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 شكش ٔػشفبٌ

 

 
زعبٌٔ اندٔنٙ يٍ أعم انزًُٛخ )أزٚظ( ثبنشكس ٔانزقدٚس يٍ انٕكبنخ اإلظجبَٛخ نه زاو اهلل -ٚزقدو يعٓد األثؾبس انزؽجٛقٛخ

(AECIDنزًٕٚهٓب ْرا انًشسٔع ).  

 

كًااب ٚزقاادو انًعٓااد ثبنشااكس انغصٚاام لنااٗ انًعاائنٍٛ انلهعااؽٍُٛٛٛ قااٙ اناإشازادا ٔانقسٔٚاابدا ٔيغاابنط ان ااديبد       

 انًشزسكخا ٔانهغبٌ ٔانًغبنط انقسٔٚخا ٔانغٓبش انًسكص٘ نإلؽصبء انلهعؽُٛٙا نًب قديِٕ يٍ يعبعدح ٔرعبٌٔ يع

 قسٚق انجؾش خالل عًهٛخ عًع انجٛبَبد. 

 
أزٚظ أٚعب ر ص ثبنشكس عًٛع انًٕظلٍٛ انرٍٚ عًهٕا ؼٕال انعبو انًبظٙ يٍ أعم لَغبش ْرا انعًام انار٘ ٚٓاد     

 لنٗ خديخ انًغزًع انلهعؽُٛٙ. 
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 يمذيخ

 

 
عاابءد ظهعااهخ  زاو اهللٍ انزغًعاابد انعااكبَٛخ قااٙ يؾبق ااخ ْاارا انكزٛ اات ْاإ عااصء يااٍ ظهعااهخ كزٛجاابد رؾزاإ٘ عهااٗ يعهٕياابد  اابيهخ عاا 

األٔظابع انًعٛشااٛخ قاٙ انًؾبق ااخا   ثٓاد  رٕصٛااق   زاو اهللانكزٛجابد ْاارِ َزٛغاخ ندزاظااخ  ابيهخ نغًٛااع انزغًعابد انعااكبَٛخ قاٙ يؾبق ااخ      

"دزاظاخ انزغًعابد انعاكبَٛخ     ٔلعداد ان ؽػ انزًُٕٚخ نهًعبعدح قٙ رؾعٍٛ انًعزٕٖ انًعٛشٙ نعكبٌ انًُؽقخا يٍ خاالل رُلٛار يشاسٔع   

)أزٚظ(ا ٔانًًإل ياٍ انٕكبناخ اإلظاجبَٛخ نهزعابٌٔ انادٔنٙ        زاو اهلل –ٔرقٛٛى االؽزٛبعبد انزؽٕٚسٚخ "ا انر٘ ُٚلرِ يعٓد األثؾبس انزؽجٛقٛخ

 .(AECIDيٍ أعم انزًُٛخ )

 

ا ٔٔقااسح انًاإازد انؽجٛعٛااخا ٔانجشااسٚخا لنااٗ دزاظااخ ٔرؾهٛاام ٔرٕصٛااق األٔظاابع االعزًبعٛااخ ٔاالقزصاابدٚخا ٔانعٛبظااٛخٚٓااد  انًشااسٔع 

. ٔانزاٙ عهاٗ   زاو اهلل انسٚلٛخ ٔانًًٓشاخ قاٙ يؾبق اخ   ٔانجٛئٛخا ٔانقٕٛد انؾبنٛخ انًلسٔظخا ٔرقٛٛى االؽزٛبعبد انزؽٕٚسٚخ نزًُٛخ انًُبؼق 

س األٔظاابع انعٛبظااٛخ أظبظاآب ًٚكااٍ ةااٛبرخ انجااسايظ ٔاألَشااؽخا ٔلعااداد االظاازسارٛغٛبد ٔان ؽااػ انزًُٕٚااخ انالشيااخ نهز لٛاا  يااٍ أصاا  

 .ثبنًٛبِا ٔانجٛئخا ٔانصزاعخٔاالقزصبدٚخ ٔاالعزًبعٛخ رٛس انًعزقسح قٙ انًُؽقخا يع انزسكٛص ثصلخ خبةخ عهٗ انًعبئم انًزعهقخ 

 

زابنٙ:  ثابنهتزٍٛ انعسثٛاخ ٔاالَغهٛصٚاخ عهاٗ انًٕقاع االنكزسَٔاٙ ان       زاو اهللًٚكٍ االؼالع عهٗ عًٛع أدنخ انزغًعبد انعكبَٛخ قاٙ يؾبق اخ   

http://vprofile.arij.org. 
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 انًذٚخ لشٚخدنٛم 
 

 فٛضٚبئٛخانًٕلغ انغغشافٙ ٔانخصبئص ان
 

سكص كى ْٕائٙ )انًعبقخ األققٛخ ثٍٛ ي 18.9ا ٔعهٗ ثعد زاو اهلليدُٚخ  رسة ا ٔرقعزاو اهلليؾبق خ  قسٖا ْٙ لؽدٖ انًدٚخ قسٚخ

ٔيٍ  او 1948ة أزاظٙ عبو ا ٔيٍ انتسَعهٍٛ ا ٔيٍ انشًبلأزاظٙ َعهٍٛ ٚؾدْب يٍ انشسق ايُٓب( زاو اهللٔيسكص يدُٚخ  قسٚخان

 .)1)أَ س ان سٚؽخ زقى  (2012أزٚظا  -ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتساقٛخ) أزاظٙ ةلب انغُٕة

 

 انًذٚخ لشٚخ: يٕلغ ٔحذٔد 1خشٚؽخ 

 
 2012أزٚظا  –ٕيبد انغتساقٛخٔؽدح َ ى انًعه انًصذس:

 

يهاىا أياب يعادل دزعابد      528.8يزسا قٕق ظؽؼ انجؾسا ٔٚجهغ انًعدل انعُٕ٘ نأليؽبز قٛٓب ؽٕانٙ  234عهٗ ازرلبع  انًدٚخ قسٚخرقع 

  (.2012أزٚظا  –)ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتساقٛخ %61دزعخ يئٕٚخا ٔٚجهغ يعدل انسؼٕثخ انُعجٛخ ؽٕانٙ  19انؾسازح قٛصم لنٗ 

 

قجاام انعااهؽخ انٕؼُٛااخ ا رااى رعٛٛاآُى يااٍ أععاابء 5ٚزكاإٌ انًغهااط انؾاابنٙ يااٍ ٔوا 1996عاابو  انًدٚااخقااٙ  انًغهااط انقااسٔ٘رااى رؤظااٛط 

٘   غًاع انُلبٚابد  ًزها  انًغهااط ظاٛبزح ن  ٚ .يها   ٕٚعاد نهًغهاط يقاس دائاى    ٔ اانلهعاؽُٛٛخ  ٔياٍ يعاائنٛبد   (.2011ا انًدٚاخ  )يغهاط قاسٔ

 ٚهٙ:قٕو ثٓبا يب ٚ انزٙ انًغهط انقسٔ٘

 

 كبنًٛبِ ٔانكٓسثبء( رٕقٛس خديبد انجُٛخ انزؾزٛخ(  . 

 ان ديبد االعزًبعٛخ. ٔرقدٚىانؽسق  ق ٔرعجٛد  عًع انُلبٚبدا 

 .رٕقٛس ٔظبئم يٕاةالد 
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 َجزح ربسٚخٛخ
 

٘  )يغهاط  عبءد كهًخ انًدٚخ رؾسٚلب نكهًخ " يدَب " انعسٚبَٛخا انزٙ رعُٙ انقجإ أ ي اصٌ ان ًاس    عإد رابزٚ    ٔٚ .(2011ا انًدٚاخ  قاسٔ

 .ٔرٛسْب أو انلؾىا أو انصُٚبد  ٔٚعٕد أةم ظكبٌ انزغًع يٍا ظُخ 300لَشبء انزغًع لنٗ يب قجم 

  

 

 األيبكٍ انذُٚٛخ ٔاألصشٚخ
 

 (2011ا انًدٚاخ )يغهاط قاسٔ٘    ال ٕٚعد أٚخ آصبز يكزشلخ قٙ قسٚاخ انًدٚاخ  كًب  .ٔاؽدا ْٕٔ: يعغد انًدٚخ يعغد انًدٚخ قسٚخٕٚعد قٙ 

 .(2خ زقى ؽ)أَ س ان سٚ

 

 انًذٚخ لشٚخ: انًٕالغ انشئٛغخ فٙ 1خشٚؽخ 

 
 2012أزٚظا  –ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتساقٛخ انًصذس:

 

 انغكبٌ 
 

ثهاغ   انًدٚاخ أٌ عادد ظاكبٌ قسٚاخ     ا2007ثٍٛ انزعداد انعبو نهعكبٌ ٔانًعبكٍ انر٘ َلرِ انغٓبش انًسكص٘ نإلؽصابء انلهعاؽُٛٙ قاٙ عابو     

