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انًستخهص.
0

ذعددم هكز ددر زيك اٗددح زيعددؽ٘ح ز ّي٘ددح هددي زيوإالدداخ زيعددؽ٘ح زيِاهددح وددٖ زيومٌٗددح يد ز ذٌدداّ
زيثؽددس هكز ددر زيك اٗددح زيعددؽ٘ح ز ّي٘ددح وددٖ همٌٗددح زيمْٗزً٘ددح لخام هددي خا دداخ زي ددمهاخ
زيعؽ٘ح وٖ زيومٌٗح يغكغ درزاح ّز عِا هدي ظِدح أ دمزدُا ّ دمد ْزدرُدا ّهدمٓ ذْعٗعِدا
زيوكدداًٖ تؽلددة ز ؼ٘دداا زيلددكٌ٘ح وؽد ع ددي هلارًددح هرغ٘ددكزخ زيوكز ددر زيعددؽ٘ح هد زيؽعددن
زيلكاًٖ يلومٌٗح.
ّ م ز رومخ زيمرزاح لٔ زيث٘اًاخ زيورْزوكج لٔ دزئكج ظدؽح هؽاوةدح زيمْٗزً٘دح ّ د ي
زال روداد لددٔ زيمرزادح زيو٘مزً٘ددح هدي د
ّأ ددكٓ اظددح تايلددكاى وؽ د

زادروارذٖ زالاددرث٘اى زي اظدح تددايوكز ر زيعددؽ٘ح

ددي زيولاتلددح زيص عدد٘ح ّزيوعددادر زيوكرث٘ددح ّ ددم ظددااخ

زيمرزاددح توثؽصدد٘ي ذؽددوي ز ّ زيرْعٗد زيعغكزوددٖ يوكز ددر زيك اٗددح زيعددؽ٘ح ز ّي٘ددح ّّز د
ؼايِددا وددٖ همٌٗددح زيمْٗزً٘ددح تٌ٘وددا ًددا ا زيوثؽددس زيصدداًٖ زيكفددااج زيْف٘ف٘ددح يوكز ددر زيك اٗددح
زيعؽ٘ح وٖ زيومٌٗح.

انًمذيح:
ذعم زي مهاخ زيعؽ٘ح هي زي مهاخ زيؽكّرٗح ّز ااا٘ح ودٖ زيومٌٗدح ئذ ئى يِد ٍ زي مهدح
آشارُددا زالظروا ٘ددح لددٔ اددكاى زيومٌٗددح ّئى ذددْوك هصدده ُ د ٍ زي مهددح ٗعكددم هلددرْٓ زيومٌٗددح
ّهعروعِا ّ م عزدخ أُو٘رِا ه زعدٗاد زيرخدْر زيعدٌا ٖ ّهدا رزولدَ هدي زًعكااداخ ًفلد٘ح
()1

ّظددؽ٘ح لددٔ زيوددْزؾٌ٘ي

ي د ز ذٌدداّ زيثاؼددس هكز ددر زيك اٗددح زيعددؽ٘ح ز ّي٘ددح وددٖ همٌٗددح

زيمْٗزً٘ددح هددي تدد٘ي زيوإالدداخ زيعددؽ٘ح ز

ددكٓ يلْ ددْع لددٔ فددااج زيرْعٗ د زيوكدداًٖ يِددا

ّ فااذِا زيْف٘ف٘ح.

حذود انثحث:
ذروصدده زيؽددمّد زيوكاً٘ددح يلثؽددس تومٌٗددح زيمْٗزً٘ددح زيْز عددح لددٔ دزئددكج ددكغ ()ْ31 55
شواالع ّ ؿ ؾْ ( )ْ44 55شك ا ع أها زيؽمّد زيلخا ٘ح يلثؽس ولدم ز رعدكخ لدٔ هكز در
زيك اٗددح زيعددؽ٘ح ز ّي٘ددح وددٖ همٌٗددح زيمْٗزً٘ددح ّؼددوي أؼ٘ائِددا زيلددكٌ٘ح أهددا زيؽدمّد زيرهاً٘ددح
يلثؽس ولم ذوصلد تعام 2002م ولؿ.

يشكهح انثحث:

1

هدا ُددْ ّز د زيرْعٗد زيعغكزوددٖ ّهددمٓ فااذدَ يوكز ددر زيك اٗددح زيعدؽ٘ح ز ّي٘ددح وددٖ همٌٗددح
زيمْٗزً٘ددح ُّدده ذؽلددة فددااج ّف٘ف٘ددح هددي ظِددح أ ددمزدُا إٔ ددمد زيوكز ددر زيعددؽ٘ح ّ دمد
ْزدرُا ّزي مهاخ زيورْزوكج لِ٘ا.

فرضَح انثحث:
زًخ ا هي زيوصكلح ٗفركغ زيثؽس وكؼ٘ر٘ي ُوا:
 -1ئى ئ مزد هكز ر زيك اٗح زيعؽ٘ح ز ّي٘ح ل٘لح ظمز ّال ذٌلعن هد أ دمزد زيلدكاى ودا أًِدا
ال ذرْعم تعْرج اديح تؽلة ز ؼ٘اا زيلكٌ٘ح ّ صاورِا زيلكٌ٘ح.
 -2ئى هكز ر زيك اٗح زيعؽ٘ح ز ّي٘ح وٖ همٌٗح زيمْٗزً٘ح ذعاًٖ هي ًلدط ودٖ دمهاذِا ّ دمد
ْزدرُا هوا زًعكم ذي

لٔ فااذِا زيْف٘ف٘ح.

أهًَح انثحث:
ذٌث أُو٘ح زيثؽس هي ْى زيعؽح ذاض لٔ رؤؤس ز ظدؽاا ال ٗعكوِدا ئال زيوكؼدٔ ي ز
ذعم أٗح مهح ظؽ٘ح هِوح يإلًلاى الى زيوثمأ ٗلدْ زيعلده زيلدل٘ن ودٖ زيعلدن زيلدل٘ن ّهدي شدن
واى ا هح زيعله ذٌواع تاًراظِا زيع٘م ّهي زيْزظة أى ذرْئ زيعِداخ زيولدإّيح ده زالُرودام
تايلخام زيعؽٖ وٖ اث٘ه ذٌو٘رَ ّزالرذلاا تَ ئئ هلرْٓ ٗؽلة زيغاٗح هي ّظْدٍ.
يصطهحاخ خاصح تانرعاٍح انصحَح األونَح :
 -1هكز ددر زيك اٗددح زيعددؽ٘ح ز ّي٘ددح ُّٖ:هإالدداخ ٗددرن وِ٘ددا ذلددمٗن ددمهاخ ر اٗددح زيْي٘ددم
ّزيخفه ّأالم ّ مهاخ زيرؽع٘ي ّزإلرّزا زيفوْٕ ّ مهاخ زيعؽح زيومرا٘ح وؽ

دي

هِام ذرعلة توكز ثح ه٘اٍ زيصكب ّزيك اتح زيعدؽ٘ح ّزيرؽدكٕ ّزيكظدم زيْتدائٖ ّزي دمهاخ
زيع ظ٘ح ّزإلاعاع زيفْرٕ ّزيرلع٘ه ّزإلؼعاا زيخثٖ(.)2
 -2زيك اٗددح زيعدددؽ٘حُّ :دددٖ زيولدددرْٓ ز ّ الذعددا ز ودددكزد ّز ادددك ّزيوعروددد تايٌةدددام
زيعؽٖ زيْؾٌٖ وا أًِا ذعكم زيةكّع زال رعادٗح ّزي عائط زالظروا ٘دح ّزيصلاو٘دح
ّزيل٘اا٘ح يلثلم وؽ
ّذلمم ذثعا ي ي

ي ًِْا ذرعمٓ يوعايعح زيوصا ه زيعؽ٘ح زيكئ٘لح وٖ زيوعرود

مهاخ يرؽل٘ي زيعؽح ّ مهاخ ّ ائ٘ح ّ

ظ٘ح ذأُ٘ل٘دح( .)3ودا ذعكوِدا

هٌةوح زيعدؽح زيعايو٘دح تأًِدا زيك اٗدح ز اااد٘ح زيوراؼدح ّزيوردْوكج يكده ز ودكزد ّز ادك

2

دز ددده زيوعروددد ُّٖ ظدددرا ال ٗرعدددرا هدددي زيٌةدددام زيعدددؽٖ ّزيرٌو٘دددح زيعدددؽ٘ح زيصددداهلح
يلوعرو (.)4

 -3ذّٕ زيوِي زيخث٘حّ:ذصوه ز ؾثاا ّأؾثاا ز اٌاى ّزيع٘اديح.
 -4ذّٕ زيوِددي زيعددؽ٘حُ :ددن زيكددادر زيْاددخٖ وددٖ زيلخددام زيعددؽٖ ّٗصددوه هعوْ ددح هددي

زيووكؼ٘ي ّزيوعاًّ٘ي زيعؽ٘٘ي ّهلا مٕ زيو رثك ّزيصعا ٘٘ي.
انًثحث األول-:انتوزٍع انجغرافيٌ نًرازيس انرعاٍيح نصيحَح األونَيح وواليع حانايا
فٌ يذٍُح انذٍواََح:
أوال-:انتوزٍع انجغرافٌ نًرازس انرعاٍح انصحَح األونَح لٌ يذٍُح انذٍواََح.
ئى هعكوح هلدرْٓ زيكفدااج زيْف٘ف٘دح يوكز در زيك اٗدح زيعدؽ٘ح ز ّي٘دح ودٖ همٌٗدح زيمْٗزً٘دح
ذدكذثؿ توعكودح ّز د زيرْعٗد زيوكداًٖ يِد ٍ زيوكز در تؽلدة ز ؼ٘داا زيلدكٌ٘ح ّهعكودح زيؽعددن
زيلددكاًٖ يكددده ؼددٖ ادددكٌٖ ئذ ٌٗثغددٖ ز روددداد أًودداؾ ذْعٗع٘دددح يلوكز ددر زيعدددؽ٘ح ذرٌاادددة
ّ عْظدد٘ح دده ؼددٖ اددكٌٖ هددي ًاؼ٘ددح ذْعٗ د زيلددكاى ّ صدداورِن ّ فددااج زيخددك

