٩لُت لؤلعاضخي في البلضة 

الجضو٫ ؤٖالٍ، و ًىضر الجضو٫ ؤًًا بإن َىال٪ ؤعاضخي ػعاُٖت ول٨جها ٚحر مؿخٛلت بؿبب ٖضم ٢ضعة ؤَالي البلضة 

حر اإلادانُل مً اظل ػعاٖت واؾخهالح جل٪ ألاعاضخي ومً هاخُت ؤزغي جبلٜ مؿاخت ألاعاضخي الؼعاُٖت ٚحر  ٖلى جٞى

وال ًخم ػعاٖتها بؿبب ه٣و اإلاىاعص اإلااثُت في اإلاى٣ُت، وؾُُغة الاخخال٫ ؤلاؾغاثُلي ٖلى % 21اإلاؿخٛلت خىالي 

غ َغ١  ضم جٞى ت، ٖو ُت مً زال٫ خٟغ آلاباع الاعجىاٍػ ضم الؿماح باؾخٛال٫ اإلاُاٍ الجٞى ا، ٖو مٗٓم مهاصَع

بُٗت اإلاىا٤َ الجبلُت اإلاىدضعة  مً هاخُت ؤزغي، َىال٪ بٌٗ الخضاث٤ . ػعاُٖت، ووؿبت الصخىع الٗالُت َو

 َظا وال جخٗضي مؿاخت .اإلاجزلُت حؿخسضمها ألاؾغ لال٦خٟاء الظاحي ٣ِٞ وحٗخجي بها بك٩ل ٖام عبت البِذ

. مً مؿاخت ألاعاضخي الؼعاُٖت% 1الؼعاٖاث اإلاغوٍت الـ

خىن مً ؤَم اإلادانُل الؼعاُٖت ومهاصع  ٗخبر الٍؼ حٗخبر الؼعاٖت مىؾمُت في البلضة وحٗخمض ٖلى مُاٍ ألامُاع، َو

مً ألاعاضخي ال٣ابلت للؼعاٖت، بياٞت بلى طل٪ ًخم ػعاٖت الخبىب والخًغواث % 29الثروة في البلضة  مك٨ال 

بكتى ؤهىاٖها، مشل الٗىب و الخٟاح ،وال٣مذ، الكٗحر، الٗضؽ، الٟى٫،البهل، اللىػ، الخحن،  وحؿخسضم بك٩ل 

.  ٖام، لٛغى الا٦خٟاء الظاحي لؤلؾغة التي ج٣ىم بؼعاٖتها

ت الخ٣لُضًت التي جغجبِ  غة لضي ؾ٩ان البلضة هي مجمل وجغا٦ماث اإلاٗٞغ مً ؤَم الخبراث واإلاٗاٝع الؼعاُٖت اإلاخٞى

٤ الخبرة وهظ٦غ مجها الخغازت وج٣لُم ألاشجاع  بالخىمُت الؼعاُٖت والتي ا٦دؿبذ ٖبر الؼمً ومً ألاظضاص ًٖ ٍَغ

ًجب . َظا وحٗخبر ٞئت ٦باع الؿً مً ؤَم الٟئاث التي ًخم الغظٕى بلحها في الاؾدكاعاث الؼعاُٖت. وػعاٖت اإلادانُل

خىن وظم٘ اإلادانُل خُض  ٟا٫ صوع َام في الؼعاٖت وال ؾُما في ٠ُ٢ الٍؼ ه َىا ؤًًا، بإن للمغؤة وألَا الخىٍى

ٌكتر٥ في الٗمل الؼعاعي ٧ل مً الغظا٫ واليؿاء وألابىاء ؤًًا، وهالخٔ بإن اإلاغؤة الٗاملت في الؼعاٖت ج٣ىم 

.   بمهامها اإلاخٗل٣ت بالٗىاًت باألوالص والبِذ ؤًًا بياٞت بلى مهامها في الٗمل الؼعاعي

اٚلب اإلاىا٤َ وألاعاضخي الؼعاُٖت في البلضة مىنىلت بُغ١ ػعاُٖت،  ول٨جها ؤما باليؿبت للُغ١ الؼعاُٖت، ٞةن 

م مً  ت ومً الهٗب ونىلها مً ٢بل آلالُاث الؼعاُٖت الش٣ُلت، وبالٚغ  وصخٍغ
ً
بداظت بلى جإَُل ٧ىنها ي٣ُت ظضا

                                           
٤ الخسُُِ  ٍغ اث اإلاغ٦ؼة ٞو  ألاؾاسخي   بىاء ٖلى مالخٓاث اإلاكاع٦حن في اإلاجمٖى

خضراوات

3%

ومحاصيلحبوب

حقلية

ولوزياتفاكهة59%

8%

زيتون

29%

حمضيات

1%
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 56صفحة 

حن ٌٗاعيىن طل٪ بؿبب زؿاعتهم لجؼء مً ؤعايحهم مما ًاصي بلى ٢لت الخهى٫ ٖلى اإلاىا٣ٞت  طل٪ بال ؤن اإلاؼاٖع

حن ٘ جإَُل الُغ١ لٗضم اإلاىا٣ٞت الخُُت مً ٢بل اإلاؼاٖع .  ٖلى مكاَع

هٓغا لٗضم اهسغاٍ الجؼء ألا٦بر مً ؾ٩ان البلضة  في الٗمل الؼعاعي واٖخماص الجؼء ألازغ مً الٗاملحن في و

غة ٖلى مؿخىي البلضة،  ًخم  الؼعاٖت ٖلى الٗمل الُضوي الخغفي، ٞةن اإلاٗضاث واإلاؿخلؼماث الؼعاُٖت ٚحر مخٞى

خماص بك٩ل ؤؾاسخي ٖلى الضواب في الخغازت بإظغة  غ ٣ِٞ جغا٦خىع واخض  بإظغة 200الٖا خٞى  ق٩ُل في الُىم ٍو

حن ٌٗاهىن مً 100 اث اإلاغ٦ؼة بإن اإلاؼاٖع  ق٩ُل في الؿاٖت، ومً هاخُت ؤزغي ٖبر بٌٗ اإلاكاع٦حن في اإلاجمٖى

ُت ال ؾُما في ْل ج٩لٟتها الٗالُت  .  ( ق٩ُل ل٩ل ٦ِـ ؾماص140 -75)ه٣و في ألاؾمضة الىٖى

 .الثروة الخُىاهُت 2.1

بن الخُٛحراث التي عا٣ٞذ ٢ُإ الؼعاٖت في البلضة مً خُض ٖمل الؿ٩ان ُٞه ًىُب٤ ؤًًا ٖلى جغبُت الثروة 

٘ ا٢خهاصًت ظضًضة مجها جغبُت الضواظً وزانت  الخُىاهُت، خُض ْهغث في الؿىىاث ال٣لُلت اإلاايُت مكاَع

ضص والالخمت مجها خُض بلٜ ما ًغبى في البلضة  مً الضظاط الالخم ما ٌٗاص٫ زالر  بك٩ل ٖام، ٖو
ً
ا ن ؤل٠ َحر ؾىٍى

. ألاؾغ التي حٗخمض ٖلى الثروة الخُىاهُت ٦مهضع صزل عثِسخي لها مدضوص

 .اإلاازشاث الاًجابُت في قىاع الضساعت .2

:- مً ؤَم اإلاازغاث الاًجابُت التي جمخل٨ها بلضة جٟىح ُٞما ًخٗل٤ بال٣ُإ هي ما ًلي 

 ش معاخت كبحرة مً ألاساض ي الضساعُت
ّ
 صوهم، مجها 20300 و حك٩ل اإلاؿاخت ال٩لُت لؤلعاضخي في البلضة :جىف

 صوهم، ؤعاضخي ػعاُٖت ٦ما َى مىضر في الجضو٫ ؤٖالٍ، و ًىضر الجضو٫ ؤًًا بإن َىال٪ ؤعاضخي 3372

حر اإلادانُل مً اظل ػعاٖت واؾخهالح  ػعاُٖت ول٨جها ٚحر مؿخٛلت بؿبب ٖضم ٢ضعة ؤَالي البلضة ٖلى جٞى

 .جل٪ ألاعاضخي

 ش ألاًذي العاملت اإلااهشة في الضساعت
ّ
ظحن وخملت الكهاصاث والٗاملحن في اإلااؾؿاث يوهي مً الخغ :جىف

ازت الؼعاُٖتاطاث الٗال٢ت ٧ىػ  ج وؤلٚا اث اإلاسخلٟت، واإلااؾؿاث الخانت ٦مٗهض ؤٍع  .عة الؼعاٖت واإلاضًٍغ

 حن اؾُاؽ  :جىفش مفذس مائي جُذ حن الؿذ ٖو حن البؿخان ٖو حن الهٗبُت ٖو ٦ٗحن ماء اإلاٗمىصًت ٖو

حن الُا٢ت حن الخِىت ٖو حن الضالُت ٖو حن ال٣ىمت ٖو حن بئر اإلاالر والبهت ٖو  ٖو

 ًم٨ً جٟٗلحها وعٞضَا باإلم٩اهُاث ختى جخم٨ً مً ج٣ضًم :وجىد جمعُت حعاوهُت صساعُت في البلذة  

حن  .الخضماث والدؿهُالث للمؼاٖع

 ع الضساعُت ىُت  :جشخُب مً اإلاجخمع اإلادلي باإلاؽاَس ٦ظل٪ وظىص ماهدحن صولُحن مهخمحن، والؿلُت الَى

 .٧ىػاعة الؼعاٖت

 وؤصخاب ال٨ٟاءاث الٗلمُت والظًً ٌٗملىن لضي ال٣ُإ الخام :وجىد عذد مً الخشجحن اإلاخخفحن. 
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 .ملخق بإهم اإلاازشاث العلبُت ومؽاكل القىاع الضساعي 3.5

حن وؤًٖاء اإلاجلـ البلضي  ٤ الٗمل بدىُٓمها م٘ مؼاٖع اث اإلاغ٦ؼة واإلا٣ابالث التي ٢ام ٍٞغ بىاء ٖلى هخاثج اإلاجمٖى

ئاث مسخلٟت مً اإلاىاَىحن، ًم٨ً الاؾخيخاط بإن اإلاك٩لت الغثِؿُت التي ٌٗاوي مجها ٢ُإ الؼعاٖت جخمدىع في  ٞو

٨مً الؿبب الغثِسخي في جضوي مؿخىي البيُت الؼعاُٖت و٢لت ".  جذوي معخىي البيُت الضساعُت وبهخاجُت ألاساض ي" ٍو

ضث اإلاى٣ُت زؿاثغ ا٢خهاصًت ٦بحرة في  بهخاظُت ألاعاضخي الؼعاُٖت، وهدُجت للمك٨الث اإلااثُت التي حٗاهحها البلضة ج٨ّبِ

 والخُىاهُت، مجها اه٣ُإ اإلاُاٍ واعجٟإ ٧لٟت اإلاُاٍ الؼعاُٖت خا٫ صون ػعاٖت آالٝ اإلادانُل
ً
الضوهماث  الؼعاُٖت

ت الؼعاٖت، وؤلاعقاص  حن مً ٢بل مضًٍغ ت، ومدضوصًت وي٠ٗ البرامج التي حؿتهضٝ اإلاؼاٖع باإلادانُل الؿىٍى

 .البُُغي 

حر خضًشت  خماص الؼعاٖت والتربُت الخُىاهُت في جٟىح ٖلى َغ١ بضاثُت ٚو  وه٣و اإلاٗضاث ،(جقلُذًت )ؤصي اٖل

غتها،  ضم  ٞو  مما هجم ٖىه ،(مع العلم اهه ال ًخىفش في جفىح ظىي جشاكخىس صساعي وخُذ)وألاصواث اإلاؿخسضمت ٖو

ٖؼوٝ ٖضص مً اإلاىاَىحن ؤصخاب عؤؽ اإلاا٫ ًٖ الاؾدشماع في ال٣ُإ الؼعاعي والخُىاوي، ولٗضم وظىص جإمحن 

بىاء )وؤؾىا١ للمىخجاث الؼعاُٖت وال٣ضعة ٖلى مىاٞؿت اإلاىخج ؤلاؾغاثُلي واإلاؿخىعص، وؤمام الؼخ٠ الٗمغاوي

 (اإلاداجش)والهىاعي  (اإلاؿا٦ً
ً
ت مما ًازغ ؾلبا بُٗت ألاعاضخي الجبلُت والصخٍغ  .  وجٟخذ اإلال٨ُاث، َو

ال٢اث والخهاع ؤصًا بلى جغاظ٘ ٦بحر في َظا اإلاىخج الىباحي والخُىاوي، مما ؾاَم في اعجٟإ ألاؾٗاع  و٦ظل٪ ألٚا

م وظىص مهاصع ماثُت َبُٗت ومؿاخاث ؤعاٍى ظُضة نالخت للؼعاٖت،  حن ًٖ َظٍ اإلاهىت، ٚع ؼوٝ بٌٗ اإلاؼاٖع ٖو

الٗاملت ووظىص ماؾؿاث تهخم وجضٖم َظا ال٣ُإ، وججضع ي وؤما٦ً إل٢امت الخٓاثغ لتربُت اإلاىاشخي، ووٞغة ألاًض

ؤلاقاعة اهه ال ًىظض في بلضة جٟىح  ماؾؿاث ؤلاعقاص الؼعاعي والبُُغة، باؾخصىاء ظمُٗت جٟىح الخٗاوهُت الؼعاُٖت 

حن (٢ُإ زام)ومدالن لئلعقاص  ت للمؼاٖع . ٣ًضمان اإلاؿاٖضة وؤلاعقاص واإلاىاص الؼعاُٖت والبٍُُغ

حن بلى ؤعايحهم وخاظت ألاعاضخي  غ َغ١ ػعاُٖت حؿهل ونى٫ اإلاؼاٖع ؤما ألاؾباب ألازغي ٞخخمدىع في ٖضم جٞى

غ مؿخلؼماث ػعاُٖت ومٗضاث الػمت الزخهاع الى٢ذ والجهض بضال مً اؾخسضام  ضم جٞى اإلاخب٣ُت بلى الاؾخهالح ٖو

ُه  غ لهم بعقاصاث وزضماث ػاٖع الضواب، والاٞخ٣اع بلى ماؾؿاث ؤَلُت وخ٩ىمُت صاٖمت ل٣ُإ الؼعاٖت وجٞى

و٦ظل٪ الاؾخسضام الؿحئ لبٌٗ ألاعاضخي الؼعاُٖت مجها الؼعاٖت اإلا٨شٟت، والؼعاٖت اإلاخىانلت لؤلعى الهامكُت، 

حن البظوع اإلادؿىت لئلهخاط الؼعاعي الىباحي مما ًدض  ٌؿاَم في جضَىع ألاعاضخي الؼعاُٖت، َظا وال ٌؿخسضم اإلاؼاٖع

ُت ؤلاهخاط   .مً هٖى
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 ؤَم اإلااقغاث الغ٢مُت خى٫ ٢ُإ الؼعاٖت في بلضة جٟىح: (30)الجضو٫ ع٢م 

 

 ؤهم اإلااؼشاث الىـفُت خىل قىاع الضساعت في بلذة جفىح: (31)الجذول سقم 

 

 

 اإلافذس القُمت (سقمي)اإلااؼش 
القُمت 

 القُاظُت

 الخقُُم

 لعُف  مخىظي  جُذ 

حن هباحي     مخىؾِ   7000البلضًت  3500  .ٖضص اإلاؼاٖع

حن خُىاوي  ي٠ُٗ    %15 البلضًت %5 .ٖضص اإلاؼاٖع

 ي٠ُٗ    %60البلضًت  %20  .مؿاخت ألاعاضخي الؼعاُٖت 

 ي٠ُٗ     1350ًَ البلضًت  ًَ 450  .٦مُت الٟىا٦ه اإلاىخجت بالًُ 

 ي٠ُٗ     ًَ 135 البلضًت ًَ  45  .٦مُت الخًغواث اإلاىخجت بالًُ 

 ي٠ُٗ     بِذ350 البلضًت 22  .ٖضص بُىث البالؾد٨ُُت 

كذ    ي٠ُٗ     بِذ50 البلضًت 0  .ٖضص بُىث الَغ

 ي٠ُٗ    120 البلضًت 20  .ٖضص مؼإع الضواظً 

  مخىؾِ    البلضًت  ملم 465  .م٫م/اإلاٗض٫ الؿىىي إلاُاٍ ألامُاع 

   ظُض  البلضًت  11  .ٖضص ُٖىن  اإلاُاٍ في البلضة الغثِؿُت

   ظُض  البلضًت  30  .بٗاث اإلاُاٍ في البلضةنٖضص  

  مخىؾِ    البلضًت ق٩ُل 12  .ؾٗغ ٧ىب اإلاُاٍ لالؾخسضام الؼعاُٖت 

ىام      10 البلضًت 3  .ٖضص مؼإع ألاب٣اع وألٚا

حن في الؿىت  ب للمؼاٖع  ي٠ُٗ    24 البلضًت 2  .ٖضص صوعاث الخضٍع

 ي٠ُٗ    50 البلضًت 1  .ٖضص اإلاٗضاث الؼعاُٖت اإلاىظىصة في البلضة 

ت  ي٠ُٗ    صوهم5000 البلضًت صوهم5000 .مؿاخت ألاعاضخي الهالخت للؼعاٖت والٛحر اإلاؼعٖو

   ظُض ظضا  - البلضًت صوهم600 .مؿاخت الٛاباث الخغظُت

   ظُض ظضا  - البلضًت صوهم2500 .مؿاخت اإلاغاعي

  مخىؾِ     صوهم2019 .مؿاخت ألاعاضخي الؼعاٖت اإلاغوٍت ٖلى الكُٕى

  مخىؾِ     صوهم2019 .مؿاخت ألاعاضخي الؼعاٖت البٗلُت والٗلُٟت ٖلى الكُٕى

في)اإلااؼش   اإلافذس (ـو
 الخقُُم

 لعُف  مخىظي  جُذ 

حن    ي٠ُٗ    ٖاوهُت الؼعاُٖت ثالبلضًت والجمُٗت ا٫  .زبراث  للمؼاٖع

غة للؼعاٖت     ي٠ُٗ     ٖاوهُت الؼعاُٖتثالبلضًت والجمُٗت ا٫ .٦ٟاًت اإلاُاٍ اإلاخٞى

 ي٠ُٗ     ٖاوهُت الؼعاُٖتثالبلضًت والجمُٗت ا٫ . اؾخسضام ؤؾالُب ػعاُٖت خضًشت

حن في خاالث الُىاعت   ي٠ُٗ    ٖاوهُت الؼعاُٖتثالبلضًت والجمُٗت ا٫ .صٖم اإلاؼاٖع

 ي٠ُٗ    ٖاوهُت الؼعاُٖتثالبلضًت والجمُٗت ا٫ .ؤؾالُب الؼعاٖت

 ي٠ُٗ    ٖاوهُت الؼعاُٖتثالبلضًت والجمُٗت ا٫ .ؤلاعقاص الؼعاعي والبُُغي 

  مخىؾِ   ٖاوهُت الؼعاُٖتثالبلضًت والجمُٗت ا٫ .اَخمام اإلاىاَىحن بالؼعاٖت

  مخىؾِ   ٖاوهُت الؼعاُٖتثالبلضًت والجمُٗت ا٫ .وؿبت ؾ٣ٍى ألامُاع

ت الؼعاٖت   مخىؾِ   ٖاوهُت الؼعاُٖتثالبلضًت والجمُٗت ا٫ .الخضماث اإلا٣ضمت مً مضًٍغ

حن   مخىؾِ   ٖاوهُت الؼعاُٖتثالبلضًت والجمُٗت ا٫ .جإزحر الجضاع ٖلى اإلاؼاٖع
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 انثقبفت وانريبضت تشخيص واقغ : اجلزء انضبدس

الش٣اٞت  ؤؾلىب الخُاة اإلاجخمعي ؾىاء مً هاخُت ألا٩ٞاع وال٣ُم والٗاصاث والخ٣الُض ؤو مً خُض وؾاثل جدضص 

ؤلاهخاط والخٗامل وألاهٓمت الؿُاؾُت والاظخماُٖت، ووا٢٘ الش٣اٞت في جٟىح ال ًىٟهل بدا٫ مً ألاخىا٫ ًٖ 

ْغوٝ الخهاع الا٢خهاصي الضولي الظي ًماعؽ ٖلى الكٗب الٟلؿُُجي،  ، ٟٞي الىا٢٘ الش٣افي الٟلؿُُجي الٗام

التي جمغ بها الخالت الٟلؿُُيُت،  ؤلاؾغاثُلي الُىمي ٖلى ألاعى وؤلاوؿان ، والٓغوٝ اإلا٣ٗضة وفي ْل الٗضوان

ٌٗخبر الٗامل الغثِـ في جىن٠ُ ؤًت ؤػمت جمغ بها  و٦ظل٪ الٓغوٝ اإلاالػمت لهظٍ الخالت بؿبب ب٣اء الاخخال٫ الظي

الٓلم للش٣اٞت ؤن هٓل هسٟي خالت وا٢ٗىا الش٣افي الظي جماعؽ ٖلُه  الخالت الٟلؿُُيُت وبيؿب مخٟاوجت، ومً

الش٣اُٞت ختى هخم٨ً  ز٣ُلت وال ًمل٪ ؤصواث في مىاظهتها، ال بض لىا في البضاًت مً جىن٠ُ الخالت يٛىٍ

لخس٠ُٟ آالمها وعٞضَا بإؾباب اإلاىاٖت والهمىص والب٣اء  مجخمٗحن مً حصخُهها ومً زم ا٢تراح الخلى٫ اإلام٨ىت

. والُٗاء وؤلابضإ

اضخي الىظه اإلاكغ١ ألًت ؤمت ووظهها الخًاعي، ومً زالله ًم٨ً الخٗٝغ ٖلى خًاعة و ٌٗض الجاهب الٍغ

ت الىؾاثل التي حؿخسضمها جل٪ اإلاجخمٗاث في مىاظهت و٢ذ الٟغاٙ، وال ًسٟى ٖلى ؤخض جل٪  اإلاجخمٗاث بمٗٞغ

ايُت الؿاثضة في طل٪ اإلاجخم٘، خُض  اث اإلاكاع٦ت في ألاوكُت الٍغ الٗال٢ت الىز٣ُت بحن ز٣اٞت اإلاجخم٘ ومؿخٍى

ايت ٖىىان ألامم  اضخي في اإلاداٞل الغؾمُت، وال هبالٜ بطا ٢لىا بإنَّ الٍغ حكتهغ ٦شحر مً البلضان بدًىعَا الٍغ

ت التي تهضٝ بلى بٖضاص الٟغص للخ٠ُ٨ م٘ خُاجه   .اإلاخدًغة اضخي مً ؤَم ألاوكُت التربٍى ٌٗض اليكاٍ الٍغ

ايُت ظاءث   مً َظٍ ألاَمُت لؤلوكُت الٍغ
ً
ا، اهُال٢ا ًُ ا واظخماٖ ًُ ا وهٟؿ ًُ ٣ل ا ٖو ًُ ومجخمٗه مً زال٫ جىمُخه بضه

اضخي، وصعاؾت اإلاُُٗاث وه٣اٍ ال٣ىة ومداولت جضُٖمها ، عئٍدىا في بلضة جٟىح وزُخىا لدصخُو الىا٢٘ الٍغ

اضخي في بلضة جٟىح ٢غاءة ها٢ضة مخإهُت،  وه٣اٍ ال٠ًٗ ومداولت ججاوػَا والخٛلب ٖلحها، وبٗض ٢غاءجىا للىا٢٘ الٍغ

اضخي صلُلىا ُت قٗاعها والخُىع والغقي باإلاؿخىي الٍغ . واإلاىيٖى

الت في البلذة  .1   اإلااظعاث اإلادلُت القاعذًت التي حعنى بدىمُت قىاع الثقافت والٍش

اضخي في البلضة  اًت البؿُُت وا٫يمً بَاع حٗمل الٗضًض مً اإلااؾؿاث في ال٣ُإ الش٣افي والٍغ واػهاث المٖع

ت  ايت في بلضة جٟىح حٗمل ظمُ٘ َظٍ اإلاغا٦ؼ واإلااؾؿاث بةم٩اهاث بكٍغ الًئُلت اإلاسههت ل٣ُاعي الش٣اٞت والٍغ

، ٞةن ٞٗالُت اإلااؾؿاث  (32)و٦ما َى مىضر في الجضو٫ ع٢م . ومالُت وبيُت جدخُت مخىايٗت ومدضوصة
ً
الخ٣ا

حن ل والضٖم واإلاخُٖى .  جخٟاوث وبك٩ل ٖام حٗخمض ٖلى ٢ضعتها ٖلى ججىُض الخمٍى

وجسخل٠ صعظت اؾخسضام والاهدؿاب بلى اإلاغا٦ؼ واإلااؾؿاث الش٣اُٞت في البلضة، ُٞم٨ً ج٣ُُم صعظت اؾخسضام 

ايُت بمخىؾُت، ؤما الش٣اُٞت مجها ٞهي يُٟٗت، مما ًضلل ٖلى ُٚاب الىعي اإلاجخمعي  اإلاىاَىحن للمغا٦ؼ الٍغ

                                           
ىػي مدمض مدمض الُغصة  ٤ اإلاؿاهض زالض زلُل مدمض َغصة ٞو   ههى مىسخى ِٖسخى اعػ٣ٍاث وألاؾخاطة   اللجىت الش٣اُٞت بغثاؾت ٖلي َالب َلب زماٌؿت والٍٟغ

ايُت بغثاؾُت  اضخي واللجىت الٍغ ت  ولُض مدمض خؿان زماٌؿه، ألاؾخاط   هاصي جٟىح الٍغ ًٍى ٤ٖو  ألاؾخاط الٗمل اإلاؿاهض الؿُض َاَغ اخمض مدمض اعػ٣ٍاث، ٍٞغ

 ٚاػي مدمىص ِٖسخى اعػ٣ٍاث  عاثض مدمض ٖلى الُغصة، والؿُضألاؾخاطٖبض الغخمً ٖلي اعػ٣ٍاث 
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ؾبحن للىىاصي الش٣اُٞت ثباإلياٞت بلى طل٪، ٞةن ٖضص اإلاً. ألَمُت الش٣اٞت وي٠ٗ اَخمام اإلاىاَىحن في َظا اإلاجا٫

ؤصهاٍ، ؤَم اإلااقغاث الغ٢مُت والىنُٟت التي حُٗي  ( 34)والجضو٫ ع٢م  (33)َى يئُل، ٦ما ًىضر الجضو٫ ع٢م 

ايت في بلضة جٟىح ٗت ًٖ وي٘ ٢ُإ الش٣اٞت والٍغ .   ٨ٞغة ؾَغ

ىظض في بلضة جٟىح ما ٣ًاعب  مغا٦ؼ وظمُٗاث ز٣اُٞه وؤهضًت ومغا٤ٞ ج٣ضم الخضماث اإلاسخلٟت في َظا  ( 6 )ٍو

ٟا٫ واليؿاء بك٩ل زام واإلاجخم٘ بك٩ل ٖام   اإلاجا٫ لٟئت الكباب وألَا

  لفئت الؽباب واإلاشؤة في البلذًت جقذم الخذماث اإلاخخلفت التيسافقالمهذًت وألا والثقافُتجمعُاث الساكض والم  (32) الجذول سقم  

الفئاث اإلاعسهذفت  الخذماث اإلاقذمت  فعالُسها   اإلااظعت العذد

 )الكباب 
ً
 (ط٧ىعا وبهازا

اث* ايُت ومباٍع ٟا٫ مً زال٫ ؤوكُت ٍع . جىمُت ٢ضعاث الكباب وألَا

حهُت للؿ٩ان* . الٗمل ٖلى بٌٗ ألاوكُت التٞر

مخىؾِ 

الٟاٖلُت  
1 

هاصي قباب جٟىح 

اضخي  الٍغ

بهار 

ًاء  الجمُٗت اإلاؿخُٟضًً مً *  ُت زضماث ؤًٞل أٖل حر هٖى جٞى

زال٫ الىعي الخىمىي والا٢خهاصي لؤلؾغ ال٣ٟحرة مً زال٫ اإلاغ٦ؼ 

. ؤلاعقاص الىٟسخي لخم٨حن اإلاغؤة  ومٗهض الكغا٦ت اإلاجخمُٗت

٘ جاصي لخل٤ ٞغم ٖمل مجها الٗمل م٣ابل *  حر بغامج ومكاَع جٞى

ازت ال٩ازىل٨ُُت . الٛظاء مً ؤلٚا

ىام مً اإلاغ٦ؼ الٟلؿُُجي لالجها٫ الخىمىي  . وجىػَ٘ ألٚا

٘ حؿاٖض ٖلى جدؿحن الخُاة * حر مكاَع جم٨حن اإلاغؤة مً زال٫ جٞى

. الُىمُت

ه 3 ٚحر ٞاٖلت  ظمُٗاث وؿٍى

 )الكباب 
ً
 (ط٧ىعا وبهازا

الكباب ط٧ىع وبهار 

جىن  والخٍغ

ت  ٟا٫ مً زال٫ ؤوكُت جش٣ُُٟت وجغبٍى جىمُت ٢ضعاث الكباب وألَا

اصي في اإلاجخم٘ والجهىى به ىُت لل٣ُام بالضوع الٍغ . واظخماُٖت ٞو

ٖمل الٗضًض مً الىضواث والضوعاث اإلاغجبُت ب٣ًاًا الكباب *

. ؤما خالُا ٞهى ال ٌٗمل بك٩ل وكِ ٧الؿاب٤ ، وجش٣ُٟهم 

حهُت للؿ٩ان* . الٗمل ٖلى بٌٗ ألاوكُت التٞر

 ٚحر ٞاٖلت
1 

 

ظمُٗت مغ٦ؼ جٟىح 

 

 )الكباب 
ً
 (ط٧ىعا وبهازا

الكباب ط٧ىع وبهار 

ٖمل الٗضًض مً الىضواث والضوعاث اإلاغجبُت ب٣ًاًا الكباب 

وجش٣ُٟهم 

م الىاجخحن * حهُت للؿ٩ان وج٨ٍغ الٗمل ٖلى بٌٗ ألاوكُت التٞر

ت  وجىُٓم ألامؿُاث واإلاؿاب٣اث ألاصبُت والكٍٗغ

ت الٗامت* . صوعاث حٗلُمُت وجسهصخي لُلبت اإلاضاعؽ والشاهٍى

. ج٣ضًم اإلاؿاٖضاث الى٣ضًت لُلبت الجامٗاث*

 1 ٚحر ٞاٖلت
ظمُٗت الخٗلُم 

الٗالي 

ٟا٫ واإلاجخم٘ اإلادلي  ألَا ُه  جٞغ خض٣ًت   1 ٞاٖلت

الكباب واإلاجخم٘ اإلادلي  ايُت مسخلٟت  ؤوكُت ٍع اضخي  1 ٞاٖل ملٗب ٍع

 : وهظ٦غ َىا هبظة ًٖ بٌٗ َظٍ اإلااؾؿاث

 اض ي اض ي ٌٗضُّ  :هادي ؼباب جفىح الٍش  واإلاهخمت باإلاجا٫ هادي ؼباب جفىح الٍش
ً
 اإلااؾؿت اإلاغزهت عؾمُا

اضخي ايت ؾىت فقذ خفل على جشخُق، الٍغ اضخيٌّ ز٣افي اظخماعي . م1992 مً وػاعة الكباب والٍغ ى هاٍص ٍع َو

ت ٞجّي،  ق كشة قذم لجمُع الفئاث العمٍش ق ؤول )ًدخىي الىادي على فٍش  (بشاعم وؤؼبال وهاؼئحن وفٍش

ًم  ب200ٍو اضخي ممحز ٖلى مؿخىي اإلاى٣ُت خُض ٧ان في الهضاعة ٖلى  .  اٖل ٤ ٍع وبغػ في جل٪ الٟترة  ٍٞغ

غ البيُت الخدخُت والضٖم ال٩افي  مؿخىي ألاصاء وال٨ٟاءة، بال اهه ازظ في الاهضزاع في الؿىىاث ألازحرة لٗضم جٞى

اضخي ٧ان ًمشل الجؿم  م مً وظىص هاصي ٍع مً ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلادلي وماؾؿاجه طاث الٗال٢ت، بالٚغ

ايت في البلضة، وججمُض وكاٍ الىاصي   ٖلى الٍغ
ً
اضخي بال اهه ؤنِب بكلل جام في الٟترة الؿاب٣ت ازغ ؾلبا الٍغ
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، مً ؾىت 
ً
با اضخي إلاضة ٖكغ ؾىىاث ج٣ٍغ م، و اؾخٛال٫ اإلاجلـ ال٣غوي إلالٗب جٟىح ال٣ضًم 2009-م1999الٍغ

ت وطل٪ في ٖام 1962والظي جإؾـ في ٖام   1996م، لبىاء مضعؾت بىاث جٟىح الشاهٍى
ً
با . م ج٣ٍغ

 اضخي ختى ٖام  :ملعب جفىح البلذي م خُض جم اٞخخاح ملٗب جٟىح البلضي، 2009 ب٣ُذ جٟىح بضون ملٗب ٍع

وفي الجهت  (م َى٫ 100م ٖغى و60 )بإبٗاص ٢اهىويم، خُض ًخه٠ اإلالٗب بإهه 2009لؿىت / 1/5في 

مخٟغط، وم٩ان مسهو  (1500)جدؿ٘ لٗمل مضعط ًدؿ٘  (م مغب٘ 1200)الجىىبُت مىه ًىظض مؿاخت 

للخضماث، الا اهه ًٟخ٣غ  إلا٩ان للجمهىع ومىا٠٢ للؿُاعاث، خُض ج٩لٟت اؾخ٨ما٫ البيُت الخدخُت ٖلى الىي٘ 

 إلاى٢ٗه الجٛغافي، بال اهه جى٠٢ مكغوٕ اؾخ٨ما٫ وجإَُل اإلالٗب 150الخالي ال ًخجاوػ 
ً
 ؤل٠ صوالع هٓغا

م مً اٞخخاخه ومالثمت ظىاهب اإلالٗب ل٩ُىن  اضخي لىظىص ه٣و في البيُت الخدخُت للملٗب، بالٚغ الٍغ

حر بىِخه الخدخُت بجهض البلضًت  حر بضًل ًٖ مى٢٘ اإلالٗب، وجم جٞى مضعظاث، م٘ ؤلاقاعة اهه ال ًم٨ً جٞى

ىا٥ ؤم٩اهُت للخىؾ٘ مً  اضخي مً زال٫ قغاء ألاعى ٖلى مغاخل ويمها، َو واإلاجخم٘ اإلادلي والىاصي الٍغ

 .ظمُ٘ الجهاث

  م وظمُٗت جٟىح 1996ٌٗض مغ٦ؼ جٟىح للش٣اٞت والٟىىن والظي جإؾـ ٖام  :مشكض جفىح للثقافت والفىىن

م مً اإلااؾؿاث طاث الٗال٢اث التي حٗجى بالجاهب الش٣افي والٟجي 2003للخٗلُم الٗلي والتي جإؾؿذ الٗام 

لت في  ا٢اث مَا م مً وظىص ٧ىاصع َو واللظان ًخهٟان ب٠ًٗ البيُت الخدخُت واإلاغا٤ٞ الخضماجُت بالٚغ

الجؿم ؤلاصاعي والهُئاث الٗامت واإلاجخم٘ اإلادلي وطل٪ بؿبب الىي٘ الؿُاسخي ٚحر اإلاؿخ٣غ، والخىؾ٘ 

سُت، وي٠ٗ بم٩اهُاث ؤبىاء البلضة ٖلى  الٗمغاوي الظي ًخم ٖلى خؿاب اإلاىا٤َ الُبُُٗت واإلاباوي الخاٍع

٘ الخىمُت  سُت، ٢ًاًا ال٣ٟغ والبُالت بدُض تهخم زُِ ومكاَع اؾخٛال٫ اإلاىا٢٘ الُبُُٗت واإلاباوي الخاٍع

غ الؿُاحي والش٣افي . لخلها ومهمكت ل٣ًاًا الخٍُى

الت في بلذة جفىحلقىاع الثقافالىلع الخالي خلفُت عً  .2  :ة والٍش

. اإلاباوي الترازُت اإلاىجىدة في البلذة .3

جمخل٪ بلضة جٟىح الٗضًض مً م٣ّىماث الؿُاخت ؾىاء الُبُُٗت مجها، ؤو اإلا٣ىماث مً نى٘ ؤلاوؿان، وجخمشل 

سُت  ٖىامل الجظب الؿُاخُت الُبُُٗت بدىٕى البِئت والخًاَعـ واإلاىار، وحٗخبر بلضة جٟىح زاوي ؤ٢ضم بلضة جاٍع

بت والخًغاء بلى الُبُٗت الجاٞت  دا، وجخضعط مً خُض الُبُٗت واإلاىار ٞمً الُبُٗت الَغ بٗض مضًىت ؤٍع

ت واإلاباوي  ت ، ؤما الٗىانغ واإلا٣ىماث الؿُاخُت التي مً نى٘ ؤلاوؿان واإلاخمشلت في اإلاىا٢٘ ألازٍغ الصخغاٍو

سُت والتي حٗىص بلى ٖهىع مخٗضصة  قُت، وآلاؼىسٍت، البحزهىُت والشوماهُت، والكىعاهُت)الخاٍع  وطاث (و ؤلاػٍش

حن اإلاٗمىصًت، والخغب اإلاخٗضصة، واإلا٣اماث:الُاب٘ اإلاٗماعي اإلاخمحز مشل . الؿىع الغوماوي ال٣ضًم، وبئر اإلاالر، ٖو

مقام الؽُخ خعحن، ومقام ): اإلا٣اماث الضًيُت مً الٟترة ؤلاؾالمُت مجها:  ٦ما جًم اإلاباوي طاث الُاب٘ الضًجي مشل

ت(.الؽُخ عبذ القادس الجُالوي، واإلاملجذ العمشي  .   واإلاىا٢٘ ألازٍغ
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غ اإلا٣ىماث الؿُاخُت ألاؾاؾُت بال ؤن نىاٖت الؿُاخت في اإلاى٣ُت مٗضومت ومهمكت؛ وطل٪  م مً جٞى  وبالٚغ

٤ ؾُاحي م٣اعهت م٘ اإلاىعوزاث الٟلؿُُيُت الٗمال٢ت، ٦ما ًازغ الىي٘ الؿُاسخي وبك٩ل  غ بغامج حؿٍى لٗضم جٞى

٦بحر ٖلى نىاٖت الؿُاخت في ٞلؿُحن بك٩ل ٖام وفي بلضة جٟىح بك٩ل زام، بال ؤن َىا٥ ما ٌٗٝغ بالؿُاخت 

. الضازلُت ألَالي اإلاى٣ُت

الت اإلاازشاث الاًجابُت ملخق بإهم  .4  :واإلاىاسد اإلاخعلقت بقىاعي الثقافت والٍش

:- مً ؤَم اإلاازغاث الاًجابُت التي جمخل٨ها بلضة جٟىح ُٞما ًخٗل٤ ب٣ُإ الش٣اٞت هي ما ًلي 

  ت، والجمُٗاث  وظىص مغ٦ؼ جٟىح للش٣اٞت والٟىىن، وظمُٗت جٟىح للخٗلُم الٗالي، وظمُٗت جٟىح الخحًر

ت  .اليؿٍى

  وظىص م٣ىماث الؿُاخت الُبُُٗت وؤلاوؿاهُت واإلاخمشلت في الُبُٗت اإلاخمحزة واإلاىعور الش٣افي مً مباوي 

ت سُت ومىا٢٘ ؤزٍغ  .جاٍع

 سُت ت والخاٍع  .وظىص ٢ىاهحن لخماًت اإلاباوي ألازٍغ

 ُتها في البلضة مً خُض الٗاصاث والخ٣الُض وبٌٗ الهىاٖاث الخ٣لُضًت  .جمّحز الخُاة وهٖى

  والخاعط والظًً ًىٓمىن ٞٗالُاث ز٣اُٞت لٗغى ٞجهم ً ىاهحن مً ؤبىاء جٟىح في الَى وظىص مبضٖحن ٞو

 .(في الكٗغ وال٨خابت ؤلابضاُٖت والغؾم الدك٨ُلي، والضب٨ت الكٗبُت، والخمشُل واإلاؿغح، والٛىاء)ومىاَبهم 

ايت في البلضة ٞهي ٧الخالي  : ؤما ؤَم اإلاازغاث ؤلاًجابُت واإلاىاعص اإلاخٗل٣ت ب٣ُإ الٍغ

  جىفش البيُت الخدخُت التي ًمكً الاظخفادة منها

اض ي لخىىٍشه منها  م٣غ للىاصي ،في اإلاجال الٍش

اضخي بةصاعة واخضة ًسضم ظمُ٘ ؤبىاء البلضة ، الٍغ

بداظت بلى )ملٗب جٟىح البلضي  ل٨غة ال٣ضم و

بٖاصة  باإلياٞت بلى طل٪، ٞةهه جم .(جإَُل

جغزُو الىاصي مً الىػاعاث طاث الٗال٢ت بٗض 

ججمُضٍ ٖكغ ؾىىاث ، واٖخماص مالي ظضًض له، 

 هٓغ
ً
٤ وؤصاء للىخاثج ا  ٖلى مؿخىي ألازحرة الٍٟغ

 .اإلاى٣ُت

 الُت الخاـت في اإلاجاالث اضخي ل٨ما٫ ألاظؿام واللُا٢ت البضهُت   اإلاخخلفت منهاجىفش ألاهذًت الٍش هاصٍي ٍع

(Top Fitness)  ت مً عظا٫ ووؿاء، مما بةقغاٝ اإلاضعب ال٣ضًغ ٖبض الغخمً اعػ٣ٍاث ، ًًم ظمُ٘ الٟئاث الٗمٍغ