 224أظاسحا ٔعادد انٕؽاداد انعاكُٛخ      216َعاًخ ياٍ اإلَابسا ٔٚجهاغ عادد األظاس        597ٔ يٍ اناركٕزا َعًخ  626َعًخا يُٓى  1,223

 ٔؽدح.
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 انفئبد انؼًشٚخ ٔانغُظ
 

% ظاًٍ  44.4ا كابٌ كًاب ٚهاٙ:    2007نعابو   انًدٚاخ أظٓسد ثٛبَبد انزعداد انعبو نهعكبٌ ٔانًعبكٍا أٌ رٕشٚع انلئبد انعًسٚخ قٙ قسٚخ 

ٔ  64 -15% ظاًٍ انلئاخ انعًسٚاخ    53.2عبيبا  15انلئخ انعًسٚخ أقم يٍ  عبياب قًاب قإق. كًاب      65% ظاًٍ انلئاخ انعًسٚاخ    2.4عبيابا 

 %.48.8%ا َٔعجخ اإلَبس 51.2ا أ٘ أٌ َعجخ انركٕز 100: 104.9أظٓسد انجٛبَبد أٌ َعجخ انركٕز نإلَبس قٙ انقسٚخا ْٙ 

 

 انؼبئالد

 
 (.2011ا انًدٚخ قسٔ٘)يغهط  ةدقٙ ٔعبئهخ ظهًٛبٌ عبئهخ يٍ عدح عبئالدا يُٓب: انًدٚخ قسٚخٚزؤن  ظكبٌ 

 

 لؽبع انزؼهٛى
 

%. ٔياٍ يغًإع انعاكبٌ    70 يُٓاب  %ا ٔقاد  اكهذ َعاجخ اإلَابس     7.2ا ؽإانٙ  2007عابو   انًدٚاخ  قسٚاخ ظاكبٌ  ثهتذ َعجخ األيٛخ نادٖ  

% آَإا دزاظازٓى اإلعدادٚاخا    30.2% آَإا دزاظازٓى االثزدائٛاخا    23.9% ٚعازؽٛعٌٕ انقاساءح ٔانكزبثاخا    20.2انًزعهًاٍٛا كابٌ ُْاب     

ٔ   % إَٓا 13.7 ا ؽعات  انًدٚاخ  قسٚاخ ا ٚجاٍٛ انًعازٕٖ انزعهًٛاٙ قاٙ     1% آَإا دزاظازٓى انعهٛاب. انغادٔل زقاى       4.6دزاظازٓى انضبَٕٚاخا 

 .2007انغُط ٔانزؾصٛم انعهًٙ نعبو 

 

 1117 ،انزحصٛم انؼهًٙٔ انغُظ حغت( فأكضش عُٕاد 11) انًذٚخ لشٚخ عكبٌ: 1عذٔل 

 أيٙ انغُظ

ٚؼشف 

انمشاءح 

 ٔانكزبثخ

 صبَٕ٘ إػذاد٘ اثزذائٙ
دثهٕو 

 يزٕعػ
 ثكبنٕسٕٚط

دثهٕو 

 ػبنٙ
 حدكزٕسا يبعغزٛش

غٛش 

 يجٍٛ
 انًغًٕع

 449  -   -   -   -  16 7 82 134 110 81 19 ذكٕز

 424 1  -   -   -  10 7 38 130 99 95 44 لَبس

 873 1  -   -   -  26 14 120 264 209 176 63 انًغًٕع

 .2009انغٓبش انًسكص٘ نإلؽصبء انلهعؽُٛٙا  انًصذس:

 

يدزظااخ  قسٚااخا قٕٛعااد قااٙ ان2010/2011قااٙ انعاابو اندزاظااٙ  انًدٚااخ قسٚااخأيااب قًٛااب ٚزعهااق ثًيظعاابد انزعهااٛى األظبظااٛخ ٔانضبَٕٚااخ قااٙ  

ا كًب ال ٕٚعد أٚخ انزعهٛى انعبنٙ انلهعؽُٛٛخيٍ قجم ٔشازح انزسثٛخ ٔ بٚزى لدازرٓ اانً زهؽخ األظبظٛخ انًدٚخؽكٕيٛخ ٔاؽدحا ْٔٙ يدزظخ 

 .(2011اهللا زاو  -)يدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانزعهٛىزٚبض نألؼلبل رشس  عهٛٓب ٔشازح انزسثٛخ ٔانزعهٛى 

 

ٔيعهًااخ ًااب يعه 17ؼبنجااب ٔؼبنجااخا ٔعاادد انًعهًااٍٛ  340ا ٔعاادد انؽااالة ٕ ةاال 10 انًدٚااخ قسٚااخ ٚجهااغ عاادد انصاالٕ  اندزاظااٛخ قااٙ

 20ٚجهاغ   انًدٚاخ  قسٚاخ ٔرغدز اإل بزح ُْب لنٗ أٌ يعدل عدد انؽالة نكم يعهى قٙ يادازض   (.2011ا زاو اهلل -)يدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانزعهٛى

 .(2011ا )يدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانزعهٛى كم ة ؼبنجب ٔؼبنجخ قٙ  34ؼبنجب ٔؼبنجخا ٔرجهغ انكضبقخ انصلٛخ 

 

انضبَٕٚخا ؽٛش  يدازض َعهٍٛلنٗ قإٌ انؽالة ٚزٕعٌٕٓ  اكبنًسؽهخ انضبَٕٚخ انزغًعانزعهًٛٛخ قٙ ٔقٙ ؽبل عدو رٕقس لؽدٖ انًساؽم 

 .(2011ا انًدٚخ يغهط قسٔ٘) كى 3رجعد عٍ انزغًع ؽٕانٙ 

 

 كًب ٚعبَٙ قؽبع انزعهٛى قٙ قسٚخ انًدٚخ ثعط انًشبكم ٔانعقجبدا أًْٓب:

 

 نكال انغُعٍٛ. عدو ٔعٕد يعبؽخ كبقٛخ نجُبء يدزظخ صبَٕٚخ ًَٕذعٛخ 

 .قهخ انًالعت انسٚبظٛخ ٔانعبؽبد قٙ انًدازض 
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 لؽبع انصحخ
 

ققػ. ٔقاٙ ؽابل عادو رإقس ان اديبد انصاؾٛخ        ؽكٕيٛخعٛبدح ؼجٛت عبو ؽٛش ٕٚعد  صؾٛخاانًساقق يٍ انانقهٛم  انًدٚخ قسٚخقٙ  رزٕقس

كىا أٔ انزٕعّ لناٗ يعزشالٗ زاو اهلل انؾكإيٙا     3 قٙ انزغًعا ٚزغّ انًسظٗ لنٗ يسكص َعهٍٛ انصؾٙا ؽٛش ٚجعد عٍ انزغًع ؽٕانٙ

 (.2011ا انًدٚخ قسٔ٘ كى )يغهط 30ؽٛش ٚجعد عٍ انزغًع ؽٕانٙ 

 

  ا أًْٓب:(2011ا انًدٚخيغهط قسٔ٘ ) انًشبكمثعط  انًدٚخ قسٚخٕٚاعّ قؽبع انصؾخ قٙ 

 

 .عدو رٕقس ثعط األدٔٚخ انعسٔزٚخ 

 .عدو رٕقس ي زجساد رؾهٛم ؼجٛخ أٔ يسكص أ عخ 

 .ٍٛعدو ٔعٕد أؼجبء ي زص 

 . عدو رٕقس ظٛبزح لظعب 

 

اشنطة ااقاتصادية األ
 

 % يٍ انقٕٖ انعبيهخ70ا ؽٛش ٚعزٕعت ْرا انقؽبع ظٕق انعًم اإلظسائٛهٙ عهٗ عدح قؽبعبدا أًْٓب انًدٚخ قسٚخٚعزًد االقزصبد قٙ 

 (.1)اَ س انشكم زقى  (2011ا انًدٚخ قسٔ٘)يغهط 

 

ٌ      2011ثّ يعٓد أزٚظ قاٙ ظاُخ    انر٘ قبو اَٙٔقد أظٓسد َزبئظ انًعؼ انًٛد رٕشٚاع األٚاد٘ انعبيهاخ     ثٓاد  رؾقٛاق اندزاظاخ انؾبنٛاخا ثاؤ

 ا يب ٚهٙ:انًدٚخ قسٚخؽعت انُشبغ االقزصبد٘ قٙ 

 

  يٍ األٚد٘ انعبيهخ 70ظٕق انعًم اإلظسائٛهٙا ٔٚشكم %. 

  يٍ األٚد٘ انعبيهخ15قؽبع انًٕظلٍٛا ٔٚشكم %. 

  د٘ انعبيهخيٍ األٚ %12قؽبع انصزاعخا ٔٚشكم. 

  يٍ األٚد٘ انعبيهخ3قؽبع انزغبزحا ٔٚشكم %. 