ّّاددائه

زيٌله ّهي زظه ذؽل٘ة ُ ز زيِمع ٗعة ذْا٘ زيْؼمزخ زيعؽ٘ح زيلائوح ّئ اهح زيعمٗم هٌِدا
هوا ٌٗثغٖ ه ؼةح أهك ذْو٘ك زيولاؼاخ زيكاو٘ح هي ز رزؼٖ يِ ز زالارعوا (ٌُّ .)5ا اد٘رن
زيرخك ئئ هعداٗ٘ك هرعدمدج لدٔ ّودة هثاؼدس زيثؽدس يرْؼد٘ػ هدمٓ فدااج زيرْعٗد يوكز در
زيك اٗح زيعؽ٘ح.
زيعددمّ ر ددن (ٗ )1رثدد٘ي يٌددا أى اددكاى همٌٗددح

 -1هعم (ًلددوح/هك ر ظددؽٖ)ّ:هددي د

زيمْٗزً٘ح تلغ مدُن (ً)212512لوح يلٌح 2002مّ .تلغ دمد هكز در زيك اٗدح زيعدؽ٘ح
ز ّي٘ح وٖ زيومٌٗح ( )12هك رز ظؽ٘ا هْع دح لدٔ( )11ؼ٘دا ادكٌٌ٘ا هدي أؼ٘داا زيومٌٗدح
زيثايغ مدُا ( )21ؼ٘ا اكٌ٘ا كٗخح ر ن ( ُّ )1ز ٗص٘ك ئئ أى ٌُدا ()12ؼ٘دا ادكٌ٘ا
ذ لْ هي هكز ر زيك اٗح زيعدؽ٘ح ز ّي٘دح ُّدٖ ذصدكه هدا ًلدثرَ ( )%60 2هدي هعودْم
أؼ٘دداا زيومٌٗ دح ّٗعددْد ذي د ئيددٔ ددمم هكز دداج ؼعدن زيلددكاى وددٖ ذْعٗد هكز ددر زيك اٗددح
()6

زيعؽ٘ح وٖ همٌٗح زيمْٗزً٘ح ُّ ز ها الؼةٌداٍ ودٖ زيمرزادح زيو٘مزً٘دح ئذ أظداب ()%42

3

هددي ؼعددن زيعٌ٘ دح زيومرّاددح هددي اددكاى زيومٌٗددح تعددمم ّظددْد هكز ددر ظددؽ٘ح وددٖ هٌدداؾة
اكٌاُن .وا الؼةٌا أى هعم ًلوح/هك ر ظؽٖ تلغ (ً )23555لوح /هك ر ظؽٖ أها
مد زيلكاى زيو مّه٘ي توكز ر ظؽ٘ح وٖ زيومٌٗدح تلدغ (ً )161255لدوح.و٘وا تلغدد هلداؼح
هكز ددر زيك اٗددح زيعددؽ٘ح ز ّي٘ددح وددٖ همٌٗددح زيمْٗزً٘ددح(15216مُّ )2ددٖ ذصددكه هددا ًلددثرَ
( )%0005هي هلاؼح زيومٌٗح زيثايغح(35500000م.)2()2
أها و٘وا ٗ ط مد زيعاهل٘ي وٖ هكز ر زيك اٗدح زيعدؽ٘ح ز ّي٘دح ودأى زيعدمّ ر دن ()1
ٗث٘ي يٌا أى ز ؾثاا ز

عائ٘٘ي ّزيووارا٘ي (ؾة ام) تلغ دمدُن ( )52ؾث٘ثدا تؽلدة

زيوكز ددر زيعددؽ٘ح وددٖ همٌٗددح زيمْٗزً٘ددح ُّددن ٗصددكلْى ًلددثح( )%25هددي هعوددْم ز ؾثدداا
زيعاهل٘ي وٖ ظو٘ زيوإالاخ زيعؽ٘ح وٖ زيومٌٗح يلٌح 2002م ودا ً ؼده ٌُدا ذثاٌٗدا ع
وٖ أ مزد ز ؾثاا تؽلدة زيوكز در زيعدؽ٘ح وايوك ر زيعدؽٖ ودٖ ؼدٖ زيلدكزٕ هدص تلدغ
مد ز ؾثاا وَ٘( )5أؾثاا ُّْ هي أ مم أؼ٘اا زيومٌٗح ّ ل٘ه زيلكاى وٖ زيْ د ًفلدَ ودٖ
ؼ٘ي أى مد ز ؾثاا وٖ زيوك ر زيعؽٖ وٖ زيؽٖ زيصلاوٖ تلغ ؾث٘ثا ّزؼمز ولؿ.

جذول رلى( )1انتوزٍع انجغرافٌ نًرازس انرعاٍح انصحَح األونَح ويتغَراتاا فٌ يذٍُح
انذٍواََح نسُح 2002و.

4

اسيييى انحيييٌ
انسكٌُ

عيييييييييييييييييييذد
انسكاٌ

%

عييذد يرازييس
انصحَح

انًجًوع

%

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

11
2
11
5
5
10
2
4
12
5
1

14
10
14
6
6
13
4
5
15
6
2

انصَادنح

15
12
3
2
6
3
3
2
1،1
1،3
3،0
5
2
5

طيييييييية طيييييييية
أسُاٌ
عاو
4
2
3
5
3
2
1
4
1
4
2
2
2
5
1
3
3
4
2
3
1

-

عييييييذد روً
انًاييييييييييييييٍ
انصحَح

خ

عذد األطثاء

24
23
42
63
22
42
44
25
64
26
12

42024
انصذر
1
44345
انوحذج
2
2222
انفراخ
3
20444
اإلياو انصادق
4
اإلسكاٌ انصُاعٌ 16464
5
4341
انحكَى
6
4361
انجسائر
2
5141
انجذٍذج
2
3364
انسراً
4
3424
اإلسكاٌ انمذٍى
10
1040
انثمافٌ
11
15622
انعروتح
12
24412
انُاضح
13
انجًاييييييييييييييييييييورً 14245
14
انشرلٌ
4
انجًاورً انغرتٌ 11544
15
4
10410
انعصرً
16
2
5420
انجًعَح
12
2
5344
 14ريضاٌ
12
2
5334
انتأيَى انثاََح
14
1،3
3232
انسوق
20
1
3420
انسكك
21
1
3242
انضثاط
22
1
3113
انفاضهَح
23
1
3121
صوب انشايَح
24
1
2263
انتأيَى األوني
25
1
2522
انًعهًٍَ
26
0،5
انوحذج انًَكاََكَح 1420
22
0,5
1666
اإلياو
22
623
- 100
24
22
52
12 100 222512
22
انًجًوع
322
42
161
23 132
تمَييييييييييييييييييح -
انًؤسسيياخ
انصحَح
1060
42
240
45 145
- 222512
يجًييييييييوع -
انًذٍُح
انًصييذر :عًييم انثاحييث تاالعتًيياد عهييي -1 :وزارج انصييحح ،يذٍرٍييح يحاف ييح انذٍواََييح َمسييى انتخطييَظ واإلحصيياء انصييحٌ،تَاَاخ رَيير
يُشييييييورج2002،و  -2 .وزارج انتخطَظ،انجايييييياز انًرزييييييسً نإلحصيييييياءَ،تائج انتعييييييذاد انعيييييياو نهسييييييكاٌ نعييييييايٌ
1422و1442و،تَاَاخ رَر يُشورج.جذول رلى ()20وجذول رلى(. )22
P1=po(r+1)n
 ..وتى إٍجاد عذد انسكاٌ نسُح 2002و تانًعادنح انتانَح:
حَث إٌ:
= P1انتعذاد انالحك =Po ،انتعذاد انساتك =R ،يعذل انًُيو انسيُوً =N ،عيذد انسيُواخ
تٍَ انتعذادٍٍ
يصذر انًعادنحu.n.demographic yaer book,1984,36th issue ,newyourk,1988,p62.-:
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%

11
11
2
4
12
6
2
12
10
13
2

100
-

أها ي مد أؾثاا ز اٌاى ودٖ زيوكز در زيعدؽ٘ح ودٖ زيومٌٗدح ولدم تلدغ دمدُن ( )22ؾث٘ثدا
ُّددن ٗصددكلْى هددا ًلددثرَ ( )%45هددي هعوددْ ِن وددٖ ظو٘د زيوإالدداخ زيعددؽ٘ح وددٖ زيومٌٗددح
ّزيثايغ مدُن( )45ؾث٘ثا .
ّتعددْرج اهددح ودداى ددمد ذّٕ زيوِددي زيخث٘ددح (ؾددة ددام ؾددة أاددٌاى) زيعدداهلْى وددٖ
زيوكز ر زيعؽ٘ح وٖ زيومٌٗح تلغ مدُن ( )25ؾث٘ثا إٔ ها ًلثرَ( )%33هي هعوْم ز ؾثداا
زيعاهلْى وٖ ظو٘ زيوإالداخ زيعدؽ٘ح ودٖ زيومٌٗدح ّزيثدايغ ( )240ؾث٘ثدا ّ دم ذثداٗي ذْعٗد
ز ؾثاا ت٘ي أؼ٘اا زيومٌٗح هي ظِح زيٌلة ولم ادعلد أ

ُدا ودٖ ؼدٖ زيعدمر ّؼدٖ زيفدكزخ

ّزيثايعح ( )%14يكه هٌِوا هي هعوْم ز ؾثاا وٖ زيومٌٗدح تٌ٘ودا ادعلد أدًدٔ زيٌلدة ودٖ
زيؽٖ زيصلاوٖ ّزيثايغح(.)%2
ّتايٌةك ئئ ظمّ ر ن ( )1هكج أ كٓ ً ؼه أًدَ ال ْٗظدم ظد٘مالًٖ ّزؼدم هر عدط
ؼوي هكز ر زيك اٗح زيعؽ٘ح ودٖ زيومٌٗدح ّئًودا ده هدا هْظدْد ُدْ هعداّى ظد٘مالًٖ ُّد ز
ٗعم ؼوي ذّٕ زيوِي زيعؽ٘ح لدٔ زيدكمن هدي ّظدْد ( )42ظد٘مالًٖ هر عدط ٗعوده ودٖ
تل٘ح زيوإالاخ زيعؽ٘ح ز

كٓ وٖ زيومٌٗح.

