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 امللخص

 د. عباد حمند الرباق

  قصه اجلغرافًابأشتاذ اجلغرافًا املصاعد 

 ئًض دائرَ الدراشات العلًا ر –للًُ اآلداب ب

 جامعُ ذمار 

ٜعد َٛقٛع االْحاط ايصزاعٞ  َٔ اِٖ املٛقٛعاد اييت متظ االَٔ 

ايػرا٥ٞ يف أٟ دٚي١ ملا ي٘ َٔ اذس يف دعِ اقحؿادٖا ايٛطين، ٚع٢ً ايسغِ َٔ 

اَحالى ايُٝٔ ملكَٛاد شػساف١ٝ جؤًٖٗا الٕ جسفع َٔ َعدالد االْحاط ايصزاعٞ 

ٜساٚح يف َعدالد ال جحٓاضت َع االَهاْاد ايطةٝع١ٝ ٚايةػس١ٜ اذا َا  ايرٟ

اضحرُسد يطد اظحٝاشاد ايطهإ ، االَس ايرٟ ضٝكًٌ َٔ االيحصاَاد املاي١ٝ 

 ع٢ً ايدٚي١ يف املٝصإ ايحصازٟ ايػرا٥ٞ.

ٚبايٓطة١ إلقًِٝ ضٌٗ جٗا١َ ايرٟ ٜعد اظد َٓاطل االْحاط ايصزاعٞ اييت جػطٞ 

االْحاط ايٛطين ملا جحٛفس فٝ٘ َٔ املطاظاد ايصزاع١ٝ اخلؿة١ ظصِ نةري َٔ 

ٚاملٛازد املا١ٝ٥ ٚاالٜادٟ ايعا١ًَ فٝعحاط اىل شٜاد٠ االضحرُاز احلهَٛٞ ٚاخلاف  

مبا ٜهفٌ جٓٛع االْحاط ٚازجفاع َعدالج٘، ظٝز اذةحخ ايدزاض١ إ ضٝاض١ 

اقٞ ايؿاحل١ االضحرُاز ايصزاعٞ ايرٟ متازض٘ ايدٚي١  مل جطحػٌ ناف١ االز

 يًصزاع١ اٚ ايحٛضع ايساضٞ يف االزاقٞ املطحػ١ً شزاعًٝا.

يرا ضعخ ايدزاض١ اىل ابساش ٖرٙ االَهاْٝاد اييت اذا َا مت 

اضحػالهلا بػهٌ شٝد َع زضِ ضٝاض١ شزاع١ٝ شدٜد٠ ضحؤدٟ اىل ازجفاع 

َعدالد االْحاط ايصزاعٞ يف ضٌٗ جٗا١َ مما ضٝصٜد َٔ َطا١ُٖ االقًِٝ يف دعِ 

 القحؿاد ايٛطين َٔ خالٍ احلد َٔ االضحرياد اخلازشٞ.ا
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 َكد١َ
ٜػككككهٌ ضككككٌٗ جٗاَكككك١ أظككككد أٖككككِ ايقككككايِٝ ايصزاعٝكككك١ يف ايككككُٝٔ; يككككدٚزٙ ايهككككةري يف جككككٛفري االظحٝاشككككاد           

%( َكككٔ اإلْحكككاط ايصزاعكككٞ بػكككك١ٝ ايٓةكككاجٞ ٚاحلٝكككٛاْٞ، ٚ حكككد     42ايػرا٥ٝككك١ يًطكككهإ، ظٝكككز ٜطكككاِٖ بٓعكككٛ    

ايًعٝككك١ ,كككاال، ٚظحككك٢  ( نكككِ، ابحكككدا٤ًا َكككٔ َٓطكككك١  400مبعكككاذا٠ ضكككاظٌ ايةعكككس ايبكككس بطكككٍٛ ٜةًكككؼ سلكككٛ    

( نكككككِ، ٖٚكككككٛ بكككككريو ٜػكككككػٌ َطكككككاظ١ جككككككدز 60كككككك 40َدٜسٜككككك١ اخلٛخككككك١ شٓٛبكككككا، ٜٚككككك اٚح عسقككككك١ بككككك   

( ، ٚضلحككككٔ دلُٛعككك١ ايٚدٜككك١   1( ًَٝكككٕٛ ٖهحكككاز خازطككك١    2، أٟ َكككا ٜعكككادٍ سلكككٛ    2( نككك20000ِبٓعكككٛ 

قًكككِٝ أظكككد  ايصزاعٝككك١  ايػسبٝككك١ اخلؿكككة١ ايكككيت جحطكككِ بكككٛفس٠ ٚشكككٛد٠ عْحاشٗكككا ايصزاعكككٞ ،ممكككا شعكككٌ ٖكككرا اإل          

زنكككا٥ص اإلْحكككاط ايػكككرا٥ٞ يف ايكككُٝٔ يكككدٚزٙ ايهكككةري يف احلكككد َكككٔ جٛضكككع ايفصككك٠ٛ ايػرا٥ٝككك١ ايكككيت ٜعكككا٢ْ َٓٗكككا      

 ( . 1%( 3ايُٝٔ; ْحٝص١ ازجفاع َعدٍ منٛ ايطهإ ايرٟ ٜةًؼ سلٛ  

ٚايةػككككس١ٜ، ايكككككيت ٜحُٝككككص بٗكككككا اإلقًككككِٝ ٚجٓكككككٛع َٓحصاجكككك٘ ايصزاعٝككككك١      ايطةٝعٝككككك١ٜككككلش ايةعكككككز دٚز املكَٛككككاد   

ُٖح٘  يف اإلْحكككككاط ايكككككٛطين يف مكككككٌ اضكككككحػالٍ َكككككٛازدٙ  اسكككككدٚد ٚاملحٛاقكككككع يف أضكككككايٝت ٚٚضكككككا٥ٌ      َٚطكككككا

 املدخالد ايصزاع١ٝ ٚقعف ظصِ االضحرُاز.