 

 انًذٚخ لشٚخ: رٕصٚغ انمٕٖ انؼبيهخ حغت انُشبغ االلزصبد٘ فٙ 1شكم 

 
 .2011 اانًدٚخ قسٔ٘: يغهط انًصذس
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ٔةاهذ  ٔقاد  (. 2011ا خانًدٚ قسٔ٘ )يغهط ثقبنّ ققػ 11قٕٛعد قٙ انزغًع أيب يٍ ؽٛش انًُشآد ٔانًيظعبد االقزصبدٚخ ٔانزغبزٚخ 

ٔقد رجٍٛ أٌ انلئبد االعزًبعٛخ األكضس رعاسزا   .(2011)يغهط قسٔ٘ انًدٚخا  %35لنٗ  2011قٙ عبو  قسٚخ انًدٚخَعجخ انجؽبنخ قٙ 

 ْٙ عهٗ انُؾٕ انزبنٙ: ا(2011)يغهط قسٔ٘ انًدٚخا  َزٛغخ اإلعساءاد اإلظسائٛهٛخقسٚخ قٙ ان

 

 .ٙظٕق انعًم اإلظسائٛه 

 انصزاعخ قؽبع. 

 

  انمٕٖ انؼبيهخ

 

% يٍ 33.8ا أٌ ُْب  2007عبو  انر٘ َلرِ انغٓبش انًسكص٘ نإلؽصبء انلهعؽُٛٙ أظٓسد ثٛبَبد انزعداد انعبو نهعكبٌ انًعبكٍ

% يٍ 53.9% يٍ انعكبٌ رٛس َشٛؽٍٛ اقزصبدٚب )يُٓى 65.9% ٚعًهٌٕ(. ٔكبٌ ُْب  87.8انعكبٌ كبَٕا َشٛؽٍٛ اقزصبدٚب )يُٓى 

 (. 2)اَ س انغدٔل زقى  يٍ انًزلسرٍٛ ألعًبل انًُصل( %39.3انؽالةا ٔ

 

 1117 ،انؼًم ثمٕٖ ٔانؼاللخ انغُظ حغت( فأكضش عُٕاد 11) انًذٚخ عكبٌ :1عذٔل 

 انغُظ

 غٛش َشٛؽٍٛ الزصبدٚب َشٛؽٌٕ الزصبدٚب

غٛش 

 يجٍٛ
 انًغًٕع

 ٚؼًم

ػبؼم ػٍ 

انؼًم 

)عجك نّ 

 انؼًم(

ػبؼم ػٍ 

انؼًم )نى 

ٚغجك نّ 

 انؼًم(

 غًٕعانً

ؼبنت 

يزفشؽ 

 نهذساعخ

يزفشؽ 

ألػًبل 

 انًُضل

ػبعض 

ػٍ 

 انؼًم

ال ٚؼًم 

ٔال ٚجحش 

 ػٍ ػًم

 انًغًٕع أخشٖ

 449 2 179 2 1 17  -  159 268 11 20 237 ركٕس

 424 1 396 4  -  15 226 151 27 3 2 22 إَبس

 873 3 575 6 1 32 226 310 295 14 22 259 انًغًٕع

.2009نإلؽصبء انلهعؽُٛٙا  انغٓبش انًسكص٘ انًصذس:  

 

  لؽبع انضساػخ
 

)اَ اس انغادٔل    دًَٔاب أزاض ظاكُٛخ   182ٔ دَٔى ْٙ أزاض قبثهاخ نهصزاعاخ   871يُٓب دًَٔبا  2,763ؽٕانٙ  انًدٚخ قسٚخرجهغ يعبؽخ 

 (.3ا ٔخسٚؽخ زقى 3زقى 

 

 (ثبنذَٔى انًغبحخ) 1111نؼبو  انًذٚخ لشٚخ فٙ األساظٙ اعزؼًبالد: 1 عذٔل

يغبحخ 

ًغزٕؼُبد ان

ٔانمٕاػذ 

 انؼغكشٚخ

ٔيُؽمخ 

 انغذاس

يغبحخ 

انًُبؼك 

انصُبػٛخ 

 ٔانزغبسٚخ

األساظٙ 

 انًفزٕحخ

انغبثبد 

 انحشعٛخ

ثشن 

 يبئٛخ

 يغبحخ األساظٙ انضساػٛخ

(871)  
يغبحخ 

األساظٙ 

 انغكُٛخ

انًغبحخ 

صساػبد  انكهٛخ

 يٕعًٛخ
 انًشاػٙ

ثٕٛد 

 ثالعزٛكٛخ

صساػبد 

 دائًخ

258 0 526 925 0 410 0 0 461 182 2,763 

 2012ا ظأزٚ - ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتساقٛخ انًصذس:   
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 انًذٚخ لشٚخ: اعزؼًبالد األساظٙ ٔيغبس عذاس انفصم انؼُصش٘ فٙ 1خشٚؽخ 

 
 2012أزٚظا  –ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتساقٛخ انًصذس:

 

أكضس األَٕاع شزاعاخ   كٕظبانعزجس ر. ٔانًدٚخ قسٚخنجعهٛخ ٔانًسٔٚخ انًكشٕقخ قٙ بد اعًٔصزانا ٚجٍٛ األَٕاع انً زهلخ يٍ 4انغدٔل زقى 

 .قسٚخقٙ ان

 

 )انًغبحخ ثبنذَٔى( انًذٚخثبنخعشأاد انجؼهٛخ ٔانًشٔٚخ انًكشٕفخ فٙ لشٚخ يغبحخ األساظٙ انًضسٔػخ : 4عذٔل 

اءخعشانجمٕنٛبد ان األثصبل خعشٔاد أخشٖ انًغًٕع انٕسلٛخ ٔادخعشان  اد انضًشٚخٔخعشان   

 ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘

0 42 0 0 0 8 0 15 0 0 0 19 

 2009زاو اهللا  -: ٔشازح انصزاعخ انلهعؽُٛٛخانًصذس
 

دَٔى  492ٙ ؽٕانؽٛش ٕٚعد  نصٚزٌٕثصزاعخ ا انًدٚخٔرشزٓس  .انًدٚخ قسٚخا ٚجٍٛ إَٔاع األ غبز انًضًسح ٔيعبؽبرٓب قٙ 5انغدٔل زقى 

 . نصٚزٌٕيصزٔعخ ثؤ غبز ا

 

 )انًغبحخ ثبنذَٔى( انًذٚخألشغبس انًضًشح فٙ لشٚخ يغبحخ األساظٙ انًضسٔػخ ثب: 5عذٔل 

 انضٚزٌٕ انحًعٛبد انهٕصٚبد انزفبحٛبد انغٕصٚبد فٕاكّ أخشٖ انًغًٕع

 ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘

0 552 0 50 0 10 0 0 0 0 0 0 0 492 

  .2009زاو اهللا  -: ٔشازح انصزاعخ انلهعؽُٛٛخانًصذس
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 (.6أَ س انغدٔل زقى ) دَٔىا ٔأًْٓب انقًؼ 90ا قبٌ يعبؽخ انؾجٕة رجهغ انًدٚخ قسٚخأيب ثبنُعجخ نهًؾبةٛم انؾقهٛخ ٔانعهلٛخ قٙ 

 

 )انًغبحخ ثبنذَٔى( انًذٚخفٙ لشٚخ  ٔانؼهفٛخ بنًحبصٛم انحمهٛخألساظٙ انًضسٔػخ ثيغبحخ ا: 6عذٔل 

 انًغًٕع
يحبصٛم 

 أخشٖ

يحبصٛم 

 يُجٓخ
 ثمٕنٛبد عبفخ يحبصٛم صٚزٛخ يحبصٛم ػهفٛخ

أثصبل ٔدسَبد 

 ٔعزٔس
 انحجٕة

 ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘

0 228 0 0 0 0 0 70 0 6 0 49 0 13 0 90 

 .2009زاو اهللا  -: ٔشازح انصزاعخ انلهعؽُٛٛخانًصذس

 

انًعؼ  قٙ انًعبؽبد انصزاعٛخ ثٍٛ أزقبو يدٚسٚخ انصزاعخ ٔأزقبو أزٚظ )َ ى انًعهٕيبد انغتساقٛخ(ا لنٗ أٌ الخزال ا ٔٚسعع

هٗ رعسٚ  انًعبؽبد انصزاعٛخ ع ( اظزُد2010انغٓبش انًسكص٘ نإلؽصبء انلهعؽُٛٙ )انًٛداَٙ انر٘ رى يٍ قجم ٔشازح انصزاعخ ٔ

ٔؽعبة  رغصئخ زقطا ؽٛش رى اعزجبز انؾٛبشاد انصزاعٛخ انلعهٛخ ٔنٛعذ انًٕظًٛخا ٔانؾٛبشاد انصزاعٛخ ؽغى يؾددا