ت  اث البضهُت والىٟؿُت وال٨ٍٟغ ايُحن ٖلى ٧اٞت اإلاؿخٍى غ اإلاهاعاث وال٣ضعاث البضهُت للكباب والٍغ ؾاَم في جٍُى
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اإلاضعؾت الٟلؿُُيُت لل٩ىوٜ ٞى والٟىىن ال٣خالُت، بةقغاٝ  ٦ما ؤن َىال٪ .للخٟاٖل م٘ اإلاجخم٘ والبِئت اإلادُُت 

ت ت مً الالٖبحن لجمُ٘ الٟئاث الٗمٍغ  .الخبحر ظٟٗغ ػاَضة خُض ًًم مجمٖى

 الُت في اإلاجاالث اإلاخخلفت منها ً في جمُع ألالعاب الٍش ٤ ٦غة ال٣ضم  لجمُ٘  جىفش الالعبحن اإلامحًز ٍٞغ

لى مؿخىي ٖا٫ٍ مً ألاصاء ت ٖو ً في ؤلٗاب ال٣ىي قاع٧ىا في بُىالث ٞلؿُحن ، الٟئاث الٗمٍغ الالٖبحن اإلامحًز

ا،وخهلىا ٖلى اإلاغا٦ؼ ألاولى حَر حن طوي زبرة و٦ٟاءة في مجا٫ ٦غة ال٣ضم ٚو ايُحن مخُٖى حن ومضعبحن ٍع  . مكٞغ

ايُت مً زال٫ اإلااؾؿاث الضاٖمت٦ما ؤن َىال٪  ٘ الٍغ ً ٖلى صٖم اإلاكاَع  ٖضص ال بإؽ به مً اإلاٛتربحن ٢اصٍع

ايت باإلياٞت لبٌٗ اإلااؾؿاثو  . حٗاون اإلاجلـ البلضي وصٖمه اإلامحز للٍغ

الت ة الثقافيقىاعواإلاؽاكل اإلاخعلقت باإلاازشاث العلبُت ملخق بإهم  .5  :والٍش

مً ؤهم اإلاازشاث العلبُت التي جادي بلى  مدذودًت ولعف وجذوي معخىي الخذماث  :القىاع الثقافي: ؤوال

  :لقىاع الثقافت في بلذة جفىح هي

  اث، اإلاالٖب والهاالث )ي٠ٗ البيُت الخدخُت واإلاغا٤ٞ الؿُاخُت الُغ١، ممغاث اإلاكاة، والخضاث٤ واإلاخجَز

ايُت، الجز٫ واإلاُاٖم الؿُاخُت، وم٩اجب ؤلاعقاص والخىظُه الؿُاحي غ البيُت الخدخُت . (الٍغ عاظ٘ ج٣ٍغ

 . اإلاسخلٟتاثلل٣ُإ

  ىُت و اإلادلُت و جسهو في مجا٫ الؿُاخت و اوٗضام البرامج الؿُاخُت التي حٗجى باإلاى٣ُت ؾىاء الَى

 ٌ.الٟىض١

 مما .ي٠ٗ ؤو اوٗضام البرامج الخٗلُمُت ُٞما ًخٗل٤ بالؿُاخت ٖلى مؿخىي الخٗلُم ألاؾاسخي والشاهىي، واإلادلي

 . اإلاى٣ُتؤبىاءًاصي لخضوي الش٣اٞت الؿُاخُت لضي 

 ىُت التي ًدخاظها الجمهىع الٟلؿُُجي مً َظٍ الجهاث َى في ؤ٢ل صعظاجه  الضٖم اإلاسهو للش٣اٞت الَى

هل بلى الٗضم لىال الضٖم اإلادضوص لبٌٗ مكغوٖاث الترار الكٗبي  ٍو
ً
ىُت بالُب٘ ،  – ؤًًا غاى ٚحر َو أٚل

٤ مدضصاث  وحؿخُٟض مىه ماؾؿاث ؤَلُت جخ٣ضم بمكغوٖاث مدضصة بلى َظٍ الجهاث التي جىا٤ٞ ٖلحها ٞو

  .ةٖامت ال جسال٠ جىظهاث َظٍ الجهاث الؿُاسخي

  ت مما ًاصي لالٖخضاص ٖلحها مً ٢بل اإلاىاَىحن ؾىاًء ٖضم الخُب٤ُ ؤو الالتزام ب٣ىاهحن الخماًت للمىا٢٘ ألازٍغ

غاى البىاء، هدُجت الخىؾ٘ الٗمغاوي وػٍاصة الىمى  ها يمً ألامال٥ الخانت، ؤو بالغصم إٚل بالخمل٪ لى٢ٖى

 .الؿ٩اوي

  ٘سُت، لٗضم الخيؿ٤ُ والدكبُ٪ م ٖضم ٢ضعة ؤبىاء البلضة ٖلى اؾخٛال٫ اإلاىا٢٘ الُبُُٗت واإلاباوي الخاٍع

اصةالجهاث طاث الٗال٢ت  غ َظٍ اإلاىا٤َإٖل   جإَُل وجٍُى

 غ الؿُاحي والش٣افي ٘ الخىمُت لخلها ومهمكت ل٣ًاًا الخٍُى  .٢ًاًا ال٣ٟغ والبُالت بدُض جلهض زُِ ومكاَع
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الت، فةن ؤهم اإلاازشاث العلبُت واإلاؽاكل جخمثل بما ًلي  : ؤما باليعبت لقىاع الٍش

م مً وظىص ، جٟخ٣غ اإلاى٣ُت لؿاخاث ًم٨ً اؾخٛاللها اض يبالٚغ غ لضًه البيُت الخدخُت هادي جفىح الٍش  والظي جخٞى

وبالخٗاون م٘ بلضًت جٟىح،بال ؤهه ٌٗاوي ( USAD)م مً ٢بل ماؾؿت به٣اط الُٟل2005جم بىاثه ؾىت ، ٦م٣غ مل٪

٠ صاثم في  ضم وظىص مْى حن، ٖو ٟخ٣غ الىاصي إلاضّعبحن مخٟٚغ مً ٣ٞغ ؤلام٩اهاث وال ًؼا٫ اإلابجى مً صون جإزِض، ٍو

ظا ال٠ًٗ ًخمشل  اضخي، َو خاب٘ ألاوكُت الضازلُت والخاعظُت واإلاخٗل٣ت بالجاهب الٍغ بمعف الىاصي ًسضم ٍو

الت اإلاذسظُت ، خُض ؤنبدذ اإلاضاعؽ القذساث الخىٍُمُت وؤلاداساث لهزا الىادي، والمعف العام في الٍش

اياث اإلاسخلٟت،  وعذم حٗخمض ٖلى ألاهضًت في بٖضاص الالٖبحن، وؾاخاث اإلاضاعؽ جٟخ٣غ لخجهحزاث اإلاالٖب، والٍغ

اض ي، و٦ظل٪ ؤهلُت هزه اإلايؽأث التي جخذم هزه الفئت، م مدذودًت ولعف الاظدثماس في القىاع الٍش  بالٚغ

ايُت في البلضة وكُت، والجماَحر حكاع٥ الالٖبحن وكاَاتهم الضازلُت والخاعظُت  .مً ؤن الخُاة الٍغ

الت في بلذة جفىح ألاظبابومً ؤهم   التي جادي بلى  مدذودًت ولعف وجذوي معخىي الخذماث في القىاع الٍش

  :هي

  ،اضخي إلاضة ٖكغ ؾىىاث ايُت ؤصي بلى ججمُض الىاصي الٍغ ي٠ٗ ال٣ضعاث الخىُٓمُت في ؤلاصاعاث لؤلهضًت الٍغ

ايُحن  ج وجإَُل الٍغ ىبحنمما ؤصي ي٠ٗ في جسٍغ  وخغمان البلضة مً جإَُل خ٩ام ومضعبحن مً زال٫ اإلاَى

 .صوعاث ٣ٖضَا الاجداص والىػاعة في الٟترة الؿاب٣ت

  ما٫ والكغ٧اث واإلااؾؿاث الغؾمُت وماؾؿاث اضخي مً ٢بل عظا٫ ألٖا ي٠ٗ الاؾدشماع في الجاهب الٍغ

ايُت خ٣ُ٣ُت مما  ضم مالمؿت اإلاؿدشمغ لىخاثج ٍع اإلاجخم٘ اإلاضوي لٗضم وظىص عاصاعاث جغوط لهظا ال٣ُإ، ٖو

 .اص لخضوي الُٗاء في مؿخىي الالٖبحن

  
ً
ايُت في جٟىح هٓغا  :ي٠ٗ وجغاظ٘ الخُاة الٍغ

، مً ؾىت - 
ً
با اضخي إلاضة ٖكغ ؾىىاث ج٣ٍغ . م2009-م1999ججمُض وكاٍ الىاصي الٍغ

م، لبىاء مضعؾت جٟىح للبىاث 1962اؾخٛال٫ اإلاجلـ ال٣غوي إلالٗب جٟىح ال٣ضًم والظي جإؾـ في ٖام -

اضخي ختى ٖام 1996وطل٪ في ٖام  ، وب٣ُذ جٟىح بضون ملٗب ٍع
ً
با وطل٪ في هٟـ الٟترة  ). م2009م ج٣ٍغ

ايت ألاظُا٫الؼمىُت ؤصًا الى وظىص ٞجىة بحن   . الٍغ

  باث الالػمت مٗخمضًً ٖلى الٗكىاثُت والجهض اًت وجل٣ي الخضٍع ايُت ٧املت مً الٖغ وخغمان ؤظُا٫ ٍع

 .الصخصخي في جل٪ الٟترة

  م اٞخخاخه في اضخي ووظىص ه٣و في البيُت الخدخُت للملٗب، ٚع جى٠٢ مكغوٕ اؾخ٨ما٫ وجإَُل اإلالٗب الٍغ

 .م2009ؾىت 

  حر ما٫ البيُت ألاولى وجإَُل اإلاغخلت ألاعىًٟخ٣غ اإلالٗب إلا٩ان للجمهىع ومىا٠٢ للؿُاعاث، في خحن جم جٞى  أٖل

  .الخدخُت مً مىاػهت البلضًت
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  ايت اإلاضعؾُت ٦غة الُاثغة و٦غة الؿلت ايت اإلاضعؾُت لٗضم وظىص مالٖب جسضم الٍغ ال٠ًٗ الٗام في الٍغ

 .و٦غة الُض في اإلاضاعؽ

  ٖضم وظىص الضٖم اإلاالي مً ٢بل اإلااؾؿاث والجهاث اإلاسخهت. 

ايت في بلضة جٟىح: (33)الجضو٫ ع٢م    .ؤَم اإلااقغاث الغ٢مُت خى٫ ٢ُإ الش٣اٞت والٍغ

 

ايت في بلضة جٟىح: (34)الجضو٫ ع٢م   .ؤَم اإلااقغاث الىنُٟت خى٫ ٢ُإ الش٣اٞت والٍغ

في)اإلااؼش  الخقُُم اإلافذس  (ـو

 ي٠ُٗ  مخىؾِ  ظُض 

ايُت  اضخي حجم الخضماث وألاوكُت الٍغ  ي٠ُٗ   الىاصي الٍغ

 ي٠ُٗ   مغ٦ؼ جٟىح الش٣افي وظمُٗت الخٗلُم الٗالي حجم الخضماث وألاوكُت الش٣اُٞت 

ُت الخضماث وألاوكُت الش٣اُٞت   ي٠ُٗ   مغ٦ؼ جٟىح الش٣افي وظمُٗت الخٗلُم الٗالي هٖى

                                           
 في البلضة بان ٩ًىن ٧ل قهغ ل٣اء ز٣افي ألاًٞل بةظمإ اللجىت اإلاخسههت وجهىعَا للىي٘ 

اإلافذس القُمت  (سقمي)اإلااؼش 
القُمت 

القُاظُت 

الخقُُم 

ظُض 

 
 ي٠ُٗ  مخىؾِ 

ايُت ايت 1 .هىاصي ٍع    ظُض  1 وػاعة الكباب والٍغ

ه   مخىؾِ     5 وػاعة الضازلُت 3 .ظمُٗاث وؿٍى

  مخىؾِ   2 وػاعة الضازلُت 1 .مغا٦ؼ جٟىح للش٣اٞت والٟىىن 

   ظُض  1 وػاعة الضازلُت 1 .ظمُٗت جٟىح للخٗلُم الٗالي 

 البلضًت 5 .ٖضص م٣اهي الاهترهذ
5 

ج٣ضًغي 
   ظُض 

 2 .ٖضص اإلاؿاب٣اث الش٣اُٞت اإلادلُت
اإلاغ٦ؼ الش٣افي وظمُٗت 

 الخٗلُم الٗالي
 ي٠ُٗ    12

ت  2 .ٖضص اإلاسُماث الهُُٟت الؿىٍى
اإلاغ٦ؼ الش٣افي وظمُٗت 

 الخٗلُم الٗالي
  مخىؾِ   4

ايُت ت الٍغ اضخي  0 .ٖضص اإلاسُماث الهُُٟت الؿىٍى  ي٠ُٗ    2الىاصي الٍغ

ت  5 .ٖضص الضوعاث ووعف الٗمل الؿىٍى
اإلاغ٦ؼ الش٣افي وظمُٗت 

 الخٗلُم الٗالي
  مخىؾِ   12

ا ت ؾىٍى  3 .ٖضص الل٣اءاث الجماَحًر
اإلاغ٦ؼ الش٣افي وظمُٗت 

 الخٗلُم الٗالي
  مخىؾِ   6

ل اضخي ٚحر مَا  ي٠ُٗ    1 البلضًت 1 .ملٗب ٍع

 ي٠ُٗ    1 البلضًت 0  .٢اٖت ٖامت

ت ت مخىٖى    ظُض  15 البلضًت واإلاغ٦ؼ الش٣افي 15 .وظىص ؤما٦ً ؤزٍغ

ايُت اإلاٛل٣ت اضخي 1  .٢اٖاث الٍغ  ي٠ُٗ    4 الىاصي الٍغ

اضخي 1 .ٖضص ناالث اللُا٢ت  ي٠ُٗ    4 الىاصي الٍغ

ايت اضخي 5 .ٖضص خملذ الكهاصاث الٗلمُت في الٍغ  ي٠ُٗ    50 الىاصي الٍغ

ايُت اضخي 4 .ٖضص الٟغ١ اإلادلُت الٍغ   مخىؾِ   7 الىاصي الٍغ

اضخي  6 .ٖضص الٟغ١ اإلادلُت الٟىُت والكٗبُت   مخىؾِ   12الىاصي الٍغ

حن اضخي 200 .ٖضص الالٖبحن الغؾمحن اإلاٟٚغ    ظُض  200 الىاصي الٍغ

   ظُض  اإلاضاعؽ  420 .ٖضص الالٖبحن والالٖباث في اإلاضاعؽ

ت  ي٠ُٗ    1البلضًت  0 .ٖضص الىىاصي اليؿٍى
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ايُت  ُت الخضماث وألاوكُت الٍغ اضخي هٖى  ي٠ُٗ   الىاصي الٍغ

  مخىؾِ  مغ٦ؼ جٟىح الش٣افي وظمُٗت الخٗلُم الٗالي جىٕى الخضماث وألاوكُت الش٣اُٞت 

ايُت  اضخي جىٕى الخضماث وألاوكُت الٍغ  ي٠ُٗ   الىاصي الٍغ

ايُت  اضخي ومغ٦ؼ جٟىح الش٣افي وظمُٗت البيُت الخدخُت للماؾؿاث الش٣اُٞت والٍغ الىاصي الٍغ

الخٗلُم الٗالي 

  مخىؾِ  

ايُت والش٣اُٞت  اضخي ومغ٦ؼ جٟىح الش٣افي وظمُٗت الىي٘ الٗام للمغا٤ٞ الٍغ الىاصي الٍغ

الخٗلُم الٗالي 

 ي٠ُٗ   

اضخي والش٣افي  اضخي ومغ٦ؼ جٟىح الش٣افي وظمُٗت ٢ضعاث وزبراث الٗاملحن في ال٣ُإ الٍغ الىاصي الٍغ

الخٗلُم الٗالي 

  مخىؾِ  

ايُت  اضخي اَخمام ومكاع٦ت اإلاىاَىحن في ألاوكُت الٍغ    ظُض الىاصي الٍغ

ايُت  اضخي اَخمام ومكاع٦ت اليؿاء في ألاوكُت الٍغ   مخىؾِ  الىاصي الٍغ

 ي٠ُٗ   اإلاغ٦ؼ الش٣افي اَخمام ومكاع٦ت اإلاىاَىحن في ألاوكُت الش٣اُٞت 

ايت والش٣اٞت    الم في مجا٫ حٗمُم الٍغ اضخي ومغ٦ؼ جٟىح الش٣افي وظمُٗت صوع ؤلٖا الىاصي الٍغ

الخٗلُم الٗالي 

 ي٠ُٗ   

صٖم ال٣ُإ الخام إلاباصعاث وؤوكُت الش٣اٞت 

ايت  والٍغ

اضخي ومغ٦ؼ جٟىح الش٣افي وظمُٗت  الىاصي الٍغ

الخٗلُم الٗالي 

 ي٠ُٗ   

آلُاث الخيؿ٤ُ والخُٟٗل ما بحن اإلااؾؿاث الٗاملت في 

َظا اإلاجا٫ 

اضخي ومغ٦ؼ جٟىح الش٣افي وظمُٗت  الىاصي الٍغ

الخٗلُم الٗالي 

 ي٠ُٗ   

ايت    غ الضٖم اإلادلي والخاعجي ل٣ُإ الش٣اٞت والٍغ اضخي ومغ٦ؼ جٟىح الش٣افي وظمُٗت جٞى الىاصي الٍغ

الخٗلُم الٗالي 

 ي٠ُٗ   

٢ابلُت الضٖم اإلادلي والخاعجي ل٣ُإ الش٣اٞت 

ايت    والٍغ

اضخي ومغ٦ؼ جٟىح الش٣افي وظمُٗت  الىاصي الٍغ

الخٗلُم الٗالي 

   ظُض 

ايُت  اضخي ومغ٦ؼ جٟىح الش٣افي وظمُٗت ٢ضعة اإلاىاًَ للىنى٫ بلى الخضماث الٍغ الىاصي الٍغ

الخٗلُم الٗالي 

  مخىؾِ  

ايُت  اضخي ومغ٦ؼ جٟىح الش٣افي وظمُٗت ٢ضعة اليؿاء للىنى٫ بلى الخضماث الٍغ الىاصي الٍغ

الخٗلُم الٗالي 

 ي٠ُٗ   

اث الٟغ١ اإلادلُت  اضخي ومغ٦ؼ جٟىح الش٣افي وظمُٗت مخابٗت ألاَالي إلاباٍع الىاصي الٍغ

الخٗلُم الٗالي 

   ظُض 

اضخي ومغ٦ؼ جٟىح الش٣افي وظمُٗت ٢ضعة اإلاىاًَ للىنى٫ للمكاع٦ت بالٟٗالُاث الش٣اُٞت   الىاصي الٍغ

الخٗلُم الٗالي 

 ي٠ُٗ   
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  األين وإدارة انكىارثتشخيص واقغ : اجلزء انضببغ
هٓغا ألَمُت الضٞإ اإلاضوي في مجاالث الخُاة ٧لها، والخُىعة التي جخٗغى لها اإلاجخمٗاث ظغاء ما ًهُبها مً 

 ٦بحرة في ألاعواح وألامىا٫ واإلامخل٩اث، ٧ان مً الًغوعي الؿعي 
ً
٧ىاعر َبُُٗت، وخىاصر ماإلات جتر٥ وعاءَا آزاعا

ا ت مً ؤلاظغاءاث الى٢اثُت لخٟٔ ؤمً اإلاىاًَ وخماًخه مً ال٩ىاعر والخّضِ مً آزاَع . مً ؤظل نُاٚت مجمٖى

وللخضًض ًٖ صوع الضٞإ اإلاضوي وبؾهامه في م٩اٞدت ال٩ىاعر التي تهضص خُاة ؤلاوؿان وجغازه وبِخه بدُض ٣ًىم 

ٗمل ٖلى  الضٞإ اإلاضوي ب٩اٞت ؤلاظغاءاث والخضابحر الى٢اثُت اإلاخسظة لخماًت اإلاىاًَ واإلامخل٩اث الٗامت والخانت، َو

٣ىم بالخضزل في مغا٦ؼ ؤلانابت لخىُٟظ ؤٖما٫  و٢اًت الؿ٩ان ويمان اؾخمغاع ٖمل اإلايكاث في ظمُ٘ الٓغوٝ ٍو

ٟاء وؤلاه٣اط  ب ٖىانغ الخماًت الظاجُت في اإلايكأث لخإَُلهم في ٖمل ؤلَا ٣ىم بخضٍع ٟاء وؤلاؾٗاٝ وؤلاه٣اط، ٍو ؤلَا

ت ومضًغي الضواثغ واإلاٗلمحن . وؤلاؾٗاٝ وؤلاًىاء وجىُٟظ الضوعاث لٗىانغ الكبِبت ويباٍ الكَغ

م، واجٟا٢ُت ظُي٠ُ ٖام 1907و ٧ان للضٞإ اإلاضوي صوع باعػ مً زال٫ اجٟا٢ُاث صولُت مشل، اجٟا٢ُت الَاي ٖام 

ؼ الخماًت وؾالمت ألاشخام مً 1966م، واإلاىٓمت الضولُت للخماًت اإلاضهُت ٖام 1949 م، والتي حٗمل ٖلى حٍٗؼ

. زال٫ جباص٫ الخبراث واإلاٗاٝع والخٗاون الٟجي بحن الضو٫ 

 . اإلاخعلقت باألمً وبداسة الكىاسرؤهم اإلاازشاث ؤلاًجابُت واإلاىاسدملخق ب .1

ت ًخالءم م٘ اخخُاظاث البلضة ىانغ الكَغ . ٖضص الًباٍ ٖو

ت م٘ لجان ؤلانالح والٗكاثغ صازل البلضةث . ٖاون مسٟغ الكَغ

ت .  جٟهم اإلاىاًَ لُبُٗت ٖمل ؤٞغاص الكَغ

ت م٘ اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت والخانت صازل البلضة .  حٗاون مسٟغ الكَغ

 .واإلاؽاكل اإلاخعلقت باألمً وبداسة الكىاسر العلبُتؤهم اإلاازشاث ملخق ب .2

ت لبلضًت مً زال٫ الضعاؾت التي ٢امذ بها لجىت الضٞإ اإلاضوي وال٩ىاعر يمً الخُت ؤلاؾتراجُجُت   الخىمٍى

:- جٟىح جبحن وظىص ٖضص مً اإلاك٨الث ؤَمها

ُض الخٗاون بحن   :ؤوال ٣ض الىضواث وجَى ُت ٖو مل خمالث الخٖى ُت والخش٠ُ٣ وجباص٫ الخبراث ، ٖو ٢لت بغامج الخٖى

 :وطل٪ لؤلؾباب الخالُتاإلاجخم٘ وظهاػ الضٞإ اإلاضوي، 

 ٖضم وظىص مغ٦ؼ للضٞإ اإلاضوي في بلضة جٟىح. 

                                           
٤ الٗمل اإلاهىضؽ َاع١ ٖلى ٖبض اإلاهضي زماٌؿت، والؿُض  ال٩ىاعر بغثاؾت وٗمان ؾالمت الُغصةوبصاعة ألامً   لجىت  ت ٍٞغ ًٍى  ألاؾخاط وٗمان الُغصة، ؤمحر ٖو

 مدمض عؾمي زماٌؿت، والؿُض ماَغ مدمىص ٖىاص َغصٍ، والؿُض ماَغ مدمىص ِٖسخى اعػ٣ٍاث، والؿُض ؾالم ٖاص٫ اعػ٣ٍاث
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 ُاء مشل َظٍ الضوعاث ل إٖل  .ٖضم وظىص ٧اصع مَا

 ٠ مً بلضة جٟىح في ظهاػ الضٞإ اإلاضوي، ل٩ي ٌؿخُُ٘ بُٖاء مشل َظٍ البرامج  .ٖضم وظىص ؤي مْى

ت واإلااؾؿاث، مً زال٫ ٖضم    :زاهُا ٖضم جُب٤ُ ٢ىاهحن الؿالمت الٗامت في ألابيُت واإلايكأث الهىاُٖت والخجاٍع

حر  ٤، ؤظهؼة بهظاع، نىضو١ بؾٗاٝ ؤولي، ؾاللم )جٞى  وطل٪ لؤلؾباب .(الخ.... مساعط الُىاعت، َٟاًاث خٍغ

: الخالُت

 ت واإلااؾؿاث ب٣ىاهحن الؿالمت الٗامت  .ٖضم التزام ؤصخاب اإلايكأث الهىاُٖت والخجاٍع

 ٖضم اإلاغا٢بت الضوعٍت مً ٢بل الجهاث اإلاسخهت لهظٍ اإلايكأث. 

 

: وطل٪ بؿببٖضم مُاب٣ت الُغ١ والبيُت الخدخُت إلاىانٟاث الؿالمت الٗامت، : زالثا

  ت وبقاعاث مغوع وممغاث مكاٍ ٖلى الُغ١  .ٖضم وي٘ قازهاث جدظًٍغ

  ٢لت جىُٓم اإلاباوي الؿ٨ىُت الىا٢ٗت ٖلى مدُِ البلضة، ألامغ الظي ًىظض نٗىبت في بوكاء بيُت جدخُت

 .لخل٪ اإلاىا٤َ

  ٍألامُاعزلى بلضة جٟىح مً قب٨ت الهٝغ نخي، وجهٍغ٠ مُا. 

: وطل٪ بؿبباهدكاع ْاَغة اإلاداظغ والتي حٗخبر الخُغ ألا٦بر ٖلى ؾالمت ؤلاوؿان وبُئخه، : سابعا

 غ قغوٍ الؿالمت الٗامت في ظمُ٘ اإلاداظغ في بلضة جٟىح  .ٖضم جٞى

 ٢غب مٗٓم َظٍ الخاظغ مً اإلاىا٤َ الؿ٨ىُت والؼعاُٖت. 

 الٛاػاث الؿامت واإلاىدكغة مً باًَ ألاعى هدُجت ل٣و الصخىع اهبٗار .  

 ض ٧اٞت ؤظىاء البلضة  .اهدكاع الٛباع ال٨ش٠ُ الىاظم ًٖ اؾخسغاط الصخىع مما ًاصي بلى جلٍى

  بت مً قإع اؾُاؽ الخمجاث ٖحن الؿذ وظىص مىدضعاث ٖالُت ج٩ىهذ هدُجت الخٟغ في اإلاداظغ ال٣ٍغ

ؼ  .  واص ٍٖؼ

 بت واإلاُلت ٖلى اإلاداظغ خٟاْا ٖلى الؿالمت الٗامت  .ٖضم وظىص خماًاث خضًضًت ٖلى  الُغ١ ال٣ٍغ

اهدكاع ز٣اٞت الخٗضي ٖلى اإلامخل٩اث الٗامت ومسالٟت ال٣ىاهحن وألاهٓمت اإلاٗمى٫ بها في وػاعة الخ٨م  :خامعا

خضاء ٖلى خ٤ الكإع ؤزىاء البىاء، وخٟغ الخٟغ الامخهانُت بجاهب الُغ١  . اإلادلي والبلضًاث، مشل الٖا

ت ًٖ وؾِ البلضة ب:سادسا تمٖض و ٢لت اإلاٗضاث وآلالُاث،ٖض مسٟغ الكَغ  و.  وظىص م٣غ خ٩ىمي زام بالكَغ

 .اإلا٣غ مؿخإظغ 

                                           
غ البِئت في ا الجؼء الشامً     عاظ٘ ج٣ٍغ
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 .ؤَم اإلااقغاث الغ٢مُت والىنُٟت خى٫ ٢ُإ ألامً وبصاعة ال٩ىاعر في بلضة جٟىح: (35)الجضو٫ ع٢م  

 اإلافذس القُمت (سقمي)اإلااؼش 
القُمت 

 القُاظُت

 الخقُُم

 ي٠ُٗ  ظُض 

ت ت جٟىح  1 . ٖضص مساٞغ قَغ   ظُض  البلضًت وقَغ

 ي٠ُٗ   1  البلضًت 0 . ٖضص مغا٦ؼ صٞإ مضوي

لت  ي٠ُٗ   20 البلضًت 0 . ٖضص ٧ىاصع الضٞإ اإلاضوي اإلاَا

  ٖضص اإلاكاع٦حن في الضوعاث الخانت

 .بالُىاعت وؤلاؾٗاٝ
0 

 البلضًت والضٞإ اإلاضوي
20  

 ي٠ُٗ 

 ي٠ُٗ   1 البلضًت والضٞإ اإلاضوي 0 . ٖضص مغا٦ؼ َىاعت 

 ي٠ُٗ   - البلضًت والصخت 1 . ٖضص اإلاغا٦ؼ الصخُت

 0 . ٖضص ؾُاعاث ؤلاؾٗاٝ
 البلضًت والصخت

1  
 ي٠ُٗ 

ٟاء  ي٠ُٗ   1 البلضًت والضٞإ اإلاضوي 0 . ٖضص ؾُاعاث ؤلَا

في)اإلااؼش   اإلافذس (ـو
 الخقُُم

 مخىؾِ  ظُض 

ت جٟىح  . ونى٫ الخضماث ألامىُت ل٩ل ؤخُاء البلضة   ظُض البلضًت وقَغ

 مخىؾِ    البلضًت ووخضاث ؤلاؾٗاٝ . اؾخجابت ؤلاؾٗاٝ للخاالث الُاعثت

ت ت جٟىح .اؾخجابت عظا٫ ألامً في خضور خىاصر مخىٖى  مخىؾِ    البلضًت وقَغ

ت جٟىح  .  اؾخجابت عظا٫ الضٞإ اإلاضوي في خضور خىاصر  مخىؾِ    البلضًت وقَغ
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 يانبيئتشخيص واقغ انىضغ : اجلزء انثبين
حٗخبر مك٩لت الخلىر مً اإلاهضصاث الخ٣ُ٣ُت في َظا اإلاجا٫ ٖلى اإلاؿخىي اإلاجخمعي والبُئي في جٟىح، وللخلىر 

 لٗضم وظىص قب٨ت نٝغ : ؤهماٍ مسخلٟت مجها
ً
جلىر ؤباع ظم٘  اإلاُاٍ مً الدؿغب مً خٟغ الامخهام، هٓغا

نخي، وجلىر الهىاء بالٛباع والٛاػاث اإلاىبٗشت مً باًَ ألاعى بؿبب ؤٖما٫ ٢ل٘ الدجاعة والٛاػاث اإلاىبٗشت مً 

ا ومٗالجتها بُغ١  (الدجاعة، البالؾدُ٪، الىع١ واإلاٗاصن)و٦ثرة الىٟاًاث الهلبت . آلالُاث َغ ضم جهيُٟها لخضٍو ٖو

.  ٖلمُت

حٗخبر بلضة جٟىح مً البلضاث الٟلؿُُيُت التي جمخاػ ب٣ضعتها ٖلى الخٟاّ ٖلى اإلاىا٤َ الخًغاء زانت وان ظمُ٘ 

تَغ٢اث البلضة وؤخُاءَا  بُٗت اإلاؼعٖو ىت ووظىص خض٣ًت ٖامت في مضزل البلضة جابٗت للبلضًت، َو  بإشجاع الٍؼ

اإلاى٣ُت الجبلُت الخالبت مً الجهت الجىىبُت وػاثغ البلضة ًم٨ىه ؤن ًالخٔ الهىعة الجمالُت والخ٩املُت بحن 

ت للبلضة زانت مضزل البلضة الغثِـ، بال ؤن البلضة وهدُجت لخٗضص  الخُىع الٗمغاوي والخٟاّ ٖلى الهىعة اإلاكٞغ

اإلاجاالث الا٢خهاصًت التي ًمخاػ بها الؿ٩ان ٞهي حٗاوي مً الٗضًض مً اإلاك٨الث البِئت والتي جخمدىع في الٗضًض 

  .مً اإلاجاالث والتي حٗمل البلضًت ب٣ضع ؤلام٩ان الخض مً جإزحراتها الؿلبُت ٖلى البِئت والصخت الٗامت في البلضة

  اإلاخعلقت بالبِئتؤهم اإلاازشاث العلبُت واإلاؽاكلملخق ب .1

خماص بك٩ل ٧امل ٖلى الخٟغ الامخهانُت ٚحر الهماء مً قإهه ؤن ب ن زلى البلضة مً قب٨ت نٝغ نخي والٖا

غة في الُٗىن ظمُٗها ملىزت وال جهلر للكغب،  ىا ؤن اإلاُاٍ اإلاخٞى ٘ مً مٗضالث الخلىر البُئي زانت بطا ما ٖٞغ ًٞغ

ا البُئي ا٢ل، بل ؤنها حٗخبر مهضع  و٦ما ؤن اٚلب َظٍ الخٟغ ال جىُب٤ ٖلحها اإلاىانٟاث الٟىُت التي ججٗل مً جإزحَر

للغواثذ ال٨غيهت ولخجم٘ الخكغاث الىا٢لت لؤلمغاى وال٣ىاعى، ؤي٠ بلى طل٪ ؤن الٗضًض مً اإلاىاَىحن ٌٗملىن 

ٟا٫، و٦ظل٪ اهدكاع ْاَغة ال٨الب الًالت  ٖلى ظم٘ ال٩ابالث والخضًض والىداؽ وبُٗها في ألاؾىا١، زانت ألَا

ضم وظىص مؿالخ لظبذ اإلااقُت مما ًىجم ٖىت ألاخُاءبحن  اط الؿ٨ىُت في اللُل، ٖو  للمىاَىحن وزانت بٖػ

ٟا٫ .    ، وجلىر للبِئتألَا

 ٦ما ؤن اٖخماص وؿبت مً ؾ٩ان البلضة ٖلى الثروة الخُىاهُت بك٣حها الخُىاوي والىباحي ؤًًا ًازغ ؾلبا ٖلى البِئت 

ىام ال جغاعي الكغوٍ واإلاىانٟاث الصخُت والبِئت  والصخت الٗامت في جٟىح، خُض ؤن اٚلب مؼإع الضواظً وألٚا

ت الؼعاٖت والبُُغ م مً اإلاخابٗت الخشِشت مً ٢بل مضًٍغ  في مضًىت الخلُل لهظا اإلاىيٕى ةاإلاُلىبت م٘ الٚغ

ومُالباتها اإلاخ٨غعة لاللتزام بهظٍ الكغوٍ التي مً قإن الالتزام بها للمداٞٓت ٖلى البِئت والصخت الٗامت، ٦ما 

حن والخسلو مجها بُغ١ ٖكىاثُت بما بال٣غب  ؤن اإلاسلٟاث الؼعاُٖت و َغ١ الخسلو مجها مً ٢بل بٌٗ اإلاؼاٖع

٤ البلضًت خُض ًخُلب طل٪ مجهىصاث بياُٞت مً ٢ؿم الصخت وؤًًا  بت مجها ًَغ مً الكىإع ؤو في مىا٤َ ٢ٍغ

                                           
٤ الٟجي اإلاؿاٖض ٤ الخسُُِ    لجىت البِئت والٍٟغ ٍغ  .ألاؾاسخي ٞو
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ت اإلاؿخسضمت بالؼعاٖت بُغ١  ٌكٍى اإلآهغ الٗام، وفي ال٨شحر مً ألاخُان ًخم الخسلو مً اإلابُضاث الخكٍغ

ٟا٫ الٗابشحن بها . ٖكىاثُت مما يهضص صخت بٌٗ ألَا

ت الصخت في مضًىت الخلُل ٖلى   وخُض ٌٗمل ٢ؿم الصخت في البلضًت والظي ٌٗاوي مً ي٠ٗ بالخٗاون م٘ مضًٍغ

ظًت في البلضة ، وزانت التي  جبُ٘ الضواظً  ت التي جبُ٘ ألٚا اعاث مُضاهُت للغ٢ابت ٖلى اإلادالث الخجاٍع ٖمل ٍػ

 الكغوٍ الصخُت اإلاُلىبت وبك٩ل ممحز، ٦ما ؤن الجىالث حكمل مدالث الب٣ا٫ مغاٖاةواللخىم ومكخ٣اتها صون 

وج٩اص البلضة ج٩ىن زالُا جماما مً ؤي بًاٖت مىتهُت الهالخُت، ٦ما ؤن َظٍ اإلادالث جخسلو مً الىٟاًاث مً 

اث مجزلُت نٛحرة ال حُٛي اخخُاظها بك٩ل ٧امل بال ؤن الخإزحراث البُئُت  اث اإلاىظىصة وهي خاٍو زال٫ الخاٍو

. الصخُت لها بؿُِ

بت الظي  اث ال٣ٍغ  وحٗاوي بٌٗ مىا٤َ البلضة مً الخلىر الىاجج ًٖ اإلاداظغ التي جىثر الٛباع باججاٍ اإلاىاػ٫ واإلاؼعٖو

ا ٖلى البِئت  ًاصي بلى جلىر بًٗها و مًا٣ًاث إلاىاَىحن في مدُُها، ومهاو٘ البالؾدُ٪، والُىب وجإزحَر

ى ما ٣ًل٤ الٗضًض مً  ى الطجُج الهاصع مجها َو والصخت الٗامت ٦بحر ظضا، بال ؤنها جمخاػ بخلىر مً هٕى ؤزغ َو

ض مً اإلاك٨الث  الؿ٩ان وحؿخ٣بل البلضًت الٗضًض مً الك٩اوي بهظا الكإن، ٦ما ؤن وظىصَا في مىا٤َ ؾ٨ىُت ًٍؼ

البُئُت و الخإزحراث الؿلبُت ٖلى الصخت الٗامت، ٦ما ؤنها جٓهغ مضزل وظىىب البلضة بك٩ل ٚحر الث٤، ٦ما ؤن 

الخلىر الىاجج ًٖ وظىص بٌٗ اإلاهاو٘ البالؾد٨ُُت َى ألا٦ثر جإزحر ٖلى البِئت في البلضة هدُجت ٖضم جىُٓمها في 

ت اث نٛحرة وم٨كٞى اث اإلاىظىصة هي خاٍو و ال حُٛي الاخخُاظاث  مى٣ُت نىاُٖت باإلياٞت بلى ؤن ظمُ٘ الخاٍو

ت في البلضة . الهىاُٖت والخجاٍع

 .اإلاخعلقت بالبِئتؤهم اإلاازشاث ؤلاًجابُت واإلاىاسد ملخق ب .2

ال ؤن الىي٘ البُئي والجمالي للبلضة ٌٗخبر ظُض بك٩ل ٖام هدُجت ٖضة ٖىامل مً ؤَمها ٖملُت ظم٘ الىٟاًاث في ب

 في بٌٗ ألاخُان ٖلى ٖملُت اهخٓام الٗملُت ووظىص ؾُاعة ظم٘ واخضة، بال ؤن 
ً
البلضة  بال ؤن بٗض اإلا٨ب ًازغ ؾلبا

وظىص ٧اصع ممحز مً ٖما٫ الىٓاٞت، ٦ما حٗمل البلضًت ٖلى ٣ٖض ظلؿاث زانت مً اظل مٗالجت الٗضًض مً 

 .اإلاك٨الث البُئُت، و حٗمل بك٩ل ؾىىي ٖلى جىُٓم خمالث الىٓاٞت الٗامت زانت في ٞهل الغبُ٘
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 .ؤَم اإلااقغاث الغ٢مُت والىنُٟت خى٫ ٢ُإ البِئت والصخت الٗامت في بلضة جٟىح: (36)الجضو٫ ع٢م 

 

 

القُمت اإلافذس القُمت  (سقمي)اإلااؼش 

 القُاظُت
 الخقُُم

 ي٠ُٗ  ٍؽمخى ظُض 

اث      300 سجالث البلضًت 150 ٖضص الخاٍو

ٖضص الك٩اوي التي جخٗامل مٗها البلضًت بكان البِئت 

 والصخت الٗامت

    5 سجالث البلضًت 3

   % 100 سجالث البلضًت %75 وؿبت حُُٛت الخضمت ظم٘ الىٟاًاث بلى بظمالي الؿ٩ان

ت  اث الهىاُٖت والخجاٍع     20 سجالث البلضًت 0ٖضص الخاٍو

    2 سجالث البلضًت 0ٖضص ؤما٦ً ججمُ٘ الخضًض والبالؾخ٪  

ج الىطر في الخسلو مً  وؿبت الؿ٩ان اإلاؿخسضمحن لههاٍع

اإلاُاٍ الٗاصمت 

  - سجالث البلضًت% 35
 

 

ىابُ٘ اإلاُاٍ هدُجت ازخالٍ اإلاُاٍ الٗاصمت      0 سجالث البلضًت% 75وؿبت جلىر آباع ٍو

غ الخٟغ الامخهانُت      - سجالث البلضًت% 90وؿبت جٞى

ت بالخٟغ امخهانُت      - سجالث البلضًت 100وؿبت اإلاىاػ٫ اإلاغبَى

في)اإلااؼش  الخقُُم اإلافذس  (ـو

 ظُض سجالث البلضًت ( ٧لم5ًبٗض)بٗض م٨ب الىٟاًاث ًٖ مغ٦ؼ البلضة 

غ وجهيُ٘ هىاجج الىٟاًاث الهلبت غ وبٖاصة الخهيُ٘ سجالث البلضًت بٖاصة جضٍو  ال جخم ٖملُت الخضٍو