َػكككه١ً ايدزاضككك١: جكككحًدـ َػكككه١ً ايدزاضككك١ يف عكككدّ اضكككحػالٍ  ايعٛاَكككٌ ايهآَككك١، ايكككيت ضل ككك٢ بٗكككا          

         ٞ ، ايكككرٟ ضكككٝعٌُ بكككدٚزٙ عًككك٢ جكًكككٝـ     عقًكككِٝ ضكككٌٗ جٗاَككك١، ايكككيت َكككٔ غكككاْٗا زفكككع َعكككدٍ اإلْحكككاط ايػكككرا٥

ايفصكككك٠ٛ ايػرا٥ٝكككك١ يف ايككككُٝٔ، ٚجكًٝككككٌ ايكككككػم عًكككك٢ االقحؿككككاد ايككككٛطين َككككٔ االظحٝاشككككاد ايػرا٥ٝكككك١ َككككٔ         

 اخلازط.

 أٖداف ايدزاض١

 ك عبساش دٚز املكَٛاد اييت ضل ٢ بٗا ضٌٗ جٗا١َ ايصزاعٞ .

 ك عٜكاح َطح٣ٛ االضحرُاز ايصزاعٞ ٚآذازٙ.

 ايرٟ ٜطِٗ ب٘ اإلقًِٝ ع٢ً املطح٣ٛ ايٛطين.ك عمٗاز ْٛع ٚظصِ اإلْحاط 

 ك َعسف١ أِٖ عٛاٌَ جد٢ْ اإلْحاط ايصزاعٞ، اييت حتٍٛ دٕٚ حتكٝل نفا٠٤ ٚشٜاد٠ اإلْحاط. 

َٓٗصٝكككك١ ايدزاضكككك١ : ملككككا جكحكككككٝ٘ أٖككككداف ايدزاضكككك١ اعحُككككدد عًكككك٢ املككككٓٗض ايٛؾككككفٞ ايحعًًٝككككٞ، ٚاملككككٓٗض         

ٚايزقكككاّ بػكككسو ايٛؾكككٍٛ عىل ْحكككا٥ض دقٝكككك١ متهكككٔ   اإلظؿكككا٥ٞ ملعااككك١ ايةٝاْكككاد اإلظؿكككا١ٝ٥ َكككٔ ااكككداٍٚ   

 َٔ اضحػساف َطحكةٌ اإلْحاط ايصزاعٞ يف اإلقًِٝ.

جٓعؿكككس ايدزاضككك١ عًككك٢ اقًكككِٝ ضكككٌٗ جٗاَككك١ ايكككرٟ ٜػكككػٌ ايٓطكككام ايػسبكككٞ َكككٔ ااُٗٛزٜككك١     :كككك َٓطكككك١ ايدزاض١

 (1اي١ُٝٓٝ، ٜٚعد اظد املٓاطل ايصزاع١ٝ اهلا١َ يف ايةالد، خازط١  

                                                           
 67و، ريبس،ص1111و (، انزمشٌش انفًُ 1111انٍٓئخ انؼبيخ نهجحٕس ٔاالسشبد انضساػً،)(  1)
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 كَٛاد ايطةٝع١ٝ ٚايةػس١ٜامل

حػهٌ املككككٛازد ايطةٝعٝكككك١ أٖككككِ َكَٛككككاد اإلْحككككاط ايصزاعككككٞ، عذ ٜحٛقككككف عًكككك٢       :كككككٚاًل:ككككك املكَٛككككاد ايطةٝع١ٝ أ

ٚفسجٗككككا، ْٚٛعٝحٗككككا، ٚطككككسم ايحعاَككككٌ َعٗككككا، ٚعَهاْٝكككك١ جطٜٛعٗككككا، ٚ جككككٛفري ايػككككرا٤ ي ْطككككإ، ٚ حتكٝككككل      

 املٛازد االج١ٝ :ك  قدز َٔ االضحكساز االقحؿادٟ، ٚجحٛفس يف اإلقًِٝ مج١ً َٔ

اي بككك١ :كككك جعكككد اي بككك١ َكككٛزدًا ظٜٝٛكككًا يًٓػكككاا ايصزاعكككٞ، فٗكككٞ جه كككٕٛ ااكككص٤ ايعًككك٢ َكككٔ ضكككط            -1

ايزو ايككككرٟ ٜطككككحُد َٓكككك٘ ايٓةككككاد غككككرا٤ٙ ٚجحٛقككككف عًٝكككك٘ شٛدجكككك٘ ٚعْحاشكككك٘; يٕ ايكككككدز٠ اإلْحاشٝكككك١ يكككك زو  

ددٖا بفعكككككٌ جحكككككاذس بؿكككككفاد ٚخؿكككككا٥ـ اي بككككك١،َٚا  ٝكككككص ضكككككٌٗ جٗاَككككك١ جٓكككككٛع جسبحككككك٘ ٚخؿكككككٛبحٗا ٚ ككككك     

 اجملسٚفاد ايط١ًٝٝ ٚاي ضةاد اهلٛا١ٝ٥، ٚاييت جؿٓف عىل اآلجٞ:ك 

جكككسث املكككساٚح ايفٝكككك١ٝ :كككك جحٛاشكككد ٖكككرٙ اي بككك١ يف ايٓطكككام اسكككاذٟ يقكككداّ املسجفعكككاد ايػسبٝككك١،            -أ 

املطًككك١ عًككك٢ ضكككٌٗ جٗاَككك١، عٓكككد رلكككازط ايٚدٜككك١ ااةًٝككك١، عًككك٢ غكككهٌ َكككساٚح فٝكككك١ٝ، جهْٛكككخ بفعكككٌ             

 ، ذيارانًظدر:ـ خارطح األقانٛى انسراػٛح فٙ انًٍٛ ،يركس تحٕز انًٕارد انطثٛؼٛح انًرعددج، قسى َظى انًؼهٕياخ انعغرافٛح ٔاالسرشؼار ػٍ تؼد
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طككك١ًٝٝ اخلػككك١ٓ ٚاملحٛضكككط١ اخلػككك١ْٛ ٚايسَكككٌ، ٚبعكككر شص٦ٜكككاد ايطككك  ٚايػكككسٜٔ، ٖٚكككٞ    ُكككع اجملسٚفكككاد اي