 أزٚظ يعؼ أيب انُٛبثٛع. ثعط انًُبؼق انؾعسٚخ ٔانًُبؼق انصزاعٛخ انزٙ رٕعد قٛٓب انعبئدح قٙ ةتٛسح انؾغى انصزاعٛخ األزاظٙ

 ْٔرا األزاظٙ انلهعؽُٛٛخ انًؾزهخ قٙ عًٛع أَؾبء انًُصنٛخ( انصزاعبدٔيغصأح ) يهكٛبد ةتٛسح عبنٛخ يٍ َعجخ ٔعٕدكزش  قب

 .ٕٚظؼ انلسق قٙ أزقبو انًعبؽبد انصزاعٛخ األكجس ؽعت أزٚظ

 

   ٙ ٍ 2 أٌ )أزٚاظ(ا  زاو اهلل –اناار٘ قابو ثاّ يعٓااد األثؾابس انزؽجٛقٛااخ     ٔرجاٍٛ ياٍ انًعااؼ انًٛاداَ ٚقٕيإٌ ثزسثٛااخ   ًدٚااخان قسٚاخ  ظااكبٌ % يا

 (.7)اَ س انغدٔل زقى ( 2011ا انًدٚخ قسٔ٘)يغهط  ٔرٛسْب انًبعصٔاألرُبو  انًب ٛخا يضم

 

 انًذٚخ لشٚخ فٙ انحٕٛاَٛخ انضشٔح: 7 عذٔل

 األثمبس* األغُبو انًبػض انغًبل انخٕٛل انحًٛش انجغبل انذعبط انالحى انذعبط انجٛبض خالٚب َحم

8 250 73,600 0 0 0 0 376 544 6 

 رشًم األثقبزا انعغٕلا انعغالدا ٔانضٛساٌ *

 .2009ا زاو اهلل -: ٔشازح انصزاعخ انلهعؽُٛٛخانًصذس

 

 (.8( )اَ س انغدٔل زقى 2011ا انًدٚخ قسٔ٘)يغهط  كى ؼسق شزاعٛخ 6ا قٕٛعد ؽٕانٙ قسٚخأيب يٍ ؽٛش انؽسق انصزاعٛخ قٙ ان

 ٔأؼٕانٓب نًذٚخا لشٚخ فٙ انضساػٛخ انؽشق حبنخ ٚجٍٛ: 8عذٔل 

 ل )كى(انؽٕ حبنخ انؽشق انضساػٛخ

 - ةبنؾخ نعٛس انًسكجبد

 3 ةبنؾخ نعٛس انزساكزٕزاد ٔاٜالد انصزاعٛخ ققػ

 3 ةبنؾخ نًسٔز اندٔاة ققػ

 - رٛس ةبنؾخ

 .2011ا انًدٚخ قسٔ٘يغهط انًصذس: 

 

 : با أًْٓ(2011 اانًدٚخ)يغهط قسٔ٘  ثعط انًشبكم انًدٚخ قسٚخٕٚاعّ انقؽبع انصزاعٙ قٙ 

 

 .عدو انغدٖٔ االقزصبدٚخ 

 .عدو رٕقس زأض انًبل 

 .ِعدو رٕقس يصبدز انًٛب 

  انقدزح عهٗ انٕةٕل لنٗ األزاظٙ انصزاعٛخ.عدو 
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 لؽبع انًؤعغبد ٔانخذيبد 

  
دو خاديبرٓب  ٔعًعٛابد رقا   يؾهٛاخ ٕٚعاد عادح ييظعابد     كًاب  .يُٓاب:  اعجخ ثسٚاد    اانؾكٕيٛاخ  ياٍ انًيظعابد   انقهٛام  انًدٚاخ  قسٚاخ ٕٚعد قٙ 

 :أًْٓب ا(2011ا انًدٚخ قسٔ٘)يغهط  يغبالد صقبقٛخ ٔزٚبظٛخ ٔرٛسْب نً زه  قئبد انًغزًع ٔقٙ عدح

 

   ٘ٔا يااٍ قجاام و1996عاابو  رؤظاط  :انًذٚسسخيغهسظ لسسش ٙ ا ثٓااد  االْزًاابو ثقعابٚب انقسٚااخ ٔرقاادٚى كبقااخ  ٔشازح انؾكاى انًؾهاا

 ان ديبد لنٗ ظكبَٓب.

 

  انجُٛخ انزحزٛخ ٔانًصبدس انؽجٛؼٛخ
 

 انكٓشثبء ٔاالرصبالد
 

انًصادز اناسئٛط نهكٓسثابء قاٙ      اخ انقادض   ا ٔرعزجاس  اسكخ كٓسثابء يؾبق   و1987 جكخ كٓسثبء عبيخ يُار عابو    انًدٚخ قسٚخٕٚعد قٙ 

 انًشابكم قاٙ يغابل انكٓسثابء     ٕٔٚاعاّ انزغًاع ثعاط    %.95. ٔرصم َعجخ انٕؽداد انعكُٛخ انًٕةإنخ ثشاجكخ انكٓسثابء لناٗ     قسٚخان

  :بأًْٓ ا(2011ا نًدٚخيغهط قسٔ٘ ا)

 

 .ٙظع  انزٛبز انكٓسثبئ 

 . ازرلبع ظعس انكٛهٕ ٔاغ نهًعزٓه 

 .اَقؽبع انزٛبز انكٓسثبئٙ خبةخ قٙ قصم انشزبء 

 

% ياٍ انٕؽاداد انعاكُٛخ يٕةإنخ ثشاجكخ      20ا ٔرقسٚجاب  قسٚاخ  اجكخ ْابر ا رعًام ياٍ خاالل يقعاى آناٙ داخام ان         قسٚخكًب ٔٚزٕقس قٙ ان

 (.2011ا خانًدٚ قسٔ٘يغهط ) انٓبر 

 

 انُمم ٔانًٕاصالد
 

ثبإلظبقخ لنٗ اظز داو ظٛبزاد خبةخا ٔياٍ انعٕائاق انزاٙ رٕاعاّ ظاكبٌ       ارقٕو ثُقم انًٕاؼٍُٛ ثبةبد عبيخ 3 انًدٚخ قسٚخٕٚعد قٙ  

ا قٕٛعاد  خقسٚا أياب ثبنُعاجخ نشاجكخ انؽاسق قاٙ ان     . (2011 اانًدٚخ قسٔ٘)يغهط قهخ انًسكجبد قٙ انزغًع ٔان ديبد انزٙ رقديٓب  اانقسٚخ

 (.9( )اَ س انغدٔل زقى 2011ا انًدٚخ قسٔ٘)يغهط  انؽسق انلسعٛخكى يٍ  3ٔانسئٛعخا  كى يٍ انؽسق 6 قسٚخٙ انق

 

 انًذٚخ لشٚخ فٙ انؽشق حبنخ: 9 عذٔل

 ؼٕل انؽشق )كى(
 حبنخ انؽشق انذاخهٛخ

 سئٛغخ فشػٛخ

 ٔيعجدح. حؼسق عٛد .1 3 -

 ؼسق يعجدح ٔثؾبنخ ظٛئخ .2 - -

 ؼسق رٛس يعجدح. .3 3 3

 2011 اانًدٚخ قسٔ٘يغهط انًصذس: 

 

 انًٛبِ

 

ٔقاد ثهتاذ كًٛاخ انًٛابِ انًاصٔدح نهقسٚاخ عابو        ثبنًٛابِ عجاس  اجكخ انًٛابِ انعبياخ       انًدٚاخ ثزصٔٚد ظاكبٌ قسٚاخ   دائسح يٛبِ انعلخ انتسثٛخ رقٕو 

 163ؽإانٙ   انًدٚاخ  قسٚخرصٔٚد انًٛبِ نهلسد قٙ ٚجهغ يعدل (ا ٔثبنزبنٙ 2009يزس يكعت/ انعُخ )ظهؽخ انًٛبِا  72,640ؽٕانٙ  2008

ال ٚعزٓه  ْرِ انكًٛخ يٍ انًٛبِا ٔذنا  ثعاجت انلبقاد ياٍ انًٛابِا ؽٛاش       انًدٚخ قسٚخ ُْٔب رغدز اإل بزح لنٗ أٌ انًٕاؼٍ قٙ  .نزسا/ انٕٛو

نزٕشٚع ٔعُد انًُصل ٔثبنزابنٙ ٚجهاغ   %ا ْٔرِ رًضم انلبقد عُد انًصدز انسئٛط ٔخؽٕغ انُقم انسئٛعخ ٔ جكخ ا20رصم َعجخ انلبقد لنٗ 

عٛاد ثبنًقبزَاخ   ٔٚعزجس ْارا انًعادل    (.2011  اانًدٚخ)يغهط قسٔ٘  نزسا قٙ انٕٛو 130 انًدٚخقسٚخ يعدل اظزٓال  انلسد يٍ انًٛبِ قٙ 
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ثئاس   30 انًدٚاخ سٚاخ  قٕٚعد قاٙ  كًب  نزس نهلسد قٙ انٕٛو. 100انؾد األدَٗ انًقزسػ يٍ قجم يُ ًخ انصؾخ انعبنًٛخ ٔانر٘ ٚصم لنٗ يع 

 .(2011 اانًدٚخزس يكعت )يغهط قسٔ٘  ٛكم/ ي 4 هًٛبِ يٍ انشجكخ انعبيخٔٚجهغ ظعس انًزس انًكعت نا يُصنٙ نغًع يٛبِ األيؽبز

 

 انصشف انصحٙ

 

 انًدٚخا)يغهط قسٔ٘ نهز هص يٍ انًٛبِ انعبديخ  انصًبءانؾلس  ؽٛش ٚعز دو انعكبٌ صس  انصؾٙنهٚزٕقس قٙ قسٚخ انًدٚخ  جكخ ال 

2011). 