أها مد ذّٕ زيوِي زيعؽ٘ح ولم تلغ وٖ همٌٗدح زيمْٗزً٘دح تؽلدة هكز در زيك اٗدح زيعدؽ٘ح
ز ّي٘ح ًؽْ( )613ش عدا ع ّشدكلْز ًلدثح ( )%64هدي هعودْ ِن زيكلدٖ ودٖ زيومٌٗدح ّزيثدايغ
مدُن ()1060ش عا ّ .م ذْع ْز تٌلة ه رلفح ت٘ي أؼ٘اا زيومٌٗح اعلد أ

ُدا ودٖ ؼدٖ

زإلاكاى زيلمٗن ّزيثايغح ( )%13تٌ٘وا اعلد أدًٔ ًلثح يِن وٖ ؼٖ زيصلاوٖ ّزيثايغح(.)%2
ّ

ظح زيلْ أى زيرْعٗ زيوكاًٖ يوكز ر زيك اٗح زيعؽ٘ح ز ّي٘ح ّهرغ٘كزذِا ودٖ همٌٗدح

زيمْٗزً٘ح ذْعٗعا م٘ك اد ّم٘ك هكغ يمرظدح أى أؼ٘داا ص٘دكج ذ لدْ هدي زيوكز در زيعدؽ٘ح
ّأ ددكٓ ظددغ٘كج تؽعوِددا زيلددكاًٖ ئال أًِددا ذرورد تِد ٍ زي مهددح عْظددا زيلمٗوددح هٌِددا ؽددٖ
زيلكزٕ.

خرٍطح رلى ()1
6
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ثاََييييا-:والييييع حييييال يرازييييس انرعاٍييييح انصييييحَح األونَييييح فييييٌ يذٍُييييح انذٍواََييييح
نسُح2002و.
ذعم زيك اٗح زيعؽ٘ح ؼلا يكه ئًلاى ّهي شـن واًِا ؼاظح هي ؼاظاخ زإلًلاى ز اااد٘ح(.)2
ّهي

زيعمّ ر ن ( )2اٌرٌاّ ُ ز زيؽة زيثصكٕ هي ظِح ذْوك زيْؼمزخ ز ااا٘ح ودٖ

زيوك ر زيعؽٖ ووص ّؼمج ؾة ز اٌاى واى ٌُا ش ز ّؼمزخ ؾة أاٌاى ولدؿ ذْع دد
تْز ّؼمج ّزؼمج وٖ ؼٖ زيْؼمج ّّؼمذ٘ي وٖ ؼٖ زيلكزٕ ٌُّا ٗةِدك يٌدا أى( )10هكز در
ظؽ٘ح ال ذْظم وِ٘ا ّؼمج ؾة أاٌاى ّهوا ٗدم ن ذيد تداى (. )5()%23هدي زيعٌ٘دح زيوثؽْشدح
أظدداتْز تعددمم ّظددْد ّؼددمج أاددٌاى وددٖ زيوكز ددر زيعددؽ٘ح وددٖ هٌدداؾلِن ّ ددمم ظاُرٗددح زيورددْوك
هٌِا لٔ زيكمن هي ؼكّرج ّظْد ُ ٍ زيْؼمج زيع ظ٘ح وٖ ه هك ر ظدؽٖ ّأى ذدمزر هدي
يمى ؾث٘ة أاٌاى.
أها و٘وا ٗ ط ّؼمج ر اٗح ز م ّزيخفه ولم تلغ مد ُ ٍ زيْؼمزخ زيع ظ٘دح(ّ )10ؼدمزخ
ّ ددمم ذْوكُددا وددٖ ش شددح هددي زيوكز ددر زيعددؽ٘ح وددٖ زيومٌٗددح زيوْظددْدج وددٖ أؼ٘دداا زإلاددكاى
زيعددٌا ٖ ّزيعرزئددك ّؼددٖ زيصلدداوٖ ئذ ذعددم ُ د ٍ زيْؼددمزخ هِو دح يوعايعددح ؽدداٗا ز هْهددح
ّزالُروددام تددايعٌ٘ي ّزًعكدداس ذي د

لددٔ هعددم زيْو٘دداخ زيْالدٗ دح يلٌلدداا زيؽْزهدده أهددا ّؼددمج

ز شعح وٖ زيوكز ر زيعؽ٘ح وٖ زيومٌٗح ولم تلغ مدُا (ّ )3ؼمزخ ولؿ هي ت٘ي ( )12هك درز
ظؽ٘ا وٖ زيومٌٗح ئذ ئى ( )%10هي ؼعن زيعٌ٘دح داًْز هدي ُد ٍ زيوصدكلح ُّدٖ دمم ّظدْد
ّؼمج ز شعح ّ دمم ظاُرٗدح زيوْظدْد هٌِدا ّ د ي ز هدك ٌٗخثدة لدٔ ّؼدمج زيلدًْار ودٖ
هكز ر زيك اٗح زيعؽ٘ح ز ّي٘ح ئذ ال ْٗظم آْ هك درز ظدؽ٘ا ّزؼدمز هدي زيوكز در زيعدؽ٘ح
وددٖ زيومٌٗددح ٗرورد تِد ٍ زي مهدح إٔ ّظددْد ّؼددمج اددًْار زيوروصه توك ددر ظددؽٖ ؼددٖ زيفددكزخ
ّ لددٔ زيددكمن هددي أُو٘ددح ُدد ٍ زيْؼددمج ئال أى ( )11هك ددرز ظددؽ٘ا وددٖ زيومٌٗددح ٗفرلددك ئيِ٘ددا
عْظا ّزى ّؼمج زيلًْار أظثؽد هي زيْؼدمزخ ز اااد٘ح يرصد ٘ط زيؽداالخ زيوكؼد٘ح
تم ددح اي٘ح يد ز ٗعددة ذْوكُددا وددٖ زيوكز ددر زيعددؽ٘ح اوددح وددٖ زيومٌٗددح ير ف٘ددا زيعددةا لددٔ
ّؼمزخ زيلًْار زيوْظْدج وٖ زيولرصف٘اخ زيعاهح أّال ّيوكز اج زيوْزؾٌ٘ي هادٗا شاً٘ا يكدْى
زيفؽط تايلًْار هكلا تعػ زيصٖا وٖ زيع٘ادزخ زي اظح.
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ظمّ ر ن(ٗ)2وصه ّز هكز ر زيك اٗح زيعؽ٘ح ز ّي٘ح وٖ همٌٗح زيمْٗزً٘ح يلٌح 2002م.

خ

اسى انحٌ انسكٌُ

عذد روً انًاٍ

انصحَح

عذد روً انًاٍ

وانطفم
وحذج أسُاٌ

رعاٍيييييح األو

األشعح

انسوَار

انطوارىء

انصَذنَح

انًختثر

انًذرسَح

انصيييييييييييييحح

صانح وُدِ

انطثَح
عذد انًرازس انصحَح

انخذياخ انًتوفرج فٌ انًرزس انصحٌ

1

انصذر

2

11

24

-

2

-

-

2

2

1

2

-

2

زيْؼمج

1

1

23

1

1

1

-

1

1

1

1

-

3

زيفكزخ

1

11

41

-

1

1

1

1

1

1

1

-

4

ز هدددددددددام 1

5

63

-

1

-

-

1

1

1

1

-

زيعاد
زإلاددددكاى 1

5

5

12

-

-

-

-

1

1

1

1

-

زيعٌا ٖ
6

زيؽك٘ن

1

10

42

-

1

-

-

1

1

-

-

-

2

زيعرزئك

1

1

45

-

-

-

-

1

1

1

1

-

2

زيعمٗمج

1

4

15

-

1

-

-

1

1

1

1

-

4

زيلكزٕ

1

12

65

2

2

1

-

1

1

1

1

-

10

زإلاددددكاى 1

5

16

-

1

-

-

1

1

1

1

-

زيلمٗن
زيصلاوٖ

11
انًجًوع

1

1

12

-

-

-

-

1

1

-

-

-

12

24

623

3

10

3

1

12

12

4

10

0

انًصذر-:عًم انثاحث اعتًادا عهي:
 -1وزارج انصحح،انًذٍرٍح انعايح نذائرج صحح انذٍواََح،وحذج انتخطَظ انصحٌ ،تَاَاخ رَر يُشورِ نسُح 2002و.
 -2انذراسح انًَذاََح.

أها و٘وا ٗ ط ّؼمج زيخْزرب واًِا هرْزوكج لٔ ه زيوكز ر زيعؽ٘ح ودٖ زيومٌٗدح.ئال أى
ّظْدُددا شددكلٖ ؼ٘ددس ئى تعددػ زيْؼددمزخ م٘ددك ظدداُرج توعددمزذِا أاددكج زيك ددْد يلؽدداالخ
زيوكؼ٘ح زيخارئح

وا أى زملة زيوكز ر زيعؽ٘ح وِ٘ا ا٘ارج ئاعاع ّزؼمج يلخْزرٓا ولدْ

ؼعه ؼادشاى هٌفع ى وأى ز ّ اٌ٘له ّزيصاًٖ ٗثلٔ ٗعداًٖ هدي هصدكلح زيٌلدهّ .و٘ودا ٗرعلدة
تْؼمج زيع٘مي٘ح وأًِا ذصداتِد تايْظدا هد ّؼدمج زيخدْزرب وودي ظِدح زيعدمد واًِدا هردْوكج
5

تعددمد زيوكز ددر زيعددؽ٘ح وددٖ زيومٌٗددح ئال أى هل دأيح ئدزرذِددا وِددٖ ظو٘عددا ذددمزر هددي يددمى هعدداّى
ظ٘مالًٖ ّ وا هك ذ كٍ ااتلا ئذ ال ْٗظم ظ٘مالًٖ ّزؼم هر عط ودٖ ظد٘مي٘اخ زيوكز در
زيعؽ٘ح وٖ زيومٌٗحّ .ت عْض ز دّٗح زيورْوكج وٖ ظ٘مي٘اخ زيوكز در زيعدؽ٘ح واًِدا ل٘لدح
ّذزخ ًْ ٘اخ م٘دك ظ٘دمٍ تايولارًدح هد زيعد٘مي٘اخ زي اظدح وعلدٔ ادث٘ه زيوصدا

دمم ذدْوك

ز دّٗح زي اظح تا هكزغ زيورهٌح ايلكك ّؼغؿ زيمم(.)10
جذول رلى ( )3أجوتح انعَُح انًثحوثح حول يراجعتاى يرازس صحَح أخرى.
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انًصذر :عًم انثاحث اعتًادا عهي يهحك رلى (.)2

أها زيو رثكزخ زيوْظْدج وٖ زيوكز در زيعدؽ٘ح ولدم فِدك هدي زيعدمّ ر دن ( )2تداى ٌُدا
هك رزى ظؽ٘اى ال ْٗظم وِ٘وا ه رثك ذؽل٘ خ هكؼ٘ح وك ر ظؽٖ ؼٖ زيصلداوٖ ّهك در
ظددؽٖ ؼددٖ زيؽك٘ن وؽ د