بككككريو جسبكككك١ زًَٝكككك١ غسٜٓٝكككك١ قًًٝكككك١ املًٛظكككك١ حتحكككك٣ٛ عًكككك٢ نسبْٛككككاد ايهايطككككّٝٛ، ٚجحٛاشككككد عًكككك٢ شككككاْ     

( َ ًا،ٚجحُٝكككككص جسبككككك١ املكككككساٚح   15ايٚدٜككككك١ بطةككككككاد اٝهككككك١، ٜؿكككككٌ ازجفاعٗكككككا يف بعكككككر املٓكككككاطل عىل      

ايعايٝككك٢ٖٚ،١ ذاد جؿكككسٜف شٝكككد يًُٝكككاٙ ٚاهلٛا٤،ٚجطكككحػٌ بػكككهٌ ٚاضكككع يف ايصزاعككك١        ايفٝكككك١ٝ باخلؿكككٛب١  

 املس١ٜٚ ٚاملطس١ٜ،ٚجٓحػس فٝٗا شزاع١ أغصاز ايفان١ٗ.

جسبككك١ ايٚدٜككك١ ايط٦ُٝككك١ :كككك جػطكككٞ قٝعكككإ ايٚدٜككك١ ٚقكككفافٗا يف ضكككٌٗ جٗاَككك١ ٚاحلككككٍٛ ايصزاعٝككك١،            -ث 

غكككهٌ أغكككسط١ عسقككك١ٝ عًككك٢ اَحكككداد    ايكككيت ج ضكككت فٝٗكككا َٝكككاٙ ايطكككٍٝٛ، ٚجككككع بٛيحٗكككا ايػسٜٓٝككك١ عًككك٢       

دلككككازٟ ايٛدٜإ،ٚجحطككككع َطككككاظاجٗا يف ٚادٟ شبٝككككد ٚ زَككككاع، ٚجككككحكًـ يف ايٚدٜكككك١ اآٛبٝكككك١ زضككككٝإ َٚككككٛشع  

عىل ظكككككد نةري،ٚجحُٝكككككص ٖكككككرٙ اي بككككك١ يف نْٛٗكككككا َٓكٛيككككك١ ٚظدٜرككككك١، ٚجحصكككككدد دا٥ُكككككا بٛاضكككككط١ ايسٚاضكككككت  

       ٛ اضكككِ ايَطكككاز،ٚجحٛقف خؿكككٛبحٗا   ايػسٜٓٝككك١ ايكككيت حتًُكككٗا َٝكككاٙ ايطكككٍٝٛ، ٚجسضكككةٗا بػكككهٌ َطكككحُس يف َ

عًكككك٢ اهٗككككا َٚهْٛاجٗا،ٚجعككككد اي بكككك١ ايط٦ُٝكككك١ املٓكٛيكككك١ أظككككد عٛاَككككٌ ايٓػككككاا ايصزاعككككٞ ايكككككا٥ِ يف           

(، َٚكككع ذيكككو مل جطكككحػٌ 1دلكككازٟ ٚقكككفاف ايٚدٜككك١; ملكككا متحكككاش بككك٘ َكككٔ قابًٝككك١ يف حتكٝكككل نفكككا٠٤ زٟ عايٝككك١   

 ٛ اد ٚعٜؿكككككاٍ خطكككككٛا ْككككككٌ املٝكككككاٙ عىل اآلٕ نافككككك١ َطكككككاظاجٗا; يعكككككدّ قكككككدز٠ املكككككصازع  عًككككك٢ غكككككل ايكٓككككك

 (. *عيٝٗا 

اي بككك١ ايةٓٝككك١ ااافككك١ :كككك جٛشكككد عًككك٢ ْطكككام ٚاضكككع يف املٓكككاطل ايٛضكككط٢ ٚايػكككُاي١ٝ َكككٔ اإلقًكككِٝ،         -ط 

ٚاملٓكككاطل ايكككيت جفؿكككٌ بككك  دلكككازٟ ايٚدٜككك١ ايس٥ٝطككك١، نُكككا جحٛاشكككد َحداخًككك١ َكككع اي بككك١ ايسًَٝككك١، ٖٚكككٞ          

١، ٚجحُٝكككص بٓكككٛع َكككٔ ايحعطكككٔ يف ايةٓٝككك١ ْحٝصككك١ ااٗكككد      جكككسث اْحكايٝككك١ بككك  اي بككك١ ايػسٜٓٝككك١ ٚاي بككك١ اهلٛا٥ٝككك     

ايةػكككسٟ يككككسٕٚ طًٜٛككك١، ٚجحكككابع ايعًُٝكككاد ايصزاعٝككك١ املحٛايٝككك١ عًٝٗكككا،٢ٖٚ َكككٔ ايككك ث َحٛضكككط١ اخلؿكككٛب١           

ٚحتحككككاط عىل زفككككع نفا٤جٗككككا بٛاضككككط١ املدؿككككةاد ٚاملككككٛاد ايعك١ٜٛ،ٚجطككككحػٌ َع ككككِ َٓككككاطل ٖككككرٙ ايكككك ث        

 طاقٗا ايٛاضع خباؾ١ ااُاٍ ٚ املاعص.يًسعٞ، ظٝز متازع فٝٗا ظسف١ ايسعٞ يف ْ

اي بكك١ املًعٝكك١ :ككك جحُٝككص ٖككرٙ ايكك ث باْٗككا فكككري٠ ٚقككعٝف١ اإلْحككاط، ٚغككري ؾككاحل١ يًصزاعكك١; ْحٝصككك١               -د 

قكككعايحٗا ٚافحكازٖكككا عىل املكككٛاد ايعك١ٜٛ،فككككال عكككٔ ازجفكككاع دزشككك١ احلكككساز٠ ٚايحةدكككس ٚقًككك١ ايَطاز،ٚمتحكككد      