 

ٔانزاٙ  يزاسا يكعجابا    172ٔاظزُبدًا لنٗ رقدٚساد االظازٓال  انٛإيٙ ياٍ انًٛابِ نهلاسدا رقادز كًٛاخ انًٛابِ انعبدياخ انُبرغاخ ٕٚيٛاًب ثؾإانٙ             

سا قاٙ  نزا  91يزس يكعت ظًُٕٚب. أيب عهٗ يعزٕٖ انلسد قٙ انقسٚخا ققد قدز يعدل لَزبط انلسد يٍ انًٛابِ انعبدياخ ثؾإانٙ    أن   46 رعبدل

ٔيٍ انغدٚس ثبنركس أٌ انًٛبِ انعبديخ انزٙ ٚزى رغًٛعٓب قٙ انؾلس االيزصبةٛخ ٚازى رلسٚتٓاب ثٕاظاؽخ ةآبزٚظ انُعاؼا ٔياٍ صاى        انٕٛو. 

ُْٔاب رغادز اإل ابزح لناٗ أَاّ ال ٚازى يعبنغاخ انًٛابِ         دٌٔ يساعبح نهجٛئخ.  ٚزى انز هص يُٓب قٙ انًُبؼق انًلزٕؽخ أٔ قٙ األٔدٚخ انًغبٔزح

)قعاى أثؾابس انًٛابِ     يخ انُبرغخ ظٕاء عُد انًصدزا أٔ عُاد يٕاقاع اناز هص يُٓابا يًاب ٚشاكم خؽاسًا عهاٗ انجٛئاخ ٔانصاؾخ انعبياخ           انعبد

 .(2012أزٚظا  -ٔانجٛئخ 

 

 انُفبٚبد انصهجخ

 

زغبزٚاخ قاٙ انقسٚاخا    عزجس يغهط قسٔ٘ انًدٚخ انغٓخ انسظًٛخ انًعئنخ عٍ لدازح انُلبٚبد انصهجخ انُبرغخ عٍ انًٕاؼٍُٛ ٔانًُشآد انٚ

ٔانزٙ رزًضم ؽبنٛاب ثغًاع انُلبٚابد ٔاناز هص يُٓاب. َٔ اسًا نكإٌ عًهٛاخ لدازح انُلبٚابد انصاهجخ يكهلاخا راى قاسض زظإو  آسٚخ عهاٗ                 

. ٔثبنسرى يٍ عًهٛاخ عجبٚاخ ْارِ انسظإوا لال أَٓاب رعزجاس رٛاس كبقٛاخ         انشٓس ٛكم/  10انًُزلعٍٛ يٍ خديخ عًع َٔقم انُلبٚبد يقدازْب 

 .(2011 اانًدٚخ)يغهط قسٔ٘  % يٍ ْرِ انسظٕو40ؽٛش ال ٚزى رؾصٛم ظٕٖ  ازح عٛدح نهُلبٚبد انصهجخإلد

 

ُٚزلع يع ى ظكبٌ قسٚخ انًدٚخ يٍ خديخ لدازح انُلبٚبد انصهجخا ؽٛاش ٚازى عًاع انُلبٚابد انُبرغاخ عاٍ انًُابشل ٔانًيظعابد ٔانًؾاالد          

صًبَٛاخ  ؽٛاش ٕٚعاد قاٙ انقسٚاخ      انقسٚاخ ٍ صى ٚزى َقهٓب لنٗ ؽبٔٚبد يٕشعخ قٙ أؽٛابء  انزغبزٚخ ٔانعبؽبد انعبيخ قٙ أكٛبض ثالظزٛكٛخا ٔي

 قجٛاخ ا َٔقهٓب ثٕاظاؽخ ظاٛبزح انُلبٚابد لناٗ يكات      األظجٕعقٙ  صالصخ يسادثٕاقع انقسٔ٘ ًغهط اننٛزى ثعد ذن  عًعٓب يٍ قجم ؽبٔٚبدا 

 اانًدٚاخ )يغهاط قاسٔ٘    قاٙ ْارا انًكات عاٍ ؼسٚاق ؽسقٓاب      بٚابد  ا ؽٛاذ ٚازى اناز هص ياٍ انُل    كاى عاٍ انزغًاع    6انعشٕائٙ ٔانر٘ ٚجعد 

2011). 

 

كتىا ٔثبنزبنٙ رقدز كًٛاخ   0.7أيب قًٛب ٚزعهق ثكًٛخ انُلبٚبد انُبرغخا قٛجهغ يعدل لَزبط انلسد انٕٛيٙ يٍ انُلبٚبد انصهجخ قٙ قسٚخ انًدٚخ 

أزٚااظا  -)قعاى أثؾابس انًٛابِ ٔانجٛئاخ      ؼُاب ظإُٚبً   313أ٘ ثًعادل   اؼااٍ 0.9انُلبٚابد انصاهجخ انُبرغاخ ٕٚيٛاب عاٍ ظاكبٌ انقسٚاخ ثؾإانٙ         

2012). 

 

 األٔظبع انجٛئٛخ

 
انًؾبق خ يٍ عدح يشبكم ثٛئٛخ الثد يٍ يعبنغزٓب ٔلٚغبد ؽهٕل نٓابا ٔانزاٙ ًٚكاٍ ؽصاسْب      ثهداد ٔقسٖكتٛسْب يٍ  انًدٚخقسٚخ رعبَٙ 

 ثًب ٚهٙ: 

 

 أصيخ انًٛبِ

 

 ا ٔٚعٕد ذن  نعدح أظجبةا يُٓب:قسٚخان عٍنلزساد ؼٕٚهخ قٙ قصم انصٛ  ثٛخ يٍ قجم دائسح يٛبِ انعلخ انتس اَقؽبع انًٛبِ

 انًُٓٛخ اإلظسائٛهٛخ عهٗ يصبدز انًٛبِ انلهعؽُٛٛخ .1

 ازرلبع َعجخ انلبقد قٙ  جكخ انًٛبِا ٔذن  ثعجت ره  انشجكخ ٔقديٓب.   .2

 

 إداسح انًٛبِ انؼبديخ

 

نهز هص يٍ انًٛبِ انعبديخا ٔقٛبو ثعط انًٕاؼٍُٛ  ؾلس االيزصبةٛخاظز داو انعدو ٔعٕد  جكخ عبيخ نهصس  انصؾٙا ٔثبنزبنٙ 

ثزصسٚ  انًٛبِ انعبديخ قٙ انشٕازع انعبيخ خبةخ قٙ قصم انشزبءا ثعجت عدو رًكُٓى يٍ رتؽٛخ انزكبنٛ  انعبنٛخ انالشيخ نُعؾٓبا 

ٚٓدد ثزهٕٚش انًٛبِ انغٕقٛخ  االيزصبةٛخ كًب أٌ اظز داو انؾلس قسٚخ.ةؾٛخ ٔاَزشبز األٔثئخ ٔاأليساض داخم ان ثًكبزحٚزعجت 

ٔانًٛبِ انزٙ ٚزى رغًٛعٓب قٙ اٜثبز انًُصنٛخ )آثبز عًع يٛبِ األيؽبز(ا ؽٛش ر زهػ ْرِ انًٛبِ يع انًٛبِ انعبديخا يًب ٚغعهٓب رٛس 
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ضا ٔثبنزبنٙ رغُت ةبنؾخ نهشسةا ؽٛش أٌ ْرِ انؾلس رجُٗ دٌٔ رجؽٍٛا ٔذن  ؽزٗ ٚعٓم َلبذ انًٛبِ انعبديخ لنٗ ؼجقبد األز

اظز داو ظٛبزاد انُعؼ نزلسٚغ انؾلس يٍ ٔقذ لنٗ آخس. كًب أٌ انًٛبِ انعبديخ رٛس انًعبنغخ انزٙ ٚزى رغًٛعٓب يٍ انؾلس 

االيزصبةٛخ ثٕاظؽخ ظٛبزح انُعؼا ٔيٍ صى ٚزى انز هص يُٓب قٙ يُبؼق يلزٕؽخ دٌٔ األخر ثعٍٛ االعزجبز األظساز انجٛئٛخ 