ددي ذددمًٖ هلددرْٓ زيوْظددْد هٌِددا ّ وددا ظدداا هددي د

أظْتددح

زيوثؽددْش٘ي ودداى ( )%10هددٌِن أ ددمّز ذددمًٖ هلددرْٓ فددااج زيو رثددكزخ وددٖ زيوكز ددر زيعددؽ٘ح
ّظددعْتح ذص د ٘ط زيؽدداالخ زيوكؼدد٘ح ظمّ ر ددن ( )3هوددا ٗؽددخك زيوددكٗػ ئيددٔ هكزظعددح
أؾثاا هر عع٘ي ّهي شـَن ئئ زيو رثكزخ زي اظح زيثاُؽح زيركاي٘ا.
ّت عْض ّؼمج زيعؽح زيومرا٘ح ْٗظم هك رزى ظدؽ٘اى ال ذْظدم وِ٘ودا ّؼدمج زيعدؽح
زيومرادد٘ح ُّوددا زيوك ددر زيعددؽٖ وددٖ ؼددٖ زيصلدداوٖ ّزيوك ددر زيعددؽٖ وددٖ ؼددٖ زيؽكدد٘ن ُّد ٍ

10

زيْؼدمزخ ؼددكّرٗح عْظددا هد تددما زيعددام زيمرزاددٖ ّهددا يددَ هددي

دح زرذثاؾ٘ددح تفؽددط

زير ه٘ زيل ٗي ا٘لعلْى وٖ زيعدا ز ّ زالتردمزئٖ.واى دمم ّظْدُدا ودٖ زيوكز در ْؼدمج
هركاهلح ٗععه وه ذل زيوكز ر م٘ك هركاهه.
ّوٖ ًِاٗدح زيوخداع ٗوكدي أى ًرٌداّ هلدأيح ّظدْد ّؼدمج ظدايح زيدْالدج ودٖ زيوك در زيعدؽٖ
ّ مم ّظْدُا .ولدم ذثد٘ي هدي زيعدمّ ر دن ( )2تأًدَ ال ْٗظدم هك در ظدؽٖ ّزؼدم ٗورلد ُد ٍ
زيْؼمج زي مه٘ح ُّٖ ّؼمج

ظ٘ح ُاهح ظمز وٖ زيوك ر زيعدؽٖ إل خداا زيع ظداخ ز ّي٘دح

يلؽْزهه أّ ئظكزا زي عم يِي أّ ذ٘ل٘ك أهْرُي

عْظدا ع ّئى فداُكج زيعول٘داخ زيل٘عدكٗح

يلْالدج أظثؽد ُٖ زيلائمج وٖ زيولرصف٘اخ ز ُل٘ح ّزيوعكّوح تركاي٘فِا زيلاظوح لٔ زيدكمن
هددي تلدداؾرِا ّ لددح ّ رِددا زيولددرغك ٌُّ .ددا ٗددكٓ زيثاؼددس هلددأيح ّظددْد هصدده ُ د ٍ زيْؼددمج وددٖ
زيوكز ر زيعؽ٘ح ش٘ئا ع أاااد٘ا ع ّهِودا ع ظدمزع ي٘للده زيعدةا زيودادٕ دي اُده هدي ٗرعدكغ يِد ٍ
زيعول٘اخ.
ّتايكظْم هدكجع أ دكٓ ئيدٔ ظدمّ ر دن( ً )3ؼده أى ( )%10هدي ؼعدن زيعٌ٘دح ٗفؽدلْى
هكزظعح هكز در ظدؽ٘ح أ دكٓ ّهدي ز ادثاب زيردٖ د درِن ئيدٔ ذيد ذعدمدخ تٌلدة ه رلفدح
ووددص ع أظدداب ( )%10هددي ؼعددن زيعٌ٘ددح تعدددمم ذددْزوك ز ؾثدداا ز فدداا ّزال رعدداض تٌ٘ودددا
( )%10هٌِن رز أادثاب زيوكزظعدح ئيدٔ هكز در ظدؽ٘ح أ دكٓ ٗعدْد ئيدٔ دمم ّظدْد ّؼدمج
ز شعح ّ مم ظاُرٗدح زيوْظدْد هٌِدا .تٌ٘ودا ( )%23أظداتْز تعدمم ذدْوك ّؼدمج ز ادٌاى ّ دمم
زالارعمزد يمٓ زيوْظْد هٌِا و٘وا أظاب ( )%42آ دكٗي دي أادثاب زيوكزظعدح ئيدٔ هكز در
أ كٓ ذعْد ئئ مم ذدْوك هك در ظدؽٖ ودٖ زيوٌخلدحّ .أ ٘دكزع أظداب ( )%10تدأى ز ادثاب
ذعْد ئئ ذمًٖ هلرْٓ زيو رثكزخ زيوْظْدج.
ٌُّا ٗكٓ زيثاؼس ؼكّرج ّظْد هك ر ظؽٖ وٖ ه ؼٖ اكٌٖ ّودة ؼدْزتؿ زير خد٘ؿ
يل ددمهاخ زيعددؽ٘ح إٔ هكز دداج زيؽعددن زيلددكاًٖ .يكدده ؼددٖ اددكٌٖ ه د هكز دداج ول٘ددح اددِْيح
زيْظْ .
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انًثحييث انثيياٌَ :انكفيياءج انولَفَييح نًرازييس انرعاٍييح انصييحَح األونَييح فييٌ يذٍُييح
انذٍواََح.
يلم كود هٌةودح زيعدؽح زيعايو٘دح زيكفدااج زيعدؽ٘ح لدٔ أًِدا زيرْعٗد زيوٌدرةن يلعٌاظدك
زيعاهلح وٖ زيوإالداخ ّزيودْزد زيولدر مهح ودٖ ئًصداا زيوإالداخ زيعدؽ٘ح ّ ٘ف٘دح ذعِ٘رُدا
تو رلددا ز ظِددرج ّزيوعددمزخ زيخث٘ددح تأ دده زيعِددْد ّز رعددار يلْ ددد تغ٘ددح ذؽل٘ددة أُددمزع
زي مهاخ زيعؽ٘ح

لٔ أؼلي ّظَ ّأ لدٔ درظدح هدي زيكؼدا(ٌُّ .)11دا اد٘رن هٌا صدح زيكفدااج

زيْف٘ف٘ح يوكز ر زيك اٗح زيعؽ٘ح ز ّي٘ح هي د

أ دمزدُا ّهدمٓ ذْعٗعِدا تؽلدة ز ؼ٘داا

زيلكٌ٘ح ّؼعن زيؽٖ زيلكٌٖ وؽ ع ي زيوإشكزخ زي اظح ت ّٕ زيوِي زيعؽ٘ح ّزيخث٘ح.
انكفاءج انولَفَيح نًرازيس انرعاٍيح انصيحَح األونَيح ييٍ خيالل انًؤشيراخ انخاصيح تانسيكاٌ
وروً انًاٍ انصحَح وانطثَح.
-1يعذل َسًح /يرزس صحٌ
هدي د

زيعدمّ ر ددن (ٗ )4رؽدػ تدأى هعددم ًلدوح /هك در ظددؽٖ ودٖ زيومٌٗدح تلددغ (23555

ًلدددوح /هك دددر ظدددؽٖ) ُّددد ز زيوع٘دددار ٗفدددْ زيوع٘دددار زيوؽدددمد تدددـ هك دددر ظدددؽٖ يكددده ( 10آالع
()12

ًلوح)

ُّ ز تمّرٍ ٗإدٕ ئئ لة له ث٘ك ودٖ زيكفدااج زيْف٘ف٘دح يلوك در زيعدؽٖ هدي د

زيؽغؿ زيلكاًٖ لٔ زيكادر زيوْظْد هوا ٗإدٕ ئئ لح زيعٌاٗح تدايوكزظع٘ي ّ .لدٔ أاداس زيوع٘دار
زيو ْر واى زيومٌٗح ذكْى تؽاظح ئيدٔ ( )12هك درزع ظدؽ٘ا ع ع ظمٗدمز ذلكٗثدا يلدٌح  2002م

لدٔ أى

ٗكز ٔ زيرْعٗ زيوٌرةن يِا تؽلة زيؽعن زيلكاًٖ يكه ؼٖ اكٌٖ ّهكز اج ول٘ح زيْظْ زيلدِه.
ئذ ً ؼه أى ول٘ح زيرْعٗ م٘ك زيوٌرةن يلوكز در زيعدؽ٘ح ّزؼدؽح ظدمزع هدي د

زيعدمّ ( )4وعلدٔ

اث٘ه زيوصا وٖ ؼٖ زيْؼمج تلغ وَ٘ هعم ًلوح/هك ر ظؽٖ (ً 45345لوح /هك ر ظؽٖ) ُّدْ
هي أؼ٘اا زيومٌٗح ذزخ زيؽعن زيلكاًٖ زيكث٘ك ٌُّا ذكْى ؼاظح زيؽٖ ئئ ( )4هكز ر ظؽ٘ح ظمٗدمج
ذلكٗثا ع لٔ ّوة زيوع٘ار زيوعوْ تَ وٖ أ

ٍ .تٌ٘وا ً ؼه ؼٖ زيلكزٕ تلغ زيوعم وَ٘ (3365

ًلوح /هك ر ظدؽٖ) ّؼدٖ زيصلداوٖ تلدغ زيوعدم و٘دَ (ً 1040لدوح /هك در ظدؽٖ) ُّكد ز
تل٘ح ز ؼ٘اا تعؽِا ٗعاًٖ هدي دمم ّظدْد هك در ظدؽٖ وِ٘دا ّأ دكٓ لدح زيوكز در زيعدؽ٘ح
وِ٘ا ُّ ز دي٘ه لٔ مم مزيح زيرْعٗ .