( نًٝككٛ َ ،ٖٚككرا   5ككك2ايطككاظٌ بعككسو ٜكك اٚح بكك      ٖككرٙ اي بكك١ عًكك٢ غككهٌ غككسٜم  قككٝل َٛاشٜككا خلككم        

ايٓكككٛع َكككٔ اي بككك١ غكككري ؾكككار يًصزاعككك١،فٗٞ جكككسث زد٦ٜككك١ ايحؿكككسٜف; بطكككةت ازجفكككاع ْطكككة١ ايطككك  فٝٗكككا،              

نُكككا جعكككا٢ْ َكككٔ جسنكككص ايَكككالح بػكككهٌ نةري،باضكككحرٓا٤ ايٓةاجكككاد ايلٜككك١ املال٥ُككك١ يًًُٛظككك١ ايكككيت جُٓكككٛ           

يف شٓكككٛث ٖكككرا ايػكككسٜم فحُٓكككٛ أغكككصاز ايٓدٝكككٌ ابحكككدا٤ًا    فٝٗكككا، ٚجطكككحػٌ نكككاعالف يًصُكككاٍ ٚاملاغككك١ٝ، أَكككا 

                                                           
   88و(، جغشافٍخ انًٍٍ انطجٍؼٍخ نهشطش انشًبنً، يكزجخ األَٕاس ،ديشك ، ص1389شبْش جًبل آغب،) ( 1)
 و18/8/1112يٍ خالل انضٌبسح انًٍذاٍَخ انزً لبو ثٓب انجبحش انى يُطمخ انذساعخ ،   *
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َككككٔ َدٜسٜكككك١ ايككككدز٢ُٜٗ ٚظحكككك٢ َدٜسٜكككك١ اخلٛخكككك١ ايككككيت جحطككككع فٝٗككككا َطككككاظاد شزاعكككك١ ايٓدٝككككٌ بػككككهٌ           

 (.  1نةري 

ٜحُحككككع ضككككٌٗ جٗاَكككك١ بككككٛفس٠ َؿككككادز املٝككككاٙ ايككككيت ٜعحُككككد عًٝٗككككا يف ايْػككككط١         :ككككك  املككككٛازد املا٥ٝكككك١  -2

ا٥ٝكككك١ يف ايككككُٝٔ، جًكككككٞ ملٝككككاٙ ايَطككككاز َككككٔ املسجفعككككاد     ايصزاعٝكككك١، ظٝككككز ٜػككككهٌ أنككككل املطككككحصُعاد امل   

( 1.5، َككككٔ عمجككككايٞ َٝككككاٙ ايَطككككاز املحطككككاقط١ ضككككًٜٓٛا ايككككيت جةًككككؼ سلككككٛ        3( ًَٝككككٕٛ 740ّايػسبٝكككك١ بٓعككككٛ  

(، ٚ جحككككدفل عًٝكككك٘ ايفٝكككككاْاد عًكككك٢ غككككهٌ غككككةهاد َا٥ٝكككك١ ٜحٛقككككف غككككهًٗا ٚجٛشٜعٗككككا عًكككك٢  2 3ًَٝككككازّ

ٗكككا، يكككرا جعكككد ايَطكككاز املؿكككدز ايكككس٥ٝظ يسفكككد ايٚدٜككك١    طةٝعككك١ ايؿكككدٛز ٚجككككازٜظ ايزو ايكككيت  كككسٟ عًٝ  

 باملٝاٙ ايططع١ٝ، ٚجػر١ٜ املٝاٙ ااٛف١ٝ ،ٚجكطِ املٝاٙ يف َٓطك١ ايدزاض١ نُا ًٜٞ:ك

 حككاش ضككٌٗ جٗاَكك١ بككٛفس٠ َٝاٖكك٘ ايطككطع١ٝ َع ككِ أغككٗس ايطكك١ٓ، ظٝككز ج ككٌ           :ككك   املٝككاٙ ايطككطع١ٝ   . أ

 غكككة٘ دا٥كككِ طكككٛاٍ ايطككك١ٓ; ْحٝصككك١ يػكككصاز٠      َع كككِ دلكككازٟ َٝكككاٙ ايطكككٍٝٛ يف جكككدفل ٜحفكككاٚد بككك  دا٥كككِ عىل       

ٚنُٝكككك١ املٝككككاٙ ايككككيت ٜحًكاٖككككا اإلقًككككِٝ ٚطةٝعكككك١ ايحهككككٜٛٔ ااٝٛيككككٛشٞ ايككككرٟ ٜطككككُ  بحػككككةع ايطةكككككاد        

احلاًَككك١ يًُٝاٙ،ممكككا ٜكككؤدٟ عىل خسٚشٗكككا عًككك٢ غكككهٌ غٝكككٍٛ َا٥ٝككك١، جطكككحُس يفككك ٠ طًٜٛككك١ بعكككد َٛاضكككِ           

ري٠، ذككككِ جةككككدأ بااسٜككككإ ملطككككافاد   ايَطككككاز. فححصُككككع املٝككككاٙ عًكككك٢ ضككككط  ايزو يف املٓدفكككككاد ايؿككككػ    

ٛسٕ اجملكككازٟ املا٥ٝككك١ ايطكككطع١ٝ، ٜٚحكككك  َكككٔ بٝاْكككاد ااكككدٍٚ     ( 1قؿكككري٠، ظٝكككز جحؿكككٌ َكككع بعككككٗا يحهككك

، ٜٚحُحكككع 2( نككك7912ِ( إٔ ظكككٛو ٚادٟ َكككٛز ٜػكككػٌ أنكككل َطكككاظ١ أٚدٜككك١ اإلقًكككِٝ بٓعكككٛ       2ٚاخلازطككك١  