  ذن . ٔانصؾٛخ انُبعًخ عٍ

 

 إداسح انُفبٚبد انصهجخ

 

ا ٔٚعإد ذنا  ثشاكم زئاٛط لناٗ انعساقٛام انزاٙ رعاعٓب         انًغابٔزح ٔانزغًعابد  انقسٚاخ  عدو ٔعٕد يكت َلبٚبد ةؾٙ ٔيسكاص٘ ن دياخ   

ش ظهؽبد االؽزالل اإلظسائٛهٙ أيبو انٓٛئبد انًؾهٛخ ٔانًيظعبد انٕؼُٛخ ٔانزٙ رزعهق ثإةداز رساخٛص إلقبيخ يضم ْرِ انًكجبدا ؽٛ

أٌ األزاظااٙ انًُبظااجخ ناارن  رقااع ظااًٍ يُاابؼق )ط(ا ٔانزااٙ ر عااع نهعااٛؽسح اإلظااسائٛهٛخ انكبيهااخ. ثبإلظاابقخ لنااٗ أٌ رُلٛاار يضاام ْاارِ   

انًشبزٚع ٚعزًد عهٗ انزًٕٚم يٍ انادٔل انًبَؾاخ. ٔثبنزابنٙ قاإٌ عادو رإقس يكات َلبٚابد ةاؾٙ ٚشاكم خؽاسا عهاٗ انصاؾخ ٔيصادزا               

 زسثخ يٍ خالل انعصبزح انُبرغخ عٍ انُلبٚبدا قعال عٍ انسٔائؼ انكسٚٓخ ٔرشّٕٚ انًُبظس انؽجٛعٛخ.نزهٕٚش أؽٕاض انًٛبِ انغٕقٛخ ٔان

 

  إعشاءاد االحزالل اإلعشائٛهٙأصش 
 

 عٛبعٙ فٙ لشٚخ انًذٚخ انٕظغ انغٕٛ
 

ثااٍٛ انعااهؽخ انٕؼُٛااخ  1995ثاابنسعٕع لنااٗ ارلبقٛااخ أٔظااهٕ انضبَٛااخ انًيقزااخ ٔانًٕقعااخ قااٙ انضاابيٍ ٔانعشااسٍٚ يااٍ  اآس أٚهاإل يااٍ انعاابو    

% ياٍ  7.4دًَٔاب )  204ؽٛاش راى رصاُٛ  ياب يعابؽزّ       أ)ط( رى رقعاٛى أزاظاٙ قسٚاخ انًدٚاخ لناٗ يُابؼق )ة(       اانلهعؽُٛٛخ ٔلظسائٛم

ْٔٙ انًُبؼق انزٙ رقع قٛٓب انًعائنٛخ عاٍ انُ ابو انعابو عهاٗ عابرق انعاهؽخ انٕؼُٛاخ انلهعاؽُٛٛخ           (اة)يعبؽخ انقسٚخ انكهٛخ( كًُبؼق 

رشااكم يع ااى انًُاابؼق انلهعااؽُٛٛخ انًؤْٕنااخ يااٍ انجهاادٚبد ٔانقااسٖ ٔثعااط      ٔ األيُٛااخ األياإزإلظااسائٛم انعااهؽخ انكبيهااخ عهااٗ   ٔرجقااٗ 

ْٔٙ انًُابؼق انزاٙ رقاع رؾاذ      (اط) % يٍ يعبؽخ انقسٚخ انكهٛخ( كًُبؼق92.6دًَٔب ) 2,559انً ًٛبد. قًٛب رى رصُٛ  يب يعبؽزّ 

 لال األ ااكبلؽٛااش ًُٚاع انجُابء انلهعاؽُٛٙ قٛٓااب أٔ االظازلبدح يُٓاب ثااؤ٘  اكم ياٍ         الدازٚاب ٔ أيُٛاب انعاٛؽسح انكبيهاخ نهؾكٕياخ اإلظااسائٛهٛخ    

. ٔيااٍ انغاادٚس ثبنااركس أٌ ربنجٛااخ انعااكبٌ قااٙ قسٚااخ انًدٚااخ ٚزًسكااصٌٔ قااٙ انًُاابؼق    اإلظااسائٛهٛخانًدَٛااخ  اإلدازحثزصااسٚؼ ةاابدز عااٍ 

ق "ط" قاٙ قسٚاخ انًدٚاخ ْاٙ عجابزح عاٍ ربثابد ٔأزاض شزاعٛااخ        ٔٚاركس أٚعاب أٌ يع اى األزاظاٙ انٕاقعاخ قاٙ يُابؼ        (اط)انًصاُلخ  

 (.10اَ س انغدٔل زقى ) ٔيُبؼق يلزٕؽخ ٔيُبؼق عًساَٛخ قهعؽُٛٛخ

 

 1995: رصُٛف األساظٙ فٙ لشٚخ انًذٚخ اػزًبدا ػهٗ ارفبلٛخ أٔعهٕ انضبَٛخ 11عذٔل                          

 خ انكهٛخ نهقسٚخ% يٍ انًعبؽ انًعبؽخ ثبندَٔى رصُٛ  األزاظٙ

 0 0 يُبؼك أ

 7.4 204 يُبؼك ة

 91.6 2,559 يُبؼك ط

 1 1 يحًٛخ ؼجٛؼٛخ

 111 1,761 انًغبحخ انكهٛخ
 1111أسٚظ  -َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ انًصذس: لبػذح ثٛبَبد ٔحذح 

 

  اإلعشائٛهٙيًبسعبد االحزالل ٔ لشٚخ انًذٚخ

 

 اإلظااسائٛهٛخ األْاادا انزااٙ أٔدد ثًعاابؽبد  بظااعخ يااٍ أزاظااٛٓب نصاابنؼ    ظااسائٛهٛخاإلَبنااذ قسٚااخ انًدٚااخ ؽصاازٓب يااٍ انًصاابدزاد   

كابٌ يُٓاب ثُاابء انًعازٕؼُبد اإلظاسائٛهٛخ ٔانجايز االظاازٛؽبَٛخ عهاٗ أزاظاٙ انقسٚاخا ثبإلظاابقخ لناٗ خؽاخ انعاصل انعُصااسٚخ             اانً زهلاخ 

 :قسٚخ انًدٚخ ألزاظٙ ٛخاإلظسائٛهانًًضهخ ثجُبء عداز انعصل انعُصس٘ا ٔقًٛب ٚهٙ رلصٛم نهًصبدزاد 

 

دًَٔااب يااٍ أزاظااٙ قسٚااخ انًدٚااخ يااٍ أعاام لقبيااخ    186انلهعااؽُٛٛخ يااب يعاابؽزّ  نألزاظااٙةاابدزد لظااسائٛم خااالل ظاإُاد اؽزالنٓااب  

ٚقؽاٍ ْارِ انًعازٕؼُخ انٛإو أكضاس ياٍ       ٔ يعزٕؼُخ "ْشًَٕبئٛى" اإلظسائٛهٛخ ٔانزٙ ٚقع انغصء األكجاس يُٓاب عهاٗ أزاظاٙ قسٚاخ َعهاٍٛا      

 (.11اَ س انغدٔل زقى ) ؼٍ لظسائٛهٙيعزٕ 2500
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 انًمبيخ ػهٗ أساظٙ لشٚخ انًذٚخ اإلعشائٛهٛخ: انًغزٕؼُبد 11عذٔل سلى                 

فٙ  انمبؼٍُٛ انًغزٕؼٍُٛػذد 

 انًغزٕؼُخ

انًغبحخ انًصبدسح يٍ 

 انًذٚخأساظٙ لشٚخ 

عُخ 

 اعى انًغزٕؼُخ انزأعٛظ

 ْب ًَٕبئٛى 1985 186 2588

 انًغًٕع  186 1588

 1111أسٚظ  -َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ انًصذس: لبػذح ثٛبَبد ٔحذح 

 

 

كرن   ٓدد قسٚخ انًدٚخ االظزٛالء عهٗ أزاظٛٓب ثابنقٕح ياٍ قجام انًعازٕؼٍُٛ اإلظاسائٛهٍٛٛ نتاسض لقبياخ انجايزح االظازٛؽبَٛخ " اًبل           

أٌ يعاازٕؼُخ  لنااٗ اإل اابزحزاظااٙ انلهعااؽُٛٛخ. ٔرغاادز ْب اإًَبئٛى" ٔذناا  ثٓااد  رٕظااعخ انًعاازٕؼُخ ٔانعااٛؽسح عهااٗ انًصٚااد يااٍ األ  

ٗ  لظاسائٛم ْشًَٕبئٛى ٔيب ٚؾٛػ ثٓب يٍ ثيز اظزٛؽبَٛخ ْٙ عصء يٍ رغًع يٕدٚعٍٛ عٛهٛذ )كسٚبد ظٛلس( االظزٛؽبَٙ انار٘ رعاعٗ     لنا