12

جذول رلى( )4انكفاءج انولَفَح نًرازس انرعاٍح انصيحَح األونَيح فيٌ يذٍُيح انذٍواََيح نسيُح
2002و.
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 -2يعذل طثَة َ /سًح

يلم تلغ هعم ؾث٘ةً /لوح (ً1424 /1لوح) وٖ همٌٗدح زيمْٗزً٘دح ودا ودٖ ظدمّ ر دن ()4
ُّددددد ز زيوعدددددم ٗفدددددْ زيوع٘دددددار زيوعرودددددم هدددددي يدددددمى ّعزرج زيعدددددؽح ّزيثدددددايغ (1000 /1
ًلوح)( ّ )13لَ٘ واى ؼاظدح زيومٌٗدح هدي ز ؾثداا ادركْى ( )52ؾث٘ثدا ع ئؼداوح ئيدٔ هدا هْظدْد
ؼاي٘ا ع ( )155ؾث٘ثا ع(ؾة دام) الى زيْؼد زيؽدايٖ ٗصدكه دة عا

لدٔ زيخث٘دة ّتايردايٖ لدح

زيْ ددد زيو عددط يفؽددط ّهعايعددح زيوددكٗػ تم ددح أهددا ز ؾثدداا وددٖ زيوكز ددر زيعددؽ٘ح ودداى
ذْعٗعِن تؽلة ز ؼ٘اا زيلكٌ٘ح ُْ ز ٙك م٘ك هٌرةن وفٖ ؼٖ زيْؼدمج تلدغ ًعد٘ة زيخث٘دة
زيْزؼم(ً 5165لوح) تٌ٘وا تلغ ًع٘ة زيخث٘ة وٖ ؼٖ زيلكزٕ(ً324لوح) ًَ هي ز ؼ٘داا
زيلل٘لح زيلكاى وا هك ذ كٍ ااتلاع.
-3يعذل طثَة أسُاٌَ /سًح.

ئى زيوعددم زيوعروددم يددـ ؾث٘ددة أاددٌاىً /لددوح ُددْ ؾث٘ددة ّزؼددم يكدده ً 2000لددوح(ّ )14هددي
زيعمّ زيلاتة ذثد٘ي أى زيوعدم

تلدغ (ً 6315لدوح يكده ؾث٘دة) لدٔ هلدرْٓ زيومٌٗدح

ُّْ هعم هكذف هلارًح تايوعم زيوعروم ٌُّا ٗرؽػ يٌا تاى ؼاظح زيومٌٗح ئئ ( )55ؾث٘دة
أاددٌاى ئؼدداوح ئيددٔ هددا هْظددْد وِ٘ددا ؼاي٘ دا ع ( )45ؾث٘ث دا ع أهددا و٘وددا ٗ ددط أؾثدداا زٙاددٌاى وددٖ
زيوكز ر زيعدؽ٘ح وودي د

زيعدمّ ( ً )4ؼده أى زملدة أؼ٘داا زيومٌٗدح وِ٘دا هعدم ؾث٘دة

أاٌاىً /لوح ٗفدْ زيوعدم زيوعرودم تاادرصٌاا ش شدح أؼ٘داا ولدؿ ُدٖ زيلدكزٕ زإلادكاى زيلدمٗن
زيصلاوٖ وا وٖ زيعمّ ًفلَ.
 -4يعذل صَذالٌََ /سًح.

ئى ول٘ددح زيؽعددْ

لددٔ ز دّٗددح هددي زيعدد٘مي٘اخ وددٖ زيوكز ددر زيعددؽ٘ح ؽدد٘ح أااادد٘ح

ّهِوح ي ز ٗعم زيع٘مالًٖ زيص ط زيور عط ز

لن وٖ ًْ ٘ح زيعد ض زيولدكر ظدكوَ هدي

يمى زيخث٘ة ز

عائٖ ي ز واى هلأيح ّظْد أ عائٖ ودٖ ده ظد٘مي٘ح ؼدكّرٕ ظدمزع ئال أى

ها فِك هي

زيعمّ (ٗ )4عكب ي مم ّظْد ظ٘مي٘ح ّزؼمج وٖ زيوكز ر زيعؽ٘ح ودٖ

زيومٌٗح ذمزر هي يمى ظ٘مالًٖ ته ذمزر زيع٘مي٘اخ هي يمى هعاّى ظ٘مالًٖ .لدٔ زيدكمن هدي
ّظْد ( )42ظ٘مالًٖ هر عط وٖ تل٘ح زيوإالاخ زيعؽ٘ح ز
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كٓ ودٖ همٌٗدح زيمْٗزً٘دح

ّزى زيوعدداٗ٘ك زير خ٘خ٘ دح ذصدد٘ك ئيددٔ ّظددْد ظدد٘مالًٖ هر عددط ّزؼددم يكدده صددكٗي أيددا
()15

ًلدوح( 20 /1أيدا ًلدوح)

لدٔ هلدرْٓ زيومٌٗدح تلدغ (ً 6112لددوح)

ّ ل٘دح وداى زيوعدم

يكه ظ٘مالًٖ يلٌح 2002م ُّْ هعم ٗؽلة فدااج ظ٘دمج ئال أى زيوصدكلح ذكودي ودٖ ذْعٗد
زيع٘اديح ت٘ي زيوإالاخ زيعؽ٘ح ّ اظح زيوكز ر زيعؽ٘ح وٖ زيومٌٗح.
 -5يعذل روً انًاٍ انصحَح نكم طثَة.

ٗعم همٓ ذْوك ذّٕ زيوِي زيعؽ٘ح يكده ؾث٘دة هدي زيلؽداٗا زيوِودح ظدمزع ودٖ ذلدْٗن فدااج
أدزا زي مهددح زيعددؽ٘ح ّٗلعددم تددَ ددمد ذّٕ زيوِددي زيعددؽ٘ح يكدده ؾث٘ددة ّزيوع٘ددار زيوؽددمد
ُددْ(ش ز هددي ذّٕ زيوِددي زيعددؽ٘ح يكدده ؾث٘ددة)

()16

ّ ددم اددعه ُ د ز زيوعددم

لددٔ هلددرْٓ

زيومٌٗح ( 4أش اض هي ذّٕ زيوِدي زيعدؽ٘ح يكده ؾث٘دة)ُّ .د ز يد٘م دي٘ده لدٔ ذدْوك ذّٕ
زيوِددي زيعددؽ٘ح تلددمر هددا ُددْ دي٘دده لددٔ لددح ددمد ز ؾثدداا وددٖ زيومٌٗددح وا تلددغ زيوعددم

لددٔ

هلرْٓ زيوكز ر زيعؽ٘ح وٖ زيومٌٗح (5زش اض).
 -6يعذل روً انًاٍ انصحَح نهسكاٌ.

ٗوصدده ؼعددن زيلددكاى زيوع٘ددار ز ّ ّزالُددن ئذ ٗددإشك ذ دأش٘كزع ث٘ددكزع لددٔ ؼعددن زيوكزظعدداخ
ؼ٘س ٗردزد ترٗادذَ ّٗله تللرَ

()12

ّٗعم ُ ز زيوإشدك هدي زيوعداٗ٘ك زيكثدكٓ ودٖ ٘داس زيكفدااج

زيْف٘ف٘ح يلوكز ر زيعؽ٘ح؛ ُو٘رَ وٖ هعكودح زي مهدح زيولمهدح يللدكاى ّ دم ز رودمخ ّعزرج
زيعؽح زيعكز ٘ح هع٘ارزع ُّْ(ّزؼم هي ذّٕ زيوِدي زيعدؽ٘ح يكده ً 500-400لدوح)

()11

ّ دم

تلددغ زيوعددم وددٖ زيومٌٗددح(ً221لددوح) يكدده ش د ط هددي ذّٕ زيوِددي زيعددؽ٘ح ّوددٖ زيوكز ددر
زيعؽ٘ح وٖ همٌٗح زيمْٗزً٘دح تلدغ زيوعدم (ً 421لدوح) يكده شد ط هدي ذّٕ زيوِدي زيعدؽ٘ح
ُّْ هعم زٗعاتٖ ّٗص٘ك ئئ فااج ّف٘ف٘ح ظ٘مج ئال أى زيوعم ٗكذف

ي زيؽم زيولثدْ ودٖ

أؼ٘اا اكٌ٘ح هعٌ٘ح ٌّٗ فػ ٌَ وٖ أ كٓ وا وٖ زيعمّ ر ن (ُّ )4د ز دي٘ده لدٔ دمم
مزيح زيرْعٗ ي ّٕ زيوِي زيعؽ٘ح تؽلة زيؽعن زيلكاًٖ يلؽٖ زيلكٌٖ.
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يساحح يرازس انرعاٍح انصحَح األونَح.

تلغ مد زيوكز ر زيعؽ٘ح وٖ زيومٌٗدح ( )12هك درز ظدؽ٘ا ع ّتولداؼح دمرُا(15216م)2
ظمّ ر ن ()4إٔ توعم (1645م )2يكه هك در ظدؽٖ ّ ٌدم زيولارًدح هد زيوع٘دار زيوؽدمد
توك ر ظؽٖ يكه صكج آالع ًلوح ال ذله هلاؼرَ ي ولح آالع هردك هكتد

()14

ًعدم أى

زيولدداؼح زيوخلْتددح ؼاي٘دا ع يلوكز ددر زيعددؽ٘ح زيوْظددْدج وعل٘دا ع ( )12هك ددرزع ُددٖ (60000م)2
ّو٘وا يْ ؾثة زيوعم هك رز ظؽ٘ا ع يكه صدكج آالع ًلدوح ادركْى ؼاظدح زيومٌٗدح ئيدٔ ()25
هك رزع ظؽ٘ا ّتولاؼح مرُا( 145000م.)2
ّ ٌددم زيكظددْم ئيددٔ هعددم ًعدد٘ة زيفددكد هددي زيولدداؼح زيو ععددح يلوكز ددر زيعددؽ٘ح وددٖ
زيومٌٗددح ؼاي٘ددا( 2002م) تلغددد (0٫06م )2يلفددكد لددٔ هلددرْٓ زيومٌٗددح ُّددْ ٗلدده تكص٘ددك ددي
هع٘ار (تْ ا٘كوم) زيعايوٖ ّزي ٕ ؼمد توْظثَ هك رزع ظدؽ٘ا يكده صدكج آالع ًلدوح ذثلدغ
هلدداؼرَ (1300م)2

()20

إٔ توعٌددٔ ًعدد٘ة زيفددكد هددي زيوك ددر زيعددؽٖ ُددْ (0٫13مّ )2هددي

زيعمّ ر ن( ً )4ؼه أى زيوعم ٗعم ظ٘مزع ولؿ وٖ أرتعح أؼ٘داا ودٖ زيومٌٗدح ُّدٖ ؼدٖ
زيؽكدددددد٘ن زيعمٗددددددمج زيعرزئددددددك زيلددددددكزٕ ّتايوعددددددمالخ لددددددٔ زيرددددددْزيٖ(0٫13م0٫16 2م

2

0٫12م2٫56 2م ّ .)2لَ٘ واى هلأيح ذْوك زيولاؼح زيولثْيح يلوك ر زيعدؽٖ ذعدم داه ع هدي
ْزهه ٘اس زيكفااج زيْف٘ف٘ح يلوإالح زيعدؽ٘ح ُو٘رِدا ودٖ ذدْو٘ك زيكزؼدح يلودكٗػ ّودٖ
زارصوارُا الارؽمزز ّؼمزخ

ظ٘ح أ كٓ.