         ٔ ايَطككاز ايطكك١ٜٛٓ جةًككؼ سلككٛ     جبسٜككإ ضككطعٞ َحكطككع عىل غككة٘ دا٥ككِ طككٛاٍ ايعككاّ، عذ ضل كك٢ بهُٝكك١ َكك

،ٚجسػرٜككك٘ عكككد٠ زٚافكككد َحعكككدد٠ املٓكككابع،     3( ًَٝكككٕٛ 207ّ،َٚعكككدٍ جؿكككسٜف ٜؿكككٌ سلكككٛ    3( ًَٝكككٕٛ 3780ّ 

َركككٌ َسجفعكككاد ظاغكككد، َٚسجفعكككاد غكككسث َٓطكككك١ ظاغكككد، َٚسجفعكككاد نعكككالٕ، َٚسجفعكككاد شةكككٌ َطكككٛز    

جبسٜككإ ضككطعٞ طككٛاٍ   ٚنٛنةككإ، ايككيت ٜككاجٞ َٓٗككا أنككل ايسٚافككد املا٥ٝكك١ َككٔ ٚادٟ العكك١ ايككرٟ ٜحُحككع           

ايعكككككاّ، ٚ ٜكككككصداد َعكككككدٍ ااسٜكككككإ  يف فؿكككككًٞ ايسبٝكككككع ٚايؿكككككٝف ٜٚهكككككاد ٜحٛقكككككف ااسٜكككككإ يف فؿكككككًٞ  

اخلسٜكككف ٚايػكككحا٤، ٚ حكككاش ٚادٟ َكككٛز جبسٜكككإ أٚدٜحككك٘ َكككٔ ايػكككُاٍ عىل اآكككٛث  يكككريٟٚ أنكككل َطكككاظ١          

 شزاع١ٝ َٔ املٝاٙ.

،ٜحُٝككككص جبسٜككككإ  2( نكككك4623ِ أَككككا ظككككٛو ٚادٟ شبٝككككد، ذككككاْٞ أنككككل أٚدٜكككك١ املطككككحصُع َطككككاظ١ً جةًككككؼ        

َكككٔ َٝكككاٙ ايَطكككاز،ٚ جةًكككؼ نُٝككك١ جؿكككسٜف٘  ايطكككٟٓٛ     3( ًَٝكككٕٛ 2447ّضكككطعٞ غكككة٘ دا٥كككِ، ٜٚحًكككك٢ سلكككٛ   

                                                           
 118( ، جغشافٍخ انزشثخ فً انًٍٍ، يشكض ػجبدي نهذساعبد ٔانُشش، صُؼبء،ص1337شٓبة ػجبط)  (1)

)2) Centeral department of hydrogeology Water Resources of Yemen Report (W.R.A.Y),  (1995),Sana'a, 
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( 1620،ٜٚحًككككك٢ سلككككٛ  2( نكككك4050ِ،يف ظكككك  جةًككككؼ َطككككاظ١ ظككككٛو ٚادٟ ضككككٗاّ    3( ًَٝككككٕٛ 135ّسلككككٛ  

 (. 1  3( ًَٕٝٛ 89ّ،َٔ َٝاٙ  ايَطاز ضٜٓٛا، ٜٚٓدفر فٝ٘ ظصِ ايحؿسٜف ايطٟٓٛ عىل  3ًَٕٝٛ ّ

، ٚضل ككك٢ جبسٜكككإ ضكككطعٞ غكككة٘ دا٥كككِ   2( نًٝكككٛ 2370ّبُٝٓكككا ٜػكككػٌ ظكككٛو ٚادٟ ضكككسدٚد َطكككاظ١ جةًكككؼ     

/ضككككًٜٓٛا، ٜٚعككككد ٚادٟ ايٖصككككس أٖككككِ زٚافككككدٙ،   3( ًَٝككككٕٛ 65ّٚمبعككككدٍ جؿككككسٜف َككككٔ َٝككككاٙ ايَطككككاز ٜةًككككؼ   

اٙ ٖكككرا ايسافكككد ايكككيت جٓةكككع َكككٔ شٓكككٛث َسجفعكككاد غكككةاّ، ٜٚحؿكككٌ بكككااص٤ ايعًككك٢ َكككٔ احلكككٛو، ٚجٓعكككدز َٝككك   

 (.2( أيف فدإ 25سلٛ اآٛث ايػسبٞ; يريٟٚ َطاظ١ َٔ ايزاقٞ ايصزاع١ٝ جكدز بٓعٛ 

،ٚجؿككككٌ نُٝكككك١ 2( نكككك2250ِٜٚعكككد ٚادٟ زَككككاع أؾككككػس أظكككٛاو ضككككٌٗ جٗاَكككك١ َطككككاظ١ عذ جةًكككؼ     

،فُٝكككا ٜةًكككؼ املعكككدٍ ايطكككٟٓٛ يحؿكككسٜف املٝكككاٙ ايطكككطع١ٝ سلكككٛ     3( ًَٝكككٕٛ 1512َّٝكككاٙ ايَطكككاز ضكككٜٓٛا سلكككٛ    

 83  ّ (ٚجحػكككر٣ أٖككككِ زٚافكككدٙ َكككٔ ايَطككككاز ايكككيت جحطكككاقم  عًكككك٢ َسجفعكككاد ,كككاٍ ذلاف كككك١        3، 3( ًَٝكككٕٛ 

ذَكككاز، عال إٔ طةٝعككك١ ااسٜككككإ يًُٝكككاٙ ايطكككطع١ٝ َحكطككككع بٛشككك٘ عككككاّ ٜٚحُحكككع ااكككص٤ ايدْكككك٢ َكككٔ احلككككٛو         

 . 4( ٖهحاز2400ب ب١ شزاعٝ٘ خؿة١ جػط٢ سلٛ  

 
 طٟٓٛ َٚعدٍ ااسٜإ ايططعٞ( َطاظ١ ايظٛاو املا١ٝ٥ ٚظصِ ايَطاز اي1شدٍٚ  

 البًاىات       

 