ركضٛ  ٔ از انعصل انعُصس٘قٙ انعلخ انتسثٛخ )ثًب قٙ ذن  انقدض انشسقٛخ( ظًٍ انعٛؽسح اإلظسائٛهٛخ يٍ خالل ثُبء عداالؽزلبؾ ثّ 

 .دٔنخ لظسائٛهٛخ ذاد أرهجٛخ ٕٚٓدٚخ انؾلبؾ عهٗ ٔعٕدٔ نزسظٛ  انؾدٔد اإلظسائٛهٛخ كبداِانجُبء االظزٛؽبَٙ قٛٓب 

 

يٕقع اظزٛؽبَٙ قٙ انعلخ انتسثٛخ ٔانزٙ ثبرذ رعس  قًٛب ثعاد   232قبيذ لظسائٛم ثجُبء  اخالل انعقدٍٚ انًبظٍٛٛاَّ  ٔانغدٚس ثبنركس

َٕٖ نًعزٕؼُبد عدٚدح عبدح يب رجدأ ثإقبيخ كسقبَبد يزُقهاخ عهاٗ انًٕقاع انار٘ ٚازى االظازٛالء عهٛاّ        يز االظزٛؽبَٛخ ْٔٙ عجبزح عٍ ثبنج

يُٓااب. ٔانغاادٚس ثبنااركس أٌ ٔثاابء انجاايز   أيٛاابلرزلااسع انجاايز االظاازٛؽبَٛخ يااٍ انًعاازٕؼُخ األو ٔعهااٗ ثعااد عاادح   ٔ يااٍ قجاام انًعاازٕؼٍُٛ. 

خ كبٌ ثداٚزّ دعٕح"  بزَٔٛخ" نهًعزٕؼٍُٛ انٕٛٓد نالظزٛالء عهٗ يٕاقع انزالل ٔانًسرلعابد انلهعاؽُٛٛخ نهؾٛهٕناخ    االظزٛؽبَٛخ اإلظسائٛهٛ

 دٌٔ رعهًٛٓب نهلهعؽٍُٛٛٛ الؽقب قٙ لؼبز رعٕٚخ يعزقجهٛخ ثٍٛ انغبَجٍٛ. ٔزرى أٌ انؾكٕيبد اإلظسائٛهٛخ انًزعبقجخ نى رًُؼ ره  ان ابْسح 

ٔعهٗ ٔعّ انزؾدٚد ثعاد   اد قبيذ ثبنسرى يٍ ذن  ثزٕقٛس رؽبء ايُٙ نٓب ٔنٕععزٙ نٕعٕدْب ٔاظزًسازْبقق اأ٘ رؽبء قبََٕٙ ثبن بْس

ؽٍٛ رٕنٗ أزٚٛم  بزٌٔ شيبو انؾكى ٔأؼهق انعُبٌ نٓرِ انجيز, األيس انر٘ أدٖ لنٗ ازرلبع يهؾٕؾ قٙ عدد ره  انجيز قاٙ   2001انعبو 

أٚعب عهٗ يعبعدح ْيالء انًعزٕؼٍُٛ اإلظسائٛهٍٛٛ قٙ االَزقابل ٔاالظازقساز قاٙ رها      انًُبؼق انلهعؽُٛٛخ. كًب دأة انغٛش اإلظسائٛهٙ 

 انًٕاقع ثم ٔربيٍٛ انؾًبٚخ نٓى ٔيدْى ثبنجُٛخ انزؾزٛخ األظبظٛخ نعًبٌ ثقبئٓى قٛٓب.

 

 عذاس انؼضل انؼُصش٘ اإلعشائٛهٙ:يخؽػ ٔ لشٚخ انًذٚخ

س٘ انر٘ رى َشسِ عهٗ انصلؾخ االنكزسَٔٛخ نٕشازح اندقبع اإلظاسائٛهٛخ قاٙ   يب ٔزد ثبنزعدٚم األخٛس نً ؽػ عداز انعصل انعُص ثؾعت

رجٍٛ أٌ عداز انعصل انعُصس٘ انًقبو ؽبنٛب عهٗ أزاظٙ قسٚخ انًدٚخ قٙ انغٓخ انتسثٛخ ًٚزد  ا2007انضالصٍٛ يٍ  ٓس َٛعبٌ يٍ انعبو 

ٔانزٙ رشكم  اأٌ انًُؽقخ انًعصٔنخ يٍ أزاظٙ انقسٚخدًَٔب يُٓبا ؽٛش  1,429كى عهٗ أزاظٙ انقسٚخ ٔٚعصل يب يعبؽزّ  2.6ثؽٕل 

راى ظآًب لناٗ رغًاع "يإدٚعٍٛ عٛهٛاذ" االظازٛؽبَٙ انًقابو عُإة قسٚاخ انًدٚاخ قاٙ              ايعزٕؼُخ "ْب إًَبئٛى" اإلظاسائٛهٛخ عاصء يُٓاب    

خ. ٔرشاًم األزاظاٙ   يُؽقخ رسة يؾبق خ زاو اهلل ٔانجٛسح عهٗ ؽدٔد ان اػ األخعاس ْٔارا انزغًاع ٚعاى صًابَٙ يعازٕؼُبد لظاسائٛهٛ        

 (.12اَ س انغدٔل زقى ) انًعصٔنخ ثلعم انغداز انتبثبد ٔانًُبؼق انًلزٕؽخ ٔانًعزٕؼُبد اإلظسائٛهٛخ ٔرٛسْب

 يحبفظخ ساو اهلل ٔانجٛشح –: رصُٛف األساظٙ انًؼضٔنخ غشة عذاس انؼضل انؼُصش٘ انًخؽػ فٙ لشٚخ انًذٚخ 11عذٔل سلى   

 انؼذد ٙرصُٛف األساظ انًغبحخ )ثبنذَٔى(

 1 ربثبد 925

 2 يُبؼق يلزٕؽخ 249

 3 يعزٕؼُخ لظسائٛهٛخ 186

 4 يُؽقخ انغداز 42

 5 أزاظٙ شزاعٛخ 27

 انًغًٕع 1,419

 1111أسٚظ  -َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ انًصذس: لبػذح ثٛبَبد ٔحذح 
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 ثؼط األٔايش انؼغكشٚخ اإلعشائٛهٛخ انصبدسح فٙ لشٚخ انًذٚخ
 

إلظسائٛهٛخ ثإةداز ظهعهخ يٍ األٔايس انععكسٚخ ثٓد  يصبدزح األزاظٙ قٙ قسٚاخ انًدٚاخ. قًٛاب ٚهاٙ عاسض ناجعط       قبيذ انعهؽبد ا

 األٔايس: 

 

ٔٚصبدز  2003/د: ةدز ثزبزٚ  انؾبد٘ ٔانضالصٍٛ يٍ  ٓس كبٌَٕ أٔل يٍ انعبو 113/03األيس انععكس٘ اإلظسائٛهٙ زقى  -1

 َٔعهٍٛ ألرساض ععكسٚخ. دَٔى يٍ أزاظٙ قسٚزٙ انًدٚخ 265.7يب يعبؽزّ 

ٔٚصبدز  2003/د: ةدز ثزبزٚ  انؾبد٘ ٔانضالصٍٛ يٍ  ٓس كبٌَٕ أٔل يٍ انعبو 114/03األيس انععكس٘ اإلظسائٛهٙ زقى  -2

 دَٔى يٍ أزاظٙ قسٚزٙ انًدٚخ َٔعهٍٛ نتسض ثُبء عداز انعصل انعُصس٘. 590يب يعبؽزّ 

ٔرعدٚم ؽدٔد(: ةدز ثزابزٚ  انضبناش ٔانعشاسٍٚ ياٍ  آس كابٌَٕ       /د )رًدٚد ظسٚبٌ 42/07األيس انععكس٘ اإلظسائٛهٙ زقى  -3

 دَٔى يٍ أزاظٙ قسٚخ انًدٚخ نتسض ثُبء عداز انعصل انعُصس٘. 64.8ٔٚصبدز يب يعبؽزّ  2011انضبَٙ يٍ انعبو 

 

 

 

 انًذٚخ لشٚخانخؽػ ٔانًشبسٚغ انزؽٕٚشٚخ انًُفزح ٔانًمزشحخ فٙ 
 

 انًشبسٚغ انًُفزح

 

)اَ اس انغادٔل زقاى     (2011ا انًدٚاخ )يغهاط قاسٔ٘    انًبظاٛخ ان ًعاخ ظإُاد   ًشابزٚع خاالل   ان ثعاط ثزُلٛار   انًدٚخقسٔ٘ يغهط  قبو

13 .) 