تموٍى انكفاءج انولَفَح نًرازس انرعاٍح انصحَح األونَح يٍ خالل انسكاٌ
 -1درجح رضا انسكاٌ.

ئى درظح رؼا زيلكاى ي مهح ها وٖ هٌاؾلِن ذوصه ذعث٘كزع ّزؼؽا ع ّهْظرزع ّهف٘مزع دي
فااج ذل زي مهح

()21

توعٌٔ أىع ئشكز ِن وٖ ول٘ح ذلْٗن أٗح مهح ٗعخٖ زالًعكداس زيؽل٘لدٖ
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ؼْ همٓ فااج ذل زي مهح ّهمٓ زاروكزرُا

()22

ّ ي درظح زيكؼدا يللدكاى دي زيوكز در

زيعؽ٘ح وٖ همٌٗح زيمْٗزً٘ح وِٖ وا ْٗؼؽِا زيعمّ ر ن(.)5
ظمّ ر ن ( )5درظح رؼا زيلكاى ي هكز ر زيك اٗح زيعؽ٘ح ز ّي٘ح وٖ هٌاؾة اكٌاُن.
درظح زيكؼا ظ٘مج ظمزع

ظ٘مج

هرْاخح

ردٗئح

زيوعوْم

زيعمد

ظفك

20

140

50

300

زيٌلثح%

ظفك

%23

%42

%30

%100

زيوعمر  :وه زيثاؼس ز روادز لٔ هلؽة ر ن(. )2
ًلؽدده هددي زيعددمّ أ د ٍ تدداى( )%30هددي ؼعددن زيعٌ٘ددح ثددكّز ددي ردزاج زيوكز ددر وددٖ
هٌدداؾة اددكٌاُن ّ ددمم رؼدداُن ٌِددا ّهددا ٗإ ددم ذي د

لددح زيوكز ددر زيعددؽ٘ح لددٔ هلددرْٓ

زيومٌٗددح تٌ٘وددا ثددك(  )%42هددٌِن تمرظددح رؼددا هرْاددخح ّ( )%23آ ددكٗي تمرظددح رؼ دا
ظ٘ددمج ئال أًددَ ال ْٗظددم ش د ط ّزؼددم ٗعثددك تددكإٔ ددي زيوكز ددر تأًِددا ظ٘ددمج ظددمزع ّيكتوددا ُ د ز
ا٘كْى ًاظوا ع ي لرِا ّ مم زإلًعاع وٖ ول٘ح زيرْعٗ

أّ مم ذْوك زي مهاخ وِ٘ا.

 -2ساونح انوصول.
ذعم ول٘ح اِْيح زيْظْ هي زيوعاٗ٘ك زيوكاً٘ح زيوِودح زيردٖ ذلدر مم يلرعث٘دك دي فدااج
ذْعٗ ز ًصخح زيو رلفح وٖ زيومٌٗح هي د

ذؽمٗدم زيولداوح ّزيدرهي زيولدرغك يلكؼلدح هدي

ّئيددٔ ذلد ز ًصددخح (ّ .)23زيعددمّ ر ددن( )6اددعه يٌددا ًلددثا ه رلفددح يولدداواخ هلخْ ددح ه رلفددح
وٌكٓ ذي هي

يَ.

جذول رلى( )6انًسافح انًمطوعح تانكَهويتر نهوصول إني انًرزس انصحَح فٌ يذٍُح انذٍواََح.

زيولاوح

أ ه هي  1ن

 1ن

 3-2ن

زيوعوْم

زيعمد

105

131

60

300

زيٌلثح%

%36

%44

%20

%100
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ها ٗلؽه لٔ زيعمّ أ

ٍ تاى ( )%36هي ؼعن زيعٌ٘ح أظاتْز تأًِن ٗلخعدْى هلداوح أ ده

هي ( 1ن) ُّْ هعم ظ٘م هلارًح ه زيوعم زيعايوٖ زي ٕ ؼمد زيولاوح زيولخْ دح يلوكز در
زيعددؽ٘ح ت دـ(200م) تٌ٘وددا أظدداب ( )%44تدداى زيولدداوح زيولخْ ددح ُددٖ( 1ددن) و٘وددا أظدداب
( )%20آ كٗي تاى زيولاوح زيولخْ ح ذركزّغ تد٘ي ( 3-2دن) ُّد ز هدا ٌٗخثدة لدٔ ز ؼ٘داا
زيْز عح وٖ أؾكزع زيومٌٗح هصه ؼٖ زيْؼمج زيو٘كاً٘ك٘دح ّؼدٖ زيلدك

أهدا و٘ودا ٗ دط ول٘دح

٘ف٘ح زيْظْ ئئ هكز ر زيك اٗح زيعؽ٘ح ز ّي٘ح وٖ زيومٌٗح وِٖ وا ّؼدؽد ودٖ زيعدمّ
ر ن( )2ؼ٘س أظاب ( )%55هي ؼعن زيعٌ٘ح تاى ول٘دح ّظدْيِن ئيدٔ هصده ُد ٍ زيوإالداخ
ذرن تْزاخح زيل٘ارج تٌ٘وا أظاب ( )%45هٌِن تاى زيعول٘ح ذرن هص٘ا ع لٔ ز مزم.
جذول رلى(ًٍ )2ثم عًهَح زَفَح وصول انسكاٌ نهًرازس انصحَح.
تْزاخح زيل٘ارج

هص٘ا ع لٔ ز مزم

زيوعوْم

زيعمد

135

165

300

زيٌلثح%

%55

%45

%100

ول٘ح زيْظْ
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يمترحييياخ انسيييكاٌ تشيييأٌ تطيييوٍر يرازيييس انرعاٍيييح انصيييحَح األونَيييح فيييٌ يذٍُيييح
انذٍواََح.
ٗلا أى أُه هكح أدرٓ تصدعاتِا ٌُّدا هلركؼداخ زيلدكاى ادركْى ُدٖ زيعدائثح ًِدن هدي
زيْز ٗلرصعكًَّ الثا ّئٗعاتا ّ لَ٘ ذن ئشكز ِن وٖ ؾكغ هلركؼاذِن ؼْ هكز ر زيك اٗدح
زيعؽ٘ح زيوْظْدج ودٖ هدمٌٗرِن ّظااخ هلركؼداذِن لدٔ زيْظدَ زيردايٖ ُّدٖ أى ( )%15هدي
ؼعن زيعٌ٘ح ز ركؼْز ؼدكّرج ّظدْد ظدايح ّالدج ودٖ ده هدك در ظدؽٖ ظدمّ ر دن( )1يودا
يِد ٍ زيْؼددمج زيع ظ٘دح هدي دّر هِددن وددٖ ذلدمٗن زي مهدح يللددكاى عْظدا هد زرذفددام ذكدداي٘ا
أظددْر أظددكزا زيعول٘دداخ زيل٘عددكٗح يلٌلدداا ٌددم زيددْالدج ُّد ز هددا ٗصلدده اُدده زيفددكد هادٗا .و٘وددا
أظدداب( )%14هددي ؼعددن زيعٌ٘ دح تْظددْب زالُروددام تْؼددمج زإلاددعاع زيوْظددْدج وددٖ زيوك ددر
زيعؽٖ وا أظاب ()%15آ كٗي تاى ذلرؽمز ّؼمج اًْار وٖ ه هك در ظدؽٖ ّ()%3
هٌِن أ مّز لٔ ؼكّرج زالُروام تْؼمج ز شعح ّ()%15آ كٗي هدي ؼعدن زيعٌ٘دح د دْز ئيدٔ
11

زالُروددددام تايٌةاوددددح وددددٖ زيوكز ددددر زيعددددؽ٘ح ّذددددكه٘ن أتٌ٘رِددددا يلددددمم تعؽددددِا ّذِكئِددددا وددددا
أشدار()%14 3هدٌِن ئيدٔ ؼدكّرج ذددْو٘ك ز ظِدرٍ زيخث٘دح زيؽمٗصدح وؽد

ددي أى ()%603

أ دمّز لدٔ ذدْو٘ك ز ؾثداا زال عدائ٘٘ي ّأ ٘دكز ( )%3 5ز ركؼدْز ؼدكّرج زالُرودام تْؼددمج
ز اددٌاى وددٖ زيوكز ددر زيعددؽ٘ح وددٖ زيومٌٗددح ّ ٌددم ئهعدداى زيٌةددك وددٖ ُد ٍ زيولركؼدداخ ًعددمُا
ذٌخثة ه ّز زي مهاخ زيورْزوكج لٔ زيوك ر زيعؽ٘ح وٖ زيومٌٗح.
جذول رلى ( )2يمترحاخ انسكاٌ تشأٌ تطيوٍر يرازيس انرعاٍيح انصيحَح األونَيح فيٌ يذٍُيح
انذٍواََح.
زيولركغ

زيعمد %

ئٗعاد ظايح ّالدج وٖ زيوك ر زيعؽٖ 52

15

زالُروام تْؼمج زإلاعاع زيوْظْدج

42

14

زارؽمزز ّؼمج اًْار

45

15

زالُروام تْؼمج ز شعح

10

3

زالُروام تايٌةاوح ّذكه٘ن ز تٌ٘ح

56

15

ذْو٘ك ز ظِرٍ زيخث٘ح زيؽمٗصح

43

14 3

ذْو٘ك أؾثاا ز عائ٘٘ي

15

63

زالُروام تْؼمج ز اٌاى

21

53

زيوعوْم

%100 300
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خالصح انثحث
يلم ذْظلد درزاح فااج زيرْعٗ زيعغكزوٖ يوكز در زيك اٗدح زيعدؽ٘ح ز ّي٘دح ودٖ همٌٗدح
زيمْٗزً٘دح ئيددٔ ّظددْد ()12هك ددرز ظددؽ٘ا وددٖ زيومٌٗددح هْع ددَ لددٔ ( )11ؼ٘ددا اددكٌ٘ا ُّ د ٍ
ئشدارج ئيدٔ دمم مزيدح زيرْعٗد زيوكداًٖ يلوكز در زيعدؽ٘ح ودٖ زيومٌٗدح وكداى دمد زيوكز ددر ال
ٗرْزوة ه ؼعن زيلكاى وٖ زيومٌٗدح ئذ أظدثؽد ؼاظرِدا ئيدٔ ( )12هك درز ظدؽ٘ا ظمٗدمز ودٖ
اٌح زيثؽس ًفلِا.
ي أفِكخ زيمرزاح تاى هعم ؾث٘ةً /لوح وٖ زيومٌٗح هكذف ل٘ ئذ تلغ (ؾث٘ة ّزؼدم
يكه (ً1424لوح)ٌُّ.ا اركْى ؼاظح زيومٌٗدح ئيدٔ ( )52ؾث٘ثدا (ؾدة دام) ئؼداوح ئيدٔ هدا
هْظْد وِ٘ا ؼاي٘دا ( )155ؾث٘ثدا ودا أفِدكخ زيمرزادح تداى هعدم ًلدوح/ؾث٘ة آادٌاى تلدغ
(ً6315لوح) ٌُّا اركْى ؼاظح زيومٌٗح ئئ (55ؾث٘ة أادٌاى) ئؼداوح ئيدٔ هدا هْظدْد وِ٘دا
ؼاي٘ددا (45ؾث٘ثددا) وؽد