 الىادٍ

مصاحُ 

 احلىض

طبًعُ اجلريان 

 الصطخٌ

حجه اجلريان 

الصطخٌ )ملًىن 

 ( شيىيا3/و

 معدل كنًُ التصريف 

 (شيىيا3)ملًىن /و

 207 3780 متقطع إىل دائه 7912 مىر

 135 2447 شبه دائه 4623 زبًد

 65 1276 شبه دائه 2370 شردود

 89 1620 شبه دائه 4050 شهاو

 83 1512 متقطع 2250 رماع

انًظددددددددددددر: طددددددددددداغ ان رتدددددددددددا  ٔيحًدددددددددددد األَثؼدددددددددددار٘ ، ظٕٛنٕظٛدددددددددددح اندددددددددددًٍٛ ، يركدددددددددددس ػثددددددددددداد٘ نهدراسددددددددددداخ   
 .625،ص 6996ٔانُشر،طُؼاء،

 

 

                                                           
 ( 1جذٔل )  (1)
 137( ، انجغشافٍخ انؼبيخ نهجًٕٓسٌخ انًٍٍُخ، انًٍثبق نهطجبػخ ٔانُشش، صُؼبء، ص1118ػٕض انحفٍبٌ)(1)

 (1جذٔل ) ( 9)
 137(، يصذس عبثك ، ص1118ػٕض انحفٍبٌ)(8)
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ٚممكككا ضكككةل ٜحكككك  بكككإ ضكككٌٗ جٗاَككك١ غكككين باملٝكككاٙ ايطكككطع١ٝ، ايكككيت جحدًكككٌ َع كككِ أٚدٜحككك٘ ايصزاعٝككك١  

ذا َككككا اضككككحرُسد بادخككككاٍ ٚضككككا٥ٌ ايككككسٟ احلدٜركككك١ ٚبٓككككا٤ ايكٓككككٛاد ايحعًٜٛٝكككك١  ٚاحلككككٛاشص      طككككٛاٍ ايعككككاّ، ٚع 

املا٥ٝكككك١ اي ابٝكككك١ ٚاخلساضككككا١ْٝ، ضككككٝعٌُ عًكككك٢ جكًٝككككٌ االعحُككككاد عًكككك٢ املٝككككاٙ ااٛفٝكككك١ ٚايحٛضككككع يف ايزاقككككٞ  

 ايؿاحل١ يًصزاع١ مبا ٜهفٌ شٜاد٠ اإلْحاط ايصزاعٞ.

٘ ٚقككككدا١َ ضسككككُو طةكاجكككك٘ احلاٜٚكككك١ ملدصْٚككككاد ٜحُٝككككص ضككككٌٗ جٗاَكككك١ باجطكككاع :ددددـ  املٝكككاٙ ااٛفٝكككك١   . ث

املٝكككاٙ ااٛفٝككك١، فككككاًل عكككٔ نركككس٠ ايٛدٜكككإ ايكككيت جؿكككت فٝككك٘، ٚجككككدز نُٝككك١ املٝكككاٙ ااٛفٝككك١ املدصْٚككك١           

(، بفككككٌ قًككك١ اسلكككداز  1ضكككًٜٓٛا   3( ًَٝكككٕٛ 550ّ،َٚعكككدٍ جػرٜككك١ ضككك١ٜٛٓ جؿكككٌ اىل   3( ًَٝكككاز 2.5ّبٓعكككٛ  

                                                           
(1) W.R.A.Y.(1995).p88 

 .ركس تحٕز انًٕارد انطثٛؼٛح انًرعددج، ذيارانًظدر:ـ خارطح أحٕاع انظرف ٔيسرعًؼاخ انًٛاِ نألٔدٚح انرئٛسح فٙ انًٍٛ، ي
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ضكككت ايٛدٜكككإ، َٚكككٔ أٖكككِ ايظكككٛاو املا٥ٝككك١ ااٛفٝككك١ َكككا        ايطكككٌٗ ٚايٓفاذٜككك١ ايعايٝككك١ ايكككيت جحُٝكككص بٗكككا زٚا     

 ٜاجٞ:ك

جعكككد ايسٚاضكككت املسٚظٝككك١ ٚايػسٜٓٝككك١ ايكككيت جهركككس فٝٗكككا ايسَكككاٍ ٖكككٞ ايطةككككاد    :كككك ظكككٛو ٚادٟ َكككٛز  -

ايكككيت جػكككهٌ احلكككٛو ايضاضكككٞ ايكككرٟ ضلحكككٟٛ عًككك٢ املٝكككاٙ، أَكككا ايطةككككاد املدحًطككك١ بسٚاضكككت َحةدكككساد    

عًككك٢ املٝكككاٙ ااٛفٝككك١ َكككٔ ايحطكككسث عىل ايضكككفٌ، ٚج ٗكككس   ايؿكككًٝف املًعٝككك١ جػكككهٌ ايكاعكككد٠ ايكككيت حتكككاف   

عًككك٢ ضكككط  ايكككٛادٟ ايهرةكككإ ايسًَٝككك١ ٚايسٚاضكككت ايؿكككعسا١ٜٚ ايكككيت متركككٌ ايػطكككا٤ ايعًكككٟٛ يًعٛو،ٚجعكككد      

ٖكككاث ايةعككس ايبككس ايككيت جٓةككع ٚ ككسٟ َٓٗككا املٝككاٙ سلككٛ ايككٛادٟ بؿككٛز٠ َحكطعكك١ َؿككدزًا ٖاَككًا يحػرٜكك١              

يف ٖكككرا احلكككٛو َكككٔ أٚضكككع ايػكككةهاد املا٥ٝككك١ يف ضكككٌٗ جٗاَككك١     احلكككٛو ااكككٛيف،ٚجعحل ايػكككةه١ املا٥ٝككك١ 

 بهاًَ٘.