 انًبظٛخ عُٕاد خًغخ خالل انًذٚخ لشٔ٘ يغهظ َفزْب انزٙ انًشبسٚغ: 11عذٔل 

 انغٓخ انًًٕنخ انغُخ انُٕع انًششٔع عىا

 خٔشازح انًبنٛ 2009 ثُٛخ رؾزٛخ رعجٛد  ٕازع داخهٛخيشسٔع 

 ٔشازح انًبنٛخ 2009 ثُٛخ رؾزٛخ رٕةٛم انجٕٛد ثشجكخ انًٛبِ ٔٔظع عداداد عدٚدحيشسٔع 

 USAID 2005 رعهًٛٙ رس  ةلٛخأزثعخ ثُبء يشسٔع 

 UNDP 2004 ثُٛخ رؾزٛخ رغدٚد  جكخ انًٛبِ انداخهٛخلَشبء خػ زئٛعٙ نهًٛبِ ٔيشسٔع 

 2011قسٔ٘ انًدٚخا يغهط  انًصذس:

 

 

 حخ انًشبسٚغ انًمزش
 

لنٗ رُلٛر عدح يشبزٚع خالل األعإاو انقبدياخا    آَبٔظكب قسٚخٔثبنزعبٌٔ يع ييظعبد انًغزًع انًدَٙ قٙ ان انًدٚخ قسٔ٘يغهط زؽهع ٚ

يعٓاد   قابو ثزُلٛارْب  ٔانزاٙ   قسٚاخ رؽٕٚس أقكبز ْرِ انًشبزٚع خالل ٔز خ عًام انزقٛاٛى انعاسٚع ثبنًشابزكخ انزاٙ راى عقادْب قاٙ ان         ؽٛش رى

 )أزٚظ(. ٔقًٛب ٚهٙ ْرِ انًشبزٚع يسرجخ ؽعت األٔنٕٚخ يٍ ٔعٓخ َ س انًشبزكٍٛ قٙ انٕز خ: زاو اهلل -جٛقٛخاألثؾبس انزؽ

 

 . ق ٔرؤْٛم ؼسق شزاعٛخانؾبعخ لنٗ  .1

 .ثُبء ثٕٛد ثالظزٛكٛخ شزاعٛخانؾبعخ لنٗ  .2

 .ٔانزؽٕٚس ٔيؾٕ األيٛخ خعًم يشبزٚع َعٕٚخ ٔرًُٕٚخ كبن ٛبؼانؾبعخ لنٗ  .3

 .يٍ انغدازانقسٚجخ بط ٔرشٛٛ  نألزاظٙ عًم ظٛانؾبعخ لنٗ  .4

 انؾبعخ لنٗ ؽلس آثبز يُصنٛخ ٔآثبز شزاعٛخ. .5

 .ظٙ انقسٚجخ يٍ انغدازااظزصالػ األزانؾبعخ لنٗ  .6

 .انساثػ ثٍٛ انًدٚخ َٔعهٍٛ انؾبعخ لنٗ رٕظٛع انشبزع انسئٛعٙ .7

 .رعجٛد يب رجقٗ يٍ انشٕازع انداخهٛخ نهقسٚخانؾبعخ لنٗ  .8

 عٛخ يٍ أعم قصم اإلَبس عٍ انركٕز.ًَٕذ ثُبء يدزظخانؾبعخ لنٗ  .9

 .لَبزح انشٕازع انداخهٛخ قٙ انقسٚخانؾبعخ لنٗ  .10
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 مشٚخاألٔنٕٚبد ٔاالحزٛبعبد انزؽٕٚشٚخ نه
  

يٍ ٔعٓاخ   قسٚخا األٔنٕٚبد ٔاالؽزٛبعبد انزؽٕٚسٚخ نه14يٍ َقص كجٛس قٙ انجُٛخ انزؾزٛخ ٔان ديبرٛخ. ٔٚجٍٛ انغدٔل زقى  قسٚخرعبَٙ ان

 .انقسٔ٘هط ًغَ س ان

 

 انًذٚخ لشٚخ فٙ انزؽٕٚشٚخ ٔاالحزٛبعبد األٔنٕٚبد: 14عذٔل 

 انمؽبع انشلى
ثحبعخ 

 يبعخ
 ثحبعخ

نٛغذ 

 أٔنٕٚخ
 يالحظبد

 احزٛبعبد انجُٛخ انزحزٛخ

 كى 9^   *   قا أٔ رعجٛد ؼسق 1

  *   لةالػ/ رسيٛى  جكخ انًٛبِ انًٕعٕدح 2

  *   ق عدٚدحرٕظٛع  جكخ انًٛبِ انقدًٚخ نزتؽٛخ يُبؼ 3

  *   رسكٛت  جكخ يٛبِ عدٚدح 4

  *   رسيٛى/ لعبدح رؤْٛم ُٚبثٛع أٔ آثبز عٕقٛخ 5

يزس يكعت 200   * ثُبء خصاٌ يٛبِ 6
 

 كى  5   * رسكٛت  جكخ ةس  ةؾٙ 7

  *   رسكٛت  جكخ كٓسثبء عدٚدح 8

 ؽبٔٚبد 10  *  ؽبٔٚبد نغًع انُلبٚبد انصهجخ 9

  *   ٚبد انصهجخنغًع انُلبظٛبزاد  10

   *  يكت ةؾٙ نهُلبٚبد انصهجخ 11

 االحزٛبعبد انصحٛخ

 يسكص ةؾٙ  *  ثُبء يساكص/ عٛبداد ةؾٛخ عدٚدح 1

  *   لعبدح رؤْٛم/ رسيٛى يساكص/ عٛبداد ةؾٛخ يٕعٕدح 2

  *   انًٕعٕدح ساء رغٓٛصاد ؼجٛخ نهًساكص أٔ انعٛبداد  3

 االحزٛبعبد انزؼهًٛٛخ

 ٔانضبَٕٚخظبظٛخ األانًسؽهخ    * ض عدٚدحثُبء يداز 1

  *   لعبدح رؤْٛم يدازض يٕعٕدح 2

  *   رغٓٛصاد رعهًٛٛخ 3

 االحزٛبعبد انضساػٛخ

 دَٔى 200  *  اظزصالػ أزاض شزاعٛخ 1

 ثئسا 20  *  لَشبء آثبز عًع يٛبِ 2

  *   ثُبء ؽ بئس/ ثسكعبد يٕا ٙ 3

   *  خديبد ثٛؽسٚخ 4

 ؼٍ ظُٕٚب 500   * نهًب ٛخأعال  ٔرجٍ  5

  *   لَشبء ثٕٛد ثالظزٛكٛخ 6

  *   لعبدح رؤْٛم ثٕٛد ثالظزٛكٛخ 7

    * قهؾّثرٔز  8

    * َجبربد ٔيٕاد شزاعٛخ 9

 .ؼسق شزاعٛخ كى 6كى ؼسق زئٛعخا ٔ 3^ 

  .2011قسٔ٘ انًدٚخا يغهط انًصذس: 
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 انًشاعغ
 

 ( ُٙٛ2009انغٓبش انًسكص٘ نإلؽصبء انلهعؽ) قهعؽٍٛ. -زاو اهلل. 2007ا انزعداد انعبو نهعكبٌ ٔانًعبكٍ ٔانًُشآدا 

 ( ا 2009ظهؽخ انًٛبِ انلهعؽُٛٛخ) زاو اهلل. قهعؽ2008ٍٛرصٔٚد ٔاظزٓال  انًٛبِ قٙ انعلخ انتسثٛخ عبو . 

  2011ا انًدٚخ قسٔ٘يغهط. 

 انًعهٕيبد انغتساقٛخ ٔاالظزشعبز عٍ ثعد. ثٛذ . قبعدح ثٛبَبد ٔؽدح َ ى 2012)أزٚظ(ا  زاو اهلل -يعٓد األثؾبس انزؽجٛقٛخ
 قهعؽٍٛ. -نؾى

 ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتساقٛخ ٔاالظزشعبز عٍ ثعد. رؾهٛم اظز دايبد 2012)أزٚظ(ا  زاو اهلل -يعٓد األثؾبس انزؽجٛقٛخ .
 قهعؽٍٛ. -ثدقخ عبنٛخ َص  يزس. ثٛذ نؾى  - 2010األزاظٙ نعُخ 

 قهعؽٍٛ.  -ثٛذ نؾى. قعى أثؾبس انًٛبِ ٔانجٛئخ(ا قبعدح ثٛبَبد 2012)أزٚظ( ) زاو اهلل –يعٓد األثؾبس انزؽجٛقٛخ 

  ا قبعدح ثٛبَبد انًدازض زاو اهلليؾبق خ  -. ثٛبَبد يدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانزعهٛى 2011ٔشازح انزسثٛخ ٔانزعهٛى انعبنٙا
 قهعؽٍٛ.  -زاو اهلل(. 2010/2011)

 ( ٔشازح انصزاعخ انلهعؽُٛٛخMOA ا)قهعؽٍٛ. -(. زاو اهلل2008/2009بد يدٚسٚخ شزاعخ يؾبق خ زاو اهلل ). ثٛب2009َ 
 

 