مخىؾِ سجالث البلضًت عيا اإلاىاَىحن ًٖ الىي٘ البُئي 

ت صخت الخلُل هٓام الغ٢ابت الصخُت والخيؿ٤ُ بحن البلضًت وظهاث الازخهام  ظُض مضًٍغ

ت صخت الخلُل هٓام الغ٢ابت ٖلى مدالث الضواظً واللخىم  ظُض مضًٍغ

ت صخت الخلُل هٓام الغ٢ابت ٖلى مدالث بُ٘ الخًاع والٟىا٦ه  ظُض مضًٍغ

ظًت اإلاىتهُت الهالخُت  ت صخت الخلُل هٓام الغ٢ابت ٖلى ألٚا ظُض مضًٍغ

اإلابُضاث )هٓام الغ٢ابت ٖلى الخسلو مً الىٟاًاث الُبُت والؼعاُٖت

ا واإلاؿتهل٩اث الُبُت  حَر ت ٚو  (الخكٍغ

ت صخت الخلُل  ي٠ُٗ مضًٍغ

ت صخت الخلُل هٓام الغ٢ابت ٖلى اإلايكاث الهىاُٖت   مخىؾُت مضًٍغ

مخىؾُت سجالث البلضًت هٓام الغ٢ابت ٖلى ال٨غاظاث واإلادالث  ٚحر اإلاغزهت 

ي٠ُٗ سجالث البلضًت هٓام الغ٢ابت ٖلى الخسلو مً اإلاُاٍ الٗاصمت 

ىابُ٘ مُاٍ ملىزت  مغجٟٗت مغا٦ؼ ألابدار وظىص ُٖىن ٍو

ٖملُت الخسلو الجهاثُت مً اإلاُاٍ الٗاصمت جخم باؾخسضام الخٟغ 

الامخهانُت 

يُٟٗت البلضًت 

٘ الهٝغ الهخي  حر صٖم زاعجي إلاكاَع ي٠ُٗ البلضًت جٞى

 البلضًت حجم مسالٟاث خٟغ الامخهام 
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االقتصبد احملهي  تشخيص واقغ وضغ : اجلزء انتبصغ
ا مً مىا٤َ الؿلُت  ًغجبِ وي٘ الا٢خهاص اإلادلي وألامً الا٢خهاصي لؤلؾغ ببلضة جٟىح بك٩ل وز٤ُ ٦ٛحَر

ً ٖامت والخضماث، و٢ُإ الهىاٖت الخجاعة و الا٢خهاص ٢ُا٦ٕما ٌٗخبر ،  الٟلؿُُيُت بما ًمغ به الَى

ت والؼعاٖت  مً ؤَم الغ٧اثؼ في اإلاجخم٘ مً ؤظل بىاثه، هدى الخ٣ضم والخُىع والخىمُت، وجٟىح مى٣ُت اؾدشماٍع

جخُىع م٘ الؼمً صون وظىص زُت بؾتراجُجُت، ومً مُُٗاتها الا٢خهاصًت؛ نىاٖت الدجغ والغزام خُض ًىظض 

غب البلضة،  ؼ بك٩ل ٦بحر في قما٫ ٚو
ّ
ً ميكإة، وهي مً ؤَم الهىاٖاث في البلضة، و جتر٦ ٞحها ؤ٦ثر مً ٖكٍغ

٘ الخالت  ٗمالن ٖلى ٞع ت الغثِؿت في البلضة، َو ما مً اإلاهاصع الخىمٍى و٦ظل٪ مكاٚل الخُاَت واليؿُج، َو

،
ً
بًجاص ٞغم ٖمل، والخّض مً البُالت الىاظمت ًٖ الخهاع  مً زال٫ الا٢خهاصًت لؤلٞغاص واإلااؾؿاث ٖمىما

خمحز ٧ل ٢ُإ مً وهدُجت للىي٘ الغاًَ وما ؾببخه اهخٟايت ألا٢صخى، مما ؤصي بلى جضَىعَما ويمىعَما،  ٍو

ت مً اإلاكا٧ل ت مً اإلاحزاث بياٞت بلى مجمٖى . َظٍ ال٣ُاٖاث بمجمٖى

مقذمت عً الاقخفاد اإلادلي  .1

ت في البلضة حٗخمض ٖلى الٗمل في بؾغاثُل خُض ق٩لذ وؿبت جىصَع ألاًذيبالىٓغ بلى   الٗاملت هجض ؤن ألا٦ثًر

اث٠ الخ٩ىمُت ألاًضيمً مجمٕى  (% 27 )بؾغاثُل خىالي ألاًضي الٗاملت في   الٗاملت في البلضة، وفي الْى

، ٦ظل٪ الهىاٖت (% 7) ، ُٞما جىسٌٟ اليؿبت في ال٣ُإ  الؼعاعي لخهل (% 38 ) (ال٣ُإ الٗام)والخضماث و

ؤما البُالت والتي حكمل مً َم يمً ؾً الٗمل، ول٨ً ال ٌٗملىن ؾىاء بك٩ل ظؼجي ؤو ٦لي،  . (% 11 )والخجاعة 

 وؿبت  (%17)ٞخهل وؿبتهم بلى خىالي 
ً
با ظٍ اليؿبت حؿاوي ج٣ٍغ  في الٗام، َو

ً
مً حجم اليكُُحن ا٢خهاصًا

 .%(19البُالت في الًٟت الٛغبُت والبالٛت 

الزي ًبحن عذد اإلايؽأث العاملت واإلاؽخؼلحن في القىاع الخاؿ وألاهلي والؽشكاث الخكىمُت  في بلذة  (37)الجذول سقم   

  . م2007جفىح لعام 

عذد اإلاؽخؼلحن بهار عذد اإلاؽخؼلحن ركىس عذد اإلاؽخؼلحن عذد اإلايؽأث 

254 672 481 191 

ٟي ال٣ُاٖاث الخضماجُت  لُه مْى وبىاًء ٖلى طل٪ ٞهىا٥ ٖضص ٦بحر مً الؿ٩ان ٌٗخمضون ٖلى الٗمل في بؾغاثُل، ٍو

 ما في الهىاٖت والخجاعة، ومً هاخُت ؤزغي 
ً
ا والٗاملحن ٞحها،   وجىسٌٟ في الؼعاٖت وجغبُت اإلااقُت وجغجٟ٘ هٖى

 آزغ مً مهاصع الضزل ألَل اإلاى٣ُت، ول٨ً َظٍ 
ً
اث٠ الخ٩ىمُت والٗمل في ال٣ُإ الخام مهضعا ل الْى

ّ
حك٩

ألاوكُت الا٢خهاصًت ألازغي مشل الهىاٖت والخجاعة، ٞةن ٖضص ٢لُل مً الؿ٩ان ٌٗخمضون ٖلحها ٦مهضع ؤؾاسخي 

.  في الضزل

                                           
٤ الٗمل  هبُل اعػ٣ٍاث ألاؾخاط   لجىت الا٢خهاص اإلادلي بغثاؾت  ٍغ  َه اخمض ألاؾخاط ٖالء ٖبض الغخمً ٖمغان الُغصة، ألاؾخاط ٖالء ٖبض هللا اعػ٣ٍاث، ألاؾخاطٞو

 .ٖبض اإلادؿً زماٌؿت
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 مً ألاَالي ًبلٜ 2007بىاء ٖلى مٗلىماث ظهاػ ؤلاخهاء اإلاغ٦ؼي الٟلؿُُجي لٗام 
ً
م، ٞةن ٖضص الىاقُحن ا٢خهاصًا

 َىا بإنهم ٌٗملىن م٣ابل ؤظغ مٗحن بما 167 ط٧ىع 1747 مجهم 2014ٖضصَم 
ً
ٗجى بالىاقُحن ا٢خهاصًا  بهار، َو

ما٫ البي ٟحن ؤو ٖما٫، ولظل٪ جىسٌٟ وؿبت اليؿاء في َظٍ الٟئت خُض جىسٍغ مٗٓمهً في ألٖا ًت ث٦مْى

 مً صون ؤظغ، ومً هاخُت ؤزغي، ًبلٜ ٖضص ٚحر الىاقُحن 
ً
والؼعاُٖت وجغبُت اإلاىاشخي الخانت بالٗاثلت ٚالبا

 
ً
 4858ا٢خهاصًا

ً
 ،1637) ٞغصا

ً
لِكملىا بياٞت بلى عباث البُىث، ٦باع الؿً واإلاخ٣اٖضًً  ( بهار3221 ط٦غا

ب حن للضعاؾت واإلالخد٣حن بالخضٍع ىضر الجضو٫ ع٢م .واإلاخٟٚغ الٗال٢ت ب٣ىة الٗمل في البلضة ل٩ل مً  (45) ٍو

ت .  الظ٧ىع وؤلاهار ٖلى مسخل٠ اإلاغاخل الٗمٍغ

 .م2007 ؾىىاث و٦ثر خؿب الجيـ والٗال٢ت ب٣ىة الٗمل لٗام 10الؿ٩ان مً   (:38)ظضو٫ ع٢م  

ه يمً َظا الؿُا١ بإهه و٢بل  ُٟت الخ٩ىمُت بؿبب 2000ٖام ًجب الخىٍى م، لم ٨ًً َىال٪ اَخمام بالْى

اهسٟاى مٗض٫ الغواجب، باإلياٞت بلى ٖضم جىظه الكباب بلى الخٗلُم الجامعي واعجٟإ وؿبت الدؿغب ختى مً 

غث ٞغم الٗمل بك٩ل ٦بحر وبغواجب ٖالُت، ؤما  الخٗلُم الشاهىي وجًُٟل الٗمل صازل بؾغاثُل خُض جٞى

 ومىظ ٖام 
ً
جُا بىاء ظضاع الٟهل ؤلاؾغاثُلي، اه٨مل ٖضص الٗما٫ في بؾغاثُل وؤنبذ م وختى ا٦خما٫ 2002جضٍع

ُٟت الخ٩ىمُت ؤ٦ثر ب٨شحر مً الؿاب٤ ذ ٖمل وؤيخى الخىظه للْى .  مً الهٗب الخهى٫ ٖلى جهاٍع

غ اإلاىاعص ؤو عؤؽ اإلاا٫ الا٢خهاصي اإلادلي ٖلى مؿخىي البلضة ، ٞخٟخ٣غ البلضة بلى وظىص ميكأث  ؤما باليؿبت لخٞى

٣خهغ طل٪ ٖلى  ٖضص اإلايكأث الهىاُٖت في بلضة ٖاملت ٦بحرة ٌٗخمض ٖلحها ألاَالي في جدؿحن ويٗهم الا٢خهاصي ٍو

ل خىالي  (75)جٟىح خىالي 
ّ
ت ججاعة ونىاٖت  % (5)ميكإة نىاُٖت، حك٩ مً مجمل اإلايكأث اإلاسّجلت في ٚٞغ

ٗمل ٞحها خىالي  امل، وحٗمل مٗٓم َظٍ اإلايكأث في مجا٫ نىاٖت الدجغ والغزام  (672)الخلُل ، َو ٠ ٖو مْى

والهىاٖاث ؤلاوكاثُت، و٦ظل٪ في مجا٫ الهىاٖاث الٛظاثُت الخُٟٟت، والهىاٖاث البالؾد٨ُُت، والخُاَت 

 بإن والب٣االث الهٛحرة، باإلياٞت بلى وعف ٖمل
ً
ا، ٖلما حَر  مهىُت زانت ؾىاًء الخضاصة ؤو الىجاعة ؤو ألاإلاىُىم ٚو

غ بك٩ل ملخّى بحن ؾ٩ان البلضة وال ؾُما الٗما٫ .  َظٍ الخبراث وعؤؽ اإلاا٫ البكغي مخٞى

 .لقىاع الفىاعيعامت عً الىلع الخالي لخلفُت  .2

  هاقئت الٟلؿُُيُت بك٩ل ٖام نىاٖت ول٩ىن الهىاٖت الغثِؿت في البلضة،  ؤلاهخاظُت اخض ال٣ُاٖاث الهىاعي ال٣ُإ ٌٗخبر

ت، خُض ؤن ٖضص الىعف ؤو اإلاهاو٘ مدضوص  وجإزظ َاب٘ الدجم نٛحرة ميكأث مجها خُض ؤن الٛالبُت الىعف الٗاثلُت والٗكاثٍغ

ظا  ماع والدجغ والخُاَت واليؿُج،  َو البُتها في ٢ُإ ألٖا  الا٢خهاصي الظي بضوعٍ ٌٗجي زل٤ للىمى ٖا٫ مٗض٫ جد٤ُ٣ ٌٗجي ٚو

اصة في الخىٕى و٧لما خضزذ ظضًضة، ٖمل ٞغم ذ وجحرة ؤلاهخاجي ٍػ    .والهىاعي والخ٣جي  الاظخماعي الخدى٫   حؿاٖع

                                           
ىُت الؿلُت   . 77الخلُل، نٟدت  ، مداٞٓت2007واإلايكأث  واإلاؿا٦ً للؿ٩ان الٗام الٟلؿُُجي، الخٗضاص لئلخهاء اإلاغ٦ؼي  الٟلؿُُيُت، الجهاػ الَى

وؽُي  

اقخفاد

ي  

مخعىل مؽخؼل 

ظبق 

وعمل 

مخعىل لم 

ٌعبق 

عمل 

ػحر وؽُي 

 
ً
اقخفادًا

الخفشغ 

/ للذساظت

ب  الخذٍس

الخفشغ 

ألعمال اإلاجزل 

العجض 

مشك /كبر

وجىد 

/ بًشاد

مخقاعذ  

اإلاجمىع 

 3487 24 212 8 1349 1637 76 139 1632 1847ركىس  

 3390-  120 1720 1309 3221 16 6 145 167بهار 

 6887 24 332 1728 2658 4858 92 145 1777 2014اإلاجمىع 
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 .يججاسلقىاع العامت عً الىلع الخالي لخلفُت  .3

ت التي جلبي مٗٓم خاظُاث البلضة ٞهىا٥ مدالث لبُ٘ اإلاىاص الٛظاثُت، ٦مدالث   في البلضة  ال٨شحر مً اإلادا٫ واإلايكأث الخجاٍع

بُ٘ الخًاع واللخىم، ومدالث بُ٘ ألالبؿت الجاَؼة، مدالث الىجاعة والخضاصة وألاإلاىُىم، مدالث بُ٘ مىاص البىاء، و٧اٞت 

ً، ومىاقحر  وم٣ال٘ الدجغ، ونالىهاث الخجمُل  مؿخلؼماث لخمضًضاث ال٨هغباثُت والصخُت ولىاػم الخضاصًً والىجاٍع

للؿُضاث والغظا٫، ومدالث بنالح وبُ٘ ال٨مبُىجغ، وال٨غاظاث، والهُضلُاث ومدالث وبُ٘ ألاخظًت  والبراصي وألازار 

.   اإلاؿخٗمل

ت ٞحها ما وؿبخه  بلٜ ٖضص اإلااؾؿاث الخجاٍع ؼ الُلب ٖلى اإلاىخجاث % 81ٍو
ّ
تر٦ مً حجم اإلايكأث الٗاملت، ٍو

الؼعاُٖت ومىاص البىاء، والدجغ، ٦ما جىدكغ مكاٚل الخُاَت ومهاو٘ البالؾدُ٪ والخجاعة الخغة وؤؾىا١ الثروة 

.  الخُىاهُت، َظا باإلياٞت بلى وظىص ؾى١ مخسهو في ألازار ال٣ضًم والبًاج٘ اإلاؿخٗملت

 .لقىاع العُاحيالىلع الخالي لعً عامت خلفُت  .4

جمخل٪ بلضة جٟىح الٗضًض مً م٣ّىماث الؿُاخت ؾىاء الُبُُٗت مجها، ؤو اإلا٣ىماث مً نى٘ ؤلاوؿان، وجخمشل 

دا، ٦ما ط٦غ  سُت بٗض مضًىت ؤٍع الُبُٗت مً ؤَم ٖىامل الجظب الؿُاحي، وحٗخبر بلضة جٟىح زاوي ؤ٢ضم بلضة جاٍع

بت  ش ٞلؿُحن، وجخضعط مً خُض الُبُٗت واإلاىار مً الُبُٗت الجبلُت الَغ مهُٟى مغاص الضباٙ في ٦خابه جاٍع

  .والخًغاء

سُت والتي حٗىص بلى  ت واإلاباوي الخاٍع ؤما الٗىانغ واإلا٣ىماث الؿُاخُت مً نى٘ ؤلاوؿان واإلاخمشلت في اإلاىا٢٘ ألازٍغ

٣ُت وألاقىعٍتال٨ىٗاهُت )ٖهىع مخٗضصة  ٍغ وطاث الُاب٘ اإلاٗماعي اإلاخمحز  (وؤلاؾالمُت والبحزهُُت والغوماهُت وؤلٚا

حن اإلاٗمىصًت، والخغب اإلاخٗضصة ٦سغبت لىػة واإلاسمجاث واؾُاؽ، : مشل  الؿىع الغوماوي ال٣ضًم، وبئر اإلاالر، ٖو

 ٦ما جًم اإلاباوي طاث الُاب٘ وألاصًغة ومغاح الغاَب ٦ضًغ البىاث في اإلاٗمىصًت ومُٛاؽ ًىخىا اإلاٗمضاوي،

ًالوي، طم٣ام الكُش خؿحن، وم٣ام الكُش ٖبض ال٣اصع ا٫): اإلا٣اماث الضًيُت مً الٟترة ؤلاؾالمُت مشل: الضًجي مشل

ت (.واإلاسجض الٗمغي  .  واإلاىا٢٘ ألازٍغ

 .ملخق بإهم اإلاازشاث ؤلاًجابُت واإلاىاسد اإلاخعلقت باالقخفاد اإلادلي .5

 .يي واإلاهً اإلاازشاث ؤلاًجابُت واإلاىاسد اإلاخعلقت بالقىاع الفىاع .1.5

: ول٨ً ٢ُإ الهىاٖت في البلضة ًىاظه الٗضًض مً الاًجابُاث الضازلُت ومجها الخاعظُت 

وفي الؿىىاث ألازحرة لىخٔ جىظه لضي الٗضًض مً ؤصخاب عئوؽ ألامىا٫ إل٢امت مهاو٘ في البلضة  لىظىص 

غ الخاماث الهىاُٖت في البلضة : مهاصع ٢ىة مجها وظىص حؿهُالث مً ٢بل البلضًت بمىايُ٘ ال٨هغباء واإلاُاٍ وجٞى

غ ال٨ٟاءاث وألاًضي الٗاملت مً وال٩ىاصع اإلاخسههت مً الكباب  ٧الدجغ، وجمحز البلضة بإنها ؾى١ اؾتهال٧ي، وجٞى

                                           
٤ للضًاع اإلا٣ضؾت  161 وؾٟغ ًىق٘ نٟدت  65 – 45   ؾٟغ لى٢ا  نٟدت   .٦ما وعص في ٦خاب الٍُغ
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ذ للمؿدشمغ وال ؾُما وظىص  غة بؿٗغ مٍغ و٢غب مى٢٘ البلضة مً مغ٦ؼ مضًىت الخلُل، ومؿاخاث مً ألاعاضخي مخٞى

ً في ب٢امت مهاو٘ ٞحها بت اإلاؿدشمٍغ اصة ٚع . مٗبر جغ٢ىمُا الخجاعي والخضوصي ٖلى ؤعاضخي جٟىح، ؾاَم بٍؼ

، وبج٣ان في الٗمل واإلاهً الخغة، وجىعٍثها ٖبر ألاظضاص لؤلخٟاص َظا و جمخل٪ بلضة جٟىح جىٕى في اإلاهً الخغة والخٝغ

لخيخ٣ل لؤلظُا٫، ووظىص ٦ٟاءاث ٖلمُت وجسههُت في مجاالث ٖضة و٢ُاٖاث مسخلٟت، و٢ضعة ؤبىاء البلضة ٖلى 

. الخ٠ُ٨ م٘ مخُلباث الٗمل،  و٢غب البلضة والخضماث مً مضًىت الخلُل

 .الخجاسي  اإلاازشاث ؤلاًجابُت واإلاىاسد اإلاخعلقت بالقىاع .2.5

 في الخىظه لالؾدشماع والاهسغاٍ في ألامىا٫وفي الؿىىاث ألازحرة لىخٔ جىظه لضي الٗضًض مً ؤصخاب عئوؽ 

 وظىص حؿهُالث مً ٢بل البلضًت بمىايُ٘ ال٨هغباء واإلاُاٍ ،  ؾى١ الخجاعة في البلضة  لىظىص مهاصع ٢ىة مجها

غ عؤؽ اإلاا٫ لضي ٞئت ٦بحرة مً الىاؽ وبم٩اهُت  ت وؤؾٗاع ألاعاضخي، وجٞى واهسٟاى ج٩لٟت ؤلاًجاعاث ال٣ٗاٍع

ب مً مضًىت الخلُل، والبلضاث اإلاجاوعة، وظىص مٗبر جغ٢ىمُا الخجاعي ٖلى اإلامحزالاؾدشماع،  واإلاى٢٘ الجٛغافي   ال٣ٍغ

ً في ب٢امت مهاو٘ ٞحها  بت اإلاؿدشمٍغ اصة ٚع . ؤعاضخي جٟىح، ووظىص وألاًضي الٗاملت ؾاَم بٍؼ

 .العُاحي اإلاازشاث ؤلاًجابُت واإلاىاسد اإلاخعلقت بالقىاع . 3.5

سُا مشل اإلاٗمىصًت والضًغ ثجمخل٪ بلضة جٟىح الٗضًض مً م٣ّىماث الؿُاخت بىظىص ؤما٦ً ؾُاخُت ٖضًضة مشب ة جاٍع

غ آلازاع والُىابُ٘ واإلاى٢٘ واإلاىار  غ الُا٢اث وال٩ىاصع الٟىُت واإلاهىُت، ووظىص م٣ىماث الؿُاخت ٦خٞى ما، وجٞى حَر ٚو

.  اإلاىاؾبحن

 .ملخق بإهم اإلاازشاث العلبُت واإلاؽاكل اإلاخعلقت باالقخفاد اإلادلي .6

 .الفىاعي اإلاخعلقت بالقىاع واإلاؽاكل العلبُت اإلاازشاث .1.6

ت بلى ؤًً جخجه  مدلُت ا٢خهاصًت بؾتراجُجُت ُٚابمً اإلاٗى٢اث الضازلُت  واضخت بدُض ًم٨ً مً زاللها مٗٞغ

البلضة، َل ؾخ٩ىن بلضة نىاُٖت ؤم ػعاُٖت، باإلياٞت بلى طل٪ ٞان  ي٠ٗ زضماث البيُت الخدخُت مشل قب٨ت 

اإلاُاٍ وقب٨ت ال٨هغباء واعجٟإ ج٩لٟت زضمت ال٨هغباء و ي٠ٗ، ومدضوصًت قب٨ت الُغ١ الغثِؿُت م٘ ؤلاقاعة بلى 

ضم وظىص  ً ٖلى ال٣ضوم لٗمل ميكئاث نىاُٖت في البلضة،  ٖو ٖضم وظىص مىا٤َ نىاُٖت لدصج٘ اإلاؿدشمٍغ

ً مً الخاعط إل٢امت ميكأث نىاُٖت، والاٞخ٣اع للبرامج والخبراث  ؾُاؾت اؾخ٣ُاب وحصجُ٘ للمؿدشمٍغ

ضم ج٣ىحن ألاؾٗاع والاؾخحراص وخماًت اإلاىخج  حر اإلاىه٠ للهىاٖاث الهٛحرة، ٖو الهىاُٖت، وال٣اهىن الجاثغ ٚو

جي . الَى

ظا لِـ ٣ِٞ في  باال٢خهاص ٦لي الكبه التي جىاظه الاؾدشماع الاعجباٍ الخاعظُت ؤَم اإلاٗى٢اث ؤما  ؤلاؾغاثُلي َو

ً، وزال٫  ًد٣٣ه الا٢خهاص اإلادلي، هجاح ؤي جضمحر ؾُاؾت ألازحرة اجبٗذ بؾغاثُل  الاهخٟايت البلضة بل في الَى

ال٢اث مؿخدُلت مً زال٫، قبه الخىمُت ٖملُت هجاح مما ظٗل  الٟلؿُُيُت اإلاىا٤َ ؤونا٫ وج٣ُُ٘  اإلاؿخمغةالٚا

هل الخغ٦ت ومى٘ الخىاظؼ وب٢امت الٟلؿُُيُت  للمىا٤َ والخهضًغ الاؾخحراص ٚؼة ومى٘ ٢ُإ ًٖ الٛغبُت الًٟت ٞو



 

 2011التقرير التشخيصي األول لبلدة تفوح     تموز  77  
 

 77صفحة 

ضم وبٚال١ ت الٟلؿُُيُت للكاخىاث الؿماح اإلاٗابغ ٖو اإلاداٞٓاث،وبٚغا١ الؿى١ باإلاىخج  بحن بالخى٣ل الخجاٍع

. ؤلاؾغاثُلي وألاظىبي والبًاج٘ الهِىُت الغزُهت ومىسًٟت الجىصة اإلاؿخىعصة

 .الخجاسي  اإلاخعلقت بالقىاع واإلاؽاكل العلبُتاإلاازشاث  .2.6

ت ووظىص      وم٘ طل٪ ٞان ي٠ٗ الخٍُى الغابُت م٘ البلضة والبلضاث اإلاجاوعة، ومدضوصًت الخبراث الخجاٍع

ُاب الش٣اٞت  ت مخ٩املت ٚو ٦ٟاءاث ا٢ىي مجها في مىا٤َ مدُُت مشل الخلُل، ٖضم وظىص ؤؾىا١ وججمٗاث ججاٍع

غ الؿاخاث ٧ل َظا ؾاَم في  ضم جٞى ت والخىٝ مً الخؿاعة، وؾُُغة ؾى١ مضًىت الخلُل الخجاعي، ٖو الخجاٍع

.   بٖا٢ت جُىع ال٣ُإ الخجاعي في البلضة

 .العُاحي اإلاخعلقت بالقىاع واإلاؽاكل العلبُتاإلاازشاث . 3.6

غ اإلا٣ىماث الؿُاخُت ألاؾاؾُت بال ؤن نىاٖت الؿُاخت في اإلاى٣ُت مٗضومت ومهمكت؛ وطل٪ لٗضم  م مً جٞى بالٚغ

٤ ؾُاحي وتهمِكها م٣اعهت م٘ اإلاىعوزاث الٟلؿُُيُت الٗمال٢ت، ي٠ٗ البيُت الخدخُت للمغا٤ٞ  غ بغامج حؿٍى جٞى

ايُت، الجز٫ واإلاُاٖم الؿُاخُت، )الؿُاخُت  اث، اإلاالٖب والهاالث الٍغ الُغ١، ممغاث اإلاكاة، والخضاث٤ واإلاخجَز

 وجضوي الش٣اٞت الؿُاخُت، والؼخ٠ الٗمغاوي، ٦ما ًازغ الىي٘ الؿُاسخي ، (وم٩اجب ؤلاعقاص والخىظُه الؿُاحي

بال ؤن َىا٥ ما ٌٗٝغ . وبك٩ل ٦بحر ٖلى نىاٖت الؿُاخت في ٞلؿُحن بك٩ل ٖام وفي بلضة جٟىح بك٩ل زام

  .بالؿُاخت الضازلُت ألَالي اإلاى٣ُت

ت اإلاىظىصة، ُٚاب الاؾخ٣غاع ألامجي، و٢لت  ٦ما ال ضم ؤَلُت ألاما٦ً الؿُاخُت وألازٍغ ٘ ؾُاخُت، ٖو غ مكاَع جخٞى

شان . اَخمام وػاعة الؿُاخت وآلازاع وي٠ٗ الدكبُ٪ والخيؿ٤ُ بحن اإلااؾؿاث والجهاث طاث الٗال٢ت  2011ٍص

 .الخذماحي اإلاخعلقت بالقىاع واإلاؽاكل العلبُتاإلاازشاث . 3.6

غ بها ؤًت مغا٤ٞ زضماجُت  اث وم٩اجب  )ٖىض الخضًض ًٖ ٢ُإ الخضماث في بلضة جٟىح ها٦ض ؤن البلضة ال ًخٞى مضًٍغ

ا حَر . (خ٩ىمُت وقغ٧اث ٦بري ٚو
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فُت راث العالقت بقىاع الاقخفاد اإلادلي والخىمُت اإلادلُت الاقخفادًتالشقمُت وًبحن ؤهم اإلااؼشاث  (39)جذول سقم ال  . الـى

 الخقُُم القُمت القُاظُت اإلافذس القُمت اإلااؼش الشقمي

 ي٠ُٗ 300 سجالث البلضًت 50 .ٖضص عزو الخٝغ واإلاهً 

في)اإلااؼش   اإلافذس (ـو
 الخقُُم

 ي٠ُٗ  مخىؾِ  ظُض 

ت  ي٠ُٗ   ظُض   .وظىص ؤؾىا١ ومغا٦ؼ ججاٍع

   ظُض   .وظىص حؿهُالث مً ٢بل البلضًت بمىايُ٘ ال٨هغباء واإلاُاٍ

ت وؤؾٗاع ألاعاضخي    ظُض   .اهسٟاى ج٩لٟت ؤلاًجاعاث ال٣ٗاٍع

  مخىؾِ    .وظىص وألاًضي الٗاملت 

 ي٠ُٗ     .الخٍُى الغابُت م٘ البلضة والبلضاث اإلاجاوعة

 ي٠ُٗ     . الا٢خهاص اإلادليإلوٗافالخبراث الا٢خهاصًت اإلاُلىبت 

 ي٠ُٗ     .البرامج اإلاىٟظة مً ٢بل البلضًت في ظظب الاؾدشماع الا٢خهاصي

  مخىؾِ    .م٣ّىماث الؿُاخت

   ظُض   .آلازاع والُىابُ٘ واإلاى٢٘ واإلاىار اإلاىاؾب

٤ ؾُاحي  ي٠ُٗ     .بغامج حؿٍى

 ي٠ُٗ     .البيُت الخدخُت للمغا٤ٞ الؿُاخُت

  مخىؾِ    .جىٕى في اإلاهً الخغة والخٝغ
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   وادلنكشفنيتشخيص واقغ انفقراء وادلهًشني: اجلزء انؼبشر

اث الخدلُل  الٗاملت، ومً زال٫ألاًضيحٗخبر جٟىح مً البلضاث الٟلؿُُيُت ال٣ٟحرة خُض ٌٗخمض ٚالبُت ؾ٩انها ٖلى    إلاؿخٍى

ٖضم وظىص اإلايكأث :  حٗاوي مً ؤويإ ا٢خهاصًت ؾِئت، وطل٪ مغجبِ بٗىانغ ٖضًضة ومً ؤَمها خُض جبحن ؤنها. ال٣ٟغ

ب الٗضص ال٨بحر مً الكباب الٗاَل ًٖ الٗمل ٤ الضعاؾت ومً ، الهىاُٖت وؤي قغ٧اث زانت بذجم ٌؿخٖى ٣ٞض جبحن لٍٟغ

زال٫ اإلا٣ابالث م٘ اإلاٗىُحن واإلاُلٗحن ٖلى الىي٘ الا٢خهاصي في البلضة ٖمىما  ولؤلؾغ ال٣ٟحرة واإلاهمكت، ؤن  وؿبت البُالت في 

البلضة ٖالُت ظضا بحن الظًً َم في ؾً الٗمل مً الؿ٩ان بحن ؤلاهار و الكباب ، و٢ض او٨ٗـ طل٪ وبك٩ل ملخىّ ٖلى 

لى مُٗلي ألاؾغ في البلضة    .الكباب ٖو

 .بلذة جفىحواإلاىكؽفحن في لألظش والفقشاء واإلاهمؽحن  ألاظاظُت الخفائق .1

 1715الٟلؿُُجي، ًبلٜ ٖضص الٗاثالث في البلضة  ءلئلخها اإلاغ٦ؼي  جدلُل َظا ال٣ؿم خؿب بُاهاث الجهاػًبجى 

ضص َظٍ 5 ألاؾغ ؤٞغاصؤؾغة، ؤما مخىؾِ ٖضص  ( 3) خؿب الخىػَ٘ اإلاىضر في الجضو٫ ع٢م ؤؾغة 212  ألاؾغ ٖو

 ؤٞغاص وؤ٦ثر، ؤما باقي 8 ؤؾغة مً 540 ؤٞغاص و7 ؤؾغة مً 185 ؤٞغاص، 6 ؤؾغة جخ٩ىن مً 216ؤصهاٍ، خُض ًىظض 

 َىال٪  .5 بلى 1 ُٞتراوح ٖضص ؤٞغاصَا مً 562ألاؾغ 
ً
 ؤؾغ حكمل ؤبىاء 6 ؤعملت مجهم 94 ؤعامل ط٧ىع و11  ؤًًا

ؿ٨ىىن مٗا14 ٦ما ًىظض .ٚحر متزوظحن  . ؤؾغة جخ٩ىن مً ؤبىاء ًخامى ٚحر متزوظحن َو

م (2007)ألاؾغة  وحجم الؿ٩اوي الخجم٘ خؿب الخانت ألاؾغ  (40 )ظضو٫ ع٢م ا٫

ؤفشاد ؤظش + 8 7 6 5 4 3 2 1 حجم ألاظشة

 10330 1715 540 185 216 212 186 148 183 45عذد ألاظش 

ا٢ت،  غة مً و ؤْهغث هخاثج الخدلُل م٘ اللجان اإلاخسههت ؤما باليؿبت لظوي ؤلٖا وبىاء ٖلى اإلاٗلىماث اإلاخٞى

البلضة،  ؾ٩ان مجمل مً% 5,6 وؿبخه ما بلٜ واخضة نٗىبت لضيهم ؤن ٖضص ألاٞغاص الظًًاإلااؾؿاث اإلادلُت، ب

ا٢ت  ا٢اث ال٣ٗلُت، ونٗىبت الخٗلم، وؤلٖا وحكمل َظٍ الخاالث زهىنُت مجخمٗىا في بلضة جٟىح هجض ؤلٖا

، والهمم والؿم٘، والكلل الضماغي والهٕغ والخلل الٗهبي، ونٗىبت الى٤ُ، وبِء  الخغ٦ُت، وهىباث الهٕغ

ا٢اث ٖلى الٟئاث الخالُت . الىمى، والبهغ لُه جخىػٕ وؿبت ؤلٖا حن ) ،(% 1,2الهمم والؿم٘ بيؿبت  )ٖو اإلا٨ٟٞى

 بيؿبت ) ،(% 2,4بيؿبت 
ً
الخىانل ) ،( % 0,7الٟهم وؤلاصعا٥ ونٗىبت الخٗلم بيؿبت ) ،( % 1,6اإلاٗا٢حن خغ٦ُا

 % (.  0,7بيؿبت 

ا٢اث  في بلضة جٟىح خؿب الىٕى  لٗام ( 41)ظضو٫ ع٢م ا٫   .ًبحن ؤلٖا

ػحر مبحن ػحر العاقحن ولِغ لذيهم ـعىبت الفعىباث الخىاـل الفهم وؤلادساال الخشكت العمع الىٍش  الفئت 

 1,0 94,1 4,9 0,8 0,7 1,6 1,3 2,5ط٧ىع 

 1,1 94,8 4,2 0,6 0,6 1,5 1,1 2,3بهار 

 1,0 94,4 4,5 0,7 0,7 1,6 1,2 2.4اإلاعذل 

                                           
٤ الخسُُِ    وم٣ابالث مُضاهُت ألاؾاسخي   ٍٞغ

8
ىُت   الؿلُت   86، نٟدت 2007واإلايكأث  واإلاؿا٦ً للؿ٩ان الٗام الٟلؿُُجي، الخٗضاص لئلخهاء اإلاغ٦ؼي  الٟلؿُُيُت، الجهاػ الَى

9   
ىُت الؿلُت  85، نٟدت 2007واإلايكأث  واإلاؿا٦ً للؿ٩ان الٗام الٟلؿُُجي، الخٗضاص لئلخهاء اإلاغ٦ؼي  الٟلؿُُيُت، الجهاػ الَى

10
ىُت  الؿلُت  85، نٟدت 2007واإلايكأث  واإلاؿا٦ً للؿ٩ان الٗام الٟلؿُُجي، الخٗضاص لئلخهاء اإلاغ٦ؼي  الٟلؿُُيُت، الجهاػ الَى
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غ جدلُل ؤصخاب الٗال٢ت  وبك٩ل ٖام، ًم٨ً جلخُو ؤَم الٟئاث اإلاهمكت وال٣ٟحرة واإلاى٨كٟت في البلضة باالؾخٗاهت مً ج٣ٍغ

غ وهي ٧الخالي  : والظي ؤْهغ وظىص ٞئاث ٖضًضة مً اإلاهمكحن والتي ؾيخُغ١ بلحها بالخٟهُل في ألاظؼاء الالخ٣ت مً َظا الخ٣ٍغ

 : جدلُل الفئاث اإلاهمؽت والفقحرة واإلاىكؽفت في البلذة وؤهم خفائفها واإلاؽاكل التي جىاجهها( 42 )جذول سقم ال

ؤهم اإلاؽاكل التي جىاجهها ولعها الخالي / ؤهم الخفائق الفئت 

الفئت التي ال جمخلك القذسة 

ألاظش  /"عامت"اإلاالُت 

اإلاعذومت في البلذة 

ت ، ميسخبت مً الىا٢٘، ال جمخل٪ الخض  مىٍُى

. ألاصوى مً الضزل اإلاُلىب لخُُٛت اخخُاظاتها

نٗىباث في جل٣ي الٗالط وحٗلُم ؤبىائها ،باإلياٞت الى حٗغيها 

للٗضًض مً اإلاك٨الث اإلاالُت هٓغا العجٟإ ألاؾٗاع  

آهل ألاخُاء البعُذة 

واإلاىاوق الىائُت 

ججمٗاث ؾ٩اهُت مدغومت مً الخضماث، 

جىٞغ اإلاُاٍ وال٨هغباء )جمهِل في ٢ُإ الخضماث 

. (وحٗبُض الكىإع

ال جخىٞغ بٌٗ ٞحها الخضماث ألاؾاؾُت، نٗىباث في حُُٛت 

. الخ٩ال٠ُ اإلاغجٟٗت للخهى٫ ٖلى الخضماث والخى٣ل

ضم اإلاكاع٦ت في الخُاة الاظخماُٖت اليعاء وسباث البُىث  الٗؼلت ٖو

. والش٣اُٞت والؿُاؾُت 

الٗؼلت،الُال١،الٗىىؾت، ٢لت الىعي في ألامىع الصخُت 

. والخُاجُت

ؤصخاب اإلاىاهب 

وؤلابذاعاث 

ضم اَخمام في جىمُت ٢ضعاتهم  ت ، ٖو الٗلم واإلاٗٞغ

ومىاَبهم ل٣لت وظىص البرامج اإلاخسههت 

حر الٟغم لهم  م وجٞى َغ . لخٍُى

اًت مً ٢بل ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي ، ٖضم  ضم الٖغ ال٣ٟغ ٖو

غ ال٣ضعة والجى الش٣افي اإلاىاؾب لهم في الخُاة الُىمُت . جٞى

غ ٞغم ٖمل ًمشلىن وؿبت مغجٟٗت مً اإلاهىُحن والخشفحن  ٖضم جٞى

الكباب في البلضة 

ب وؾى١ ٖمل ٧اٝ الؾدُٗابهم . ٖضم وظىص مغا٦ؼ جضٍع

ؤلاَما٫ التهمِل، والٗؼلت، ٖضم جىٞغ مغا٦ؼ ، كباس في العً: الشجال

حٗجى بهم و ُٚاب البرامج التي حٗؼػ مً ؤَمُتهم 

في اإلاجخم٘  

غ   اهدهاع صوعَم في ال٣ًاًا طاث الُاب٘ الٗكاثغي ، ٖضم جٞى

ضم وظىص هاصي  مؿاخاث مىاؾبت لهم للٗىاًت في صختهم ٖو

. مؿىحن لهم

العاولحن عً العمل 

و والب الجامعاث  

م بإٚلبهم  ٌك٩لىن وؿبت مغجٟٗت مً اإلاجخم٘ َو

جحن مً الجامٗاث ٞؿى١ الٗمل ال  زٍغ

بهم وال ًىظض ٞغم ٖمل مىاؾبت لهم  . ٌؿخٖى

ت الى الٗؼلت  ٖضم وظىص ؾى١ ٖمالت ٧اٝ، الاهُىاثُت ، الجٖز

. اإلاجخمُٗت

ال ًىظض نىضو١ زام بضٖم الُالب في الجامٗاث 

الدؿغب مً اإلاضاعؽ، والٗمالت اإلاب٨غة، وجٟصخي ألاوفال 

ألامغاى، والٟلخاث 

ٟا٫ وؤؾالُب جىمي  ٖضم جىٞغ الىىاصي اإلاسههت للُالج٘ وألَا

. مً ٢ضعاتهم ومهاعاتهم 

ٖضم وظىص ٢ىاهحن جد٨م ٖمل الىظهاء الٟىضخى، والاظتهاص، والٗاثلُت الىجهاء 

ضم مكاع٦ت مجخمُٗت اإلاعاقحن  ي٠ٗ ؤلام٩اهُاث لضي اإلااؾؿاث طاث الٗال٢ت، ٖضم جإَُل الاهُىاء ، والٗؼلت، ٖو

. اإلايكئاث ألاؾاؾُت الؾخ٣بالهم ، تهِل صوعَم بك٩ل وؿبي 

ازت الخغمان والٓلم الفقشاء  ي٠ٗ ؤلام٩اهُاث لضي اإلااؾؿاث طاث الٗال٢ت ببرهامج ؤلٚا

اٍ اإلاجخمعي  . والٞغ

٢لت الخضماث اإلا٣ضمت لهم والتزامهم بالخىظه الى مضًىت الخلُل مكا٧ل صخُت مؼمىت اإلاشض ى 

ا  حَر . لخل٣ي اٚلب الخضماث الصخُت مشل ٚؿُل ال٨لى ٚو

 .ؤهم اإلاىاسد واإلاازشاث الاًجابُت اإلاخىفشة لألظش في البلذةملخق ب .2

، ووؿبت الظًً مً اٖخمضوا بك٩ل ٦لي ٖلى ( %30)بلٛذ وؿبت ألاؾغ التي اٖخمضث ٖلى الٗمل صازل بؾغاثُل

، في خحن  ( %11)ووؿبت مً ٌٗخمضون بك٩ل ٧امل ٖلى الا٢خهاص والخجاعة بلٛذ، %(7)الؼعاٖت وجغبُت اإلاىاشخي 