ٜحككككككازث ٚادٟ شبٝكككككد َكككككٔ ايٓاظٝككككك١ اي نٝةٝككككك١ َكككككع ٚادٟ َكككككٛز عىل ظكككككد       :دددددـ  ظكككككٛو ٚادٟ شبٝكككككد ـددددد 

نةري،ظٝككز مترككٌ ايػكككةه١ املا٥ٝكك١ يكككٛادٟ شبٝككد ذكككاْٞ أٚضككع ايػكككةهاد بعككد ٚادٟ َكككٛز، نُككا جػكككهٌ        

يًعكككٛو ااكككٛيف. أَكككا ايطةكككك١ ايطكككُٝه١ َكككٔ احلؿككك٢        اي ضكككةاد ايؿكككعسا١ٜٚ ايسًَٝككك١ ايػطكككا٤ ايعًككك٢    

ٚايطُكككككٞ ٚايسَكككككاٍ ٚؾكككككدٛز ايهٓصًكككككَٛساد  ايسؾكككككٝـ( ايحابعككككك١ يًعؿكككككس ايسبكككككاعٞ، فحُركككككٌ اخلكككككصإ  

ايككككككس٥ٝظ يًُٝككككككاٙ ااٛفٝكككككك١، يف ظكككككك  جػككككككهٌ ؾككككككدٛز ايكاعككككككد٠ ايطةككككككك١ ايطككككككف٢ً ايككككككيت حتككككككحف      

( َكككك ًا، ٜٚككككحػري ٖككككرا املٓطككككٛث  56ككككك 8باملٝككككاٙ،ٜٚ اٚح عُككككل املٝككككاٙ ااٛفٝكككك١ يف ظككككٛو ٚادٟ شبٝككككد بكككك    

ظطكككت طةٛغسافٝككك١ املٓطكككك١، ٚجًعكككت املسجفعكككاد ايػسبٝككك١ دٚزًا نكككةريًا يف جػرٜككك١ ٖكككرا احلكككٛو، ايكككرٟ ٜعكككد    

َككككٔ أغٓكككك٢ ايظككككٛاو ااٛفٝكككك١ باملٝككككاٙ يف ايككككُٝٔ ٚأنرسٖككككا عرٚبكككك١ ٜٚعككككص٣ ذيككككو عىل ضسككككُو ايطةكككككاد       

 . ( َ 400ك 100احلا١ٜٚ يًُٝاٙ، ظٝز ٜ اٚح اهٗا ب   

جحُٝكككص ايػكككةه١ املا٥ٝككك١ يكككٛادٟ ضكككسدٚد باالجطكككاع يف ايػكككسم، ٚ جككككٝل نًُكككا      :كككك ٛو ٚادٟ ضكككسدٚد كككك ظككك 

ا ٗٓككا سلككٛ ايػككسث، َككع ٚشككٛد َٝككٌ يف ايطةكككاد عًكك٢ ْفككظ اال ككاٙ، ايَككس ايككرٟ ٜعطكك٢ فسؾكك١ نككةري٠            

يحػرٜكككك١ اخلككككصإ ااككككٛيف، ٜٚػطكككك٢ احلككككٛو َككككٔ ايعًكككك٢ زٚاضككككت ايٚدٜكككك١ غككككري املػككككةع١ باملٝككككاٙ، ايككككيت       

َكككٔ ايسَكككاٍ ٚايسٚاضكككت ايط٦ُٝككك١ ٚايػسٜٓٝككك١، ذكككِ جكككاج٢ بعكككدٖا زٚاضكككت ْٗسٜككك١ َكككٔ طككك  ٚزَكككاٍ          جحهكككٕٛ 

 .1ٚظؿ٢، ٢ٖٚ ايطةك١ احلا١ًَ يًُٝاٙ ااٛف١ٝ

جٓةكككع أُٖٝككك١ املٓكككاه َكككٔ جكككاذريٙ ايهكككةري نعاَكككٌ طةٝعكككٞ يف ايْػكككط١ ايصزاعٝككك١; يٝعكككدد    :دددـ انًُدددا    -3

املحعهُككككك١ يف َٛاضكككككِ ايصزاعككككك١ ايمنكككككاا ٚاساؾكككككٌٝ يف نكككككٌ عقًكككككِٝ شزاعكككككٞ، َكككككٔ خكككككالٍ عٓاؾكككككسٙ  

                                                           
(، األحٕاض انحبٌٔخ ػهى انًٍبِ انجٕفٍخ فً انجًٕٓسٌخ انًٍٍُخ،انًهزمى انثبًَ نهجغشافٌٍٕ انؼشة ،انمبْشح ، 1111ْشبو ػجذانكشٌى انُٓذي،) 1

 998انجضء انثبًَ، ص



 

17 
 

 2015ديسمبر  -يىليى -المجلد األول  -العدد السادس   جامعة الناصرمجلة 

 البراقعبدربو  محمد عباد. د                                الىطني تقتااداال في ودوره  تهامة سهل في الزراعي اإلنتاج مقىمات

( 14ٚظؿكككككادٖا ٚشٓٝٗكككككا، ٚعًككككك٢ مٗكككككٛز اآلفكككككاد ايصزاعٝككككك١، ٚاْحػكككككازٖا،ٚقد مت جؿكككككٓٝف ايكككككُٝٔ عىل      

ْطكككام َٓكككاخٞ َكككٔ قةكككٌ اهل٦ٝككك١ ايعاَككك١ يًةعكككٛس ايصزاعٝككك١ اعحُكككادًا عًككك٢ نُٝككك١ ايَطكككاز َٚعكككدٍ دزشككك١            

ؿكككٓٝف ٜحكككك  إٔ ضكككٌٗ   احلكككساز٠، ٚعاَكككٌ االزجفكككاع عكككٔ َطكككح٣ٛ ضكككط  ايةعكككس، ٚاعحُكككادا عًككك٢ ٖكككرا ايح      

جٗاَككك١ ايٛاقكككع يف ايٓطكككام ايػسبكككٞ يًكككُٝٔ ٚاسكككاذٟ يطكككاظٌ ايةعكككس ايبكككس، ٜككككع حتكككخ جكككاذري ايٓطاقكككاد         