ددي ّظددْد لدده ث٘ددك وددٖ ذْعٗد ذّٕ زيوِددي زيعددؽ٘ح وددٖ زيومٌٗددح

تؽلة زيوكز ر زيعؽ٘ح وِ٘ا واى مدُن ٗردزد وٖ تعػ زيوكز ر ّٗله وٖ أ دكٓ تاإلؼداوح
ئئ هعاًاج زيوكز ر زيعؽ٘ح وٖ زيومٌٗح هي ًلط وٖ زيولاؼاخ زيو ععح يِا ؼوي هلاؼح
زيومٌٗح ّ م أدٓ ذي ئئ زً فداغ ًعد٘ة زيفدكد هدي زيولداؼح زيو ععدح يلوكز در زيعدؽ٘ح
لٔ هلرْٓ زيومٌٗدح ّزيثدايغ (0’06م )2يلصد ط زيْزؼدم ّهدي د

ئشدكز زيلدكاى يرل٘د٘ن

فااج زيوكز ر زيعؽ٘ح وٖ زيومٌٗح هي ظِدح درظدح رؼداُن دي ُد ٍ زيوكز در زيعدؽ٘ح ؼ٘س
أظدداب ( )%30هددٌِن تمرظددح رؼددا ردٗئ دح ّ()%42آ ددكٗي اًددد درظددح رؼدداُن هرْاددخح
ّتايٌلددثح يعول٘ددح اددِْيح زيْظددْ يِ د ٍ زيوإالدداخ زيعددؽح ودداى ( )%45هددٌِن ذددرن ول٘ددح
ّظددْيِن هصدد٘ا لددٔ ز ددمزم وددا ثددك زيلددكاى ددي ددمم رؼدداُن لددٔ مزيددح زيرْعٗد يِد ٍ
زيوإالاخ زيعدؽ٘ح و٘ودا دمهْز هعوْ دَ هدي زيولركؼداخ ت عدْض زيوكز در زيعدؽ٘ح ودٖ
زيومٌٗح تصكه ام االُروام تايٌةاوح وٖ زيوكز در ّذدكه٘ن زيدثعػ هٌِدا ّزيدم ْج ئيدٔ ئٗعداد
ظايح ّالدج وٖ ه هك ر ظؽٖ ّ اى ُإالا تٌلثح ( )%15هي ؼعن زيعٌ٘ح .
ٌُّا واى هلأيح زيٌلط وٖ مد زيوكز ر زيعؽ٘ح ّزي دمهاخ زيردٖ ذلدمهِا ذلد لدٔ داذة
زيعِدداخ زيولددإّيح إٔ التددم هددي درزاددح ؼعددن زيومٌٗددح زيلددكاًٖ ّهٌدداؾة ذك ددرُن و تددم هددي
هكز اج هصه ُ ٍ ز هْر عمد زيوكز ر زيْزظة ئًصائِا ّذدْو٘ك زي دمهاخ ودٖ زيوكز در زيلمٗودح
هٌِا ّذعِ٘ر ْزدرُا زيخث٘ح ّزيعؽ٘ح .
20

حواشٌ انثحث:
( -)1ددايط ؼلددٌٖ ز شددعة ّظددثاغ هؽوددْد هؽوددم هْروْيْظ٘ددح زيومٌٗددح هخثعددح ظاهعددح
تغمزد  1513ض.220
( -)2اان هِإّ

ّٕ زيرُ٘كٕ زيكفااج زيْف٘ف٘ح يومٌٗح زيعوارج أؾكّؼح د ردْرزٍ (م٘دك

هٌصْرٍ) هلمهح ئئ ل٘ح زٙدزب ظاهعح أيثعكٍ  1556ض161
(ًْ -)3ز ظاتك ًعوَ زيْعزى زيرْعٗ زيعغكزوٖ يوكز ر زيك اٗح زيعدؽ٘ح ز ّي٘دح ودٖ همٌٗدح
تغمزد راددددايح هاظلددددر٘ك(م٘ك هٌصددددْرج) هلمهددددح ئيددددٔ ٘ددددح زيركت٘ددددح زتددددي رشددددم ظاهعددددح
تغمزد  2003ض.11
( -)4رٗدداغ ددافن اددلواى زيعو٘لددٖ فددااج زيرْعٗ د زيوكدداًٖ يل ددمهاخ زيوعروع٘ددح (زيرعل٘و٘ددح
ّزيعؽ٘ح ّزيركوِ٘٘ح) وٖ همٌٗدح دكت ا أؾكّؼدح د ردْرزٍ(م٘ك هٌصدْرج) هلمهدح ئيدٔ ل٘دح
زيركت٘ح-زتي رشم ظاهعح تغمزد 2002م ض .120
( -)5ايط ؼلٌٖ زالشعة زيومٌٗح زيعكت٘ح زيرخْر زيْفائا زيثٌ٘ح ّزير خد٘ؿ

هعدمر

ااتة  .1512ض.133
( -)6هلؽة ر ن(.)2
( -)2رزوددم هْاددٔ ثددم زيعدداهكٕ زشك زيٌلدده زيؽؽددكٕ وددٖ زيثٌدداا زيددْف٘فٖ ّزيرْاد زيعوكزًددٖ
يومٌٗدددددح زيمْٗزً٘ح رادددددايح هاظلدددددر٘ك(م٘دددددك هٌصدددددْرج) هلمهدددددح ئيدددددٔ ل٘دددددح زٙدزب ظاهعدددددح
زيلادا٘ح .2002ض.61
( -)1ئتدددكزُ٘ن زيم ودددح زيرٌو٘دددح زيثصدددكٗح ّزيٌودددْ زال رعدددادٕ دزر زيفكدددك يلخثا دددح ّزيٌصدددك
ّزيرْعٗ

واى  2002ض.112

( -)5ظمّ ر ن ()3
( -)10هلاتلددددَ ش عدددد٘ح هدددد هعوْ ددددح هددددي ز شدددد اض زيوعددددات٘ي تددددا هكزغ زيورهٌددددح
ترارٗخ2002/12/5م
( -)11هؽوم ظايػ رت٘ زيعع٘لٖ زي مهاخ زيعؽ٘ح وٖ همٌٗح تغمزد رادايح هاظلدر٘ك م٘دك
هٌصْرج هلمهح ئئ ل٘ح زٙدزب ظاهعح تغمزد 1515م ض .121
( -)12رٗدداغ ددافن اددلواى زيعو٘لددٖ فددااج زيرْعٗ د زيوكدداًٖ يل ددمهاخ زيوعروع٘ح(زيرعل٘و٘ددح
ّزيعؽ٘ح ّزيركوِ٘٘ح) وٖ همٌٗح كت ا هعمر ااتة ض .221
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( -)13اادن هِدإّ د ّٕ زيرُ٘دكٕ زيكفدااج زيْف٘ف٘دح يومٌٗدح زيعودارج هعدمر ادداتة .ض
.215
( -)14رٗدداغ ددافن اددلواى زيعو٘لددٖ فددااج زيرْعٗد زيوكدداًٖ يل ددمهاخ زيوعروع٘ح(زيرعل٘و٘ددح
ّزيعؽ٘ح ّزيركوِ٘٘ح) وٖ همٌٗح كت ا هعمر ااتة ض .224
( -)15رٗاغ افن الواى زيوعمر ًفلَ ض .225
( -)16اان هِدإّ د ّٕ زيرُ٘دكٕ زيكفدااج زيْف٘ف٘دح يومٌٗدح زيعودارج هعدمر اداتة ض
.216
(ً -)12ددْز ظدداتك زيددْعزى زيرْعٗ د زيعغكزوددٖ يوكز ددر زيك اٗددح زيعددؽ٘ح ز ّي٘ددح وددٖ همٌٗددح
تغمزد هعمر ااتة ض .34
( -)11معْى وائة ظايػ زي مهاخ زيعؽ٘ح وٖ هؽاوةح دٗائ هعمر ااتة ض 200
( -)14ثددم زيكؼدددا هخددك زيِاشدددوٖ زٙشدددار زيث٘ئ٘ددح يلٌودددْ زيؽؽدددكٕ وددٖ همٌٗدددح زيمْٗزً٘دددح
أؾكّؼح د رْرزٍ (م٘ك هٌصْرج) هلمهح ئئ ل٘ح زٙدزب ظاهعح زيلاداد٘ح 2001م ض
.152
( -)20اان هِإّ

ّٕ زيرُ٘كٕ هعمر ااتة ض .223

( -)21ل٘دددا هعدددخفٔ مكزٗثدددح زيرؽل٘ددده زيوكددداًٖ يل دددمهاخ ودددٖ همٌٗدددح أرتدددم (زإلدزرٗدددح
زيرعل٘و٘ح زيعؽ٘ح زيركّٗؽ٘ح) أؾكّؼح د رْرزٍ م٘دك هٌصدْرج هلمهدح ئيدٔ ل٘دح زٙدزب
ظاهعح تغمزد 1555م ض .252
( -)22اددعمٕ هؽوددم ظددايػ زيلددعمٕ زير خدد٘ؿ زإل ل٘وددٖ (ًةكٗددح ذْظددَ ذخث٘ددة ) ت٘ددد
زيؽكوح تغمزد 1515م ض .52
(ٌٗ -)23ةكً :عاج ؼلي زيفلَ٘ زيْف٘فح زيرعل٘و٘دح ودٖ همٌٗدح ظدٌعاا رادايح هاظلدر٘ك ( م٘دك
هٌصْرج) هلمهح ئئ ل٘ح زيركت٘ح(زتي رشم) ظاهعح تغمزد 1555م ض .120
(ّ-)24عزرج زإلاددددددددددكاى ّزيرعو٘ك همٗكٗددددددددددح زير خدددددددددد٘ؿ زال ل٘وٖ هعدددددددددداٗ٘ك زإلاددددددددددكاى
زيؽؽكٕ  1516ض.42
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روافذ انثحث
 .-1زالشعة
 -2زالشددعة