. مً ألاؾغ % (10)بلٛذ وؿبت ألاؾغ التي جخل٣ى مؿاٖضاث مً الكاون الاظخماُٖت 
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ومً زال٫ صعاؾدىا ٣ٞض خغنىا ٖلى م٣ابلت مً َم ٖلى بَإل ؤ٦ثر ٖلى ؤويإ ألاؾغ اإلاٗضومت في البلضة، ٣ٞض 

بُت  وبسانت ألاؾغ التي حُٗلها  امغؤة، ؤو التي ٌُٗلها ٦باع في الٗمغ والظًً َم ٚحر % (10)بلٛذ وؿبتهم الخ٣ٍغ

ً ٖلى الٗمل، وحٗاوي ؤٚلب ألاؾغ في البلضة مً اإلاضًىهُت ؾىاء لل٨هغباء ؤو اإلاُاٍ والخضماث ألازغي  . ٢اصٍع

 بًجابُا في 
ً
ت لٗب صوعا اث٠ الٗؿ٨ٍغ ىُت الٟلؿُُيُت للٗضًض مً الكباب في الْى ٦ما ؤن اؾدُٗاب الؿلُت  الَى

مً الكباب الظ٧ىع، و٦ظل٪ بٌٗ اإلاؿاٖضاث الٗاظلت التي  (%15)الخض مً جٟا٢م ألاويإ لؤلؾىؤ ووؿبتهم 

٘ الٗمل م٣ابل الٛظاء بالخٗاون  ازت ال٩ازىل٨ُُت، يمً مكاَع ٧اهذ ج٣ضم للؿ٩ان مجها الخمالث التي ٢امذ بها ؤلٚا

ا مً اإلااؾؿاث، واإلاؿاٖضاث الُاعثت  حَر اًت اإلاٗا٢حن، ولجىت جىُٓم اإلاغؤة ٚو ما بحن البلضًت وظمُٗت ؤلاؾغاء لٖغ

ا مً اإلااؾؿاث  حَر ت وظمُٗت الخٗلُم الٗالي، ٚو ت في البلضة ٦جمُٗت جٟىح الخحًر التي ج٣ضمها الجمُٗاث الخحًر

حن بٌٗ اإلاؿاٖضاث التي ؾاٖضتهم ٖلى جدؿحن ؤوياٖهم الا٢خهاصًت؛  التي ٢ضمذ للمىاَىحن وزانت اإلاؼاٖع

٘ جدؿحن ألامً الٛظاجي اإلاجزلي  ج مً زال٫ مكاَع ؤشجاع اللىػٍاث والخضاث٤ اإلاجزلُت، وآلاباع )٦ماؾؿت ؤٍع

. (الؼعاُٖت، وجغبُت الضواظً

 مً % 10ويمً َظا الؿُا١، َىا٥ ما وؿبخه 
ً
 ٦بحرا

ً
مً الؿ٩ان الظًً ًهىٟىن ٦إٚىُاء بط ًمل٩ىن ٖضصا

اث٠ صاثمت م طوو ْو حر َو م % 30ؤما . ألاعاضخي وال٣ٗاعاث وؤمىا٫ جٞى مً الؿ٩ان ُٞهىٟىن ٦مخىؾُي الخا٫ َو

ومً ظهت ؤزغي، َىال٪ . بالٛالب ٖما٫ في بؾغاثُل ٌٗملىن بك٩ل مىؾمي ومخ٣ُ٘ وال ًمل٩ىن ؤعاضخي ؤو ٣ٖاعاث

ٗخبرون مٗٓمهم  وؿبت ال بإؽ بها جهى٠ ٣ٟ٦غاء بؿبب اٖخماص اإلاُٗل الغثِسخي لؤلؾغة ٖلى الٗمل في بؾغاثُل َو

ت ؤو مؿخٛلت ، ال جخٗضي . قباب ٖاَلحن ًٖ الٗمل وظؼء بؿُِ مجهم ٢ض ًمل٪ ؤعاضخي ول٨جها ٚحر مؼعٖو
ً
وؤزحرا

اث٠، ؤو ٣ٞضوا مُٗلهم % 5وؿبت اإلاٗضومحن في البلضة  م ؤولئ٪ الظًً ال ًمل٩ىن ؤًت مهاصع عػ١ ومً صون ْو َو

ا، مما ٌٗجي ي٠ٗ ٢ضعتهم  َغ ٗخمضون ٖلى اإلاٗىهاث الٛظاثُت وؤلاوؿاهُت ٖىض جٞى ، َو
ً
الغثِسخي، ٧األعامل مشال

.  الكغاثُت ٖلى حُُٛت الخاظاث ألاؾاؾُت مً مإ٧ل ومكغب وملبـ وحٗلُم وصخت

ه بإن الضزل الكهغي لؤلؾغ  ىا ًجب الخىٍى اث٠ صاثمت ًتراوح ما بحن اإلاخىؾُت وَو  بلى 1200التي ٌٗمل مُٗلها بْى

، ؤما الٗما٫ في بؾغاثُل ؤو في الًٟت الٛغبُت ُٞتراوح صزلهم مً 2500
ً
ا  3000 ق٩ُل بلى 1500 ق٩ُل قهٍغ

غ ٞغم الٗمل وال حٗخبر َظٍ اإلابالٜ زابخت  وطل٪ ٌٗخمض ٖلى مضي جٞى
ً
ا .  ق٩ُل قهٍغ

 . والاجخماعي لألظش اإلاعِؽُتالاقخفاديملخق بإهم مؽاكل الىلع  .3

ألاؾباب ال٩امىت وعاءَا، بال ؤن اإلاك٩لت  بحن جدلُل الؿ٩ان لىيٗهم الا٢خهاصي الُاب٘ اإلاخٗضص ألابٗاص لهظٍ الٓاَغة وجضازل

بلى اصدًاد ظُار مما ًاصي  اسجفاع معذالث الفقش لألظش اإلاعِؽُت في البلذة"الغثِؿت التي حكٛل بالهم بك٩ل ٦بحر جخمشل في 

حر الاخخُاظاث ألاؾاؾُت لؤلؾغة  الاهكؽاف وألامً الاقخفادي والاجخماعي لألظش الظي ًخمدىع في ٖضم ال٣ضعة ٖلى جٞى

ُاث .  واعجٟإ وؿب ألامُت وجضوي ؤلاهخاظُت وجغصي ألاويإ الصخُت مً اهدكاع ؤمغاى بلى اػصًاص مٗض٫ الٞى

٤ الخسُُِ ألاؾاسخي بدىُٓمها م٘ ممشلي اإلااؾؿاث والٟئاث الؿ٩اهُت وب هاء ٖلى هخاثج الخدلُالث التي ٢ام ٍٞغ

اث  اإلاسخلٟت، ًم٨ً بظما٫ ألاؾباب التي جاصي بلى َظٍ اإلاك٩لت والتي اهبش٣ذ مً الى٣اقاث التي جمذ في مجمٖى
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اسجفاع وعب البىالت واسجفاع جكالُف الىـىل بلى الخذماث ألاظاظُت : الٗمل يمً زالزت مداوع عثِؿت هي

  .مثل الخعلُم والصخت، اسجفاع ؤظعاس العلع

 ؤوضر اإلاكاع٧ىن بإن مك٩لت البُالت جخٟصخى بك٩ل زام بحن نٟىٝ الكباب :اسجفاع معذالث البىالت 

 بإن ال٣ىة 
ً
ال١ ومى٘ الٗما٫ مً الٗمل بةؾغاثُل ٖلما الٗما٫ بؿبب ؾُاؾاث ؤلاظغاءاث ؤلاؾغاثُلُت باإٚل

الٗاملت في البلضة، وإلاضة الؿىىاث الٗكغ اإلاايُت، اٖخمضث بك٩ل ؤؾاسخي ٖلى ؾى١ الٗمل ؤلاؾغاثُلي، ال 

ؾُما في ؤٖما٫ البىاء والىجاعة، الخ، مما خض مً جُىع زبراث ومٗاٝع عؤؽ اإلاا٫ البكغي في ٢ُاٖاث ؤزغي 

 . حُٛى في ؤؾىا١ الٗمل اإلادلُت والضازلُت

باإلياٞت بلى طل٪، جىدهغ ٢ضعاث الىمى ؤلاهخاظُت لؤلؾغ اإلاِٗكُت في البلضة، ال ؾُما ال٣ٟغاء بؿبب ٖضم 

اثُت  غ اإلاىاعص اإلاالُت والٟحًز لهم في  (ؤعاضخي ػعاُٖت وبهخاظُت وجهيُُٗت)جٞى وي٠ٗ الخبراث واإلاٗاٝع التي جَا

.  صزى٫ ٢ُاٖاث بهخاظُت ظضًضة

ىُت، هىص ط٦غ ما ؤقاع بلُه الجهاػ اإلاغ٦ؼي لئلخهاء الٟلؿُُجي مً  ؤما ٖلى مؿخىي نى٘ الؿُاؾاث الَى

، وفي هٟـ م2007خ٣ُ٣ت ؤن ؤؾغة مً بحن ٧ل زالر ؤؾغ في ألاعاضخي الٟلؿُُيُت ٖاهذ مً ال٣ٟغ لٗام 

، بلى ظاهب جغاظ٘ ملخّى بالٗضالت
ً
، وال٣ٟغاء ػاصوا ٣ٞغا

ً
ىُاء ٢ض ػاصوا ٚىا الاظخماُٖت، ألامغ  الى٢ذ، ٞةن ألٚا

الظي ًُغح حؿائالث ظضًت ًٖ وظىص بؾتراجُجُت ما لخٌٟ مٗضالث البُالت وللجهىى بإويإ ال٣ٟغاء عظاال 

جي .   ووؿاء ٖلى اإلاؿخىي الَى

 بؿبب اهسٟاى ؤؾٗاع الٗمالث وألاػماث ) بن اعجٟإ ج٩لٟت ؤؾٗاع الؿل٘ :اسجفاع جكلفت ؤظعاس العلع

ال١ ؤلاؾغاثُلُت ًل٣ي الٗبء ٖلى ألاؾغ خُض م٘ اػصًاص مٗضالث البُالت  (الا٢خهاصًت الٗاإلاُت وؾُاؾت ؤلٚا

 بإن اخخُاظاتها 
ً
ومدضوصًت الضزل ومهاصٍع اإلاسخلٟت واإلاٗىهاث جًمدل ال٣ضعة الكغاثُت لؤلؾغة ، ٖلما

لً جخٛحر ٧ىنها ٣ٞحرة ؤم  (الٛظاء، اإلاإ٧ل، اإلالبـ، الخٗلُم، الصخت)الاؾتهال٦ُت مً الؿل٘ الٛظاثُت ألاؾاؾُت 

. ال

 اث :جفاع جكلفت الىـىل بلى الخذماث ألاظاظُت مً صخت وحعلُم جامعياس  ًخطر مً ه٣اقاث مجمٖى

الٗمل بإن اعجٟإ ج٩لٟت عؾىم الخضماث ألاؾاؾُت مً صخت وحٗلُم، باإلياٞت بلى اعجٟإ ج٩لٟت الىنى٫ بلى 

َظٍ الخضماث حكٛل بك٩ل ٦بحر با٫ اإلاىاًَ الٗاصي وحك٩ل ٖبئا ًىمُا لؤلؾغ طاث ٖضص ٦بحر مً ألاٞغاص 

ٟا٫ ؤو  الظًً ًدخاظىن َظٍ الخضماث مشل طوي الاخخُاظاث الخانت، اليؿاء الخىامل، ٦باع الؿً، ألَا

.  اإلالخد٣حن في الخٗلُم الشاهىي ؤو الجامعي

  ،باليؿبت للخٗلُم، بٗض بنهاء اله٠ الشاوي ٖكغ الخىظُهي في بلضة جٟىح، ٣ًهض الُالب، ط٧ىعا وبهازا

ً بك٩ل ٖام إل٦ما٫ الضعاؾت الجامُٗت، وبؿبب ٖضم  اإلااؾؿاث الخٗلُمُت اإلاىظىصة في مضًىت الخلُل والَى

غ اإلاىانالث بك٩ل آمً ومؿخمغ، جؼصاص الخ٩لٟت ٖلى ؤؾغ الٗاثالث التي ٣ًهض ؤوالصَا َظٍ الجامٗاث  جٞى

ؤي٠ بلى طل٪ . (ج٩لٟت اإلاىانالث، اعجٟإ ٖضص ؤٞغاص ألاؾغة اإلالخد٣حن في الخٗلُم، مدضوصًت صزل ألاؾغة)

. الاٞخ٣اع بلى الضٖم اإلااصي للخٗلُم الجامعي لؤلؾغ ال٣ٟحرة
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تشخيص واقغ روي اإلػبقت : اجلزء احلبدي ػشر
 خلفُت عامت عً روي ؤلاعاقت .1

 والٗمل ٖلى بٖاصة واإلاهمت واإلاخٟاٖلت،، حٗخبر ٢ًُت طوي الاخخُاظاث الخانت مً ٢ًاًا الخىمُت ألاؾاؾُت 

جإَُلهم صمجهم في اإلاجخم٘، ومً ألاَمُت بم٩ان َىا البض مً صعاؾت َظٍ ال٣ًُت وجدلُلها والخٗٝغ ٖلى ببٗاصَا 

ولٗل الىٓغة الكمىلُت واإلاٗم٣ت ل٣ًُت ، ًٖ ٢غب صون الا٦خٟاء بالٓىاَغ واإلاكاَضاث للخاالث الٟغصًت لئلٖا٢ت

ا٢ت والتي  طوو الاخخُاظاث الخانت حُٗي نىعة واضخت ججاٍ مىاظهت اإلاك٨الث التي جىاظه ألاشخام طوي ؤلٖا

ت ٖلى ألامض ال٣هحر واإلاخىؾِ والبُٗض في ؾُاؾاث  لم جً٘ َظٍ الٟئت ٖلى ؤظىضة الخىمُت الاظخماُٖت والبكٍغ

.  الخسُُِ الاؾتراجُجي 

٣ٞض ؤقاعث مىٓمت الصخت ، ٦ما ؤن الاَخمام بمك٩لت طوو الاخخُاظاث الخانت حٗخبر مهمت بوؿاهُت واظخماُٖت 

ا٢ت ٢ض بلٛذ ، الٗاإلاُت ؤما في صو٫ الٗالم الىامي ٣ٞض ، مً مجمٕى ؾ٩ان الضو٫ الهىاُٖت% 10ؤن وؿبت ؤلٖا

ا٢ت اإلاسخلٟت، َظا % 12,3بلٛذ  ا مً ؤهىإ ؤلٖا ؤي ؤن واخض مً ٧ل زماهُت ؤٞغاص  في الضو٫ الىامُت ٌٗاوي هٖى

ك٩ل طوو الاخخُاظاث الخانت ما وؿبخه   .مً مجمٕى الؿ٩ان في الٗالم% 3َو

ت لئلٖا٢اث وآزغ بخهاثُت  ذ بخهاثُاث ٦شحرة في ٞلؿُحن بهٟت ٖامت لخدضًض اليؿبت اإلائٍى وفي ٞلؿُحن  ؤظٍغ

للمٗا٢حن ؤزبدذ ؤهه ًىظض في ٞلؿُحن ؤٖلى وؿبت بٖا٢ت في الكغ١ ألاوؾِ بل وفي الٗالم خؿب ٖضص الؿ٩ان؛ 

ب ظىىصٍ ٖلى   وجضٍع
ً
والؿبب في اعجٟإ ٖضص اإلاٗا٢حن َى الاخخال٫ الظي ٌؿخسضم ال٣ىابل وال٣ظاث٠ اإلادغمت صولُا

ت زبِشت بن لم حؿخُ٘ ٢خل الٟلؿُُجي ُٞجب ٖلُ٪ ؤن جهِبه في م٩ان ٌؿبب له الكلل ختى  ؾُاؾت ٖؿ٨ٍغ

 
ً
 صاثما

ً
ا٢اث هي . " ًهبذ مٗا٢ا ا٢ت الخغ٦ت" لظل٪ هجض ؤن ؤٚلب وؤ٦ثر ؤلٖا وخؿب ؤزغ بخهاثُت ٞةن وؿبت " ؤلٖا

.  بناباث ؤزغي  % (2،2)هدُجت الاخخال٫ و (%2) مً ٖضص الؿ٩ان مجها خىالي% ( 4،2 )اإلاٗا٢حن ج٣ضع خىالي

ت   الاخخُاظاث الخانت ًم٨ً يوجغي ؤن طو، َظا وجبضي الضو٫ والكٗىب اإلاخدًغة اَخماما بثرواتها البكٍغ

اؾدشماع بم٩اهاتهم والاؾخٟاصة مً ٢ضعاتهم بلى ؤ٢صخى خض مم٨ً لُهبذ بوؿاها ٞاٖال في مجخمٗه ٌكٗغ بالش٣ت 

م مً جباًً جل٪ اإلاجخمٗاث في هٓغتها لظو .وألامان  في مٗاملتها لهم، ٞمجهم مً هٓغ ، الاخخُاظاث الخانتي بالٚغ

ًهم وخاو٫ ، ومجهم مً ج٣بلهم وخاو٫ اؾدُٗابهم اظخماُٖا ، ؤو ق٣ٟت ؤو عخمت، بلحها هٓغة اػصعاء ومجهم مً ٞع

ٗاث وال٣ىاهحن واإلاىاز٤ُ الضولُت ًىضعظىن يمً الخ٣ى١  م مً الدكَغ ٖؼلهم بىنٟهم ٚحر ٞاٖلحن اظخماُٖا، بالٚغ

ظا ما ٦ٟله ال٣اهىن الٟلؿُُجي  حر اخخُاظاتها  َو ألاؾاؾُت ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت التي حؿخىظب الخسُُِ لخٞى

ؿغجه اللىاثذ الخىُٟظًت لٗام 1999لٗام  م ومً َىا ٞةن ُٚاب ؾُاؾت الخسُُِ الاؾتراجُجي ٖلى 2004م ٞو

جي الٗام  ٢ض ؤزغ ٦شحرا صعاؾت َظا الىا٢٘ وجُٟٗله  . اإلاؿخىي الَى

                                           
اًت وجإَُل اإلاٗا٢حن ؤلاؾغاءظمُٗت    لجىت طوي الاخخُاظاث الخانت بغثاؾت  ت وماؾؿت وؾمحرة الُغصة  لٖغ ًٍى ٤ الٗمل اإلاؿاهض آلاوؿت ظمُلت cbrٖو ٍغ ، ٞو

 ٞاًؼ مدمىص اعػ٣ٍاث، اإلامغى بًاص مدمىص ٖلي زماٌؿت آما٫مدمض ٖلي زماٌؿت، وآلاوؿت مداؾً طًاب اخمض اعػ٣ٍاث، والؿُضة 
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ا٢اث ال٣ٗلُت، ونٗىبت  ومً َىا ومً زال٫ هٓغجىا بلى َظٍ الٟئت وبلى زهىنُت مجخمٗىا في بلضة جٟىح هجض ؤلٖا

، والهمم والؿم٘، والكلل الضماغي والهٕغ والخلل الٗهبي، ونٗىبت  ا٢ت الخغ٦ُت، وهىباث الهٕغ الخٗلم، وؤلٖا

ا٢اث ٖلى الٟئاث الخالُت  لُه جخىػٕ وؿبت ؤلٖا ) ،(% 1,2الهمم والؿم٘ بيؿبت  )الى٤ُ، وبِء الىمى، والبهغ، ٖو

حن بيؿبت   بيؿبت ) ،(% 2,4اإلا٨ٟٞى
ً
) ،( % 0,7الٟهم وؤلاصعا٥  ونٗىبت الخٗلم بيؿبت ) ،( % 1,6اإلاٗا٢حن خغ٦ُا

  % (. 0,7الخىانل بيؿبت 

ا٢اث  في بلضة جٟىح خؿب الجيـ لٗام  (43)الجضو٫ الخالي    خؿب سجل صاثغة ؤلاخهاء اإلاغ٦ؼي 2007الظي ًبحن ؤلٖا

   الٟلؿُُجي 

الفهم الخشكت العمع الىٍش  الفئت 

وؤلادساال 

ػحر العاقحن ولِغ لذيهم الفعىباث الخىاـل 

ـعىبت 

ػحر مبحن 

 1,0 94,1 4,9 0,8 0,7 1,6 1,3 2,5ط٧ىع  

 1,1 94,8 4,2 0,6 0,6 1,5 1,1 2,3بهار 

 1,0 94,4 4,5 0,7 0,7 1,6 1,2 2.4اإلاعذل 

 .اإلاازشاث الاًجابُت واإلاىاسد اإلاخىفشة لزوي ؤلاعاقتملخق بإهم  .2

ه جىظض في البلضة ظمُٗت مخسههت واخضة وهي اًت وجإَُل اإلاٗا٢حن)     وججضع ؤلاقاعة َىا ؤهَّ والتي ج٣ضم  (ظمُٗت ؤلاؾغاء لٖغ

اًت صخُت ومخابٗت اإلاٗا٢حن اإلاضعظحن في سجالتها ٧الخ٣ُُم الُبي والٗالط الُبُعي  والى٣ُي  ،  زضماتها لهظٍ الٟئت مً ٖع

حر ألاظهؼة وألاصواث اإلاؿاٖضة وجإَُل بٌٗ مىاػ٫ اإلاٗا٢حن ٧الىخضاث الصخُت وألاؾُذ اإلااثلت  بياٞت بلى زضماث ، وجٞى

ا٢ت ومسر مُضاوي وزضماث الخإَُل اإلابجي ٖلى اإلاجخم٘ اإلادلي، وبٗض الاهتهاء مً الكغا٦ت جدى٫  ُت اإلاجخمُٗت ب٣ًاًا ؤلٖا الخٖى

ت ألاظغ  والجؼء آلازغ ًًم مغ٦ؼا للمهاصع للتربُت ، اإلا٣غ ظؼء مىه للهال٫ ألاخمغ ٣ًضم الٗالط الُبُعي وهي  زضمت مضٖٞى

ضًت للٟغص ٣ًضم زضماث الٟدو والخ٣ُُم للُالب مً نٗىباث ،  الخانت ازت الؿٍى جضًٍغ التربُت والخٗلُم وبضٖم مً ؤلٚا

الن ًٖ َظٍ الخاالث بؿبب )الخٗلم ومدضوصي الظ٧اء،  ًىن ؤلٖا م٘ ؤلاقاعة بإن َىا٥ وؿبت مً طوي الاخخُاظاث الخانت ًٞغ

، و٦ظل٪ بلضًت جٟىح تهخم بهظٍ الٟئت خُض ٢امذ بخُٗحن مغقضة جإَُل مجخمعي ب٣ٍٗض إلاضة زالر (٢لت الىعي الاظخماعي والش٣افي

ٟا٫ ختى ٖمغ ؾخت ٖكغة ٖاما مً ٦ال الجيؿحن (CBR)ؾىىاث بالخٗاون م٘ الجمُٗت الٗغبُت بغهامج  ، خُض ًخم اؾخ٣با٫ ألَا

ٟا٫  ًدهل ٖلى الخضمت الالػمت ٧األظهؼة اإلاؿاٖضة ، ًخم زاللها بظغاء الٟدو والخ٣ُُم والدصخُو لؤلَٟا٫ وبٌٗ ألَا

ت التي ج٣ضم  ا ؤو ل٩لٟتها الٗالُت، و٦ظل٪ ظمُٗت جٟىح الخحًر َغ له لخل٣ي الخضمت زاعط البلضة  لٗضم جٞى وبًٗهم ًخم جدٍى

اًت الاظخماُٖت لهظٍ الٟئت . الٖغ

اًت وجإَُل اإلاٗا٢حن ت جدلُلُت لجمُٗت ؤلاؾغاء لٖغ ٞهي مجغص بىاء مؿخإظغ ًٟخ٣غ للخجهحزاث الخ٣ىُت ، ومً ػاٍو

ٟخ٣غ للخضماث ، الالػمت م الخاظت اإلااؾت، وػٍاصة الُلب لهظٍ الخضمت، ٍو ٟخ٣غ لل٩اصع الخسهصخي الٗامل ُٞه ٚع ٍو

.   الخسههُت

لها بلى مغا٦ؼ َبُت جسههُت وجإَُلُت زاعط بلضة جٟىح والتي في  ا ًخم جدٍى مً ظهت ؤزغي ٚالبُت الخاالث ؤو ؤ٦ثَر

حن ، ٚالبها مىظىصة في مضن بِذ لخم وال٣ضؽ وعام هللا  ٧الجمُٗت الٗغبُت للخإَُل،  واإلاضعؾت الٗالثُت للم٨ٟٞى

ل للُالب الهم لخٗلُم لٛت ؤلاقاعة، ومغ٦ؼ الغظاء للمٗا٢حن ٣ٖلُا  (بىلـ الشاوي  )وماؾؿت اٞخذ ، لخٗلُم لٛت بٍغ

                                           
ىُت الؿلُت   . 85الخلُل، نٟدت  ، مداٞٓت2007واإلايكأث  واإلاؿا٦ً للؿ٩ان الٗام الٟلؿُُجي، الخٗضاص لئلخهاء اإلاغ٦ؼي  الٟلؿُُيُت، الجهاػ الَى
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ا٢ت الخغ٦ُت وصاع ال٩لمت لخسُُِ  (الال٠ً ظُذ  )واإلااؾؿت ألاإلااهُت ، وظمُٗت الكبان اإلاؿُدُت لخإَُل طوي ؤلٖا

ا ومغ٦ؼ مؿلم في عام هللا  حر الؿماٖاث الُبُت  في بِذ لخم، ومغ٦ؼ ؤبى ٍع اًت ، الؿم٘ وجٞى وألامحرة بؿمت لٖغ

.  ألاوالص اإلاٗا٢حن في ال٣ضؽ 

ا١ و الخ٩ال٠ُ اإلااصًت التي ججهض َظٍ  ألاؾغ والتي جٟى١   ٖضا ؤلاَع
ً
 وهٟؿُا

ً
ظا ٌؿخجٝز مً ألاؾغة ظهضا ظؿمُا َو

ض ًٖ  ا في الخاالث 1500م٣ضعتها ٖلى جإمُجها ٧الغؾىم الخانت بالٗالط والتي جدخاط بلى مبلٜ ًٍؼ  ق٩ُل قهٍغ

باإلياٞت لخ٩ال٠ُ اإلاىانالث وؾُاعاث الى٣ل ، ؤما في الخاالث اإلاؼمىت ٞهي جٟى١ َظا الغ٢م ب٨شحر، الٗاصًت 

ق٣ُل للصخو الىاخض وفي الى٣ل  (35)الخام، ٞٗىضما جدخاط ألاؾغة للظَاب بلى بِذ لخم ٞخدخاط بلى مبلٜ 

.  بؾٗاٝ ؤو ؾُاعة لظوي اخخُاظاث زانت|ق٣ُل، وطل٪ لٗضم وظىص مغ٦باث  ( 350 )الخام جدخاط بلى ؾُاعة 

ٖضا . ق٣ُل للى٣ل الخام  (400)ق٣ُل للٟغص الىاخض و (65)ؤما اإلاىانالث بلى عام هللا ًدخاط الٟغص الىاخض بلى 

ت والٗالظاث اإلاىاؾبت،ٖلما بإن ٚالبُت َظٍ ألاؾغ مً  ال٨كُٟاث والغؾىم اإلاالُت لئل٢امت ؤو قغاء الخضمت وألاصٍو

ً واإلادخاظحن للضٖم  ٍؼ ظٍ ألاؾغ مً اإلاٖى طوي الضزل اإلادضوص ؤو ممً ٌِٗكىن جدذ زِ ال٣ٟغ ؤو ال٣ٟغ هٟؿه َو

و حِٗل خالت مً الهجغ وؤلا٢هاء والتهمِل والاؾدبٗاص  الاظخماعي ومدضوصًت قضًضة ،  واإلاؿاهضة ب٩اٞت ؤق٩الها

ظا ٧له ٩ًىن مضٖاة وؾبب ٖىض بٌٗ ألاؾغ في بَما٫ مىيٕى الٗالط والخإَُل ألبىائها لٗضم ٢ضعتها  في الٟغم، َو

حر َظٍ ؤلام٩اهُاث الٗالُت التي جدخاظها َى٫ ٞترة الٗالط والخإَُل ول٣لت ؤو اوٗضام اإلاهاصع الضاٖمت ؤو ٖضم ، جٞى

ض مً مك٨الث َاالء  ظا ما ًٍؼ ت ووعي َظٍ ألاؾغ بالبرامج ؤو اإلاغا٦ؼ التي ج٣ضم الضٖم والٗالط والخإَُل، َو مٗٞغ

ض مً تهمِكهم واؾدبٗاصَم وبَمالهم  وزانت بطا ما ٧اهذ اإلاٗى٢ت ؤهثى ٍؼ .  اإلاٗا٢حن ٍو

    وبمغاظٗت وا٢٘ اإلااؾؿاث وهٓغتها لظوي الاخخُاظاث الخانت وبسانت في ٢ُاٖاث الٗمل والخٗلُم والصخت 

ُه والش٣اٞت، والتي ٌؿىصَا  اإلاى٠٢ الؿلبي والىٓغة الضوهُت للمٗا١ وجهىعٍ بالصخو  ايت والتٞر والؿ٨ً والٍغ

م مً ؤن ال٣اهىن ًلؼم َظٍ  الؿلبي الظي ال خى٫ له وال ٢ىة، وال ًم٨ً صمجه في َظٍ اإلااؾؿت ؤو جل٪، بالٚغ

حر ٞغم ٖمل إلاشل َظٍ الٟئت   .اإلااؾؿاث بخٞى

غ ؤي ماؾؿت مخسههت حٗمل بك٩ل صاثم في البلضة  ج٣ضًم زضماث :- الىاخُت الُبُت 1.2  ال ًىظض ؤو ًخٞى

ا٢ت ٘ مدضوصة ج٣ضم في الُٗاصاث ، والٗالط والخإَُل لظوي ؤلٖا وج٣خهغ ٣ِٞ َظٍ الخضمت ٖلى ق٩ل مكاَع

باء الخانحن ضم  وظىص مغ٦ؼ مخسهو في البلضة  للدصخُو اإلاب٨غ ًٖ . الخانت ٧الٗالط الُبُعي ؤو ألَا ٖو

ل َظٍ الخاالث لخل٣ي الخضماث زاعط البلضة ، الخاالث  ٧الخلُل و بِذ لخم و عام هللا و بلى زاعط ، مما ًضٞ٘ جدٍى

. ٞلؿُحن

٩ًىن َىا٥ وكاَا مدضوص لبٌٗ اإلااؾؿاث الٗاملت في الخإَُل ٧الجمُٗت ،     وهدُجت لُٛاب َظٍ الخضماث 

ازت الُبُت وؤَباء بال ، ولجان الٗمل الهخي، الٗغبُت وظمُٗت الكبان اإلاؿُدُت للخإَُل والهال٫ ألاخمغ وؤلٚا

وبٚازت ؤَٟا٫ ٞلؿُحن والكاون الاظخماُٖت ، والتي ال جٟي بالٛغى والخاظت ، خضوص وو٧الت الٛىر الضولُت

ا٢ت .  اإلاخىامُت للُلب ٖلحها واػصًاص وؿبت ؤلٖا
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ت والخٗلُمُت2.2 الط وجإَُل الُالب الظًً :-  الىاخُت التربٍى ٞال ًىظض ؤي مغ٦ؼ مخسهو لخبجي حصخُو ٖو

ت  التربُت  م مً جدبجى مضًٍغ ًىاظهىن نٗىباث الخٗلم ومدضوصي ال٣ضعاث ال٣ٗلُت و٢ُاؽ وحصخُو الظ٧اء، بالٚغ

، والخٗلُم قٗاع خ٤ الجمُ٘ في الخٗلُم في اإلااؾؿت الٗامت وحٗمل ٖلى صمج بٌٗ الخاالث البؿُُت في مضاعؾها

ت للمهاصع ملخ٣ت إلخضي مضاعؾها و بن َظا الكٗاع ماػا٫ ًىاظه ٦شحرا مً اإلاكا٧ل ، م٘ ٖضم وظىص ٚٞغ

لت الؾدُٗاب اإلاٗا٢حن خغ٦ُا واإلاجهؼة الخخُاظاتهم ، ، والخ٣ُٗضاث  والهٗىباث ٞبٌٗ اإلاضاعؽ الػالذ ٚحر مَا

لت باإلاهاعاث الالػمت للخٗامل م٘ َظٍ الٟئاث  مما ٌؿاٖض ، ٞالبيُت الخدخُت ٚحر مالثمت وال٩ىاصع الخٗلُمُت ٚحر مَا

٦ظل٪ ألامغ لؤلَٟا٫ الهم ًهٗب صمجهم في اإلاضعؾت الٗاصًت للخاظت ، ٖلى بَما٫ الُٟل ؤو حؿغبه مً اإلاضعؾت 

مما ٌٗجي يغوعة بلخا٢هم في مضاعؽ مخسههت زاعط البلضة في بِذ لخم ؤو ، لخسهو في حٗلُم لٛت ؤلاقاعة

ت بغئوؽ ، مضعؾت ألامل في الخلُل  ل ؤو اإلاٗٞغ ٤ ؤصاة بٍغ ٦ظل٪ الُٟل ال٠ُٟ٨ الظي ًدخاط للخٗلم ًٖ ٍَغ

ل الُٟل بلى اإلاضعؾت الٗالثُت الخابٗت للكاون الاظخماُٖت في بِذ لخم ؤو مضعؾت ، ألاناب٘ ىا ًدخاط جدٍى َو

. ال٠ُٟ٨ في الخلُل

واإلاك٩لت ،     و٧ل ما ط٦غ ًدخاط بلى  مىاػهاث ٖالُت وج٩ال٠ُ ماصًت ٦بحرة ظضا ظمُٗها ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ ألاؾغة 

ت  ا٢ت البهٍغ ظا ما َى مالخٔ وزانت في ؤلٖا جؼصاص ح٣ُٗضا بطا وظض  ؤ٦ثر مً بٖا٢ت صازل ألاؾغة الىاخضة َو

.  والؿمُٗت والهم وخاالث الكلل الضماغي

    ؤما باليؿبت لئلٖا٢ت ال٣ٗلُت البؿُُت واإلاخىؾُت ٞال ًىظض ؤي مغ٦ؼ ٣ًضم ؤًت زضماث لهم في مجا٫ حٗلُم 

ىا ٌؿخٗان بمغا٦ؼ الغظاء في الخلُل وبِذ لخم، اإلاهاعاث الخُاجُت الُىمُت ا٢ت ال٣ٗلُت الكضًضة جدى٫ بلى ، َو وؤلٖا

ت مً ألاؾغة .  ظمُٗت ؤلاخؿان في الخلُل وظمُٗها زضمت مضٖٞى

ب اإلانهي 3.2  ب اإلانهي في البلضة:-الخإَُل والخضٍع ُٞخم ،  ٞال ًىظض ؤي مً َظٍ الخضماث ؤو مغا٦ؼ زضماث الخضٍع

ؤو مغ٦ؼ ، الخىظه بلى مغا٦ؼ زاعط البلضة ٦خإَُل الكبِبت الخاب٘ لىػاعة الكاون الاظخماُٖت في مضًىت الخلُل

ب اإلانهي الخاب٘ لىػاعة الٗمل وهي وؿبت مىسًٟت ظضا ممً ًخىظهىن وطل٪ بؿبب ٖضم مال مخه ءالخضٍع

غ جسههاث مهىُت مالثمت لل٣ضعاث في َظا اإلاغ٦ؼ ؤو عبما الخىظه إلاغ٦ؼ الكُست ٞاَمت  لالخخُاظاث ؤو ٖضم جٞى

.  الخاب٘ للكاون الاظخماُٖت بٗض اٞخخاخه في بلضة بِذ ؤمغ والظي ؾِبضؤ الٗمل ٢بل نهاًت َظا الٗام

 و٢بل ؤن هخدضر ًٖ وا٢٘ طوي الاخخُاظاث الخانت في بلضة جٟىح، وال٣ٗباث التي حٗترى خُاتهم  ًجب ٖلُىا 

ا٢ت واإلاهىٟت  ؤن هخدضر ًٖ ال٣ٗباث التي حٗترى ٖمل اإلااؾؿاث ألاَلُت والخ٩ىمُت الٗاملت في مجا٫ ؤلٖا

: وهي (44)خؿب الجضو٫ ع٢م 

ىل مالئم اظم اإلاشكض  جكلفت الخذمت جخففاث مالئمت للمعاقحن بمكاهُت الـى
ب اإلانهي  مجاهُت ٚحر مالثمت بهٗىبت ٚحر مالثم مغ٦ؼ الخضٍع

مجاهُت مالثمت بهٗىبت مالثم مغ٦ؼ جإَُل الكبِبت 

مجاهُت ٚحر مالثمت بهٗىبت مالثم مغ٦ؼ خلخى٫ الخ٣جي 

مجاهُت مالثمت بهٗىبت مالثم مغ٦ؼ الكُست ٞاَمت 

مجاهُت ٚحر مالثمت بهٗىبت ٚحر مالثمت ال٩لُت الاؾباهُت 

ت ٚحر مالثمت بهٗىبت ٚحر مالثمت مغا٦ؼ ٢ُإ زام  مضٖٞى

ت ٚحر مالثمت بهٗىبت ٚحر مالثمت الخٗلُم اإلاؿخمغ بىلُخ٨ى٪  مضٖٞى
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 .ؤهم اإلاازشاث العلبُت التي جىاجه روي الاخخُاجاث الخاـت في بلذة جفىح . 3

غ الٟغم  جٟخ٣غ بلضة جٟىح للٗضًض مً الخسههُت اإلاسخلٟت في مسخل٠ ال٣ُاٖاث ٧الخإَُل وطل٪ ل٣لت جٞى

 ل٩لٟتها 
ً
والخبراث، و٦ظل٪ نٗىبت ونى٫ طوي الاخخُاظاث وطويهم للخضماث اإلاسخلٟت والتي ًدخاظىنها هٓغا

 الٗالُت، ووظىصَا زاعط البلضة م٘ الٗلم ؤن ٖضص
ً
  ٦بحرا

َ
ت لضي ألاَالي ا ٣حرة، وه٣و اإلاٗٞغ مً َظٍ ألاؾغ مهمكت ٞو

بُٗت اإلاىاػ٫  ٚحر ءفي هٕى الخضمت اإلا٣ضمت ومضي مال ضم وظىص اإلاغا٦ؼ اإلاخسههت، َو الثمت لظوي الممتها، ٖو

ضم مالثمت اإلاضاعؽ واإلاباوي والُغ١، وه٣و الىعي  ا٢ت، وهضعة اإلاىانالث الخانت، ٖو الاخخُاظاث للخٛلب ٖلى ؤلٖا

ا٢ت  اإلاجخمعي، والىٓغة لئلٖا٢ت واإلاٗا١ مً مىٓىع ؾلبي، و٢لت ؤلاخهاثُاث والبُاهاث مما ًضلل ًٖ ؤن ٢ًُت ؤلٖا

٘ َظٍ  م مً ؾُاؾت الاخخال٫ الظي ٌؿتهضٝ ٧ل شخيء مما ًٞغ ما ػالذ مهمكت وماظلت ولم جإزض صوعَا، بالٚغ

ت والؿمُٗت، .اليؿبت ا٢ت البهٍغ ا وزهىنا ؤلٖا و٦ظل٪ ه٣و ألاصواث اإلاؿاٖضة لخإَُل اإلاٗا٢حن واعجٟإ ؤؾٗاَع

وه٣و اإلاىاعص اإلااصًت والتي حٗخبر ؤخض ؤنٗب اإلاكا٧ل التي جىاظه اإلااؾؿاث ألاَلُت وزانت في الى٢ذ الغاًَ، 

ضم ٢ضعاتها ٖلى اؾدُٗاب اإلاٗا٢حن، ٖضم وظىص  دت ومىاؾبت  للمٗا٢حن وي٤ُ ألام٨ىت ٖو ضم وظىص مغا٤ٞ مٍغ ٖو

بغامج ؤو زُِ مخبٗت في اإلاغ٦ؼ، وبن وظضث ٞهي إلاضة مدضوصة، ٖضم وظىص وؾاثل مىانالث زانت  لى٣ل 

،ٖضم وي٘ لٛت ؤلاقاعة ٦ماصة ؤؾاؾُت " صاثمت ومؿخمغة " اإلاٗا٢حن، ٖضم مخابٗت اإلاٗا١ مً ٢بل اإلااؾؿت مخابٗت 

في وػاعة التربُت والخٗلُم وبلؼام اإلاضاعؽ والجامٗاث بها ختى ًدؿجى للمٗا٢حن الهم ب٦ما٫ مؿحرتهم 

 ٘ الخٗلُمُت،اٖخماص اإلااؾؿاث ٖلى اإلاىاػهاث و ٖلى الجهاث اإلااهدت و ٖضم مىا٣ٞت الجهاث اإلااهدت ٖلى مكاَع

الدكُٛل والضزل، ٢لت الدؿهُالث الهىضؾُت وؤلاظغاثُت في بٌٗ اإلااؾؿاث ألاَلُت والخ٩ىمُت للمٗا٢حن، الغؾىم 

 .اإلاغجٟٗت وؤلاظغاءاث البحرو٢غاَُت في بٌٗ اإلااؾؿاث 

ا٢ت في بلضة جٟىح (45)الجضاو٫ الخالي ع٢م    .ًبحن ؤَم اإلااقغاث الغ٢مُت لظوي ؤلٖا

 

 

 

 

 

القُمت اإلافذس القُمت  (سقمي)اإلااؼش 

القُاظُت 

الخقُُم 

 ي٠ُٗ  مخىؾِ  ظُض 

 ي٠ُٗ   ظُض  1  والهال٫ ألاخمغ وبلضًت جٟىح cbr و ؤلاؾغاءظمُٗت  0مغ٦ؼ للمٗا٢حن 

  مخىؾِ   1  والهال٫ ألاخمغ وبلضًت جٟىح cbr و ؤلاؾغاءظمُٗت  01لجىت مدلُت للمٗا٢حن 

 ي٠ُٗ    1  والهال٫ ألاخمغ وبلضًت جٟىح cbrظمُٗت ؤلاؾغاء و  0م٨خب قاون اظخماُٖت 

  مخىؾِ   2  والهال٫ ألاخمغ وبلضًت جٟىح cbrظمُٗت ؤلاؾغاء و  1ماؾؿاث ٢اٖضًت  

 ي٠ُٗ   ظُض  3  والهال٫ ألاخمغ وبلضًت جٟىح cbrظمُٗت ؤلاؾغاء و  2وكاٍ ماؾؿاث 
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 . ًبحن ؤَم اإلااقغاث الىنُٟت ل٣ُإ الخإَُل في بلضة جٟىح (46 )الجضاو٫ الخالي ع٢م 

في)اإلااؼش   اإلافذس (ـو
 الخقُُم

 ي٠ُٗ  مخىؾِ  ظُض 

 ي٠ُٗ    والهال٫ ألاخمغ  cbrظمُٗت ؤلاؾغاء و حجم الخضماث اإلا٣ضمت للمٗا٢حن                 

ُت الخضماث وظىصتها                والهال٫ ألاخمغ cbrظمُٗت ؤلاؾغاء و هٖى
 ي٠ُٗ   

  والهال٫ ألاخمغ cbrظمُٗت ؤلاؾغاء و مالثمت الخضماث للخاظت             
 ي٠ُٗ   

  مخىؾِ    والهال٫ ألاخمغ cbrظمُٗت ؤلاؾغاء و مالثمت ألاما٦ً الٗامت  واإلاغا٤ٞ           

 ي٠ُٗ     والهال٫ ألاخمغ cbrظمُٗت ؤلاؾغاء و جىٕى الخضماث وألاوكُت الاظخماُٖت والش٣اُٞت           

 ي٠ُٗ     والهال٫ ألاخمغ cbrظمُٗت ؤلاؾغاء و ال٣ضعاث والخبراث واإلااَالث للٗاملحن        

 ي٠ُٗ     والهال٫ ألاخمغ cbrظمُٗت ؤلاؾغاء و مكاع٦ت اإلاٗا٢حن واهضماظهم في اإلاجخم٘       

 ي٠ُٗ     والهال٫ ألاخمغ cbrظمُٗت ؤلاؾغاء و مكاع٦ت اإلاغؤة اإلاٗا٢ت واهضماظها            

ت  بالخ٣ى١ للمٗا٢حن            ي٠ُٗ     والهال٫ ألاخمغ cbrظمُٗت ؤلاؾغاء و الىعي واإلاٗٞغ

ل                 ي٠ُٗ     والهال٫ ألاخمغ cbrظمُٗت ؤلاؾغاء و الخيؿ٤ُ والدكبُ٪ والخدٍى

٘ اإلاٗا٢حن            ل  إلاكاَع  ي٠ُٗ     والهال٫ ألاخمغ cbrظمُٗت ؤلاؾغاء و الضٖم اإلاالي والخمٍى

  مخىؾِ    والهال٫ ألاخمغ cbrظمُٗت ؤلاؾغاء و ال٣ضعة ٖلى الىنى٫ للخضمت الالػمت       

 ي٠ُٗ     والهال٫ ألاخمغ cbrظمُٗت ؤلاؾغاء و مكاع٦ت اإلاٗا٢حن في الخُاة الاظخماُٖت والؿُاؾُت                         

ايت     ي٠ُٗ     والهال٫ ألاخمغ cbrظمُٗت ؤلاؾغاء و مكاع٦ت اإلاٗا٢حن في اليكاَاث الٍغ

 ي٠ُٗ     والهال٫ ألاخمغ cbrظمُٗت ؤلاؾغاء و مكاع٦ت اإلاٗا٢حن في نى٘ ال٣غاع 

 ي٠ُٗ     والهال٫ ألاخمغ cbrظمُٗت ؤلاؾغاء و ج٣بل اإلاٗا٢حن في اإلاجخم٘  

 ي٠ُٗ     والهال٫ ألاخمغ cbrظمُٗت ؤلاؾغاء و اؾدُٗاب اإلاٗا٢حن في مُاصًً الٗمل  

 ي٠ُٗ     والهال٫ ألاخمغ cbrظمُٗت ؤلاؾغاء و صٖم اإلاجخم٘ للمباصعاث وألا٩ٞاع للمٗا٢حن 

ُت للمٗا٢حن   ت والخٞغ ٤ اإلاىخىظاث الُضٍو  ي٠ُٗ     والهال٫ ألاخمغ cbrظمُٗت ؤلاؾغاء و حؿٍى

ت والا٢خهاصًت الهٛحرة   ٘ الخىمٍى  ي٠ُٗ     والهال٫ ألاخمغ cbrظمُٗت ؤلاؾغاء و صٖم اإلاكاَع

 ي٠ُٗ     والهال٫ ألاخمغ cbrظمُٗت ؤلاؾغاء و الؼواط واإلاهاَغة مً ؤشخام طوي بٖا٢ت  

 ي٠ُٗ     والهال٫ ألاخمغ cbrظمُٗت ؤلاؾغاء و الىنى٫ لل٣ٟغاء واإلاهمكحن مً اإلاٗا٢حن  
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 انشببة تشخيص واقغ : اجلزء انثبني ػشر

ٗض ألاٞغاص الظًً ًسىيىن في زًمها مً ؤٚلى اإلاىاعص التي  حٗخبر مغخلت الكباب ؤَم ٞترة في خُاة ؤلاوؿان َو

ل َا٢اتهم وببضاٖاتهم بلى ٖىانغ بهخاط بًجابُت جسضم وجىمي اإلاجخم٘ ؾُاؾُا وز٣اُٞا  ا وجدٍى ًخىظب اؾدشماَع

  .واظخماُٖا وا٢خهاصًا، ويمً َظا الؿُا١ يهضٝ َظا ال٣ؿم بلى جدلُل ؤويإ الكباب في بلضة جٟىح

جبرػ ٞئاث الكباب واإلاغؤة والُٟل ٦كغاثذ مجخمُٗت بداظت بلى الاَخمام اإلاتزاًض لخلبُت الاخخُاظاث اإلالخت لهم، 

ت التي ٌؿدىض ٖلحها اإلاجخم٘ في الخىمُت  والُٗاء وال٣ُاصة وألاًضي الٗاملت،  خُض حك٩ل ٞئت الكباب الظعإ ال٣ٍى

ٟا٫ َم بغاٖم جىمى وبداظت بلى  وحك٩ل الُٟىلت هىاة ظُل اإلاؿخ٣بل، وم٘ جؼاًض مٗضالث همى الؿ٩ان ٞان ألَا

ُه، و حٗخبر اإلاغؤة هي الخايىت الخ٣ُ٣ُت ألظُا٫ اإلاجخم٘ غ بٌٗ الخضماث لهظٍ  .الٗىاًت والتٞر ومً اإلاالخٔ جٞى

الٟئاث بال ؤنها لِؿذ ٧اُٞت، لظل٪ بن صمج اخخُاظاتهم يمً الخُت ؤلاؾتراجُجُت ًً٘ نمام ؤمان لهم 

اَم . وللمجخم٘  الظي ًٖغ

 . هبزة عامت عً فئت الؽباب في بلذة جفىح .1

ت جخىػٕ ما بحن  دت اظخماُٖت ؤو ٞئت ٖمٍغ  29 و15 ؾىت ؤو 24 و15ًدباًً اإلاسخهىن في الىٓغ بلى ؤن الكباب قٍغ

ؾىت وطل٪ بازخالٝ الخهىنُاث الاظخماُٖت والش٣اُٞت والا٢خهاصًت وألاويإ الؿُاؾُت في الضو٫ 

غ، ٣ٞض . ؾىت24 و15واإلاجخمٗاث، جدضص ألامم اإلاخدضة ٞئت الكباب ما بحن   ؤما ُٞما ًسو ؤٚغاى َظا الخ٣ٍغ

 ٖلى مٗلىماث ظهاػ ؤلاخهاء اإلاغ٦ؼي الٟلؿُُجي، ٞةن ٞئت . ؾىت29جم جدضًض ٞئت الكباب لخهل بلى 
ً
 واٖخماصا

% 62وجبلٜ وؿبتهم في الجامٗاث : مً مجمل ؾ٩ان جٟىح % 60-55 ؾىت جهل بلى 29- 15ؤٖماع الكباب ما بحن 

 قاب وقابت مً 2340وبىاًء ٖلى اإلاٗلىماث مً اإلاجلـ البلضي ، َىال٪ ما ٣ًاعب . بهار% 49ط٧ىع و% 51مجهم 

.   ؾىت، مما ٌٗجي ؤن َىال٪ ٞئت ٦بحرة مً الكباب في البلضة 29 بلى 15ٖمغ 

 22الظ٧ىع  لؿً  الؼواط ٖىض الكباب ومً زال٫ صعاؾدىا لىا٢٘ الكباب في جٟىح جبحن لىا اهه ًبلٜ اإلاٗض٫ إلاخىؾِ

ىض الكاباث  اث٠، م٘ وظىص وؿبت 18ؾىت، ٖو  ؾىت ٦ما جبلٜ وؿبت الكباب الٗاملحن مخىؾُت بؿبب  ٢لت الْى

ُٟت ؤو ٖمل يمً بَاع جسههه  ٤  في بًجاص ْو  ما ًٞى
ً
٦بحرة مً الكباب الظًً جسغظىا ال ٌٗملىن وال٣لُل ظضا

م بداظت إلاً ٣ًىم بمؿاٖضتهم في بًجاص الٗمل اإلاىاؾب مً زال٫ ؤي ماؾؿت، ومً زال٫ الٗضًض مً  َو

٤ بًجاص ماؾؿت ؤو مغ٦ؼ ًخاب٘ مكا٧لهم  الاظخماٖاث م٘ قباب البلضة ٞان اخخُاظاث الكباب ٧اهذ ًٖ ٍَغ

 
ً
ومداولت َغح خلى٫ لها ومخابٗتها لخد٤ُ٣ الهضٝ الغثِـ، ومً زال٫ صعاؾت  وا٢٘ الكباب وجدلُله ٧ان لؼاما

                                           
٤ الٗمل اإلاكاع٥ ٍغ ت ببغاَُم بغثاؾت ًىؾ٠ ٖلي    لجىت الكباب ٞو ًٍى   ؾٗضي ؾلُمان ُُٖاث زماٌؿه،ألاؾخاط مدمىص ؾامي اعػ٣ٍاث، ألاؾخاط اعػ٣ٍاث ٖو

 2007, World Youth Assembly Resolution on Policies and Programmer  Involving Youth UN- NY. 

غ اإلاضن والبلضاث الٟلؿُُيُت وبٖضاص زُت بؾتراجُجُت اإلاىٟظ مً ٢بل وػاعة الخ٨م اإلادلي واإلامى٫ مً نىضو١ البلضًاث    بك٩ل ٖام ويمً بَاع مكغوٕ جٍُى

غ، ٞةن ٞئت الكباب جم جدضًضَا مً  غ َظا الخ٣ٍغ غ اإلاٗلىماث الض٣ُ٢ت خى٫ ٖضص َظٍ الٟئت، .  ٖام29 بلى 19والظي ظاء مً يمىه جٍُى ول٨ً بؿبب ٖضم جٞى

غ ؤلاخهاثُاث ٣ِٞ مً الٗمغ  غة لِكمل طل٪ جٞى خماص ٖلى مٗلىماث ظهاػ ؤلاخهاء اإلاغ٦ؼي الٟلؿُُجي اإلاخٞى ٤ الٗمل بااٖل  20 ومً 19 وبلى ٣ٞ15ض ٢ام ٍٞغ

خماص ٖلى َظٍ الخ٣ؿُماث.  ٦ما َى مىضر في الجضو٫ ؤٖال29ٍختى   . وبالخالي، جم الٖا
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 مىا ؤن 
ً
ٖلُىا ؤن وؿلِ الًىء ٖلى َظا ال٣ُإ لكٗىعها باإلاؿاولُت اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ه هدى مجخمٗىا، وبصعا٧ا

الكباب َم مً ؾ٣ُىص اإلاغخلت ال٣اصمت في جٟىح وؾ٩ُىهىن اإلادغ٥ الا٢خهاصي والاظخماعي والؿُاسخي في البلضة، 

خىا ألَمُت الخسُُِ الخىمىي الاؾتراجُجي ل٩اٞت ٢ُاٖاث اإلاجخم٘ الا٢خهاصًت والؿُاؾُت   ومً مضي مٗٞغ

مىخاث َظا الجُل زال٫ الؿىىاث ال٣اصمت،  ٣ىا للمؿخ٣بل ًخىا٤ٞ َو والاظخماُٖت، ًم٨ىىا ؤن هلخمـ ٍَغ

ؼ الضوع الاظخماعي  ))ومداولت الخيبا الىاعي ووي٘ ؤؾـ اظخماُٖت وا٢خهاصًت للمجخم٘ تهضٝ بلى حٍٗؼ

ىا ًجب ؤن ه٠٣ ٖلى وا٢٘ الكباب في ٖضة مجاالث،((والا٢خهاصي و٢ضعاث الكباب في بلضة جٟىح :-  َو

 :اإلاؽاسكت العُاظُت   .2

ش خاٞل مً خُض مكاع٦تهم وهًالهم الؿُاسخي وال ؾُما ما ٢ضمه وؤهجٍؼ   البلضة في مغاخل ؤبىاءللكباب جاٍع

 مً الىاخُت الؿُاؾت والاهخماء الؿُاسخي ول٨ً في . قبابهم
ً
ٗخبر ؤَالي البلضة بإن صوع الكباب َام ظضا ، َو

ً
وخالُا

ؤنبدذ ل٣مت الِٗل "آلاوهت ألازحرة وهدُجت لخضوي الىي٘ الا٢خهاصي واعجٟإ مؿخىي البُالت ومٗضالث ال٣ٟغ، 

ً ؤؾغة َمهم ألا٦بر .  والخ٨ٟحر في الاؾخ٣غاع الٗاثلي وج٩ٍى

ا ما، ألن  الٗاصاث وال٣ُم الؿاثضة في جٟىح وبالخالي ًم٨ً بظما٫ مؿخىي اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للكباب بمخضهُت هٖى

 وج٣خهغ ٣ِٞ ٖلى اإلاكاع٦ت ٣ِٞ في الاهخساباث الغثاؾُت واإلاجلـ ال حٗؼػ َظا اإلابضؤ وزانت باليؿبت للٟخاة،

عي،  ُت الدكَغ  ما ح٣ٗض وعقاث جٖى
ً
بؿبب ٖضم وظىص ماؾؿاث قبابُت ٦مجالـ وبغإلااهاث للكباب، وهاصعا

ظا  لكباب البلضة، وبطا ٣ٖضث ال ٩ًىن َىا٥ ٖلم للكباب وطل٪ بؿبب ٖضم وظىص ٦ُان بصاعي ًمشل الكباب، َو

اًتها لٟئت ٦بحرة مً الكباب، و٦ظل٪ مدضوصًت وي٠ٗ  ٌٗجي التهمِل مً ٢بل َظٍ اإلااؾؿاث التي جضعى ٖع

ت والش٣اُٞت واإلايكىعاث  البرامج التي حؿتهضٝ َظٍ الٟئت، خُض حُٛب في جٟىح اإلادايغاث الٗامت والىضواث ال٨ٍٟغ

، ٞدُض ؤن جُٟٗل اليكاٍ في َظا اإلاغ٦ؼ  (واخض ٣ِٞ  )ألاصبُت ومغص طل٪ بلى وظىص مغ٦ؼ ز٣افي 
ً
ٚحر مٟٗل خالُا

 .٢ض ٌُٗض ظؼًء مً الخالت الش٣اُٞت للبلضة، بن ؤجُذ لها اإلاجا٫

 .اإلاؽاسكت في اليؽاواث الاجخماعُت والثقافُت .3

ىدكغ في البلضة الٗضًض مً آلاٞاث الاظخماُٖت   لضي الكباب و٢ذ ٞغاٙ ٦بحر ال ٌؿخٛلىن ُٞه َا٢اتهم لٟاثضتهم، ٍو

ى٨ٗـ طل٪ ٖلى الترابِ والخىانل  مجها الخضزحن، والخُاصًت والٗمل اإلاىٟغص، ومكا٧ل ؾ٩ُىلىظُت بؿبب الٗؼلت ٍو

. بُجهم ًىدهغ في الٗال٢اث الٗاثلُت

اضخي)ًىظض في بلضة جٟىح،  ما (مغ٦ؼ جٟىح للش٣اٞت والٟىىن، وظمُٗت جٟىح للخٗلُم الٗالي، وهاصي جٟىح الٍغ ، َو

مغا٤ٞ اظخماُٖت تهخم وج٣ضم زضماث للكباب، وجٟخ٣ض م٣ىماث الاؾخمغاع في ج٣ضًم الخضمت، للى٣و الخاص في 

الخجهحزاث ومؿخلؼماث البيُت الخدخُت، و٦ظل٪ ًىظض مغا٦ؼ الاهترهذ الخانت بالكباب ٣ِٞ، وال ًىظض م٨خباث 

ىاًاتهم، ومما ًاصي   ٖلى ؤي وكاَاث للكباب َو
ً
ُه ومسخبراث البدض الٗلمي، مما ًى٨ٗـ ؾلبا ٖامت وؤهضًت جٞغ

م مً الضوع الٟاٖل واإلاازغ لجُل الكباب في الخُٛحر وبىاء  بلى ٖضم قٗىعَم باالهضماط واإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت، بالٚغ

                                           
    م٣ابالث م٘ قباب مً بلضة جٟىح58
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م مً وظىص وؿبت قباب مغجٟٗت مً وؿبت الؿ٩ان ًخمخٗىن باإلاىاَب وال٨ٟاءاث الٗلمُت  اإلاؿخ٣بل، َظا بالٚغ

ُت اإلاجخمُٗت، واإلااؾؿاث الكبابُت في البلضة والتي  وبداظت بلى اؾدشماع، و٦ظل٪ الضاُٞٗت للمكاع٦ت الخُٖى

مغا٦ؼ وظمُٗاث ز٣اُٞه  (6)ًم٨ً بخُٟٗلها ؤن جى٨ٗـ بًجابا ٖلى اإلاجخم٘ في بلضة جٟىح، ومً َظٍ اإلااؾؿاث 

ٟا٫ واليؿاء بك٩ل زام واإلاجخم٘ بك٩ل ٖام في بلضة  ج٣ضم الخضماث اإلاسخلٟت في َظا اإلاجا٫ لٟئت الكباب وألَا

ايت   الؿاب٤(:47 )٦ما َى مىضر في الجضو٫ ؤصهاٍ ع٢م  .جٟىح في ٢ُإ الش٣اٞت والٍغ

٦ما ٌٗبر الكباب بإنهم . بن َظا الىي٘ لهظٍ اإلااؾؿاث ٌؿاَم في جضوي مكاع٦ت الكباب الش٣اُٞت والاظخماُٖت

ت والضاُٞٗت في اليكاَاث الش٣اُٞت خُض مٗٓمهم مً الٗما٫ وال ٌٗخبرون الخُاة  ًٟخ٣غون بلى الاَخمام والخاٍٞؼ

اث خُاتهم في ْل الىي٘ الا٢خهاصي الؿحئ .  الش٣اُٞت والاظخماُٖت مً ؤولٍى

٣طخي الكباب الظ٧ىع ؤو٢اتهم بمكاَضة الخلٟاػ ؤو م٘ ألانض٢اء خُض جٟخ٣غ البلضة بلى مغا٤ٞ وؾاخاث ٖامت ؤو  ٍو

يحن ؤو٢تهً في مؿاٖضة ألاَل في ٖمل اإلاجز٫ ؤو الؼعاٖت ومكاَضة ١هىاصي ؤو مجمٗاث زانت، ؤما الكاباث في

الخلٟاػ ؤو م٘ الهض٣ًاث، وال٣لُل مً ؤلاهار ج٣ًحن و٢تهً باإلاُالٗت الكٗغ والغواًاث وال٨خب الضًيُت والش٣اُٞت، 

غ لضيهً مؿاخت ؤو  وهالخٔ بإن للظ٧ىع الكباب الٟغنت في ٢ًاء و٢ذ ٞغاٚهم في الخاعط بما ؤلاهار ٞال جخٞى

اضخي مشال ولظل٪ ٌكٗغن باإلالل في مٗٓم ألاخُان، ٖلما بإن مً جمذ م٣ابلتهً  مغا٤ٞ ٖامت زانت بهً ٦ىاصي ٍع

ه وصاُٞٗت ٦بحرث غث يٖبرن ًٖ خاٍٞؼ ن للٗمل الُىعي وزضمت البلضة واإلاكاع٦ت في اليكاَاث الش٣اُٞت بن جٞى

. الٟغم لظل٪

 .الؽباب والعمل  .4

، ٧اهذ مكاع٦ت الكباب في الٗمل "اهخٟايت ألا٢صخى"م ؤي ٢بل الاهخٟايت الشاهُت 2000ي اإلااضخي و٢بل ٖام ٝ

، و٢ض جإزغث َظٍ اليؿبت بالخٛحراث والخإزحراث الا٢خهاصًت والؿُاؾُت 90%مغجٟٗت ظضا بدُض ونلذ بلى خىالي 

ال١ وج٣لُل ٖضص الٗما٫ في  التي جمغ بها البالص وزهىنا بؿبب بظغاءاث الاخخال٫ ؤلاؾغاثُلي ألامىُت وحكضًض ؤلٚا

خُض نى٠ ؤٚلب الكباب في الؿاب٤ ٦ٗما٫ في % 30بؾغاثُل مما زٌٟ وؿبت مكاع٦ت الكباب في الٗمل بلى 

ذ جم٨جهم  مخل٩ىن جهاٍع بؾغاثُل خالُا، وهالخٔ بإن وؿبت الٗما٫ الظًً لضيهم ٞغم ٖمل صازل بؾغاثُل ٍو

ىا٥ %10ٞٗلُا مً اإلاغوع ٖبر الخىاظؼ ؤو ًظَبىن بُغ١ ٚحر ٢اهىهُت ال جهل بلى  مً الكباب ٌٗملىن في % 5، َو

اث٠ الخ٩ىمُت% 15الًٟت الٛغبُت وما ٣ًاعب  ٌٗخبر َظا الىي٘ زُحرا خُض جهل وؿبت . مً الكباب في الْى

%.  70الٗاَلحن ًٖ الٗمل بلى 

و٦ظل٪ َظا ًاصي بلى جضوي مؿخىي اإلاؿاَمت الا٢خهاصًت ، و٦ظل٪ ٢لت الخىظه بلى الخٗلُم الخ٣جي واإلانهي م٘ الٗلم 

سه ؤي َالب ًضعؽ في ؤًت مضعؾت نىاُٖت زال٫ الٗام الخالي، مما ًاصي بلى اعجٟإ وؿبت البُالت  ال ًىظض لخاٍع

ضم ز٣تهم باإلاجخم٘ بؿبب ٦بر اإلاؿاولُت اإلال٣اة ٖلى ٧اَل الكباب ل٣لت ٞغم  بُجهم بك٩ل ًاصي بلى اهُىائهم ٖو

ت، ومً اإلاجاالث التي ًخىظه بلحها الكباب جخمشل في الٗمل في  الٗمل، و٢لت الخىاٞؼ واإلاصجٗاث اإلااصًت واإلاٗىٍى

ُت الخغة، وال ًىظض جىظه للٗمل هدى الهىاٖاث الش٣ُلت وطل٪ الوٗضام َظا  ال٣ُإ الخ٩ىمي وألامً واإلاهً الخٞغ

                                           
ض مً اإلاٗلىماث والخٟانُل" الىي٘ الا٢خهاصي لؤلؾغ: الجؼء الٗاقغ"   عاظ٘   . إلاٍؼ
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ُت الخُٟٟت  الخُاَت، الخجمُل، وؤٖما٫  )ال٣ُإ في البلضة ُٞما جخىظه الٟخُاث هدى ٢ُإ اإلاهً الخٞغ

ت ، وجدؿم ْغوٝ الٗمل لضي الكباب في مجا٫ اإلاهً والخٝغ بالبٗض ًٖ وؾاثل الؿالمت وألامً (الؿ٨غجاٍع

ٌ نهاًت الخضمت، ٦ما ًبضو َظٍ الٓغوٝ بك٩ل ؤؾىؤ لضي  ُٟي واوٗضام الخإمحن الهخي وؤلاظاػاث وحٍٗى الْى

لخٔ ج٣هحر الجهاث الغؾمُت والجهاث الى٣ابُت هدى َظا ال٣ُإ . الٟخُاث بك٩ل زام، ٍو

 .الؽباب والخعلُم   .5

ٌٗخبر جىظه وكاٍ الكباب هدى الخٗلُم ما بحن الظ٧ىع وؤلاهار في اإلاغخلت اإلاضعؾُت ٖالي ظضا خُض بلٜ ٖضص 

ا ما، وزهىنا بحن الظ٧ىع . الُالب الظ٧ىع وؤلاهار في مضاعؽ ت ٞخىظههم للخٗلُم مخضوي هٖى ؤما اإلاغخلت الشاهٍى

 في 
ً
وطل٪ بؿبب ب٢با٫ اإلاٗٓم بلى الٗمل في بؾغاثُل ؤو الًٟت، ٣ٞض اعجٟ٘ ٖضص الكباب اإلالخد٣حن خالُا

ت % 20الجامٗاث الٟلؿُُيُت وألاظىبُت مً ط٧ىع وبهار بيؿبت  -18)مً ٖضص الكباب ال٨لي في َظٍ الٟئت الٗمٍغ

29 
ً
.  هالخٔ ؤن َىا٥ جىظه هدى الخٗلُم الجامعي بحن ؤلاهار بك٩ل ظُض. ( ٖاما

 .اإلاؽاكل التي جىاجه الؽباب اإلاازشاث العلبُت وملخق بإهم  .6

ًم٨ً ؤلاخؿاؽ بتهمِل الكباب مً الهمىم الؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت وألالم الىاظم ٖجها والظي ٖبر 

اث اإلاغ٦ؼة بدُض جلخهذ ؤَم مكا٧لهم ٦ما ًلي :  ٖىه الكباب في اإلاجمٖى

 الء اإلاِٗكت واإلاؿخلؼماث الٛظاثُت :دوي الىلع الاقخفاديث  ٨ٌٗـ ؤزاٍع ٖلى جضوي ؤظىع الٗما٫ ٚو

ه ٖلى ؤن مً ؤَم  م٨ً َىا الخىٍى اث ال٣ٟغ، ٍو اث البُالت وبالخالي اعجٟإ مؿخٍى والخُاجُت واعجٟإ مؿخٍى

اع والتي جىاظه الكباب ٖلى وظه الخهىم هي البُالت اإلاىؾمُت والبُالت الضاثمت  اإلاكا٧ل في َظا ؤلَا

لى ؾً الؼواط ٖىضَم، ٞال ٌؿخُُ٘ الؼواط بال  هم، مما ًى٨ٗـ ٖلى خُاتهم ٖو ت في نٟٞى اإلاؿدكٍغ

. بمؿاٖضة ألاَل وؤخُاها ًخسلى ًٖ ٢ُٗت اعى لُتزوط بشمجها

 ضم اؾدشماع و٢تهم في وكاَاث  :كثرة ؤوقاث الفشاغ ٌٗاوي الكباب في الضعظت ألاولى مً ٦ثرة ؤو٢اث الٟغاٙ ٖو

اَم ؤو اإلاغا٤ٞ الاظخماُٖت والش٣اُٞت، بياٞت  غ اإلااؾؿاث الٟاٖلت التي جٖغ  بؿبب ٖضم جٞى
ً
َاصٞت وطل٪ ؤوال

غ ؤوكُت بك٩ل ٞغصي في َظا اإلاجا٫، مما ٌٗجي بإنهم  ت للٗمل الخُىعي وجٍُى بلى ه٣و الضاُٞٗت والخاٍٞؼ

  . ٣ًًىن ؤو٢اث ٞغاٚهم في مكاَضة الخلٟاػ و٢ًاء الى٢ذ في اللٗب وللدؿلُت

 ف الاهخمام باليؽاواث الثقافُت وعذم وجىد ماظعاث خالىت إلبذاعاث ومبادساث الؽبابلع  .

 حهُت :عذم وجىد مشافق اجخماعُت وزقافُت وسٍالُت  ًٟخ٣غ الكباب بلى وكاَاث وماؾؿاث اظخماُٖت وجٞغ

وعٍايُت وز٣اُٞت والتي جدض مً اإلاؿاَمت في بزغاء خُاتهم في َظٍ اإلاجاالث والتي مً قإنها ؤن جمؤل ؤو٢اث 

.   الٟغاٙ

 ٌٗاوي قباب البلضة مً بٌٗ اإلاك٨الث الاظخماُٖت ٧الؼواط اإلاب٨غ في :وجىد بعن اإلاؽكالث الاجخماعُت 

اث اإلاغ٦ؼة، ج٨ثر َظٍ   الٗاملحن في بؾغاثُل، ٞدؿب ه٣اقاث اإلاجمٖى
ً
نٟىٝ ٚحر اإلاخٗلمحن وزهىنا

ذ و٧ىنهم  الٓاَغة بحن ؤولئ٪ الظًً ًىصون الخهى٫ ٖلى الٗمل في بؾغاثُل وبالخالي الخاظت بلى جهٍغ



 

 2011التقرير التشخيصي األول لبلدة تفوح     تموز  93  
 

 93صفحة 

ذ، ول٨ً مً هاخُت ؤزغي، ٌٗٝؼ ال٨شحر مً الكباب ًٖ  ض مً ٞغنت خهىلهم ٖلى الخهٍغ متزوظحن ًٍؼ

ضم ٢ضعتهم اإلااصًت ٖلى طل٪  .  الؼواط بؿبب مدضوصًت صزلهم ٖو

 الافخقاس بلى بعن الخذماث الصخُت ومنها الخثقُف والخىعُت الصخُت . 

 1الفخقاس بلى اإلاهاساث والقذساث اإلاهىُت التي جاهلهم دخىل ظىر العمل .

  .ؤَم اإلااقغاث الغ٢مُت  خى٫ ٢ُإ الكباب: (47 )ظضو٫ ع٢م 

القُمت اإلافذس القُمت اإلااؼش الشقمي 

القُاظُت 

الخقُُم 

لعُف مخىظي جُذ  

البلضًت ومغ٦ؼ جٟىح الش٣افي وظمُٗت % 57 وؿبت الؿ٩ان الكباب 

الخٗلُم الٗالي 

     ظُض  - 

 مخىؾِ    3000 البلضًت وم٨خب الٗمل 1300 مٗض٫ الخض ألاصوى لؤلظىع للظ٧ىع بالك٩ُل 

ي٠ُٗ    3000البلضًت وم٨خب الٗمل  800مٗض٫ الخض ألاصوى لؤلظىع لئلهار بالك٩ُل 

ي٠ُٗ    5 البلضًت  1 ٖضص اإلا٣اهي الٗامت 

  ظُض   5 البلضًت   5ٖضص م٣اهي الاهترهذ 

   ظُض  6 البلضًت  6 ٖضص اإلاغا٦ؼ الش٣اُٞت 

  مخىؾِ  % 0 البلضًت وم٨خب الٗمل% 12,5 وؿبت الكباب الٗاَلحن  

ايُت  للكباب  اضخي 1 ٖضص اإلاالٖب الٍغ ي٠ُٗ  ظُض  0 البلضًت وهاصي جٟىح الٍغ

 مخىؾِ  % 10 البلضًت م٨خب الٗمل% 70وؿبت الٗاَلحن ًٖ الٗمل مً الكباب الخغظحن 

غاى الٗمل    ظُض % 0 البلضًت % 0,5وؿبت الهجغة مً الكباب إٚل

غاى الضعاؾت     % 10 البلضًت % 20وؿبت الهجغة مً الكباب إٚل

ايُت  اضخي 1  ( GYMمؿابذ، )اإلاغا٤ٞ الٍغ    ظُض  1 البلضًت هاصي جٟىح الٍغ

ت  ت % 7وؿبت الدؿغب مً الكباب مً اإلاضاعؽ الشاهٍى ؾحئ % 4البلضًت ومضاعؽ جٟىح الشاهٍى

لمي ط٧ىع  ت الٗامت ؤصبي ٖو جي الشاهٍى ت % 35 ٖضص زٍغ    ظُض- البلضًت ومضاعؽ جٟىح الشاهٍى

لمي  ت الٗامت ؤصبي ٖو جي الشاهٍى ت% 55 بهارٖضص  زٍغ    ظُض-  البلضًت ومضاعؽ جٟىح الشاهٍى

ىض٢ت  ت الٗامت نىاعي ٞو جي الشاهٍى ت% 0ٖضص زٍغ  ي٠ُٗ  % 5 البلضًت ومضاعؽ جٟىح الشاهٍى

ت الٗامت ججاعي وػعاعي  جي الشاهٍى ت% 2ٖضص زٍغ  ي٠ُٗ  % 5 البلضًت ومضاعؽ جٟىح الشاهٍى

 

 .ؤَم اإلااقغاث الىنُٟت  خى٫ ٢ُإ الكباب: (48)ظضو٫ ع٢م  

 

 

في )اإلااؼش  الخقُُم اإلافذس  (ـو

 لعُفمخىظي 

ب والضوعاث اإلاٗىُت بدىمُت ٢ضعاث الكباب  ي٠ُٗ  البلضًت ومغ٦ؼ جٟىح الش٣افي وظمُٗت الخٗلُم الٗالي   ٞغم الخضٍع

ي٠ُٗ  البلضًت ومغ٦ؼ جٟىح الش٣افي وظمُٗت الخٗلُم الٗالي   البرامج اإلاٗىُت بةبضاٖاث الكباب 

غ الاهترهذ لجمُ٘ ٞئاث الكباب    مخىظيالبلضًت  جٞى

ت  ي٠ُٗ   البلضًت ومغ٦ؼ جٟىح الش٣افي وظمُٗت الخٗلُم الٗالياَخماماث الكباب الخىمٍى

  مخىظي البلضًت   (الخضزحن، َضع و٢ذ الٟغاٙ )مضي وعي الكباب باآلٞاث الاظخماُٖت 

ي٠ُٗ   البلضًت ومغ٦ؼ جٟىح الش٣افي وظمُٗت الخٗلُم الٗاليحجم ألاوكُت الكبابُت 

ي٠ُٗ   البلضًت اَخمام الكباب بمىايُ٘ الصخت ؤلاهجابُت والش٣اٞت الصخُت 

٠ُ في اإلااؾؿاث ألاَلُت  مىظىصة بك٩ل ٦بحر  البلضًت ومغ٦ؼ جٟىح الش٣افي وظمُٗت الخٗلُم الٗاليوظىص اإلادؿىبُت والىاؾُت في آلُت الخْى

جحن  ب والضوعاث اإلاٗىُت بخإَُل الخٍغ ي٠ُٗ   البلضًت ومغ٦ؼ جٟىح الش٣افي وظمُٗت الخٗلُم الٗاليٞغم الخضٍع

٘ الكبابُت  ل اإلاكاَع   ي٠ُٗ   البلضًت ومغ٦ؼ جٟىح الش٣افي وظمُٗت الخٗلُم الٗاليالبرامج اإلاٗىُت بخمٍى
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ادلرأة  تشخيص انىاقغ احلبيل نىضغ : اجلزء انثبنج ػشر
ىام ومجاالث الخُاة اإلاسخلٟت ألازغي  . حٗخبر اإلاغؤة هىاة اإلاجخم٘، ٞهي حؿاهض الغظل في الٗمل والؼعاٖت وجغبُت ألٚا

وجدمل اإلاغؤة ٖلى ٖاج٣ها الجؼء ألا٦بر مً مهام جغبُت ألابىاء وجإمحن قاون الٗاثلت باإلياٞت بلى اَخمامها 

غ وا٢٘ اإلاغؤة مً خُض مكاع٦تها الؿُاؾُت وفي الٗمل وفي . باإلاؿاولُاث ؤلبُدُه ٌٗغى َظا الجؼء مً الخ٣ٍغ

 . ألاوكُت الاظخماُٖت والش٣اُٞت، باإلياٞت بلى وا٢ٗها الخٗلُمي وصعظت جلبُت اخخُاظاتها الصخُت

 .عامتخلفُت  .1

دت مجخمُٗت ؤؾاؾُت بداظت بلى اَخمام متزاًض لخلبُت اخخُاظاتها اإلالخت، خُض حك٩ل َظٍ الٟئت  حٗخبر اإلاغؤة قٍغ

ت التي ٌؿدىض بلحها اإلاجخم٘ في ٖملُت الخىمُت، و حٗخبر اإلاغؤة هي الخايىت الخ٣ُ٣ُت  في الخىمُت  والُٗاء الظعإ ال٣ٍى

ٞاإلاغؤة في البلضة  مشل باقي اليؿاء في  ٞلؿُحن مغث بالٗضًض مً اإلاغاخل التي ٚحرث مً ويٗها  .ألظُا٫ اإلاجخم٘

الاظخماعي، ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الخٗلُمي ؤو الش٣افي، ٞاإلاغؤة وكُُت بك٩ل ملخّى في البلضة مً زال٫ اإلاكاع٦ت 

لبُت مً اليؿاء  ت، وألٚا الٟٗالت ولها في ؤوكُت ٦شحرة وهي مكاع٦ت في اإلاجلـ  البلضي و ألاهضًت واإلاغ٦ؼ اليؿٍى

وألامُت  % (50)والخٗلُم% (40 )ًضٖمً ممشالتهً في َظا اإلاجا٫، ووؿبت مكاع٦ت اإلاغؤة في ألاوكُت الاظخماُٖت

ً بحن الخمـ ، والؿُاؾتين والؿذيجىدهغ بحن اليؿاء ٦بحراث الؿً والتي جىدهغ ؤٖماَع
ً
وج٣خهغ % (1)ن ٖاما

خؿب الضعاؾت : مً اليؿاء مىػٖت ٖلى الىدى الخالي% (20)ٖلى اإلاكاع٦ت في الاهخساباث، والٗمل ظُضة خُض جبلٜ

ت في بلضة جٟىح  :التي ؤٖضتها لجىت جم٨حن اإلاغؤة وبالخٗاون م٘ لجىت جىُٓم اإلاغؤة واإلااؾؿاث اليؿٍى

 مً اليؿاء ٌٗملً في ؤٖما٫ الؼعاٖت وجغبُت الضواظً% (25)بيؿبت. 