ايط ّظثاغ هؽوْد هْروْيْظ٘ح زيومٌٗح هخثعح ظاهعح تغمزد 1513م.
ددايط ؼلددٌٖ زيومٌٗددح زيعكت٘ددح زيرخددْر زيْفددائا زيثٌ٘ددح ّزير خدد٘ؿ هعِددم

زيثؽْز ّزيمرزااخ زيعكت٘ح هإالح دزر زي ل٘ط يلخثا ح ّزيٌصك زيكْٗد 1512م
 -3زيعو٘لٖ رٗددداغ دددافن ادددلواى فااج زيرْعٗددد زيوكددداًٖ يل دددمهاخ زيوعروع٘ح(زيرعل٘و٘دددح
ّزيعؽ٘ح ّزيركوِ٘٘ح)وٖ همٌٗح كت ا أؾكّؼح د رْرزٍ (م٘ك هٌصْرج) هلمهَ ئئ ل٘دح
زيركت٘ح زتي رشم ظاهعح تغمزد 2002م.
 -4زيم ودددح ئتدددكزُ٘ن زيرٌو٘دددح زيثصدددكٗح ّزيٌودددْ زال رعدددادٕ دزر زيفكدددك يلخثا دددح ّزيٌصدددك
ّزيرْعٗ

واى 2002م.

 -5زيرُ٘كٕ اان هِإّ

ّٕ زيكفااج زيْف٘ف٘ح يومٌٗح زيعودارج أؾكّؼدح د ردْرزٍ(م٘ك

هٌصْرج) هلمهَ ئئ ل٘ح زٙدزب ظاهعح زيثعكج 1515م.
 -6زيلددعمٕ اددعمٕ هؽودددم ظددايػ زير خددد٘ؿ زإل ل٘وددٖ ( ًةكٗددح ذْظدددَ ذخث٘ددة) ت٘دددد
زيؽكوح ظاهعح تغمزد 1515م.
 -2ظايػ معدددْى وائة زي دددمهاخ زيعدددؽ٘ح ودددٖ هؽاوةدددح دٗائ رادددايح هاظلدددر٘ك (م٘دددك
هٌصْرج) هلمهَ ئئ ل٘ح زيركت٘ح ظاهعح دٗائ 2004م.
 -1زيعاهكٕ رزوم هْأ زشك زيٌله زيؽؽكٕ وٖ زيثٌداا زيدْف٘فٖ ّزيرْاد زيعوكزًدٖ يومٌٗدح
زيمْٗزً٘ددددددح راددددددايح هاظلددددددر٘ك(0م٘ددددددك هٌصددددددْرٍ)هلمهَ ئيددددددٔ ل٘ددددددح زٙدزب ظاهعددددددح
زيلادا٘ح 2002م.
 -5زيعع٘لددٖ هؽوددم ظددايػ رت٘ زي ددمهاخ زيعددؽ٘ح وددٖ همٌٗددح تغمزد راددايح هاظلددر٘ك(م٘ك
هٌصْرج) هلمهَ ئئ ل٘ح زٙدزب ظاهعح تغمزد 1555م.
-10مكزٗثددددَ هعددددخفٔ ل٘ا زيرؽل٘دددده زيوكدددداًٖ يل ددددمهاخ وددددٖ همٌٗددددح زرتددددم(زإلدزرٗددددح
زيرعل٘و٘ح زيعدددددؽ٘ح زيركّٗؽ٘ح) أؾكّؼح د ردددددْرزٍ(م٘ك هٌصدددددْرٍ) هلمهدددددَ ئيدددددٔ ل٘دددددح
زٙدزب ظاهعح تغمزد 1555م.
 -11زيفل٘ددددَ ًعدددداج ؼلددددي زيْف٘فددددح زيرعل٘و٘ددددح وددددٖ همٌٗددددح ظٌعاا راددددايح هاظلددددر٘ك(م٘ك
هٌصْرٍ)هلمهَ ئئ ل٘ح زيركت٘ح زتي رشم ظاهعح تغمزد 1555م.
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.
شار زيث٘ئ٘ح يلٌوْ زيؽؽدكٕ ودٖ همٌٗدح زيمْٗزً٘دح أؾكّؼدحٙ زيِاشوٖ ثم زيكؼا هخك ز-12
.م2001 دزب ظاهعح زيلادا٘حٙد رْرزٍ(م٘ك هٌصْرٍ)هلمهَ ئئ ل٘ح ز
 زيْعزى ًْز ظاتك ظوعَ زيرْعٗ زيعغكزوٖ يوكز ر زيك اٗح زيعؽ٘ح ز ّي٘ح وٖ همٌٗدح-13
تغمزد راددددايح هاظلددددر٘ك(م٘ك هٌصددددْرج) هلمهددددَ ئيددددٔ ل٘ددددح زيركت٘ددددح زتددددي رشددددم ظاهعح
.م2003 تغمزد
 ّعزرج زيعددؽح دزئددكج ظددؽح زيمْٗزً٘ح لددن زير خدد٘ؿ ّزإلؼعدداا زيعددؽٖ ت٘اًاخ م٘ددك-14
م2002 ٍهٌصْر
 ّعزرج زير خددد٘ؿ زيعِددداع زيوك دددرٕ يإلؼعددداا تغدددمزد ًردددائط زيرعدددمزد زيعدددام يللدددكاى-15
.م1512ّ1552ٖيعاه
ّعزرج زإلادددددددكاى ّزيرعو٘دددددددك همٗكٗدددددددح زير خددددددد٘ؿ زال ل٘ودددددددٖ هعددددددداٗ٘ك زإلادددددددكاى-16
.م1516 ٕزيؽؽك
17-u-n.demograph.

yearbook.1984.36thissue.newyourk.1988.

Abstract
Prior health care centers deemed as the important health foundations in
the city , so the research deal with prior health care centers in Diwaniyah ,
as a sector of health service in the city in order to study , its status a part
and its numbers and its staff number , its site distributions according to the
residing quarters , in addition to compare the health centers changes with
the inhabitants city size , the study depended on the data of invoices of the
health office in Diwaniyah governorate , also depending on the site visit
through the questionnaire forms special for the health centers and the
other questionnaire for the inhabitants , besides to the interview and
library references , the study came in two sections .
The first one / the geographical distributions for Prior health care centers
and its status in Diwaniyah , while the second section discussed the
employment competence for the Prior health care centers in the city .
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يهحك رلى()1
تسى هللا انرحًٍ انرحَى
وزارج انتعهَى انعانٌ وانثحث انعهًٌ
جايعح انمادسَح/زهَح اُداب
و /استًارج استثَاٌ
(زفاءج انتوزٍع انجغرافٌ نًرازس انرعاٍح انصحَح األونَح فٌ يذٍُح انذٍواََح نسُح
( 2002و)
-1اسى انًرزس انصحٌ.
-2اسى انحٌ انسكٌُ.
-3عذد األطثاء فٌ انًرزس انصحٌ(.طة عاو)
-4عذد أطثاء األسُاٌ.
 -5عذد انصَادنح.
-6عذد روً انًاٍ انصحَح.
-2يساحح انًرزس انصحٌ.ــــــــــ و.2

انثاحث
و.و .حسوٌ عثود دتعـوٌ انجثورً
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يهحك رلى ()2
تسى هللا انرحًٍ انرحَى
وزارج انتعهَى انعانٌ وانثحث انعهًٌ.
جايعح انمادسَح/زهَح اُداب.
و/استًارج خاصح تانسكاٌ.
أ ٖ زيوْزؾي زيككٗن ...ئى ُ ٍ زيوعلْهاخ زيْزردج وٖ ُ ٍ زالاروارج ُٖ مكزغ زيثؽس زيعلوٖ يلثؽس
زيوْاْم( فااج زيرْعٗ زيعغكزوٖ يوكز ر زيك اٗح زيعؽ٘ح ز ّي٘ح وٖ همٌٗح زيمْٗزً٘ح يلٌح
2002م)ً.كظْ ذعاًّكن هعٌا.
 -1زان زيؽٖ زيلكٌٖ ــــــــــــــــ.
ُ -2ه ْٗظم هك ر ظؽٖ وٖ هٌخلح اكٌ ؟ ًعن ـــــــــــــ .ال ــــــــــــــــ.
 -3ن ٗثعم اكٌ

ي زيوك ر زيعؽٖ.ــــــــــــــ م.ــــــــــــــــــــــــ ن.

ُ -4ه ذفؽه هكزظعح هكز ر ظؽ٘ح أ كٓ(م٘ك زي ٕ وٖ هٌخلح اكٌ ) ّيواذز؟
ز -مم ذْوك ز ؾثاا ز فاا.
ب -مم ذْوك زي مهاخ هصه(ّؼمج زيخْزرٓا ظايح ّ دٍ ّؼمج أشعَ ّؼمج أاٌاى أ كٓ ذ ك).
-5ها ُٖ زيوصا ه زيرٖ ٗعاًٖ هٌِا زيوك ر زيعؽٖ وٖ هٌخلح اكٌ ؟
-6هاُٖ درظح رؼا

ي مهاخ هكز ر زيك اٗح زيعؽ٘ح ز ّي٘ح وٖ هٌخلح اكٌ ؟

ظ٘مٍ ظمز ظ٘مٍ هرْاخَ هرمً٘ح.
 -2ها ُٖ ّا٘لح زيٌله يلْظْ ئئ ز كب هك ر ظؽٖ ئي٘ ؟
ا٘ارج .......هص٘ا لٔ ز مزم .........أ كٓ ذ ك؟
-1هاُٖ هلركؼاذ تصأى ذخْٗك هكز ر زيك اٗح زيعؽ٘ح ز ّي٘ح وٖ همٌٗر ؟
-1
-2
-3
-4
-5

انثاحث
و.و.حسوٌ عثود دتعوٌ انجثورً
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