  ؼ والخُاَت% (25)وؿبت  . ٌٗملً في مجا٫ الخٍُغ

  حر الضزل لؤلؾغة % (15)وؿبت  .في ٢ُإ الخ٩ىمت واإلااؾؿاث، ٞهي حؿاٖض ػوظها وؤزحها وابجها في جٞى

  جاث الجامٗت % (35)وؿبت بُالت جتر٦ؼ في ٞئت زٍغ

ؤما مً خُض الٟئاث جخىػٕ اليؿاء في بلضة جٟىح بلى ٞئاث وطل٪ خؿب سجل ؤلاخهاء اإلاغ٦ؼي الٟلؿُُجي للٗام 

واإلاُل٣اث  (1,675)ومجمٕى اإلاتزوظاث  (66)ومً ٣ٖض ٢غانها ألو٫ مغة  (1,223)م  ٞمً لم جتزوط ؤبضا 2007

كما ًٍهش في الجذول  امغؤة (3,096)مً بظمالي اليؿاء في بلضة جٟىح والبالٜ  (3)واإلاىٟهلحن  (94)وألاعامل  (11)

خعب  . 2007الزي ًبحن خالت العكان في بلذة جفىح خعب الجيغ والخالت الاجخماعُت لعام (49 )الخالي سقم 

 .(55 )سجل دائشة ؤلاخفاء اإلاشكضي الفلعىُني ـفدت 

اإلاجمىع ػحر مبحن مىففل ؤسمل مىلق متزوج عقذ قشان ألول مشة لم ًتزوج ؤبذا الجيغ  

 3,096 14 3 94 11 1,675 66 1,223اإلاجمىع 

                                           
٤ الٗمل اإلاؿاهضة بغثاؾت ٞاَمت مدمض اخمض الُغصة  ٍغ م ِٖسخى ٚاهم، ؾٗاص َاقم مدمىص اعػ٣ٍاث، عبُٗت مدمض اخمض    لجىت جم٨حن اإلاغؤة ٞو ت مٍغ ًٍى ٖو

 زماٌؿت

ىُت الؿلُت    . 55، نٟدت  2007واإلايكأث  واإلاؿا٦ً للؿ٩ان الٗام الٟلؿُُجي، الخٗضاص لئلخهاء اإلاغ٦ؼي  الٟلؿُُيُت، الجهاػ الَى
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٤ الضعاؾت للمٗلىماث التي جم ظمٗها ًٖ وي٘ اإلاغؤة في البلضة خى٫ ؾً الؼواط ٧ان  ومً زال٫ ظم٘  وجدلُل ٍٞغ

 ؾىت ؤما ٢ضًما ٩ٞان ػواط الٟخاة مب٨غا وبطا لم جتزوط في ؾً نٛحر ٣ٞض 18ؤًٞل ٖمغ للؼواط َى ٞى١ ؾً 

ٞأتها ٢ُاع الؼواط ٧ان َظا اٖخ٣اصَم ٢ضًما ؤما آلان ٣ٞض حٛحرث ال٨ٟغة،  ؤما باليؿبت لخٗضص الؼوظاث في البلضة  

. ٞٗضصَا ٢لُل ظضا ولم ج٨ً َىا٥ آعاء مىا٣ٞت لهظا الؼواط ٖىض مىا٢كت ألامغ م٘ وؿاء البلضًت

م 2000م ؤما مٗض٫ ؤلاهجاب إلاا بٗض ٖام 1990م بلى ٖام ٧1980ان مٗض٫ ؤلاهجاب للمغؤة مغجٟٗا زانت مً ٖام 

ولٗل مً ؤَم ألامىع التي  .ٞهى َبُعي لضي اليؿاء بؿبب جغاظ٘ ألاويإ الا٢خهاصًت وػٍاصة الىعي لضي ألاؾغ

جازغ ٖلى مٗض٫ ؤلاهجاب في البلضة هي الٗىامل الاظخماُٖت  والضًيُت  ٞهىال٪ خضًض للغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم 

وللٗامل  اإلااصي جإزحٍر خُض ٧اهىا ٢ضًما ال يهخمىن باألمىع اإلااصًت ؤما خالُا ، "جكازشوا فاوي مباه بكم ألامم" 

ض ؤلاهجاب ال٨شحر، ٞإنبدىا يهخمىن بهظا  ألامغ ض جىُٓم اليؿل والبٌٗ آلازغ ًٍا . َىا٥ بٌٗ الٗاثالث جٍا

 .مؽاسكت اإلاشؤة في ألاوؽىت الاجخماعُت والثقافُت .2

جىدهغ مكاع٦ت اإلاغؤة في ألاوكُت الش٣اُٞت والاظخماُٖت في مجا٫ الٗاصاث والخ٣الُض الٟلؿُُيُت اإلاخٗاٝع ٖلحها، 

و٢ض جسغط ًٖ َظٍ ال٣ُىص ٖضص ٢لُل مً اليؿاء لُهلً بلى . ٞهي حؿخُُ٘ اإلاكاع٦ت باألٞغاح وألاجغاح ٣ِٞ ال ٚحر

اإلاكاع٦ت في نى٘ ال٣غاع ٖلى مؿخىي البلضة، َظا وجتر٦ؼ مكاع٦ت اإلاغؤة في الخُاة الاظخماُٖت ٖلى اهسغاَها م٘ 

ا مً  حَر خىن وظجي اإلادانُل اإلاسخلٟت ٚو ػوظها ؤو ظحرانها وؤ٢اعبها في ؤٖما٫ الؼعاٖت مشل الخهُضة و٠ُ٢ الٍؼ

مً هاخُت ؤزغي، ٢ض حؿاٖض اإلاغؤة ؤًًا في ؤٖما٫ اظخماُٖت لها ٖال٢ت بمؿاهضة الٗاثلت . جهيُ٘ ألالبان وألاظبان

. بن لؼم ألامغ، وزهىنا لظوي الاخخُاظاث الخانت

 . مؽاسكت اإلاشؤة العُاظُت.2.2

 وج٣خهغ ٖلى بٌٗ اليكاَاث وألاخضار اإلاخٟغ٢ت مشل 
ً
بن مكاع٦ت اإلاغؤة في الخ٣ل الؿُاسخي يُٟٗت ظضا

ُٗت والغثاؾُت، وهي وكُت في الاهخماء الؿُاسخي ؤو الخؼبي َىال٪ بٌٗ اليؿاء . مكاع٦تها باالهخساباث الدكَغ

اث قاع٦ً في بالهُئت اإلادلُت ول٨ً جى٣ههم الش٣ت في ٢ضعاتهً خُض ال ًخم حصجُٗهم مً ٢بل  الظًً ٨ٞغن وؤزٍغ

.  اإلاجخم٘ بك٩ل ٦بحر

  . اإلاشؤة والخعلُم.3.2

ا لجمُ٘ الٟخُاث صون  ، ؤما في الخايغ ؤنبذ الخٗلُم يغوٍع
ً
في اإلااضخي، ٧ان ب٢با٫ اليؿاء ٖلى الخٗلُم ٢لُل ظضا

صج٘ ألاَالي بىاتهم ٖلى الالخدا١ بالخٗلُم ألاؾاسخي والجامعي، ٦ما وط٦غها بإن َىال٪ ٖضص مً اليؿاء  اؾخصىاء َو

ا مً البلضاث اإلاجاوعة، وبك٩ل  الخانالث ٖلى قهاصة ظامُٗت، بال ؤن َظٍ اليؿبت ال جؼا٫ ٢لُلت باليؿبت بلى ٚحَر

ت ٖالُت بال ؤن جل٪ اإلاخٗل٣ت  ٖام، حٗخبر اإلاٗلىماث التي جخٗل٤ بالخٗلُم والاهدؿاب بلى اإلاضاعؽ الابخضاثُت والشاهٍى

ب  بالخدهُل الٗلمي الجامعي لضي ؤلاهار جب٣ى ٢لُلت وحكحر بلى ٖضم بم٩اهُت ونىلهً بلى ٞغم الخٗلُم والخضٍع

خباع الخدؿً اإلالخىّ في مٗضالث الالخدا١ بالخٗلُم . بك٩ل مدؿاٍو م٘ الظ٧ىع  ل٨ً ًجب ؤن ًإزظ طل٪ بٗحن الٖا

.  لئلهار في مغاخله اإلاسخلٟت ٖما ٧اهذ ٖلُه في الدؿُٗىاث وزانت ٞما ًخٗل٤ بالخٗلُم ألاؾاسخي والشاهىي 
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ت ٖجها في ألاؾاؾُت ٞخضٖى بلى بل٣اء الًىء ٖلى ْاَغة زُحرة تهضص ؤلاهار  ؤما اهسٟاى اليؿبت في اإلاغخلت الشاهٍى

دخل ؾبب الؼواط اإلاب٨غ ؤولى ألاؾباب  ت، ٍو واإلاجخم٘ ؤال وهي الدؿغب مً اإلاضاعؽ والتي جغجٟ٘ في اإلاغخلت الشاهٍى

. التي ج٠٣ وعاء حؿغبهً وجغ٦هً إلا٣اٖض الضعاؾت، بلى ظاهب ؤؾباب ؤزغي جخٗل٤ بترصي ألاويإ الا٢خهاصًت

تراوح ؾً الؼواط ما بحن  ٗخبر الؼواط اإلاب٨غ خغماها لئلهار مً خ٣هً في اؾخ٨ما٫ حٗلُمهً .  ؾىت ٞما ٞى١ 15ٍو َو

ت وجبخٗض ٦شحرا ًٖ صوعَا ؤلاهخاجي في   صون ؤصوى ظاٍَؼ
ً
و٧ل ٞخاة مدؿغبت هي امغؤة جضزل صوعَا ؤلاهجابي مب٨غا

لت بما ٨ًٟي لضزى٫ ؾى١ الٗمل لظا ٞهي ؤ٦ثر ٖغيت لل٣ٟغ  اإلاجخم٘ واإلاكاع٦ت في ال٣ىي الٗاملت ٧ىنها ٚحر مَا

ؤي٠ بلى طل٪، ٞةن َىال٪ وؿبت ؤمُت ٖالُت وزهىنا . وزانت خحن ٨ًخب لها ؤن جغؤؽ ؤؾغتها لؿبب ؤو آلزغ

.  بحن اليؿاء عباث البُىث

 . اإلاشؤة والصخت .4.2

غ آلُاث للمىانالث صاثمت  ضم جٞى اًت لؤلمىمت والُٟىلت ٢بل وما بٗض الىالصة في البلضة ٖو غ زضماث ٖع بن ٖضم جٞى

بلى الخضمت ألا٢غب في مضًىت الخلُل، باإلياٞت بلى ألاويإ اإلاالُت اإلاترصًت لؤلؾغ ًدض مً جىظه اليؿاء وؤَٟالهً 

اًت بك٩ل صاثم ٢بل وبٗض الىالصة بلٜ مٗض٫ ؤلاهجاب مً . لخل٣ي الٖغ  ؤٞغاص لؤلؾغة الىاخضة، مما ٌٗجي 8 بلى 6ٍو

ُت صخُت ٚحر  اًت وؤمىمت وؤوكُت جٖى غة لهً خالُاالمخاظت اليؿاء وؤَٟالهم بلى جل٣ي زضماث ٖع .  جٞى

لى مؿخىي الؿُاؾاث، ٞةن مً ؤَم ألاؾباب التي جازغ في صخت اإلاغؤة هي ُٚاب ؤو ٖضم ٞاٖلُت الؿُاؾاث  ٖو

اإلاىظهت للجهىى بمؿخىي اإلاغؤة الهخي ؤو ؤًت هٓام اظخماعي عؾمي ًًمً صخت اإلاغؤة اإلاخ٩املت، وزهىنا ه٣و 

ضم ٦ٟاًت الخضماث الصخُت اإلا٣ضمت  ُٟت مجها ٖو الخضماث الصخُت في الٗضًض مً الخجمٗاث وباألزو الٍغ

 .و٢اثُت٫اصخت ٫ابغامج  و٢هىع لليؿاء في مغخلت اإلاغا٣َت ومغخلت ألامان

  .اإلاشؤة والعمل. 5.2

في مجا٫ % 80حكاع٥ اإلاغؤة بالٗمل في قتى ؤوظهه اإلاسخلٟت، مً بحن طل٪ اهسغاٍ الجؼء ألا٦بر مً اليؿاء بيؿبت 

ت  ما٫ ا البُيُت ؤو الؼعاٖت الخانت بالٗاثلت، بِىما جتراوح اليؿب اإلاخب٣ُت بحن مكاع٦تها في اإلاهً الُضٍو ألٖا

ؼ،)  ويمً بَاع ( في اإلاهاو٘)والهىاُٖت ( جه٠ُٟ الكٗغ)واإلاهىُت  ( الخُاَتالخٍُغ
ً
ٖلى مؿخىي بؿُِ ظضا

زضماث ج٣ضم لليؿاء في البلضة وحٗمل اإلاغؤة مً مجزلها ؤو في الخاعط في مهاو٘ في الًٟت الٛغبُت وبؾغاثُل، ؤي٠ 

اث٠ م٨خبُت بما في ال٣ُإ الخ٩ىمي ؤو الخام  ُاصاث زانت)بلى طل٪ حٗمل بٗضص ظُض في ْو . (قغ٧اث وبىى٥ ٖو

ه بإن مٗٓم اليؿاء الٗامالث بإظغ ًَ وؿاء متزوظاث  ٟاث في )ويمً َظا الؿُا١، ًجب الخىٍى ما ٖضا  مْى

 بُض م٘ اإلاُٗل الغثِسخي لؤلؾغة، ٖلما ً بإن اليؿاء (ال٣ُإ الخام
ً
، وبظل٪ ٌؿاَمً في الضزل الكهغي ًضا

خىن والخهاص وجغبُت  كاع٦ً ٖاثلتهً في ٠ُ٢ الٍؼ الٗامالث في بُىتهً ٌؿاَمً بظل٪ ؤًًا ٞهً عباث بُىث َو

.  اإلاىاشخي، ٦ما ًؼعٕ البٌٗ مجهً الخًغواث في خضاث٣هً اإلاجزلُت

                                           
٤ مىخجاتهً  (وال ؾُما في ؤؾىا١ بؾغاثُل)  في اإلااضخي، ٧اهذ بٌٗ وؿاء البلضة  ًبًٗ بهخاظهً  ىاظهً مكا٧ل ٖضًضة في حؿٍى ول٨ً آلان جى٢ًٟ ًٖ الٗمل ٍو

 . بمبالٜ مغبدت
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 مً ٖضص اليؿاء في 
ً
وباإلاجمل، هالخٔ بإن وؿبت ألاًضي الٗاملت لضي اإلاغؤة في ؾً الٗمل وم٣ابل ألاظغ ٢لُلت ظضا

في البلضة، ٌٗؼي طل٪ بك٩ل عثِسخي بلى اعجباٍ اإلاغؤة بإؾغتها بٗض الؼواط ٞال٣لُل مً  ( ؾىت64 – 18)ؾً الٗمل 

ٟت ؤو ٖاملت ؤي٠ بلى طل٪، ٞةن ٖضص الخانالث ٖلى قهاصاث . اليؿاء اإلاتزوظاث ٌٗملً م٣ابل ؤظغ ؾىاء ٦مْى

ها،  ٗىص الؿبب وعاء جضوي مكاع٦ت اإلاغؤة م٣ابل ألاظغ بلى ي٠ٗ زبراتها ومٗاٞع ، َو
ً
ظامُٗت ؤو مهىُت ًب٣ى يُٟٗا

غ ٞغم  ضم جٞى و٢لت حصجُ٘ اإلاجخم٘ إلاكاع٦ت اإلاغؤة في ؾى١ الٗمل واعجٟإ وؿب ألامُت بحن اليؿاء ال٨بحراث ٖو

جاث ٖاَالث ًٖ الٗمل خالُا  . الٗمل واعجٟإ وؿب البُالت خُض َىال٪ مً الخٍغ

. ؤهم اإلاازشاث الاًجابُت في القىاع اليعىي فُما ًخعلق بقىاع اإلاشؤة هي ما ًلي.  2

 وظىص وماؾؿاث ًم٨ً جُٟٗلها تهخم وجغعى ٢ُإ اإلاغؤة. 

   ا في جٟىح في الكٗغ وال٨خابت )وظىص وؿبت مغجٟٗت للمغؤة مً الؿ٩ان مبضٖاث ومخٗلماث ًم٨ً اؾدشماَع

 .(ؤلابضاُٖت والغؾم الدك٨ُلي، والضب٨ت الكٗبُت، والخمشُل واإلاؿغح، والٛىاء

 بت باإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت والٗمل الُىعي  . وظىص صاُٞٗت مغجٟٗت لضي اليؿاء الٚغ

 .ملخق بإهم اإلاازشاث العلبُت واإلاؽاكل التي حعاوي منها اإلاشؤة  .  3

٤ الٗمل بدىُٓمها م٘ وؿاء البلضة مً عباث بُىث  اث اإلاغ٦ؼة واإلا٣ابالث التي ٢ام ٍٞغ     بىاء ٖلى هخاثج اإلاجمٖى

امالث في ٢ُاٖاث ا٢خهاصًت ؤزغي، ًم٨ً الاؾخيخاط بإن  جاث ظضص ٖو الباث ظامُٗاث وزٍغ اث َو ومؼاٖع

 قلت فشؿ الاظخقالل واإلاؽاسكت الاقخفادًت والاجخماعُت "اإلاك٩لت الغثِؿت التي حٗاوي مجها اإلاغؤة جخمدىع في 

 : "والعُاظُت

 ٖؼث اإلاكاع٧اث ي٠ٗ مكاع٦ت اإلاغؤة بلى ٖضة ٖىامل مجها ٖضم : لعف مؽاسكت اإلاشؤة في العمل العُاس ي

اصاث اإلاىعور  ضم ز٣تها في ٢ضعتها ٖلى اإلاكاع٦ت في جضبحر الكإن اإلادلي، َبُٗت الخ٣الُض ٖو وعي اإلاغؤة بد٣ها ٖو

باإلياٞت بلى بن وظىص . الؿُاسخي والاظخماعي الظي ال ٌصج٘ بك٩ل ٦بحر مكاع٦ت اإلاغؤة في اليكاٍ الؿُاسخي

م ًٖ  ض ؤٖماَع ، وألاويإ اإلاؼعٍت التي حٗاوي مجها اإلاغؤة ٧ال٣ٟغ 30وؿب مً ألامُت بحن اليؿاء التي جٍؼ
َ
 ٖاما

ُاب البيُاث الخدخُت اإلادلُت طاث ٖال٢ت ا٫و والتهمِل ً اليؿاء في اإلاجا٫ الؿُاسخي، ٚو ٖؼلت، وي٠ٗ ج٩ٍى

.  ًدض مً صاٞعي وخاٞؼجحها للمكاع٦ت (الخايىاث)باليؿاء 

 ؤ٦ضث اإلاكاع٧اث ٖلى ْاَغة جضوي مكاع٦ت اليؿاء في ال٣ىي الٗاملت،  :لعف اهخشاه اإلاشؤة في ظىر العمل 

 بإهه وزال٫ الؿىىاث اإلاايُت ٧ان َىال٪ جدؿً ٠َُٟ ٖلى اهسغاٍ اإلاغؤة في ؾى١ الٗمل، بال ؤن َظا 
ّ
ٖلما

َىال٪ وؿبت ٦بحرة مً اليؿاء اللىاحي ٌٗملً و ،الخدؿً بُيء مما ٌٗجي اؾخمغاع الٟجىة بحن الظ٧ىع وؤلاهار

مً صون ؤظغ مما ٌٗجي ٖضم بم٩اهُت الخهٝغ بٗاثض الٗمل مباقغة، ما ٣ًلل مً ٞغم الاؾخ٣ال٫ الا٢خهاصي 

 ما ٩ًىن ٖلى صعظت مخضهُت مً الخىُٓم وصعظت ٖالُت 
ّ
ت ٚالبا ٘ ؤو مؼإع ؤؾٍغ للمغؤة خُض ؤن الٗمل في مكاَع

بهم، وؤ٦ضث اإلاكاع٧اث ٖلى وظىص ٞجىة  ٘ ٦ٟاءة الٗامالث وجضٍع مً اإلاىؾمُت وال ٌؿاَم بك٩ل خ٣ُ٣ي في ٞع

.  في ألاظىع بحن الغظا٫ واليؿاء في ؾى١ الٗمل الٟلؿُُيُت
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ضم البدض ًٖ ٖمل بلى هدُجت بدثهً  مً هاخُت ؤزغي، ٖؼث اإلاكاع٧اث ابخٗاص اليؿاء ًٖ ؾى١ الٗمل ٖو

يخٓغن اؾخضٖاءًَ للٗمل،  ًٖ ٖمل في ٞتراث ػمىُت ؾاب٣ت ول٨ً صون ظضوي، وان ٢ضمً َلباث ٖمل ٍو

 
ّ
باإلياٞت بلى ٢ىاٖتهً بإن البدض ًٖ ٖمل ٚحر مجضي، وؤن اليؿاء في اإلاجخم٘ الٟلؿُُجي ٣ًهضن ٖضصا

مدضوصا مً اإلاهً وألاوكُت الا٢خهاصًت، وؤن وي٘ اإلاغؤة في ؾى١ الٗمل ٚحر زابذ وؤن اإلاغؤة جىاظه م٣اومت 

. مً مجخمٗها لب٣ائها في الؿى١ 

٘ الهٛحرة، ٖضم هًىط  ل للمكاَع غ الخمٍى غ قب٩اث خماًت اظخماُٖت وجٞى ؤي٠ بلى طل٪ ٞةن ٖضم جٞى

ىُت الدكُٛلُت إلصماط ٢ًاًا اإلاغؤة في الا٢خهاص ال ًدُذ اإلاجا٫ بلى بىاء جغا٦م في مجا٫ ب٢دام  الؿُاؾاث الَى

اإلاغؤة في ؾى١ الٗمل والا٢خهاص الٟلؿُُجي، بن جغاظ٘ مىيٕى بقغا٥ اإلاغؤة مً الىاخُت الٗملُت ٖلى ؾلم 

اث ٖلى ؾى١ الٗمل ىُت ٌٗىص بلى حجم الًَٛى اث الَى . ألاولٍى

 باإلياٞت بلى َبُٗت الٗاصاث والخ٣الُض  :لعف اهخشاه اإلاشؤة في الخىمُت الاجخماعُت والثقافُت اإلادلُت

اإلادلُت، ٞةن ي٠ٗ مكاع٦ت اإلاغؤة في الخىمُت الاظخماُٖت والش٣اُٞت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي قبه مٗضوم بؿبب 

ايُت ٖلى مؿخىي البلضة ٩٦ل، وزهىنا لليؿاء  غ اإلاباصعاث واإلاغا٤ٞ وألاوكُت الش٣اُٞت والٍغ ٖضم جٞى

 بإن اليؿاء في البلضة ٖبرن ًٖ ؤو٢اث ٞغاٙ ٦بحر ٣ًٌ
ً
نها مً صون وظىص مؿاخت للخٗبحر ًٖ َا٢اتهً،    يٖلما

 
ً
وبُٛاب اليكاَاث الش٣اُٞت والاظخماُٖت التي جم٨ً اإلاغؤة في اإلاجخم٘ ًاصي بلى ؤو٢اث ٞغاٙ ٦بحر، وزهىنا

 .الُىمين لضي عباث البُىث خُض ٖبرن ًٖ طل٪ بهغاخت مً زال٫ بغهامجه

٤ اظخماعي  غ بٌٗ الخضماث لهظٍ الٟئاث بال ؤنها لِؿذ ٧اُٞت لظل٪، وال ًىظض ؤي مٞغ ومً اإلاالخٔ جٞى

غ - قاون اإلاغؤة-لجىت جىُٓم اإلاغؤة ولجىت اجداص ٖما٫ ٞلؿُحن )يهخم باإلاغؤة ؾىي  وظمُٗت الخٍُى

اث الخالُتلم،  واللظان ًٟخ٣ضان (والدؿل٠ُ اإلااؾؿاث : ٢ىماث الاؾخمغاع في ج٣ضًم الخضمت، ٖلى اإلاؿخٍى

ت والتي جخه٠  ي٠ٗ الخجهحزاث الخالُت لخل٪ اللجان واإلااؾؿاث، و٢لت ؤلام٩اهُاث، و٦ظل٪ ال باليؿٍى

ايُت مً زال٫  غ اإلاباصعاث الش٣اُٞت والٍغ اًت وجٍُى ُه والخجم٘ واوٗضام ٖع غ ؤما٦ً زانت باإلاغؤة للتٞر جخٞى

اضخي وـ ايُت اليؿىي وهاصي ٍع ، ومغا٦ؼ اهتر هذ، وم٨خباث ٖامت وؤهضًت ةي مجهؼ، وجُٟٗل اليكاَاث الٍغ

 ٖلى ؤي ٖمل
ً
ُه مما ًى٨ٗـ ؾلبا . جٞغ
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 .ؤَم اإلااقغاث الغ٢مُت خى٫ ٢ُإ جم٨حن اإلاغؤة (50)ظضو٫ ع٢م  

 .ؤَم اإلااقغاث الىنُٟت خى٫ ٢ُإ جم٨حن اإلاغؤة (51)و٫ ع٢م ظض

في )اإلااؼش  الخقُُم اإلافذس  (ـو

 لعُفمخىظي جُذ  
ب والضوعاث اإلاٗىُت بدىمُت ٢ضعاث اإلاغؤة  ي٠ُٗ    البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤةٞغم الخضٍع

ي٠ُٗ    البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤةالبرامج اإلاٗىُت بةبضاٖاث اإلاغؤة 

غ الاهترهذ    مخىؾِ    البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤةجٞى

ت  ي٠ُٗ    البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤةاَخماماث اإلاغؤة  الخىمٍى

ي٠ُٗ    البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤةاَخمام اإلاغؤة بمىايُ٘ الصخت ؤلاهجابُت والش٣اٞت الصخُت 

مىظىصة بك٩ل ٦بحر  البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤةوظىص اإلادؿىبُت والىاؾُت في آلُت الخى٠ُْ في اإلااؾؿاث ألاَلُت 

ب والضوعاث اإلاٗىُت بخإَُل اإلاغؤة  ي٠ُٗ    البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤةٞغم الخضٍع

ت  ٘ اليؿٍى ل اإلاكاَع   ٠ُٖ    البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤةالبرامج اإلاٗىُت بخمٍى

 مخىؾِ   البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤة مضي الىعي والش٣اٞت الٗامت لضي اإلاغؤة  

٘ اإلاؿخىي الخٗلمي    مخىؾِ   البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤة مضي اَخمام اإلاغؤة بٞغ

   ظُض البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤة ج٣اؾم اإلاغؤة ؤٖباء الخُاة م٘ الغظل 

غ ٢ضعاث اليؿاء في البلضة  ت في جٍُى  مخىؾِ   البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤة مؿاَمت اإلااؾؿاث اليؿٍى

 مخىؾِ   البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤة مضي ج٣بل بقغا٥ اإلاغؤة في الٗمل

ي٠ُٗ    البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤة ْغوٝ الٗمل باليؿبت للمغؤة في ماؾؿاث البلضة 

ي٠ُٗ    البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤة وعي اإلاغؤة باَخمام ال٣ًاًا الصخُت اإلاخٗل٣ت باألمىمت والُٟىلت 

القُمت اإلافذس القُمت  (سقمي)اإلااؼش 

 القُاظُت
الخقُُم 

لعُف  مخىظيجُذ  
     ظُض  - البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤة % 47وؿبت اإلاغؤة مً البلضة 

ي٠ُٗ    3000البلضًت وم٨خب الٗمل  800مٗض٫ الخض ألاصوى لؤلظىع لئلهار بالك٩ُل 

ايُت  لليؿاء  ي٠ُٗ  ظُض     0 البلضًت 1ٖضص اإلاالٖب الٍغ

 مخىؾِ  % 10 البلضًت م٨خب الٗمل% 15وؿبت الٗاَلحن ًٖ الٗمل مً اليؿاء 

ايُت     ظُض     1 البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤة% 5 ( GYMمؿابذ، )اإلاكاع٦ت في اإلاغا٤ٞ الٍغ

 مخىؾِ  % 25البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤة % 15 وؿبت اإلاغؤة الٗاملت باظغ خؿب الخالت الٗملُت 

بُت والخش٣ُُٟت     ظُض    % 80البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤة % 60 وؿبت مكاع٦ت اليؿاء في البرامج الخضٍع

ي٠ُٗ   % 25البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤة  % 5 وؿبت اليؿاء التي جضًغ مكغوٕ نٛحر  

ب لضي ؤلاهار   ي٠ُٗ   % 25البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤة % 0 ٞى١ اله٠ الٗاقغ )وؿبت جضٍع

ت اإلاسجلت    مخىؾِ  % 25البلضًت  4 ٖضص الجمُٗاث اليؿٍى

  ظُض    البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤة  150 ألاؾغ التي ج٣ىصَا امغؤة 

  ظُض   % 35البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤة % 25 وؿبت اليؿاء الٗامالث بالؼعاٖت 

 مخىؾِ   2البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤة  1 ٖضص اإلاباصعاث اإلادلُت التي حٗؼػ اإلاؿاَمت الا٢خهاصًت للمغؤة 

ي٠ُٗ   % 80البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤة % 30 وؿبت اإلاكاع٦ت في الٟٗالُاث الاظخماُٖت في البلضة 

ي٠ُٗ    10البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤة  4 ٖضص الضوعاث اإلاخسههت باإلعقاص ألاؾغي  

ي٠ُٗ    4البلضًت ولجىت جىُٓم اإلاغؤة  1 ٖضص اليكاَاث الُبُت التي حؿتهضٝ اإلاغؤة بالكهغ 
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بهذيت تفىح لانبنبء ادلؤصضي تشخيص وتقييى وضغ : اجلزء انرابغ ػشر
غ ويهضٝ بك٩ل عثِسخي بلى حؿلُِ الًىء ٖلى ؤَم الٟجىاث في البيُت اإلااؾؿاجُت لبلضًت  ٌؿخٗغى َظا الخ٣ٍغ

 في مٗالجتها في بَاع ا
ً
 الجاهب اإلاخٗل٤ بالبىاء ٫جٟىح والىاظب الخ٨ٟحر ظضًا

ً
زُت ؤلاؾتراجُجُت، وزهىنا

  .اإلااؾؿاحي ٞحها، وج٣ضًم ٖضص مً الخىنُاث في َظا اإلاجا٫

 

  .هبزة عً اإلاجالغ البلذًت اإلاخعاقبت في بلذة جفىح .1

 للًٟت الٛغبُت ؤلاؾغاثُلي وطل٪ بٗض الاخخال٫ 1970حك٩لذ ؤو٫ َُئت مدلُت ٚحر عؾمُت في بلضة جٟىح ٖام 

، وظاء حك٨ُل َظٍ الهُئت بمباصعة مدلُت ٖلى ق٩ل لجىت مدلُت مً زالزت وظهاء مً 1967و٢ُإ ٚؼة في الٗام 

ٌ الجزاٖاث  بغثاؾت 1979 َظٍ اللجىت بٗملها ختى الٗام اؾخمغث.  البلضة ٧لٟىا بخ٣ضًم الخضماث البلضًت ٞو

م مً . ألَالي٫ للبلضة ولًُُل٘ بمؿاولُاث جيؿ٤ُ ج٣ضًم الخضماث ٦مسخاعالؿُض مدمىص ببغاَُم بػع٣ٍاث  وبالٚغ

مداولت اإلاسخاع الٗمل ٖلى مإؾؿت الٗمل في جٟىح وجدؿحن الخضماث اإلا٣ضمت ألَالي البلضة، بال ؤن ؾُاؾاث 

.   الاخخال٫ ؤلاؾغاثُلي ؤظهًذ ظمُ٘ َظٍ اإلاداوالث

ىُت الٟلؿُُيُت مهام بصاعة الخ٨م في الًٟت الٛغبُت ٖام   وبٗض زالزت ؤٖىام مً 1997بٗض اؾخالم الؿلُت الَى

غ الٟلؿُُيُت وبؾغاثُل في مضًىت ؤوؾلى الجروٍجُت، ٢امذ الؿلُت  جى٢ُ٘ اجٟا٢ُت الؿالم بحن مىٓمت الخدٍغ

ىُت الٟلؿُُيُت ومً زال٫ وػاعة الخ٨م اإلادلي بخُٗحن وج٩ل٠ُ ؾبٗت مً وظهاء البلضة لخإؾِـ ؤو٫ َُئت  الَى

مدلُت ٞلؿُُيُت في البلضة لخحن بظغاء اهخساباث الهُئاث اإلادلُت، وجم حؿمُت الهُئت اإلادلُت في جٟىح ٦بلضًت بال 

 والظي جم ُٞه حك٨ُل ؤو٫ مجلـ بلضي 2005اؾخمغ اإلاجلـ اإلا٩ل٠ في ٖمله ختى الٗام .  ؤنها لم جهى٠ آهظا٥

                                           
٤ الٗملوألاؾخاطلجىت البىاء اإلااؾسخي بغثاؾت همغ مدمىص زماٌؿت عثِـ البلضًت،   ٍغ م مدمض الُغصة، ألاؾخاط  مدمض ٖلى ؾُٗض اعػ٣ٍاث ٞو  وألاؾخاط ٖبض ال٨ٍغ

حر الجٗبري ب ٖلي َا٫وألاؾخاط ماظض ِٖسخى زماٌؿت، وألاؾخاطؾمُذ مدمىص ٖمغان َغصة،  غ ج٣ُُم . زماٌؿت، اإلاهىضؽ ًىؾ٠ َػ  اٖخمض الخدلُل ؤًًا ٖلى ج٣ٍغ

 . مغ٦ؼ الخٗلُم اإلاؿخمغ للبلضًت
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 مىخسب مً 
ً
 ( ؤًٖاء مً الظ٧ىع وازيخان مً ؤلاهارحؿٗت)اخض ٖكغ ًٖىا

ً
، وما ػا٫ َظا اإلاجلـ اإلاىخسب ٢اثما

ش بٖضاص   ل٣اهىن الهُئاث اإلادلُت الٟلؿُُجي ختى جاٍع
ً
٣ا  للهالخُاث اإلاسىلت له ٞو

ً
٣ا ٗمل م٘ عثاؾت البلضًت ٞو َو

غ                         .َظا الخ٣ٍغ

 .بلذًت جفىحبهجاصاث    .2

ىام الخمـ اإلاايُت ٘ في . هبظة ًٖ ؤَم اهجاػاث البلضًت زال٫ ألٖا م٨ً جلخُو ؤَم ؤلاهجاػاث واإلاكاَع الجضو٫ ٍو

   :٧الخالي (51)ع٢م 

( 2011 – 2005)ؤَم بهجاػاث البلضًت  

ت  القىاع  ٍش ع الخىٍى العام ؤهم ؤلاهجاصاث واإلاؽاَس

الىشر 

 2011  .جإَُل وحٗبُض مضزل البلضة الغثِـ

٤ قٗب اإلالر الخلُل الغابِ  2006 .ق٤ ٍَغ

ت الؼعاعي ٤ ٖحن الؿذ ٖٞغ  2009 .ق٤ ٍَغ

٤ الٟغف الؿٟلي  2006 .جإَُل حٗبُض ٍَغ

٤ ٦غوم الٛغابت البهت الغابِ  2008-2007 .جإَُل وحٗبُض ٍَغ

٤ لىػة ال٣ُغاوهُت  2010 .جإَُل حٗبُض ٍَغ

الاجفاالث 
ت لكغ٦ت ظىا٫ ٖضص ١ ثؤبغاطجغ٦ُب  ىُت ٖضص وؤبغاط، 2ٍو  جإَُل وبٖاصة، 1 َو

غ زضماث الاهترهذ ألاعضخي الهاج٠ ٍوبٌٗ زِ  .(٢ُإ زام)، وجٍُى
2005-2011 

اإلاُاه 

 2009  .جمضًض قب٨ت مُاٍ لكٗب اإلالر

 2009 .ة اؾُاؽ١جمضًض قب٨ت مُاٍ إلاىِ

 2008 .ة ا٦غوم الٛغابت١جمضًض قب٨ت مُاٍ إلاىِ

 2010 .ة ال٣ُغاوهُت١جمضًض قب٨ت مُاٍ إلاىِ

 2007 .جإَُل قب٨ت اإلاُاٍ الضازلُت الخىعة

اث، واؾدئجاع م٨ب هٟاًاث ظضًضالىفاًاث   2009-2006 .قغاء خاٍو

البيُت اإلااظعاجُت للبلذة 

 .بىاء وحكُُب مبجى البلضًت والؿاخاث الخاعظُت

 .جإَُل ظؼء مً البيُت الخدخُت إلالٗب بلضي جٟىح

ىت، بإشجاع والجؼع وممغاث اإلاكاة وػعاٖت الُغ١ ألاعنٟتبىاء الٗضًض مً   الٍؼ

 . نُاهت ل٩اٞت الُغ١ وؤٖما٫

 .جغ٦ُب ٖضاص مؿب٤ الضٞ٘ ل٣ؿم ال٨هغباء

2009-2010 

2009 

2010-2011 
 

2009-2010 

الخعلُم 

ل طاحي  .بىاء وحكُُب مضعؾت الىىع ألاؾاؾُت للبىحن بخمٍى

 .بىاء مضعؾت ٦غوم الٛغابت ألاؾاؾُت للبىحن

يب وبياٞت ٚٝغ إلاضعؾت ٖشمان والخيؿاء  حكُُب ٚٝغ نُٟت إلاضعؾت ٍػ

 .اإلاسخلُت

 . للبىاثألاؾاؾُتبىاء وخضاث صخُت إلاضعؾت البىاث ألاؾاؾُت وجٟىح 

2008 

2011 

2008-2010 
 

2008-2009 

 الهُكل الخىٍُمُت  .3

ُ٘ جهي٠ُ بلضًت جٟىح مً بلضًت 2011في بضاًت الٗام  َا لكغوٍ َظا توطل٪ بٗض اؾدُٟا+" ط"بلى بلضًت " ط" جم جٞغ

ت مً الضواثغ  الخهي٠ُ، وبىاًء ٖلُه ٢امذ بلضًت جٟىح بةٖاصة الىٓغ في جغجِباث وجغ٦ُباث ؤ٢ؿامها خُض اؾخدضزذ مجمٖى

                                           
٘وبصاعة ال٣ؿم الهىضسخي وؤعق٠ُ  عثِـ اإلاجلـ البلضي، همغ مدمىص زماؾُه،   . اإلاكاَع
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 وطل٪ باالؾدىاص بلى اله٩ُلُت الىمىطظُت للبلضًاث اإلاهىٟت 
ً
في هٓام +" ط"وألا٢ؿام والكٗب التي لم ج٨ً مىظىصة ؾاب٣ا

ت هي.  2007الهُئاث اإلادلُت الٟلؿُُيُت للٗام  اث بصاٍع خ٩ىن اله٩ُل الخىُٓمي الجضًض صون عثاؾت البلضًت مً ؤعبٗت مؿخٍى : ٍو

بحن الك٩ل الخالي اله٩ُل الخىُٓمي لبلضًت جٟىح والظي جم .  الضواثغ، عئؾاء ألا٢ؿام وعئؾاء الكٗبمضعاءمضًغ البلضًت،  ٍو

.  مً ٢بل وػاعة الخ٨م اإلادلي2011ب٢غاٍع في مُل٘ الٗام 

             

 

             

 

             

 

                        

 

                       

 

            

 

            

 

        

 

                  

 

                

       

 

       

 

        

 

                    

        

 

             

 

            

 

              

 

           

 

       

 

             

 

                  

 

          

 

                

 

                

       

 

              

 

              

 

 

 

ت وصاثغة الخىُٓم ي٦ما ًالخٔ مً الك٩ل ؤٖالٍ، ًخمدىع ٖمل بلضًت جٟىح يمً صاثغجحن عثِؿِذ ن َما الضاثغة اإلاالُت وؤلاصاٍع

٘، واللخان جسًٗان إلقغاٝ بصاعة البلضًت الٗامت  والتي بضوعَا حكٝغ مباقغة ٖلى ٢ؿم الُٗاءاث  (مضًغ البلضًت)واإلاكاَع

اث غ. واإلاكتًر لخ٤ به صاثغجا الٗال٢اث الٗامت والخسُُِ والخٍُى كٝغ عثِـ البلضًت ٖلى ؤٖما٫ البلضًت بك٩ل ٖام ٍو  .َو

خباع، ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اله٩ُل الخىُٓمي لبلضًت جٟىح ًدىاٚم و بك٩ل ٖام، وبإزظ الخضماث التي ج٣ىم بها بلضًت جٟىح بٗحن الٖا

غ الخضماث اإلا٣ضمت للؿ٩ان وجدؿحن  دىاؾب م٘ جىظهاث البلضًت هدى جٍُى م٘ الخضماث البلضًت التي ج٣ضمها مً هاخُت، ٍو

غ و٢ؿم لخضماث الجمهىع   في اؾخدضار صاثغة للخسُُِ والخٍُى
ً
ى ما ًبضو ظلُا .  ٢ضعة البلضًت للخسُُِ مً هاخُت ؤزغي، َو

 مً 
ً
ت مً ه٣اٍ ال٠ًٗ في اله٩ُل الخىُٓمي والتي ًم٨ً ؤن جدض مؿخ٣بال م مً َظٍ الاًجابُاث، بال ؤن َىا٥ مجمٖى وبالٚغ

: ٢ضعة البلضًت ٖلى ؤصاء مهامها بٟاٖلُت في خا٫ لم ًخم مٗالجتها في بَاع بٖضاص وجىُٟظ الخُت ؤلاؾتراجُجُت للبلضة، وهي

  ُُٟت للضواثغ وألا٢ؿام والكٗب اإلاسخلٟت، خُض ؤن ٖضم وظىص مشل اث ْو ٖضم اخخىاء اله٩ُلُت الخىُٓمُت ٖلى ونٞى

 مً ؤلاعبا٥ ُٞما ًخٗل٤ باإلاهام واإلاؿاولُاث والهالخُاث اإلاسخلٟت للضواثغ 
ً
ا  هٖى

ً
اث ٢ض ٌك٩ل مؿخ٣بال َظٍ الىنٞى

 في اإلاجاالث التي جخُلب الخيؿ٤ُ ما بحن الضواثغ ومىا٣ٞاث ٖلى ج٣ضًم زضماث مً ؤ٢ؿام جدب٘ 
ُ
وألا٢ؿام وزهىنا

 . لضواثغ مسخلٟت
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  ى ألامغ الظي ًجٗل ٖضم وظىص ؤَضاٝ ؤصاثُت لٗمل الضواثغ وألا٢ؿام والكٗب اإلاسخلٟت في بَاع اله٩ُل الخىُٓمي، َو

 
ً
 نٗبا

ً
ىا ال بض مً ؤلاقاعة بلى ؤن ٖضم وظىص ؤَضاٝ ؤصاثُت .  ٖملُت ع٢ابت وج٣ُُم ألاصاء بك٩ل ممىهج ومىٓم ؤمغا َو

ُُٟت لهظٍ الضواثغ وألا٢ؿام والكٗب  اث الْى الى٣ُت )للضواثغ وألا٢ؿام والكٗب َى ؤمُغ مخى٢٘ في ْل ُٚاب الىنٞى

ملُاجُت واضخت للبلضًت (الؿاب٣ت اع ؤن ٖملُت .  وفي ْل ٖضم وظىص زُت بؾتراجُجُت ٖو م٨ً ال٣ى٫ في َظا ؤلَا ٍو

ُُٟت لؤل٢ؿام اإلاسخلٟت بىاء ٖلى  اث الْى غ الىنٞى  ل٣ُام البلضًت بخٍُى
ً
غ ٞغنت مىاجُت ظضا الخسُُِ الاؾتراجُجي جٞى

 .الخىظهاث ؤلاؾتراجُجُت في ٢ُإ البىاء اإلااؾسخي في َظٍ الخُت

  ؼ الجزاَت ت ًًمً التزام البلضًت بمبضؤ حٍٗؼ اث ًٖ الضاثغة اإلاالُت وؤلاصاٍع ُٟت الُٗاءاث اإلاكتًر م مً ؤن ٞهل ْو بالٚغ

ٖلى الالتزام - في هٟـ الى٢ذ -والغ٢ابت الضازلُت، بال ؤن صمج ال٣ؿم اإلاالي وؤلاصاعي في صاثغة واخضة ًدض مً ٢ضعة البلضًت 

٣لل مً ٞغم الغ٢ابت الضازلُت بُٗت ؤٖمالها ومىاػهاتها .  بهظا اإلابضؤ ٍو ىا ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن حجم بلضًت جٟىح َو َو

 
ً
ٞغيذ ٖلحها صمج ال٣ؿم ؤلاصاعي واإلاالي في هٟـ الضاثغة، وم٘ َظا ٞةن الخسُُِ للخُىع اإلااؾسخي ًخُلب مؿخ٣بال

ً ٢ؿم الُٗاءاث و  بلخا٢ه  الىٓغ في يغوعة ٞهل َظٍ ألا٢ؿام م٘ بٖاصة الىٓغ في ج٩ٍى
ً
الخىعٍضاث خُض ٢ض ٩ًىن مم٨ىا

ت  .بالضاثغة ؤلاصاٍع

ت في مجال الخخىُيفىن اإلاىً .4  . والقذساث البؽٍش

، مجهم 36    ٌٗمل في بلضًت جٟىح 
ً
ٟا ٟي الهُئاث اإلادلُت الٟلؿُُيُت ع٢م 33 مْى  لىٓام مْى

ً
٣ا لؿىت  (1) مشبخحن ومهىٟحن ٞو

ٟحن ٌٗملىن بىٓام ال٣ٗىص اإلاا٢خت3 و 2009 ٠.   مْى :  ٖلى ٩َُلُت البلضًت الخىُٓمُت ٧الخاليون ًخىػٕ اإلاْى

عذد الؽىاػش ووبُعسها عذد اإلاىٌفحن وبُعت العمل القعم /الذائشة

ٟان َما مضًغ البلضًت ؤلاصاعة الٗامت   الُٗاءاث ومؿئى٫ ٌٗمل في َظٍ ؤلاصاعة الٗامت مْى

اث  .واإلاكتًر

ُٟت قاٚغة واخضة، وهي  َىا٥ ْو

ُٟت ؾ٨غجحرة البلضًت .  ْو

الضاثغة اإلاالُت 

ت  وؤلاصاٍع

بُٗت الٗمل 11ٌٗمل في َظٍ الضاثغة  ٟت مىػٖىن خؿب ألا٢ؿام َو ٠ ومْى  مْى

ُُٟت ٧الخاليمواإلاـ : ًاث الْى

 .1: مضًغ الضاثغة -

ٟحن 6: ٢ؿم ؤلاصاعة -  . قٗبت زضماث الجمهىع مؿئى٫ عثِـ ال٣ؿم، ) مْى

٠ هٓم مٗلىماث، مغاؾل وؾاث٤ آلُت ز٣ُلتمؿئى٫   .( هٓم اإلاٗلىماث، مْى

ٟحن 4: ال٣ؿم اإلاالي -  .(عثِـ ال٣ؿم، مداؾبت، ؤمحن نىضو١، ظابي) مْى

 

اث٠ قاٚغة، زالزت  َىا٥ ؤعبٗت ْو

اث٠ .  مجها في ٢ؿم ؤلاصاعة الْى

ُٟت ؤمحن اإلاؿخىصٕ، : الكاٚغة هي ْو

ُٟت  ٟحن، /ْو ؾاو٫ قاون اإلاْى

. ووُْٟت خاعؽ، ووُْٟت ظابي

صاثغة الخىُٓم 

 ٘ واإلاكاَع

٠ مىػٖحن ٧الخالي16ٌٗمل في َظٍ الضاثغة  :  مْى

 .1: مضًغ الضاثغة -

- ٘ ، 15ًخإل٠ َظا ال٣ؿم مً زالزت قٗب ٌٗمل ٞحها : ٢ؿم اإلاكاَع
ً
ٟا  مْى

ى مهىضؽ ٌٗمل في قٗبت .  ظمُٗهم مً الٟىُحن باؾخصىاء عثِـ ال٣ؿم َو

ٟحن، وفي قٗبت ال٨هغباء  ٟحن، وفي قٗبت الصخت ؤعبٗت مْى اإلاُاٍ ؤعبٗت مْى

ٟحن .    ؾخت مْى

 

اث٠  َىا٥ ؤعبٗت قىاٚغ في ْو

عثِـ : عثِؿُت في َظٍ الضاثغة، وهي

٢ؿم الخىُٓم وألابيُت واإلاؿاخت، 

وعثِـ قٗبت اإلاُاٍ، وعثِـ قٗبت 

.  ال٨هغباء، وعثِـ قٗبت الصخت

غ  غ قاٚغةال ًىظض الخسُُِ والخٍُى ُٟت الخسُُِ والخٍُى .  ْو

ٟحن،   بلى الخدلُل الىاعص في الجضو٫ الؿاب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن بلضًت جٟىح حٗاوي بك٩ل ٦بحر مً ه٣و هىعي في اإلاْى
ً
واؾدىاصا

دض بك٩ل ٦بحر مً ٢ضعتها ٖلى الخسُُِ  ُت الخضماث التي ج٣ضمها مً ظهت، ٍو ألامغ الظي ًدض مً ٢ضعتها ٖلى جدؿحن هٖى

غ بىائها اإلااؾسخي وفي مداولت للخٛلب ٖلى بٌٗ مً الهٗىباث التي . الٗمغاوي والخضماحي مً ظهت ؤزغي  وعٚبت مجها في جٍُى
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اث  جىاظهها هدُجت لىظىص َظٍ الكىاٚغ، ٢امذ بلضًت جٟىح بالخٗا٢ض م٘ زبراء زاعظُحن ل٣ُىمىا بمؿاٖضتها في وي٘ ونٞى

ُُٟت ل٩اٞت اإلاىْٟحن في البلضًت  اث الكاٚغة)ْو اث٠ الكاٚغة ٖلى  (بما في طل٪ الىنٞى وبٖاصة جىػَ٘ مهام ومؿاولُاث الْى

ٟي البلضًت مً زال٫ ٦خب ج٩ل٠ُ جخًمً َظٍ اإلاؿاولُاث م مً ؤَمُت َظٍ الجهىص .  مْى - والتي جشجى البلضًت ٖلحها-وبالٚغ

اث٠ وجىػَ٘ اإلاؿاولُاث وجغظمت اله٩ُلُت  لخم٨حن البلضًت مً وي٘ ؤؾـ صخُدت لٗملُت البىاء اإلااؾسخي وجىن٠ُ الْى

ُُٟت مدضصة ومغجبُت بمهام ومؿاولُاث ونالخُاث  اث ْو اث٠ اإلاسخلٟت)الخىُٓمُت بلى ونٞى  .(باإلياٞت بلى جىن٠ُ الْى

، خُض ع٦ؼث باألؾاؽ ٖلى  غ ٖملُت ج٣ضًم الخضماث ؤو الخسُُِ بك٩ل ملخّى بال ؤن َظٍ الجهىص لم ج٨ٟل بالًغوعة جٍُى

ا َغ ت ج٣ضًم الخضماث ولِـ ٖلى جٍُى اث٠ مدىعٍت مغجبُت .  الخإ٦ض مً اؾخمغاٍع ٞالكىاٚغ اإلاىظىصة في البلضًت هي في ْو

غ،  بالخضماث ألاؾاؾُت ٧ال٨هغباء واإلاُاٍ والصخت الٗامت ووْاث٠ جىُٓمُت ؤؾاؾُت ٧الخىُٓم الٗمغاوي والخسُُِ والخٍُى

حن لها ل نالخُاث ومؿاولُاث .  والتي ال ًم٨ً ال٣ُام بها بٟاٖلُت بال مً زال٫ مىْٟحن مخٟٚغ ؤي٠ بلى طل٪، ؤن ٖملُت جسٍى

ض الخ٩ل٠ُ مً الىُا١ ؤلاقغافي للم٩لٟحن  اث٠ الكاٚغة  لها او٩ٗاؾاث ؾلبُت ٖلى اله٩ُلُت الخىُٓمُت للبلضًت خُض ًٍؼ الْى

اثٟهم ألاؾاؾُت ج٨مً الخاظت بلى - وفي بَاع الخىظه هدى البىاء اإلااؾؿاحي-ومً َىا .  وبالخالي ًدض مً ٢ضعتهم ٖلى ال٣ُام بْى

 اإلاخٗل٣ت بالخىُٓم والخسُُِ وال٨هغباءبملء٢ُام بلضًت جٟىح 
ً
اث٠ اإلادىعٍت، وزهىنا .  الكىاٚغ في الْى

الث الٗلمُت ل٩اصع بلضًت جٟىح ، ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن بلضًت جٟىح حٗاوي مً ي٠ٗ في  مً هاخُت ؤزغي، وبالىٓغ بلى الخبراث واإلاَا

 )ال٣ضعاث في ٖضص مً اإلاجاالث الٟىُت  
ً
باإلياٞت اإلاجاالث طاث الٗال٢ت بالخسُُِ الاؾتراجُجي والخسُُِ  (٧ال٨هغباء مشال

ت ال ًم٨ً الاؾتهاهت بها لضي مهىضسخي البلضًت  ومضعاء الضواثغ الغثِؿُت في  م مً وظىص مهاصع بكٍغ الخًغي، وطل٪ بالٚغ

 في ؾُا١ جغ٦حز البلضًت ختى .  مجاالث َىضؾت ألابيُت وؤلاوكاءاث والٗلىم الاظخماُٖت وؤلاصاعة
ً
 َبُُٗا

ً
ٗخبر َظا ال٠ًٗ ؤمغا َو

اللخٓت ٖلى ج٣ضًم الخضماث ألاؾاؾُت للؿ٩ان ولِـ ٖلى الخسُُِ الاؾتراجُجي الخًغي اإلاخ٩امل ٦ما َى الخا٫ آلان، وفي 

غؤهٟتؾُا١ الكىاٚغ  ىا ججضع ؤلاقاعة بلى وظىص ٖىامل .  الظ٦غ ال ؾُما جل٪ اإلاخٗل٣ت بالخىُٓم واإلاؿاخت والخسُُِ والخٍُى َو

ت ج٠ًٗ ٢ضعة البلضًت ٖلى الخسُُِ الاؾتراجُجي، والتي ؾيؿخٗغيها بةًجاػ في الجؼء  ؤزغي ٚحر مغجبُت بال٣ضعاث البكٍغ

غ  .      الخالي مً َظا الخ٣ٍغ

 .آلُت الخخىُي اإلاخبعت ومدذداث عملُت الخخىُي .5

ت زمؿُت لؤلٖىام ٢2004امذ بلضًت جٟىح في الٗام   ع٦ؼث ٞحها ٖلى 2009-2005 وبجهىص ٞىُت طاجُت بةٖضاص زُت جىمٍى

الجهىى بالىا٢٘ اإلااؾسخي والخىُٓمي للبلضًت وػٍاصة ٢ضعتها ٖلى ج٣ضًم زضماث ؤًٞل للمىاَىحن، و٧اهذ َظٍ هي اإلاغة ألاولى 

م مً ؤن َظٍ الٗملُت لم حؿدىض بلى مباصت الخسُُِ اإلاخ٩امل  التي ج٣ىم ٞحها البلضًت بٗملُت جسُُِ اؾتراجُجي بالٚغ

غ ٖمل البلضًت وزضماتها في ال٣ُاٖاث ألاؾاؾُت ٦ما ولم .  واإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت خُض ع٦ؼث ٖلى وي٘ اؾتراجُجُاث ٖمل لخٍُى

ت جسً٘  جخًمً َظٍ الخُت اؾتراجُجُاث ؤو هٓم ٖمل إلاإؾؿت ٖملُت الخسُُِ الاؾتراجُجي في البلضًت وظٗلها ٖملُت ؾىٍى

 في .  للمكاع٦ت والغ٢ابت والخ٣ُُم اإلاجخمعي
ً
ت مٟهلت ولم جى٨ٗـ ظلُا وبهظا لم ًخم جغظمت الخُت الخمؿُت لخُِ ؾىٍى

م مً مداوالث البلضًت يمان طل٪، و٧اهذ ألاؽ ت، بالٚغ الغثِؿت وعاء طل٪ هي ي٠ٗ باب زُِ ومىاػهاث البلضًت الؿىٍى

ضم ويىح آلالُت لترظمت الخُت وصمجها  ل الالػم لخىُٟظ الخُت ٖو غ الخمٍى مإؾؿت ٖملُت الخسُُِ صازل البلضًت لٗضم جٞى

ومً َىا، ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن زبرة بلضًت جٟىح في الخسُُِ الاؾتراجُجي .  في ٖملُت الخسُُِ الؿىىي التي ج٣ىم بها البلضًت

 
ً
. اإلاخ٩امل واإلاؿدىض بلى مباصت اإلاكاع٦ت مدضوصة وؿبُا
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ت، خُض جبضؤ َظٍ الٗملُت في الغب٘ ألازحر مً ٧ل ٖام  ت في بَاع بٖضاص مىاػهتها الؿىٍى ج٣ىم بلضًت جٟىح بٗملُت جسُُِ ؾىٍى

ٖىض اؾخالم البلضًت لباٙل بٖضاص اإلاىاػهت مً وػاعة الخ٨م اإلادلي والظي جُلب ُٞه الىػاعة مً البلضًاث بٖضاص مىاػهاتها للٗام 

اصة اإلاىاػهت  ضم ٍػ ت ٖو ت مً ؤلاعقاصاث ؤلاظغاثُت واإلادضصاث، وؤَمها ٖضم وظىص عجؼ في اإلاىاػهت الؿىٍى  إلاجمٖى
ً
٣ا الخالي ٞو

اصة مسههاث بىىص الهٝغ اإلاسخلٟت بك٩ل زام ًٖ وؿب مُٗىت بضون بُٖاء مبرعاث  ضم ٍػ ت بك٩ل ٖام ٖو الؿىٍى

ت للبلضًت حٗخمض بك٩ل ٦بحر ٖلى الؿىت الؿاب٣ت ٦سِ ؤؾاؽ .   واضخت لظل٪، وبهظا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الخُت الؿىٍى

ت في بلضًت جٟىح بالخيؿ٤ُ م٘ عثِـ ومضًغ البلضًت بٗض اؾخالم باٙل اإلاىاػهت  ظغث الٗاصة بإن ٣ًىم مضًغ الضاثغة اإلاالُت وؤلاصاٍع

 ألا٢ؿامبالضٖىة الظخمإ لغئؾاء الضواثغ وألا٢ؿام للدكاوع خى٫ بىاء اإلاىاػهت، خُض ًخم في َظا الاظخمإ ه٣اف اخخُاظاث 

ت والخى٢ٗاث بكإن بًغاصاث  (اإلاىاػهت الدكُٛلُت)اإلاسخلٟت مً مىْٟحن  ت طاث ؤولٍى ٍغ ٘ جٍُى واخخُاظاث البلضة مً مكاَع

٘ اإلاسخلٟت ٧ال٨هغباء واإلاُاٍ  اث الهٝغ للٗام الخالي، والتي ظغث الٗاصة ؤن  ( الغبدُتاإلاىاػهت)اإلاكاَع وطل٪ للخغوط بإوظه وؤولٍى

غ مغا٤ٞ ٖامت مؿخ٣بلُت غ ٢ُاٖاث اإلاُاٍ وال٨هغباء وقغاء ؤعاضخي لخسهُهها الخخُاظاث جٍُى خم في َظا .  جخمدىع خى٫ جٍُى ٍو

ت التي جم التزام ظهاث ممىلت بضٖمها زال٫ الٗام وطل٪  ٘ الخىمٍى ت إلصعاظهاالاظخمإ جدضًض اإلاكاَع ٍغ  يمً اإلاىاػهت الخٍُى

٘)للبلضًت  ل الخاعجي والالتزاماث اإلاترجبت ٖلى البلضًت م٣ابل َظٍ اإلاكاَع .   (م٘ جدضًض مهضع وحجم الخمٍى

 ما ج٩ىن ٢لُلت وطل٪ لخضوي اإلاحزاهُت الغبدُت لخضوي ؤلاًغاصاث، 
ً
 ٚالبا

ً
ت اإلامىلت طاجُا ٍغ َىا ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاىاػهت الخٍُى

ل طاحي ت ٦بحرة في البلضة بخمٍى ٍغ ٘ جٍُى وبىاًء ٖلى هخاثج َظا .  ألامغ الظي ًدض بك٩ل ٦بحر مً ٢ضعة البلضًت ٖلى ال٣ُام بمكاَع

الاظخمإ، ٣ًىم اإلاضًغ اإلاالي بةٖضاص اإلاىاػهت لٗغيها للى٣اف وؤلا٢غاع مً اإلاجلـ البلضي بدًىع مضًغ البلضًت وعئؾاء الضواثغ 

٢بل بعؾالها لىػاعة الخ٨م اإلادلي للمغاظٗت واإلاهاص٢ت، وبضون ؤي مكاع٦ت مً ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي ؤو ؤي شخهُاث 

ت مً جٟىح  لٗضم اعجباٍ ٖملُت وي٘ اإلاىاػهت بسُت بؾتراجُجُت ؤو ؤَضاٝ ؤصاثُت واوٗضام . اٖخباٍع
ً
وبُبُٗت الخا٫، هٓغا

 
ً
 لخ٣ضًغاث اإلاجلـ البلضي، والتي ٚالبا

ً
٣ا ٘ وألاوكُت ٞو  ما ًخم جسهُو اإلاهاصع اإلاالُت للمكاَع

ً
اإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت، ٞٛالبا

ُٟي في البلضًت .   ما جخإزغ بخ٣ضًغاث الُا٢م الْى

بن مدضصاث ٖملُت الخسُُِ في البلضًت ال ج٣خهغ ٣ِٞ ٖلى ُٚاب الخسُُِ الاؾتراجُجي وي٠ٗ ٢ضعاث ال٩اصع في َظا 

ت مً الٗىامل التي جدض مً ٢ضعة البلضًت ٖلى الخسُُِ الاؾتراجُجي م٨ً جلخُو َظٍ . اإلاجا٫، وبهما جغجبِ ؤًًا بمجمٖى ٍو

: الٗىامل ُٞما  ًإحي

 ،ال ًخٗضي اإلاسُِ اله٨ُلي   خُضعذم جىفش اإلاخىىاث الهُكلُت والخففُلُت الالصمت للخخىُي الخمشي بعُذ اإلاذي

.   صوهم وهي مؿاخت مؿخٛلت بك٩ل قبه ٧امل وبالخالي ال جدُذ اإلاجا٫ للخىؾ٘ الٗمغاوي1200الخالي لبلضًت جٟىح الـ

ض ًٖ   صوهم ال ًىظض لها مسُِ ٨َُلي 6000اإلاؿاخت اإلاخب٣ُت مً ؤألعاضخي والتي ج٣٘ يمً خضوص البلضًت والتي جٍؼ

 ٖلى بٖضاص الضعاؾاث الالػمت لغؾم مسُِ ٨َُلي لها، والظي ؾِخم مً زالله عؾم ألابيُت واإلاغا٤ٞ 
ً
جغي الٗمل خالُا ٍو

والكىإع ال٣اثمت في َظٍ اإلاى٣ُت، وبٖاصة جهي٠ُ ألاعاضخي واؾخسضاماتها ووي٘ اإلا٣ترخاث للكىإع الغثِؿُت واإلاغا٤ٞ 

م مً َظا الخُىع ؤلاًجابي، بال ؤن .  الٗامت اإلا٣ترخت في البلضة خماص ٖلى اإلاسُِ اله٨ُلي الجضًض في بم٩اهُتوبالٚغ  الٖا

ت مً الهٗىباث واإلادضصاث وطل٪ لٗضص مً الٗىامل وؤَمهما ٖضم بٞغاػ  ت ؾخجابها مجمٖى عؾم زُت للخىمُت الخًٍغ

ضم وظىص مسُُاث جٟهُلُت ألعاضخي البلضة،  ت خضوص اإلال٨ُاث اإلاسخلٟت ؾىاء ٧اهذ ٖامت ؤو زانت، ٖو ألاعاضخي إلاٗٞغ

 ًخىظب الخٗامل مٗه
ً
 وا٢ٗا

ً
 .    ووظىص ؤبيُت ومغا٤ٞ وقىإع ٢اثمت زاعط خضوص مى٣ُت الخىُٓم الخالي والتي ؾدك٩ل ؤمغا
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 اإلاُاٍ وال٨هغباء وظم٘  :اإلاذًىهُت الكبحرة ولعف الخمىٍل الزاحي ٘  مً مكاَع
ً
م مً ؤن بلضًت جٟىح جد٤٣ ؤعباخا ٞبالٚغ

ا، بال ؤن مضًىهُت البلضة ال٨بحرة وؾضاصَا لهظٍ اإلاضًىهُت جدض مً ام٩اهُت الاؾخٟاصة مً ألاعباح  الىٟاًاث التي جضًَغ

ت ٦بحرة بداظت لها البلضة ٦مكغوٕ بٖاصة جإَُل وجىػَ٘ وجىؾٗت قب٨ت اإلاُاٍ وال٨هغباء،  ٘ جىمٍى لخُُٛت ج٩ال٠ُ مكاَع

٘ ألابيُت اإلاضعؾُت واإلاغا٤ٞ الٗامت اإلاسخلٟت ، ومكغوٕ الهٝغ الهخي، ومكاَع خذ الكىإع وهدُجت لظل٪ ججض .  وق٤ ٞو

حر  ٘ مجؼوءة ٚو ٗها خُض ججض هٟؿها مًُغة لل٣ُام بمكاَع البلضًت هٟؿها ٚحر ٢اصعة ٖلى الخسُُِ الٟٗا٫ إلاكاَع

 ما ج٣لل مً ٦ٟاءة اؾخسضام اإلاهاصع اإلاالُت
ً
ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫، جًُغ .  مخ٩املت لؿض الاخخُاظاث الُاعثت، التي ٚالُا

ت  البلضًت ؤخُاها بلى اجساط ٢غاع بخٗبُض ؤو بٖاصة حٗبُض قإع بضون ال٣ُام بإٖما٫ البيُت الخدخُت ٧اإلاُاٍ وال٨هغباء الًغوٍع

اث في طاث الكإع لل٣ُام  ل الالػم، وبٗض ٞترة ججض هٟؿها مًُغة بلى ال٣ُام بإٖما٫ خٍٟغ وطل٪ لٗضم وظىص الخمٍى

 في اإلاىا٤َ زاعط اإلاسُِ اله٨ُلي، خُض .  بإٖما٫ جإَُل ؤو جىؾٗت لكب٩اث اإلاُاٍ وال٨هغباء
ً
ض َظا الىي٘ ؾىءا ٍؼ ٍو

ت   في َظٍ اإلاىا٤َ بضون مٗٞغ
ً
جًُغ البلضًت بلى مض زٍُى اإلاُاٍ وال٨هغباء للمؿا٦ً التي ايُغث لترزُهها ؾاب٣ا

الاخخُاظاث اإلاؿخ٣بلُت لهظٍ اإلاىا٤َ مً بجى جدخُت، وحٗخمض في طل٪ ٖلى ج٣ضًغاث مهىضؾحها ولِـ ٖلى ؤؾـ جسُُُُت 

م مً َظٍ الٓغوٝ الهٗبت مً جلبُت ٖضص ٦بحر مً .  ؾلُمت ىا ال بض مً ؤلاقاعة بلى ؤن البلضًت هجخذ بالٚغ َو

ت اث واضخت للهٝغ ٖلى ألاوكُت الخىمٍى   .    الاخخُاظاث ألاؾاؾُت للؿ٩ان وطل٪ مً زال٫ جغقُض الخضماث ووي٘ ؤولٍى

 ،ع البيُت الخدخُت راث ألاولىٍت َظا ًٟا٢م مً بق٩الُت ٖضم ٢ضعة البلضًت ٖلى  ولعف الخمىٍل الخاسجي إلاؽاَس

ل ألامض لؤلؾباب  ل زاعجيؤهٟتالخسُُِ ٍَى ت بضون جمٍى ٘ الخٍُى ل اإلاكاَع  .   الظ٦غ، خُض ال حؿخُُ٘ البلضًت جمٍى

  لعف القذسة على الخدلُل الاظتراجُجي لالخخُاجاث الخىمىٍت في البلذة لؼُاب اإلاعلىماث الالصمت لزلك مً جهت

م مً مؿاولُتها ًٖ   .وػُاب الشئٍت اإلاؽتركت إلاعخقبل جفىح الاقخفادي والاجخماعي والثقافي مً جهت ؤخشي  بالٚغ

ايت، بال ؤن  ٢ُاٖاث الصخت الٗامت، وال٨هغباء واإلاُاٍ والخىمُت الا٢خهاصًت اإلادلُت وبلى خض ما الخٗلُم والش٣اٞت والٍغ

غ  بلضًت جٟىح ال جمخل٪ ال٣ضع ال٩افي مً اإلاٗلىماث ًٖ َظٍ ال٣ُاٖاث بك٩ل ًم٨جها مً الخسُُِ الاؾتراجُجي لخٍُى

 ٖضم وظىص جهىع مكتر٥ خى٫ مؿخ٣بل ٧ل مً َظٍ ال٣ُاٖاث، .  وجىمُت َظٍ ال٣ُاٖاث
ً
٣لل مً َظٍ ال٣ضعة ؤًًا ٍو

 ال جىظض عئٍت خى٫ هٕى الا٢خهاص اإلادلي الىاظب جىمُخه في جٟىح ؤو خى٫ َبُٗت اإلاضاعؽ وبم٩اهُت الىنى٫ بلحها، 
ً
ٞمشال

غي في َظٍ ال٣ُاٖاث  ٦ما َى الخا٫ في مٗٓم البلضًاث الٟلؿُُيُت يمً –ألامغ الظي ًجٗل ٖملُت الاؾدشماع الخٍُى

ٖملُت م٩ُاه٨ُُت جغ٦ؼ ٖلى جدضًض ؤوظه الهٝغ وال جغجبِ بخىظه جىمىي اؾتراجُجي مخىؾِ ؤو بُٗض - هٟـ الخهي٠ُ

ىا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ٖملُت ظم٘ وجدلُل اإلاٗلىماث التي ج٣ىم بها بلضًت جٟىح خالُا في بَاع .  اإلاضي في ؤٚلب ألاخُان َو

 لخدؿحن ٖملُت الخسُُِ ووي٘ عئٍت ٖامت للبلضة وال٣ُاٖاث 
ً
غ ؤعيُت مىاجُت ظضا ٖملُت الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي وجٞى

 
ً
   .       اإلاسخلٟت للبىاء ٖلحها مؿخ٣بال

  ت والاظخفادة قلت الخىاـل مع ماظعاث اإلاجخمع اإلاذوي في جفىح ألػشاك الخخىُي وجدذًذ الاخخُاجاث الخىىٍٍش

ت   :مً فشؿ بىاء الؽشاكاث اإلادلُت لخقذًم خذماث ؤفمل للمىاوىحن ، جخم ٖملُت الخسُُِ الؿىٍى
ً
٦ما ؤقغها ؾاب٣ا

ت بمٗؼ٫ ًٖ ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي في البلضة، ألامغ الظي ال  التي ج٣ىم بها بلضًت جٟىح في بَاع بٖضاصَا إلاىاػهتها الؿىٍى

جها ؤًًا 
ّ
ت في ٖملُت الخسُُِ وال ًم٨ ً البلضًت مً الاؾخٟاصة بك٩ل ٞٗا٫ مً مهاصع َظٍ اإلااؾؿاث اإلاالُت والبكٍغ

ّ
ًم٨

ىا ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن مإؾؿت .  مً الاؾخٟاصة مً زضماث وبغامج َظٍ اإلااؾؿاث في ج٣ضًم زضماث ؤًٞل للمىاَىحن َو

ٖملُت الخسُُِ في البلضًت وظٗل َظٍ الٗملُت قاملت بك٩ل ًًمً ٖمل ظمُ٘ اإلااؾؿاث اإلادلُت في جد٣ُ٣ها ًخُلب 
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 ٞغنت 
ً
غ ٖملُت الخسُُِ الاؾتراجُجي التي بضؤث بها البلضًت خضًشا  مً اإلاكاع٦ت في بٖضاص َظٍ الخُِ، وجٞى

ً
 ٦بحرا

ً
٢ضعا

ت اإلاسخلٟت في مسخل٠ ال٣ُاٖاث  ٍغ ممخاػة لخ٩اج٠ الجهىص وبىاء الكغا٧اث اإلادلُت باججاٍ جدلُل الاخخُاظاث الخٍُى

 .     لخلبُت َظٍ الاخخُاظاث والجهىى بىا٢٘ البلضةؤلاؾتراجُجُتوجد٤ُ٣ ؤَضاٝ البلضًت 

ت مً  جداو٫ بلضًت جٟىح ظاَضة الخسُُِ لخد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت في وطل٪ مً زال٫ ٖملُت بٖضاص وجىُٟظ اإلاىاػهت الؿىٍى

غ البيُت الخدخُت والخضماجُت ألازغي، و٢ض هجخذ ظهىص  ٘ لخٍُى ل مكاَع ظهت، والخىانل م٘ ظهاث ماهدت مسخلٟت لخمٍى

 في 
ً
ت التي خؿيذ مً وا٢٘ البلضة ومؿخىي الخضماث، وزهىنا ٘ الخٍُى ت ٦بحرة مً اإلاكاَع البلضًت َظٍ في جىُٟظ مجمٖى

ت مً اإلادضصاث الضازلُت والٗىامل الخاعظُت .  ٢ُاٖاث الخٗلُم والكىإع وال٨هغباء م مً َظا، حٗاوي البلضًت مً مجمٖى بالٚغ

: التي جدض مً ٢ضعة البلضًت ٖلى الخسُُِ بك٩ل مخ٩امل والتي جخلخو في ألاحي

  ًٖلى مؿخىي الخسُُِ الخًغي والخىُٓم جٟخ٣غ البلضًت بلى مسُُاث ٩َُلُت وجٟهُلُت، ألامغ الظي ال ًم٨جها م

٘ البجى الخدخُت والتي ًخُلب  دض مً ٢ضعتها ٖلى الخسُُِ الٟٗا٫ وال٨ٟا إلاكاَع الايُإل بمؿاولُاتها الخىُٓمُت ٍو

غة اإلاسُُاث اله٩ُلُت والخٟهُلُت ى ما جٞى ت مؿخ٣بل اإلاىا٤َ التي جىٟظ ٞحها َو دض مً .  الخسُُِ الٟٗا٫ لها مٗٞغ ٍو

ضم وظىص ؤي  ُٟت مضًغ ٢ؿم الخىُٓم وألابيُت واإلاؿاخت ٖو ٢ضعة البلضًت ٖلى ال٣ُام بمؿاولُاتها الخىُٓمُت لكٛىع ْو

ٟحن في َظا ال٣ؿم  .مْى

  ُُٟت اث ْو ٢امذ بلضًت جٟىح بمباصعاث َامت لخدؿحن بيُتها اإلااؾؿُت خُض اؾخٗاهذ بسبراء زاعظُحن لىي٘ ونٞى

غ بظغاءاتها الضازلُت لخدؿحن ج٣ضًم الخضماث للمىاَىحن  بخٍُى
ً
ٟحن و٢امذ ؤًًا م مً َظا، حٗاوي .  لجمُ٘ اإلاْى وبالٚغ

ُٟي  البلضًت مً ي٠ٗ ال٣ضعاث ٖلى مؿخىي الخسُُِ للبىاء اإلااؾسخي والظي ًخلخو في ٖضم وظىص ظؿم ْو

ت في  غ اإلاهاصع البكٍغ ب والخبراث صازل البلضًت لخىلي مؿاولُت البىاء اإلااؾسخي وجٍُى مخسهو و٢اصع مً خُض الخضٍع

ت ٞحها  ٟحها مهام –البلضًت، خُض ٣ًخهغ صوع الضاثغة ؤلاصاٍع ُُٟت إلاْى اث الْى والتي ج٣٘ يمً مؿاولُاتها خؿب الىنٞى

ت واإلاالُت ت والىٓم ؤلاصاٍع غ اإلاهاصع البكٍغ ت-  جٍُى ما٫ وؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع م٨ً ال٣ى٫ ؤن َظا ؤمغ . ٖلى مخابٗت ألٖا ٍو

غ والبىاء اإلااؾسخي لضي البلضًت  .    َبُعي في ْل ُٚاب زُِ الخٍُى

  غ ضم جٞى غ مً ظهت ٖو ُٟت الخسُُِ والخٍُى ظا مغصٍ قٛىع ْو ي٠ٗ الخبراث في مجا٫ الخسُُِ البلضي اإلاخ٩امل، َو

ض مً بق٩الُت ي٠ٗ الخبراث في مجا٫ الخسُُِ الاؾتراجُجي .  الخبراث ال٩اُٞت لضي ٧اصع البلضًت في َظا اإلاجا٫ ٍؼ ٍو

غ اإلاٗلىماث خى٫ ال٣ُاٖاث اإلاسخلٟت والالػمت للخسُُِ الٟٗا٫، باإلياٞت بلى ٖضم وظىص عئي  ضم جٞى اإلاخ٩امل ٖو

غ َظٍ ال٣ُاٖاث  .   مكتر٦ت وماقغاث مدضصة لخٍُى

  في ٚاًت الهٗىبت، خُض ججض البلضًت هٟؿها 
ً
ت ؤمغا ٍغ ٘ الخٍُى ل البلضًت والتي ججٗل اإلاٟايلت بحن اإلاكاَع مدضوصًت جمٍى

٣ت مجؼوءة في ٦شحر مً ألاخُان وطل٪ لؿض الاخخُاظاث الُاعثت ٖلى  لت وبٍُغ ٗها ٖلى ٞتراث ٍَى مًُغة بلى جىُٟظ مكاَع

ض ٖضم وظىص جىظه ماؾؿاحي صازل البلضًت لبىاء الكغا٧اث والخدالٟاث والخسُُِ اإلاكتر٥ م٘ .  ؤ٦ثر مً نُٗض ٍؼ ٍو

ل، خُض ال ج٣ىم البلضًت في بَاع  ماؾؿاث اإلاجخم٘ البلضي إلخ٣ا١ الخىمُت اإلاخ٩املت في جٟىح مً بق٩الُت ي٠ٗ الخمٍى

ت للؿىت  ٘ الخىمٍى اث الهٝغ ٖلى اإلاكاَع ت بةقغا٥ ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي في جدضًض ؤولٍى بٖضاص زُُتها الؿىٍى

لُت عؤؽ اإلاا٫ الاظخماعي لهظٍ اإلااؾؿاث في  ت والخمٍى الخالُت وبالخالي ال جدلل مضي بم٩اهُت الاؾخٟاصة مً اإلاهاصع البكٍغ

 .صٖم زُِ البلضًت في ٚالب ألاخُان
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 ؤهم اإلاازشاث الذاخلُت راث الىابع العلبي

خقائق، فشلُاث اإلاازش الذاخلي 

ومفذس اإلاعلىماث 

الخدذي 

لت - 1 ب والخدٟحز  خ٣ُ٣ت (الجهاػ ؤلاصاعي والخىُٟظي)وظىص بٌٗ ال٩ىاصع ٚحر اإلاَا الخضٍع

اث٠ وألا٢ؿام وؤلاصاعاث والكٗب - 2 الٗال٢اث )اٞخ٣اع لبٌٗ الْى

 ٠ ٠ صٞ٘ مؿب٤، مْى ت، وخضة جسُُِ، مْى الٗامت، مضًغ صاثغة بصاٍع

٠ صخت ٠ خغ٦ت، مهىضؽ مؿاح، مهىضؽ ٦هغباء، مْى  (ؤعق٠ُ، مْى

بًجاصَا  خ٣ُ٣ت

ٌ نالخُاث، وبظغاءاث  خ٣ُ٣تي٠ٗ الخيؿ٤ُ بحن ألا٢ؿام - 3 ُٟي، جٍٟى غ اله٩ُلُت، ون٠ ْو جٍُى

ت    ٖمل م٨خىبت وجدؿحن جغجِب اإلاىاعص البكٍغ

ٟحن - 4 تها   خ٣ُ٣تٖضم ٞاٖلُت لجىت اإلاْى بٖاصة حك٨ُل لجىت ٞاٖلت وج٣ٍى

ه٣و بٌٗ آلالُاث وألاظهؼة الالػمت - 5

ج مُاٍ  ٦ؿُاعاث زضماث وؾُاعة هٟاًاث وجى٪ هطر اإلاُاٍ الٗاصمت ونهٍغ

حر اإلاىاػهاث للخدضًض والكغاء، وجُٟٗل الكغا٦ت م٘ ال٣ُإ  خ٣ُ٣ت جٞى

. الخام

غ ال٩اصع والبرامج اإلاؿخسضمتخ٣ُ٣ت ي٠ٗ الضاثغة اإلاالُت  - 6 . جٍُى

غ ٢اٖضة بُاهاث مدىؾبت - 7 اصة خ٣ُ٣ت ٖضم جٞى حر واؾخمغاع جدضًض ٢اٖضة بُاهاث مدىؾبت بهضٝ ٍػ جٞى

. الخض٣ٞاث الى٣ضًت للبلضًت

ت اإلادىؾبت وخٟٔ ؤ٦ثر مً وسخت -8 ٖضم خماًت البُاهاث اإلاالُت وؤلاصاٍع

. في م٩ان آمً

اجساط ٧اٞت وؾاثل الخماًت والاخخٟاّ بإ٦ثر مً وسخت خ٣ُ٣ت 

اخخُاَُت ًٖ البُاهاث اإلادىؾبت في م٩ان آمً لدؿهُل ٖملُت 

بعظاٖها 

غ مغ٦ؼ زضماث ظمهىع  - 9 الٗمل ٖلى جىفي اإلاىاػهاث الالػمت الؾخدضار مغ٦ؼ زضماث  خ٣ُ٣تٖضم جٞى

. ظمهىع مخُىع 

غ نٟدت ال٨تروهُت للبلضًت - 10 . يغوعة ٖمل وجُٟٗل الهٟدت الال٨تروهُت خ٣ُ٣تٖضم جٞى

ٟحن وجضازل الهالخُاث - 11 ٖضم الىيىح في َبُٗت الٗمل للمْى

واإلاؿاولُاث 

ؤلاؾغإ في الٗمل ٖلى جىضر َبُٗت ومهام الٗمل والهالخُاث  خ٣ُ٣ت

ُُٟت الجضًضة .  خؿب اله٩ُلُت واإلاؿمُاث الْى
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      ؤهم اإلاازشاث الخاسجُــت راث الىابع العلبي

اإلاازش الخاسجي 

 

خقائق، فشلُاث 

ومفذس اإلاعلىماث 

الخدذي 

ت خ٣ُ٣ت. الاخخال٫- 1 مل حؿهُالث ا٢خهاصًت وجىمٍى ؼ نمىص اإلاىاَىحن ٖو . الشباث وحٍٗؼ

. مُالبت الجهاث اإلاؿئىلت بٟغى ؾُاصة ال٣اهىن  خ٣ُ٣ت. ٖضم جُب٤ُ ال٣اهىن - 2

٘ بجىصة ٖالُت  خ٣ُ٣ت. جى٠٢ الضٖم الخاعجي- 3 خماص ٖلى الظاث وج٣ضًم مكاَع البدض وبًجاص مهاصع بضًلت والٖا

اصة الٛحر َبُُٗت في الؿ٩ان - 4 تهُئت اإلاىاعص لبىاء بيُت جدخُت مىاؾبت خ٣ُ٣ت الٍؼ

ُت اإلاىاًَ بالخضماث البلضًت واإلاداٞٓت ٖلى اإلاا٫ الٗام ولخ٣لُل الى٣ٟاث خ٣ُ٣ت . الىي٘ الا٢خهاصي الؿحئ و٢لت الىعي لضي اإلاىاَىحن- 5 جٖى

اصة ؤلاهماء، حصجُ٘ اإلاىاَىحن لدؿضًض  وجغقُض الاؾتهال٥ وج٨ش٠ُ الجهىص، ٍػ

التزاماتهم، خىاٞؼ بًجابُت وؾلبُت،  

 

 ؤهم اإلاازشاث الخاسجُــت راث الىابع الاًجابي
اإلاازش الخاسجي 

 

خقائق، فشلُاث 

ومفذس اإلاعلىماث 

الخدذي 

. الاؾخٟاصة مً الخُت وا٦دؿاب اإلاهاعاثخ٣ُ٣ت مكغوٕ الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي  - 1

الجى الضًم٣غاَي مً زال٫ اهخساباث اإلاجالـ - 2

. اإلادلُت

اؾخٛال٫ الجى الضًم٣غاَي في بنالح اإلااؾؿت  خ٣ُ٣ت 

ل مً الضو٫ اإلااهدت- 3 ٘ ٞغيُت . ٞغنت للخهى٫ ٖلى جمٍى جدًحر اإلاكاَع

اإلاغوهت في جُب٤ُ ال٣ىاهحن وألاهٓمت الخانت - 4

بالبلضًاث 

. اؾخٛال٫ اإلاغوهت في جُب٤ُ ال٣ىاهحن وألاهٓمت في بٖاصة جىُٓم البلضًت وبظغاءاتهاخ٣ُ٣ت 

ت الٗال٢ت وحصجُ٘ الاؾدشماعخ٣ُ٣ت الاؾدشماعاث مً ٢بل اإلاٛتربحن - 5 . الاجها٫ والخٗاون م٘ اإلاٛتربحن لخ٣ٍى

٘ البلضًت ٖلى ٧اٞت ألانٗضةخ٣ُ٣ت . مكاع٦ت ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلادلي- 6 . اؾخمغاع الخىانل بهضٝ جىُٟظ ؾُاؾاث ومكاَع

حر حؿهُالثخ٣ُ٣ت . اإلاى٢٘ اإلاخمحز- 7 . ظلب اؾدشماعاث وجٞى

ًاء اإلاجلـ ٖلى اإلاؿخىي - 8 الٗال٢اث الصخهُت أٖل

جي والخاعجي . الَى

٘خ٣ُ٣ت  ل مكاَع ُض واؾخٛال٫ الٗال٢اث لخمٍى . جَى

ؤهم اإلاازشاث الذاخلُت راث الىابع الاًجابي 
خقائق، فشلُاث اإلاازش الذاخلي 

ومفذس اإلاعلىماث 

الخدذي 

٘ جثري محزاهُت البلضًت خ٣ُ٣ت ومهضع مٗلىماث الٗمل في جىُٟظ مكغوٕ مسُِ ٨َُلي - 1 غ مكاَع اؾخٛال٫ ٞغنت وظىصٍ بخٍُى

ٍغ باؾخمغاع    جُب٤ُ اإلاسُِ ٖلى الىا٢٘ وجٍُى

غ  خ٣ُ٣توظىص عؾالت وؤَضاٝ للبلضًت - 2 اٖخماصَا ٦ضلُل للخسُُِ والخٍُى

لت - 3 غ والخُٛحر  خ٣ُ٣ت ومهضع مٗلىماثوظىص بٌٗ ال٩ىاصع اإلاَا اؾخٛال٫ ال٩اصع في ٖملُاث الخٍُى

ُخه  خ٣ُ٣توظىص اإلاجلـ البلضي الخالي اإلاىخسب - 4 اؾخٛال٫ قٖغ

٠ الدكُٛلُت - 5 حر اإلاهاٍع الٗمل ٖلى جدؿحن الخض٣ٞاث الى٣ضًت للىنى٫ بلى الا٦خٟاء الظاحي مً  خ٣ُ٣تٖضم وظىص عجؼ لخٞى

ت للخضماث : زال٫ غ الخٗٞغ ج٨ش٠ُ وػٍاصة ٞٗالُت الجباًت، جٍُى

ل الخاعجي . البلضًت، وػٍاصة الخمٍى

غ بيُت جدخُت لل٨شحر مً الخضماث - 6 غ خ٣ُ٣ت جٞى اإلاداٞٓت ٖلى مؿخىي ظُض مً الخضماث مً زال٫ الهُاهت والخٍُى

ً . اإلاؿخمٍغ

ٟحن - 7 تهاخ٣ُ٣ت الٗال٢ت الجُضة بحن اإلاجلـ واإلاْى . اؾخمغاٍع

٘ الجاَؼة للخىُٟظ - 8 بًجاص ممىلحن خ٣ُ٣ت وظىص ٖضص مً اإلاكاَع
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انقضبيب واألونىيبث انتنًىيت  يهخص بأهى :اجلزء اخلبيش ػشر
اث  ت والخىنُاث الغثِؿُت التي حٗالج ؤَم ألاولٍى غ وٗغى ال٣ًاًا الخىمٍى ومً َىا في َظا ال٣ؿم مً الخ٣ٍغ

اث  غ ال٣ُاٖاث اإلاسخلٟت في بلضة جٟىح ٦ما ٖبرث ٖجها قغاثذ مسخلٟت مً اإلاىاَىحن مً زال٫ مجمٖى لخٍُى

  :لخالُتاالٗمل اإلاغ٦ؼة وهي في اإلاجاالث وال٣ُاٖاث 

 .البيُت الخدخُت .1

  ت . إلاُاهلجدعحن وجإهُل البيُت الخدخُت وجىفحر مفادس مُاه إلاالئمت اخخُاجاث اإلاىاوىحن مع الاظخمشاٍس

اث قىاع اإلاُاه  ؤولٍى

. ٖمل نُاهت قاملت لكب٨ت اإلاُاٍ في وبنالح الخال٠ مجها .1

، وػٍاصة ٦مُاث اإلاُاٍ ( اول10-8)بىاء زؼان ظضًض للمُاٍ ًخالءم م٘ خاظت الؿ٩ان وزِ مُاٍ مؼوص ب٣ُغ  .2

 . مً اإلاهضع

 . ٖمل مٗالجه للخجمٗاث التي ال جهلها اإلاُاٍ في البلضة مً زال٫ وي٘ مطخاث زانت .3

ج ه٣ل مُاٍ نالخت للكغب لؤلما٦ً الىاثُت بؿٗت  .4 حر نهٍغ  متر م٨ٗب باإلياٞت بلى مٗضاث والُاث 10جٞى

 .الٗمل والٟدو الضوعي والهُاهت اإلاخىانلت م٘ ظهاػ ٞدو الدؿغب للمُاٍ

 .جغمُم ًىابُ٘ اإلاُاٍ اإلاىظىصة في البلضة واؾخٛاللها لؿض ولى لجؼء ٌؿحر مً خاظت الؿ٩ان .5

ٌ الى٣و الخاص في مُاٍ الكغب .6 ض مً ؤباع مُاٍ ظم٘ ألامُاع لخٍٗى  بىاء اإلاٍؼ

 . ظضولت الضًىن وجدهُلها مً اإلاىاَىحن،والخدى٫ بلى ٖضاصاث مُاٍ مؿب٣ت الضٞ٘ .7

 .الخض مً ْاَغة الخلىر في مُاٍ الُىابُ٘ وبٖاصة اؾخسضام َظٍ الُىابُ٘ ٦مهضع مً مهاصع مُاٍ الكغب . 6

  ًبعادة جإهُل ؼبكت الكهشباء القائمت وجدعحن جىدتها وسفع كفاءتها بما ًلبى اخخُاجاث اإلاىاو

 .اإلاتزاًذة مً الكهشباء

اث قىاع الكهشباء  ؤولٍى

حر مدىالث وؤبغاط ومؿخلؼماث للمؿاَمت في جدؿحن ظىصة الخُاع وجىُٓم ألاخما٫ الؼاثضة وؤٖما٫  .1 جٞى

 الهُاهت وجإٍعٌ لكب٨ت الضازلُت، لخٟاصي مك٩اة ي٠ٗ الخُاع

ت لخٌٟ الٟا٢ض الٟجي م٘ اياٞت  .2 ٖمل نُاهت قاملت لكب٨ت ال٨هغباء وبنالح الخال٠ مجها وزانت اإلا٨كٞى

ت الخُاع ال٨هغباجي ل وج٣ٍى ت مً مدُاث الخدٍى . مجمٖى

 .ٖمل مٗالجه للخجمٗاث التي ال جهلها ال٨هغباء ، وبًها٫ الخُاع للمىا٤َ الٛحر م٨هغبت  .3

الٗمل ٖلى جغقُض اؾتهال٥ ال٨هغباء، وجدؿحن مٗامل ال٣ضعة ، وبهاعة الكىإع ٖلى الُا٢ت  .4

 . الكمؿُت

 .البدض ًٖ مؼوص ؤزغ للُا٢ت بض٫ اإلاهضع الخالي الىخُض .5

ت مً اإلاٗضاث الالػمت للهُاهت .6 . جؼوٍض البلضًت بمجمٖى

                                           
اث   لجىت   . الٗال٢ت مً اإلاجخم٘ اإلادليوؤصخاب ولجىت الخسُُِ الاؾتراجُجي ألاولٍى
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  جدعحن وججمُل ؼبكت الىشر في البلذة لدعهُل الخُاة الُىمُت على اإلاىاوىحن وسفع معخىي ظالمسهم

ت . والصخُت اإلاشوٍس

ؤولىٍاث قىاع الىشر واإلاىاـالث 

ت ٦بحرة مً الكىإع الضازلُت والغثِؿت في البلضة بُى٫  .1  ٦م مغب20٘بٖاصة جإَُل وحٗبُض إلاجمٖى

 .ق٤ َغ١ ظضًضة عابُت وػعاُٖت خؿب اإلاسُِ اله٨ُلي  .2

خٟاع باظغ، ٢الب ، ظغاٞت ، بىب٩اث ،  ) . (لكغاء مٗضاث ٞىُت  )صٖم ؤلام٩اهُاث الٟىُت لضي البلضًت  .3

 م٨يؿت قىإع م٩ُاه٨ُُت 

.  في الُغ١ الغثِؿت وطل٪ يمً مٗاًغ الصخت والؿالمت الٗامتبىاء ظضعان اؾدىا صًت وؤعنٟت .4

  بوؽاء وبىاء ؼبكت ـشف ـخي وجىىٍش البيُت الخدُت لقىاع الىفاًاث الفلبت ًلبى اخخُاجاث

. اإلاىاوىحن

اث لقىاع الفشف الفخي والىفاًاث  ؤولٍى

 بوكاء وبىاء قب٨ت نٝغ نخي ل٩امل البلضة .1

حر ٢ُٗت ألاعى الالػمت لبىاء مدُت الخى٣ُت .2  .جٞى

 ٖمل ٞدو صوعي للمُاٍ في البلضة .3

ج ه٣ل مُاٍ ٖاصمت، وؾُاعة ياُٚت مؿاهضة لجم٘ الىٟاًاث، ومٗضاث جى٠ُٓ للخض  .4 حر نهٍغ جٞى

 .مً الخلىر

.  الاهخٓام في ظم٘ الىٟاًاث والخض مً الخإزحراث البُئُت الؿِئت ٖلى البلضة ٧املت .5

اث لخجمُ٘  .6 اث ألهه الػا٫ الٗضًض مً ألاخُاء اإلاخٟغ٢ت بالبلضة ال ًىظض بها خاٍو اصة ٖضص الخاٍو ٍػ

 .الىٟاًاث

. مسلٟاث اإلاداظغ. البالؾدُ٪ ، اإلاٗاصن ، الىع١ ، الُبُت : مٗالجت الىٟاًاث الهلبت  .7

الخخىُي والخىٍُم  .2

  جىىٍش قذساث البلذًت لخمكُنها مً جىبُق القىاهحن اإلاىٍمت لهزا القىاع وبعذاد مخىي جففُلي

. ؼامل

اث قىاع الخخىُي والخىٍُم  ؤولٍى

 جىؾٗت اإلاسُِ اله٨ُلي ال٣ضًم لِكمل  .1

. جسهُو وؿبت مً ألاعاضخي ٦إمال٥ ٖامت 

 .(ؤ، ب، ط)جىػَ٘ ألاعاضخي الخانت باإلاباوي لٟئاث 

 .جىػَ٘ اؾخسضاماث ألاعاضخي بما ًخىا٤ٞ والخىػَ٘ الجٛغافي للبالصة

 .جسهُو وجدضًض اؾخسضاماث ألاعاضخي بما ًسضم ٧اٞت ال٣ُاٖاث والخضماث في البلضة

 .جغ٢ُم قىإع البلضًت وحؿمُت ألاخُاء لؿهىلت الخىانل 
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. جىُٓم الُغ١ وبػالت الخٗضًاث، وجُب٤ُ ال٣اهىن صازل خضوص اإلاسُِ اله٨ُلي

 .  جىُٟظ مسُُاث جٟهُلُت قاملت ل٣ُاٖاث البيُت الخدخُت اإلاسخلٟت .2

قىاع الخعلُم  .3

  والبِئت اإلاذسظُت. جدعحن البيُت الخدخُت وسفع معخىي وهىعُت الخعلُم في اإلاشاخل ألاظاظُت. 

اث لقىاع الخعلُم : ؤولٍى

حر اعضخي لبىاء مضاعؽ همىطظُت مؿخ٣بلُت ظضًضة .1  واؾُاؽ وال٣ُغاوهُت لئلهارفي مى٣ُت ٦غوم الٛغابت . جٞى

وال٣غهت 

ا، وبنالح الخلل اإلاىظىص باإلاغا٤ٞ اإلاضعؾُت في البلضة وجدؿُجها .2 َغ  .نُاهت اإلاضاعؽ ال٣اثمت وجٍُى

حر الاخخُاظاث الالػمت ل٩ل اإلاضاعؽ وجؼوٍضَا باإلاسخبراث الالػمت  .3 لىم  )جٞى  .(خاؾىب ٖو

حر بىاء ظضًض إلاضعؾت قهضاء جٟىح ألاؾاؾُت ل٩ىنها مؿخإظغة، ومضعؾت الخيؿاء ألاؾاؾُت اإلاسخلُت .4  .جٞى

حر ٖىهغ الامان ٖلى الُغ١ بض٫  .5 حر بام لى٣ل الُالب مً بُىتهم للمضاعؽ اإلاترامُت في ؤَغاٝ البلضة لخٞى جٞى

 الؿُاعاث الٛحر ٢اهىهُت

حر مبجى م٨خبت ٖامت جابٗت للبلضًت وبياٞت ٢ؿم ال٨ترووي صازل اإلا٨خبت، و٢ؿم م٣غوء مؿمٕى .6  .جٞى

حر اإلاىذ واإلاؿاٖضاث للُلبت اإلادخاظحن والىاجخحن واإلاخٟى٢حن .7  .جٞى

ىبحن واإلابضٖحن، ومغ٦ؼ بعقاص اظخماعي وحٗلُم مؿاهض  .8  .ب٢امت هاصي للمَى

اى ؤَٟا٫ خ٩ىمُت .9 حر ٍع  .جٞى

اًت وحصجُ٘ وصٖم اإلاسُماث الهُُٟت وعٖاًتها وؤلاقغاٝ ٖلحها .10  .ٖع

جحن الٗاَلحن ًٖ الٗمل ُٞما ًُٟض البلضة .11  .بوكاء مغ٦ؼ للٗمل الخُىعي الؾدشماع َا٢اث الخٍغ

٠ُ الخ٨ىىلىظُا في جدؿحن الخٗلُم و الخٗلُم الٗالجي لُلبت اإلاغخلت ألاؾاؾُت .12  .جْى

حر  )٣ٖض صوعاث بعقاصًت للخض مً مكا٧ل الُالب في اإلاضاعؽ .13 ٦دؿغب الُالب، والؼواط اإلاب٨غ،وجٞى

لحن، ومدى ؤمُت ٦باع في الؿً حن مَا  .مغقضًً جغبٍى

 جُٟٗل الٗال٢ت بحن اإلاضعؾت واإلاجخم٘ الخلي والاَخمام بالجاهب  الهخي والبِئت اإلاضعؾُت .14

 :قىاع الصخت .4

  جدعحن البيُت الخدخُت في اإلاجال الفخي في جىفحر الخذماث الصخُت ألاولُت على مذاس العاعت لخلبُت

اخخُاجاث اإلاىاوىحن 

اث قىاع الصخت  : ؤولٍى

غ الخضماث الُبُت  .1 ت والصة، ومغ٦ؼ َىاعت، ومسخبر: جٍُى حر ٚٞغ   بخٞى

اصة ٖضص الُٗاصاث الخسههُت واإلاغا٦ؼ الصخُت  .2  .ٍػ

مُت اإلاؿاٖضة  .3 اًت لظوي الاخخُاظاث الخانت، وج٣ضًم ألاظهؼة الٟىُت والخ٣ٍى حر مبجى ٖع جٞى

غاٝ الهىاُٖت   ".الخإَُل الجؿماوي"وألَا
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الظُت .4  . جىُٓم وكاَاث َبُت حصخُهُت ٖو

 :قىاع الضساعت .5

   ًجدعحن البيُت الضساعُت وبهخاجُت ألاساض ي والاهخمام بالقىاع الضساعي كقىاع اقخفادي وجدعحن ألام 

 اإلاجزليالؼزائي 

 ؤولىٍاث قىاع الضساعت

  صوهم، والتي ؾِؿخُٟض مجها ٖضص مً ألاؾغ500جإَُل واؾخهالح ألاعاضخي بمؿاخت  .1

ضص ٦بحر  .2  للماء، ٖو
ً
 جإَُل ًىابُ٘ اإلاُاٍ لخإمحن مهضع مُاٍ بضًل الؼعاٖت خُض َىا ؤ٦ثر مً اخض ٖكغة ُٖىا

 .مً الىبٗاث

حن ألعايحهم، وحصج٘ ٖلى الؼعاٖت15ق٤ َغ١ ػعاُٖت بُى٫  .3  . ٦م َغ١ ، والتي ؾخامً ونى٫ اإلاؼاٖع

بىاء بُىث بالؾد٨ُُت وخٟغ ؤباع ػعاُٖت وب٢امت الخضاث٤ اإلاجزلُت لخدؿحن ألامً الٛظاجي، وزانت لؤلؾغ  .4

 ال٣ٟحرة

 .ج٣ضًم الضٖم والخىظُه وؤلاعقاص الؼعاعي للىنى٫ ألًٞل الىخاثج واإلاىخجاث .5

حر اإلاٗضاث الخضًشت وهٕى اإلاىخج الؼعاعي والخُىاوي الجُض الزخهاع الى٢ذ والجهض بض٫ الاؾخسضام  .6 جٞى

 .الخُىاوي

لها لغي الؼعاٖت  .7  . اؾخٛال٫ اإلاُاٍ الٗاصمت والغماصًت وجدٍى

خماص ٖلى الظاث .8 ُت الثروة الخُىاهُت وبوكاء الخٓاثغ طاث الىٕى الجُض لؿض الاخخُاظاث والٖا . جدؿحن هٖى

الت  .6 قىاع الثقافت والٍش

  ت . جدعحن البيُت الخدخُت وجىىٍش اإلااظعاث اإلاجخمعُت راث الاهخمام وجىمُت اإلاىاقع ألازٍش

اث قىاع الثقافت  :ؤولٍى

غ البيُت الخدخُت للماؾؿاث واإلاغا٤ٞ الش٣اُٞت والؿُاخت .1  جٍُى

ت .2  .ب٢امت م٨خبت ز٣اُٞت ٖلمُت م٣غوءة ومؿمٖى

غ الترار الٟلؿُُجي وعٖاًت ٞغ١ الٟىىن اإلاسخلٟت .3   جٍُى

ت وجغمُمها .4 .  خماًت اإلاىا٢٘ ألازٍغ

ا .5 َغ  .بغامج وزُِ للخيكُِ الؿُاحي وجٍُى
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 الُت الُت والاهخمام وجىمُت اإلاىاهب الٍش . جدعحن البيُت الخدخُت وجىىٍش اإلااظعاث الٍش

الت اث قىاع الٍش  :ؤولٍى

بياءة، وججهحز اإلاضعظاث للجمهىع، حٗكِذ، مىا٠٢   )جإَُل اإلالٗب البلضي واؾخ٨ما٫ البيُت الخدخُت، .1

  (للؿُاعاث

ايت والكباب  .2 غاى وألاَضاٝ جسضم ٢ُإ الٍغ ايُت مخٗضصة ألٚا حر ٢ُٗت ؤعى لبىاء نالت ٍع جٞى

ت  .والُٟىلت وحُٛي الاظخماٖاث الٗامت والاخخٟاالث اإلاغ٦ٍؼ

٠ إلاخابٗت ؤٖماله وألاوكُت طاث الٗال٢ت .3 ٜ مْى اضخي، وجَٟغ  .جإزِض م٣غ هاصي قباب جٟىح الٍغ

ىُحن، و٦ظل٪ صوعاث جد٨ُم لجمُ٘ ألالٗاب .4  . ٣ٖض صوعاث بٖضاص مضعبحن ٞو

ُت .5 ٣ض وعقاث ٖمل زانت بهم للخٖى ايُت ٖو  .بوكاء عابُت مصّجٗحن للٟغ١ الٍغ

ايت مً ؤظل  .6 ايت وحصجُ٘ وجدٟحز ألاهضًت الخانت واإلاهخمت بالٍغ ت صاٖمت للٍغ ٘ اؾدشماٍع بوكاء مكاَع

تها  .اؾخمغاٍع

: قىاع ألامً وبداسة الكىاسر .7

 جدعحن الخذماث اإلاخعلقت باألمً وبداسة الكىاسر .

 :-ؤولىٍاث قىاع ألامً وبداسة الكىاسر

 . بًجاص مغ٦ؼ للضٞإ اإلاضوي .1

ت والهىاُٖت والخضماجُت  .2  جُٟٗل وجُب٤ُ ال٣ىاهحن وألاهٓمت الخانت في ؤلاوكاءاث واإلاباوي الخجاٍع

. جُٟٗل وجُب٤ُ ال٣ىاهحن وؤهٓمت اإلاغوع والؿالمت الٗامت .3

 .جإؾِـ مد٨مت بلضًت .4

جإَُل قىإع جٟىح لخخالءم م٘ اإلاىانٟاث اإلادلُت والضولُت مً خُض جإؾِـ ألاعنٟت ووي٘ بقاعاث ؾحر  .5

 . ومغوع

 :قىاع البِئت .8

 جدعحن البيُت الخدخُت لقىاع الخذماث البُئُت والخذ مً الخلىر واإلاخاوش اإلادُىت باإلاىاوىحن .

اث قىاع البِئت   :-ؤولٍى

 .ٖمل ٞدو صوعي للمُاٍ في البلضة .1

.  الاهخٓام في ظم٘ الىٟاًاث والخض مً الخإزحراث البُئُت الؿِئت ٖلى البلضة ٧املت .2

اث لخجمُ٘ الىٟاًاث .3 اث ألهه الػا٫ الٗضًض مً ألاخُاء اإلاخٟغ٢ت بالبلضة ال ًىظض بها خاٍو اصة ٖضص الخاٍو .  ٍػ

 . جىُٓم الخٝغ واإلاهً صازل جٟىح مً زال٫ الترزُو واإلاغا٢بت الصخُت .4

 . بوكاء مدمُاث َبُُٗت وحصجُ٘ ػعاٖت ألاشجاع الخغظُت لخماًت البِئت مً الخلىر والخصخغ .5

 .البالؾدُ٪، مسلٟاث اإلاداظغ، اإلاٗاصن ، الىع١ ، الُبُت :  مٗالجت الىٟاًاث الهلبت  .6
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 :قىاع الاقخفاد اإلادلي .9

  ض الؽشاكت والاظدثماس، جىفحر فشؿ عمل جىىٍش وجإهُل البيُت الخدخُت لخىمُت الاقخفاد اإلادلي وحعٍض

.  للخذ مً ٌاهشة البىالت

اث قىاع الاقخفاد اإلادلي  :ؤولٍى

غ قب٨ت الُغ١ واإلاُاٍ وال٨هغباء، والهٝغ الهخي اإلاىظىصة  .1 غ البيُت الخدخُت بما ٌكمل جٍُى جٍُى

 
ً
 .خالُا

٘ ال٣ضعاث في اإلايكأث الهىاُٖت وحصجُ٘  .2 ُت وجإَُل ألاًضي الٗاملت لٞغ ب وجٖى جبجي بغامج جضٍع

 .اإلاباصعاث

٘ الهٛحرة وبصاعتها و .3 ؼ مكاع٦ت اإلاغؤة في اليكاٍ الا٢خهاصي ج٣ضًم الخإَُل والضٖم للمكاَع حٍٗؼ

 .والخجاعي 

ُت ججاٍ اإلاىخج اإلادلي وصٖمه .4 ؼ خمالث الخٖى ُت للخجاع وحٍٗؼ بُت وجٖى حر بغامج جضٍع  . جٞى

غ عبى نىاٖت الدجغ  .5 ُت والترازُت(مهى٘ قُض  )جإؾِـ مهى٘ لخضٍو غ الهىاٖاث الخٞغ  .، وجٍُى

 .قىاع الفقشاء واإلاهمؽحن .10

  لخإمحن جكالُف وسظىم الخعلُم  دخلها جدعحن ألاخىال اإلاعِؽُت لألظش الفقحرة واإلاهمؽت وصٍادة

 .والصخت والخُاة الُىمُت

 :-ؤولىٍاث  قىاع الفقشاء واإلاهمؽحن

٤ صٖم ال٣ضعاث ؤلاهخاظُت والخهيُُٗت اإلادلُت لضي ألاؾغ في البلضة مشل . 1 صٖم ألاوكُت اإلاضعة للضزل ًٖ ٍَغ

غ الؼعاعي ٖلى مؿخىي ألاؾغة مشل خضاث٤ مجزلُت وبُىث  ؼ والخُاَت والخهيُ٘ الٛظاجي وبم٩اهُاث الخٍُى الخٍُغ

.  بالؾد٨ُُت والاؾخٟاصة مً الثروة الخُىاهُت لال٦خٟاء الظاحي

ؼ اإلاهاعاث ؤلاهخاظُت لضي اإلاؿخُٟضًً لخدؿحن ألاخىا٫ اإلاِٗكُت لؤلؾغ وػٍاصة صزلهم . 2 بىاء ٢ضعاث لخٍٗؼ

وج٣لُو وؿب ال٣ٟغ 

بوٗاف اليؿُج الا٢خهاصي اإلادلي ٖبر حصجُ٘ ؤوكُت مضعة للضزل وصٖم ٖملُاث الخيكُِ الاظخماعي والتي . 3

ا   (مدى ألامُت، الخغا٥ الاظخماعي والخماًت الصخُت)ًىضعط في بَاَع

 .قىاع روي الاخخُاجاث الخاـت .11

 جدعحن وجىىٍش البيُت الخدخُت وجىىٍش اإلاىاسد للخفىل على خذماث مىاظبت لزوي ؤلاعاقت في جفىح على 

. اإلاعخىي الذاخلي والخاسجي

  :-ؤولىٍاث قىاع روي الاخخُاجاث الخاـت

حر بغامج ؤَلُت وجٕى .1 . ًت لظوي الاخخُاظاث الخانت ولظويهموبًجاص وجٞى

٘ الهٛحرة وبغامج الدكُٛل .2 حر الٗالط والىؾاثل اإلاؿاهضة واإلاكاَع . جٞى

اجي ًدب٘ للبلضًت .3 . بوكاء مغ٦ؼ للخإَُل، وبال عقاص الاظخماعي والٗالط الٟحًز
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ُاصة مُضاهُت مخى٣لت .4  .بوكاء نىضو١ لضٖم طوي الاخخُاظاث الخانت، ٖو

 :قىاع الؽباب .12

  جىمُت الىعي اإلاجخمعي العام بإهمُت قذساث الؽباب ودوسهم ومعاهمسهم في عملُت الخىمُت مً خالل

 
ً
 ومهىُا

ً
 واجخماعُا

ً
. جمكحن الؽباب اقخفادًا

 :ؤولىٍاث  قىاع الؽباب

اضخي، اظخماعي،اإلااؾؿاث التي  جمشل الكباب وجخابٗهم بإي ق٩ل  جُٟٗل صوع  .1 ز٣افي بدُض ٩ًىن ماؾؿت و ، ٍع

 .مخ٩املت ووكُت

 . جىُٟظ بغامج ز٣اُٞت مىظهت للكباب .2

اصة ٞغم صزىلهم في ؾى١ الٗمل .3 . جم٨حن الكباب مً اإلاهاعاث واإلاٗاٝع والخىظهاث الالػمت لٍؼ

ت ومغثُت في البلضة  .4 حر مغ٦ؼ اهترهذ وهاصي لُا٢ت وم٨خبت زانت بالُالب الجامُٗحن  م٣غوءة ومؿمٖى .   جٞى

ُٟي وخغفي للكباب و صوعاث لبىاء ال٣ضعاث الكبابُت ومهاعاتهم  .5 ٘ نٛحرة وٖمل بغهامج جإَُل ْو ب٢امت مكاَع

حر ٞغم الٗمل  . لهملخٞى

غاىةبوكاء مخجٍز ٖام م٘ خض٣ًت مخٗضص .6 .  ألٚا

 :قىاع اإلاشؤة .13

  ادة فشؿ الاظخقالل واإلاؽاسكت الاقخفادًت والاجخماعُت بىاء قذساث وخلق فشؿ عمل مذسة للذخل في ٍص

. مهً مالئمت للمجخمع

 : قىاع اإلاشؤةؤولىٍاث

اضخي ز٣افي  .1 جُٟٗل وجدؿحن بم٩اهُاث و٢ضعاث  اإلااؾؿاث التي  جمشل اإلاغؤة وجخابٗهً بإي ق٩ل اظخماعي ٍع

. بدُض ج٩ىن ماؾؿت مخ٩املت ووكُت

حر  .2 ٘ نٛحرة مضعة للضزل وجٞى   جدؿحن ٞغم الخهى٫ والاهسغاٍ في ؾى١ الٗمل اإلادلي مً زال٫ ب٢امت مكاَع

. ٞغم ٖمل

.   جدؿحن آلُاث الىنى٫ بلى ألاوكُت الاظخماُٖت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت زاعط جٟىح .3

.  جدؿحن وعي اإلاغؤة باألمىع الخُاجُت وبد٣ى٢ها وبإَمُت الخُٕى .4

ايُت والش٣اُٞت الخانت باإلاغؤة .5 غ اإلاباصعاث الٍغ اًت وجٍُى .  ٖع

 . زٌٟ وؿبت ألامُت مابحن اليؿاء ٦بحراث الؿً .6

ُٟي وخغفي للمغؤة و صوعاث لبىاء ال٣ضعاث  وجىمُت اإلاهاعاث .7  .  ٖمل بغهامج جإَُل ْو

ت ومغثُت في البلضة  .8 حر مغ٦ؼ اهترهذ وهاصي لُا٢ت وم٨خبت زانت م٣غوءة ومؿمٖى  . جٞى
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 :البىاء اإلااظس ي لبلذًت جفىح .14

  ت وقذساث الجىىٍش وبىاء   جفىحالخىٍُمُت لبلذًتؤلاداٍس

اث البىاء الخىٍُمي واإلااظس ي لبلذًت جفىح   :ؤولٍى

  ؼ البضء في ٖملُت بٞغاػ ألاعاضخي الخابٗت لخٟىح والىا٢ٗت صازل وزاعط اإلاسُِ اله٨ُلي الخالي لخم٨حن البلضًت مً حٍٗؼ

 لخخال
ً
م م٘ حجم اإلال٨ُاث الخانت ء٢ضعتها ٖلى وي٘ مسُُاث ٩َُلُت وجٟهُلُت ؤ٦ثر وا٢ُٗت مما َى ٖلُه الخا٫ خالُا

 .  والٗامت

  ُُِؤلاؾغإ في اهجاػ اإلاسُِ اله٨ُلي اإلاىؾ٘ للبلضًت، م٘ الخإ٦ُض ٖلى يغوعة الاؾخٟاصة مً مسغظاث ٖملُت الخس

 في وي٘ الؿماث الٗامت لل
ً
ت خالُا  هو الغئٍا والظي ًهىع الىي٘ مالاؾتراجُجي الجاٍع

ً
زُِ اله٨ُلي، وزهىنا

 .ث اإلاسخلٟتااإلاؿخ٣بلي للبلضًت وجدلُل ال٣ُإ

  ًم ٘ البضء في وي٘ اإلاسُُاث الخٟهُلُت للمسُِ اله٨ُلي خا٫ اهتهاٍئ وب٢غاٍع وطل٪ لخم٨حن صاثغة الخىُٓم واإلاكاَع

 .ال٣ُام بمهامها اإلاخٗل٣ت بالخىُٓم والترزُو والخسُُِ الخًغي بك٩ل ؤًٞل

  ُُٟت للضواثغ وألا٢ؿام اإلاسخلٟت وطل٪ لخدضًض اإلاؿاولُاث واإلاهام اث الْى البضء بإ٢غب ٞغنت مم٨ىت بىي٘ الىنٞى

اث م٘ الخُت   التي ًجغي الٗمل ٖلحها ؤلاؾتراجُجُتوالهالخُاث بك٩ل مٟهل، م٘ الخإ٦ُض ٖلى يغوعة عبِ َظٍ الىنٞى

اث مؿاولُاث مدضصة للضواثغ وألا٢ؿام في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخُت   بدُض جدضص َظٍ الىنٞى
ً
 .ؤلاؾتراجُجُتخالُا

  ٟحن بدُض جدضص بك٩ل ؤًٞل اإلاهام واإلاؿاولُاث ُُٟت للمْى اث الْى بالتزامً م٘ الخىنُت الؿاب٣ت، مغاظٗت الىنٞى

 
ً
ا  لٗملُت الخ٣ُُم التي جخم ؾىٍى

ً
٠ لخ٩ىن َظٍ ؤؾاؾا  ألاَضاٝ ألاصاثُت ل٩ل مْى

ً
. والهالخُاث ٧ُل ٖلى خضا، وجدضص ؤًًا

ىا ٞال بض مً الخإ٦ُض ٖلى يغوعة ؤن جغجبِ ألاَضاٝ ألاصاثُت م٘ الخُت  ا ؤلاؾتراجُجُتَو ٣ت التي وعص ط٦َغ  بىٟـ الٍُغ

 .      في الخىنُت الؿاب٣ت

  ،ُٟت عثِـ ٢ؿم الخىُٓم وألابيُت واإلاؿاخت اث٠ اإلادىعٍت، ال ؾُما ْو وي٘ زُت ٢ابلت للخُب٤ُ إلالئ الكىاٚغ في الْى

اث٠ ال ًازغ ٣ِٞ ٖلى الخضماث ألاؾاؾُت التي ج٣ضمها  وعئؾاء ؤ٢ؿام ال٨هغباء واإلاُاٍ، خُض ؤن اؾخمغاع قٛىع َظٍ الْى

 ٖلى ٢ضعة البلضًت ٖلى الخسُُِ الٟٗا٫ إلاجاالث ٖملها ألاؾاؾُت
ً
 . البلضًت، وبهما ًازغ ؾلبا

  ٠ ؤما ٖلى نُٗض مإؾؿت الخسُُِ الاؾتراجُجي في البلضًت، ٞةن الخىنُت الغثِؿُت هي ؤن ج٣ىم البلضًت بخُٗحن مْى

غ بإؾٕغ و٢ذ مم٨ً   .ظضًض لِكٛل مىهب مضًغ الخسُُِ والخٍُى

  ت بلالخاظت لىظىص ٩َُل جىُٓمي ًدضص مهام اإلاىْٟحن بىيىح واإلاخمشل ٚىع و٢لت ٖضص الكٗب في اله٩ُلُت ؤلاصاٍع

ت واإلاالُت  . للبلضًت وزانت قي صاثغة الكاون ؤلاصاٍع

 ٠ مسخو للضٞ٘ اإلاؿب٤ ًضًغ الٗملُت ٠ ؤعق٠ُ مسخو في البلضًت، الخاظت إلاْى . واٖخماص ألاعقٟت ال٨تروهُت.مْى

٠ قاٚغ   ٠ قاٚغ، مْى غ الخًغي مْى ٠ صاثغة للخىمُت اإلادلُت والخسُُِ والخٍُى مهىضؽ مؿاح في . قٛىع مْى

٠ قاٚغ ٠ مغا٢ب صخت وخٝغ ومهً في البلضًت، مهىضؽ ٦هغباء مسخو في البلضًت، البلضًت ومغا٢ب ؤبيُت، مْى ، مْى

٠ قاٚغ. عوعة جُٟٗل صاثغة للٗال٢اث الٗامت في البلضًتى مإمىع خغ٦ت ونُاهت في البلضًت إلاخابٗت خغ٦ت آلالُاث ، مْى

وؤٖما٫ الهُاهت 

 ًَيغوعة مغ٦ؼ زضماث ظمهىع مخسهو في ج٣ضًم الخضمت للمىا .

 ال٨ٟاءة وظىصة ألاصاء ٘ حر بِئت ٖمل مىاؾبت لٞغ . جٞى

 غ في البلضًت .      مىخض إلاغاؾالث البلضًتوقٗاع . اؾخدضار وبوكاء مى٢٘ ال٨ترووي و٢اٖضة بُاهاث وؾحٞر
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 ؼ ٨ٞغة الاهخماء واإلاكاع٦ت . حٍٗؼ

  
ً
٘ اإلاغخلُت وؤلاؾتراجُجُت طاجُا ؼ ٢ضعة البلضًت ٖلى جسُُِ وجىُٟظ اإلاكاَع غ وحٍٗؼ .  جٍُى

 غ وػٍاصة الضٖم . ٞخذ ٢ىىاث اجها٫ وحٗاون م٘ اإلااؾؿاث اإلادلُت والضولُت للمؿاٖضة في ٖملُت الخٍُى

 ت للجهىى بمؿخىي الخضمت هدى ألاًٞل . الُمىح للىنى٫ بلى ؤؾالُب ومخُلباث الخضازت الٗهٍغ

  اإلاكتر٦ت لخدؿحن الٓغوٝ اإلاِٗكُت ٘ ؼ عوح الخٗاون م٘ البلضًاث واإلاجالـ اإلادلُت اإلاجاوعة لل٣ُام باإلاكاَع حٍٗؼ

. والش٣اُٞت والصخُت والاظخماُٖت والخٟاّ ٖلى البِئت الٗامت

:  وبعذ العىدة بلى اإلاجمىعاث لخدذًذ ؤهم القماًا الخىمىٍت الشئِعُت كاهذ الىخائج كما ًلي 

اث الخهى٫ ٖلى زضماث مىاؾبت في جٟىح  .1 ي٠ٗ البيُت الخدخُت لظوي الاخخُاظاث الخانت وجضوي مؿخٍى

 .ٖلى اإلاؿخىي الضازلي والخاعجي

ُت الخٗلُم في اإلاغاخل ألاؾاؾُت .2  .والبِئت اإلاضعؾُت. ي٠ٗ البيُت الخدخُت ل٣ُإ الخٗلُم، وجضوي مؿخىي هٖى

غ الخضماث الصخُت ألاولُت ٖلى مضاع الؿاٖت لخلبُت  .3 ضم جٞى ي٠ٗ البيُت الخدخُت في اإلاجا٫ الهخي ٖو

 .اخخُاظاث اإلاىاَىحن

وال٨هغباء، والُغ١  الهٝغ الهخي، الصخت، واإلاُاٍ ،: ي٠ٗ البيُت الخدخُت في ٧اٞت مجاالث الخضماث .4

 اإلاىانالث، 

 . ٢لت الىعي اإلاجخمعي الٗام بإَمُت ٢ضعاث الكباب واإلاغؤة، وصوعَم ومؿاَمتهم في ٖملُت الخىمُت .5

ي٠ٗ ومدضوصًت ال٣ضعة اإلاِٗكُت لؤلؾغ ال٣ٟحرة واإلاهمكت، و٢لت الضزل لهظٍ ألاؾغ لخإمحن ج٩ال٠ُ عؾىم  .6

 . الخضماث اإلاسخلٟت والخُاة الُىمُت

اضخي، واإلاىعور الخًاعي، وجىمُت  .7 ي٠ٗ البيُت الخدخُت للماؾؿاث اإلاجخمُٗت طاث الاَخمام الش٣افي والٍغ

غ ال٣ضعاث واإلاىاَب ؤلابضاُٖت ت وجٍُى  وجإَُل اإلاىا٢٘ ألازٍغ

 .ي٠ٗ البيُت الخدخُت  والخضماث اإلاخٗل٣ت باألمً وبصاعة ال٩ىاعر .8

ي٠ٗ البيُت الؼعاُٖت وبهخاظُت ألاعاضخي و ومدضوصًت الاَخمام بال٣ُإ الؼعاعي ٣٦ُإ ا٢خهاصي لخدؿحن  .9

 .ألامً الٛظاجي اإلاجزلي

ي٠ٗ البيُت الخدخُت لخىمُت الا٢خهاص اإلادلي ومدضوصًت الكغا٦ت والاؾدشماع، و٢لت ٞغم الٗمل للخض مً  .10

 .ْاَغة البُالت

ا .11 حَر  .جلىر البِئت واعجٟإ مساَغ الخلىر الىاجج ًٖ الخٟغ الامخهانُت واإلاداظغ  ٚو
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ق الخخىُي ألاظاس ي : (1)جذول سقم   .الخىمىي  اإلاعخخذمت لدشخُق الىاقع وألادواثؤهم الاجخماعاث والىسػ اإلاىعقذة مع العكان وؤعماء فٍش

 

خ  الخاٍس
ؤهم جقذم واهجاص خفل في عملُت دساظت الاخخُاجاث 

. والخخىُي ؤلاظتراجُجي
ألاوؽىت العامت 

٤ الخسُُِ ألصواث ومهاعاث ٖملُت ظم٘ اإلاٗلىماث  18-05-2011 حن ٖلى ؤصواث . بج٣ان ٍٞغ ٤ الخسُُِ ألاؾاسخي واإلاخُٖى ب لٍٟغ وعقت ٖمل جم جضٍع

وؤؾالُب ظم٘ اإلاٗلىماث 

28-05-2011 

30-05-2011 

01-06-2011 

06-06-2011 

مل م٣ابالث م٘ ظمُ٘ ال٣ُاٖاث  مخابٗت ظم٘ اإلاٗلىماث ٖو

حن ومضعاء مضاعؽ وؤَباء بمهىُت ........ الخسههُت مً مؼاٖع

حر ٢اٖضة مٗلىماث ممخاػة  ٖالُت وجٞى

. مخابٗت ظم٘ اإلاٗلىماث-1

بظغاء الٗضًض مً اإلا٣ابالث م٘ الكباب واللجان الخسههُت، واليؿاء -2

. والٟالخحن والٟاٖلحن والٟئاث ألازغي 

اث الباعٍت-3 . مىا٢كت اإلاٗلىماث وجدلُلها مً زال٫ اإلاجمٖى

. ظم٘ اإلاٗلىماث الىا٢هت-4

اث اإلاغ٦ؼة - 5 ٣ٖض اظخماٖاث م٘ اإلاجمٖى

 

07-06-2011 

08-06-2011 

09-06-2011 

12-06-2011 

14-06-2011 

21-06-2011 

23-06-2011 

27-06-2011 

جدلُل اإلاٗلىماث الخانت بال٣ُاٖاث اإلاسخلٟت  

 .٢ُإ اإلاغؤة وطوي الاخخُاظاث الخانت

. لجىت البىاء اإلااؾسخي

٢ُإ الخسُُِ والخىُٓم والبيُت الخدخُت والبِئت والضٞإ 

 .  اإلاضوي وألامً

ايت .  ٢ُإ الكباب والٍغ

٢ُإ الش٣اٞت والخٗلُم  

٢ُإ الا٢خهاص اإلادلي والؼعاٖت 

.   ٢ُإ الصخت الٗامت

. ٢ُإ ال٣ٟغاء واإلاهمكحن

02-07-2011 

03-07-2011 

04-07-2011 

06-07-2011 

13-07-2011  

غ الدصخُصخي وجدلُل هخاثج اإلا٣ابالث،  مىا٢كت مؿىصة الخ٣ٍغ

ت الضٖم ٖلى وي٘ ألاَضاٝ الٗامت وجدضًض  وم٣ضعة مجمٖى

 
ً
. الاخخُاظاث ألا٦ثر بلخاخا

ت والاخخُاظاث ال٣ُاُٖت لبلضة  جدضًض ؤَم ال٣ًاًا الخىمٍى

جٟىح 

اث والغئٍا  غ الدصخُصخي ألاو٫ وجدضًض ألاولٍى ٖغى هخاثج الخ٣ٍغ

 اإلاجخمُٗت لبلضة جٟىح

غ الدصخُصخي ل٩ل ٢ُإ - 6 بٖضاص الخ٣ٍغ

غ الدصخُصخي ل٩اٞت ال٣ُاٖاث - 7 بٖضاص الخ٣ٍغ

غ - 8 . الخد٤٣ مً اإلاٗلىماث وجض٤ُ٢ ومغاظٗت الخ٣ٍغ

غ الدصخُصخي- 9  .ب٢غاع الخ٣ٍغ

   