%( َكككٔ َطكككاظ١ 35( ٜػطككك٢  12( إٔ ايٓطكككام  3( ظٝكككز ٜحكككك  َكككٔ اخلازطككك١  12ك      9ك      8ك       5كككك 3املٓاخٝككك١  

 ظككك  ٜٓعؿكككس جكككاذري ايٓطكككام %( عًككك٢ ايحكككٛايٞ، يف25اإلقًككِٝ، فُٝكككا ٜػطككك٢ ايٓطكككام ايركككأَ ٚايحاضكككع سلكككٛ   

%( َكككٔ املطكككاظ١ املحةكٝككك١ َكككٔ عقًكككِٝ ضكككٌٗ جٗاَككك١. ٖٚٓكككا ضكككٛف ْحٓكككاٍٚ   15املٓكككاخٞ ايرايكككز ٚاخلكككاَظ عًككك٢  

 عٓاؾس املٓاه ملعسف١ جاذري نٌ عٓؿس ع٢ً ايصزاع١ بطٌٗ جٗا١َ نُا ًٜٞ:ك

   

انًظدر: خارطح انُطاقاخ انًُاخٛح نهًٍٛ ،يركس تحٕز انًٕارد انطثٛؼٛح انًرعددج، قسى َظى انًؼهٕياخ انعغرافٛح ٔاالسرشؼار ػٍ تؼد، 

 ذيار

 ذٓايح سٓم فٙ انًُاخٛح انُطاقاخ( 3) خارطح
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 درظح انحرارج - أ

       ٛ اساؾكككٌٝ ايصزاعٝككك١ خكككالٍ مجٝكككع     الغكككو إٔ دزشككك١ احلكككساز٠ َكككٔ أنركككس عٓاؾكككس املٓكككاه جكككاذريًا عًككك٢ منككك

َساظككككٌ ايُٓٛ،فاذٓككككا٤ َساظككككٌ اإلْةككككاد حتحككككاط ايةكككككرٚز عىل دزشكككك١ ظككككساز٠ َعٝٓكككك١، ظطككككت ْٛعٝكككك١ بكككككرٚز           

اسؿكككٍٛ املكككساد شزاعحككك٘،دٝز جهكككٕٛ دزشككك١ ظكككساز٠ اي بككك١ َال٥ُككك١ إلْةكككاد ايةكككرٚز ٚمنٖٛكككا، أَكككا بايٓطكككة١    

١ يف نُٝكككككك١ اإلْحككككككاط ٚشٛدجكككككك٘ ملساظككككككٌ ايُٓككككككٛ فككككككإ دزشكككككك١ احلككككككساز٠ جهككككككٕٛ أظككككككد ايعٛاَككككككٌ ايس٥ٝطكككككك  

فُراًل ال  هككككٔ يًُعاؾككككٌٝ ايؿككككٝف١ٝ إٔ جُٓككككٛ يف فؿككككٌ ايػككككحا٤، ٚنككككرا اساؾككككٌٝ ايػككككح١ٜٛ  ٚضككككالَح٘،

ال جحعُكككٌ ازجفكككاع دزشككك١ ظكككساز٠ ايؿكككٝف، نُكككا إٔ بعكككر اساؾكككٌٝ  هكككٔ إٔ جكككصزع ٚجُٓكككٛ بككك  فؿكككً         

سٜككف، نُككا ٖككٛ احلككاٍ يف ضككٌٗ      َحكككازب ، َرككٌ ايككرز٠ ايػككا١َٝ ٚايككرز٠ ايسفٝعكك١ بكك  فؿككًٞ ايؿككٝف ٚاخل         

( َكككد٣ َال٤َككك١ ٚجككككازث َعكككدالد دزشكككاد احلكككساز٠ ايفؿككك١ًٝ يف     2، ٜٚحكككك  َكككٔ بٝاْكككاد ااكككدٍٚ     1جٗاَككك١

ضككككٌٗ جٗاَكككك١، ٖٚككككرا ٜعٓكككك٢ ؾككككالظٝح٘ يًصزاعكككك١ طككككٛاٍ ايعككككاّ، ظٝككككز صلُككككع بكككك  اظحٝاشككككاد اساؾككككٌٝ        

يحةككككأٜ  احلككككسازٟ بكككك   ايؿككككٝف١ٝ ٚايػككككح١ٜٛ َككككٔ دزشكككك١ احلككككساز٠، ٚعككككدّ جطككككسف َعككككدالجٗا، عذ زلككككد إٔ ا    

( َككك ًا فكككٛم َطكككح٣ٛ   250( َككك ًا، ٚايٓطكككام املسجفكككع عٓكككد أقكككداّ ااةكككاٍ      11ايٓطكككام ايطكككاظًٞ املكككٓدفر    

ضككككط  ايةعس،ٜعطكككك٢ عَهاْٝكككك١ فسٜككككد٠ َٚحُٝككككص٠ يف ايحٓككككٛع املٓككككاخٞ، ايككككرٟ بككككدٚزٙ ٜككككٓعهظ عًكككك٢ ايحٓككككٛع  

( 32ككككك30ٓطككككام ايطككككاظًٞ   ايصزاعٞ،ظٝككككز ٜةًككككؼ َعككككدٍ دزشكككك١ احلككككساز٠ يف فؿككككًٞ ايسبٝككككع ٚايؿككككٝف يف اي   

( دزشككك١ ٦َٜٛككك١ ،ٜٚكككٓدفر ايفكككازم احلككككسازٟ عىل     30ك       27دزشككك١، بُٝٓكككا جكككٓدفر يف ايٓطكككام املسجفكككع اىل       

( دزشككك١ ٦َٜٛككك١ يف ايٓطكككام   25-26( دزشكككاد،يف فؿككك٢ً اخلسٜكككف ٚايػكككحا٤ ظٝكككز جةًكككؼ سلكككٛ       7-4سلكككٛ  

عًككك٢ ايحكككٛايٞ . ايَكككس   ( دزشككك١ ٦َٜٛككك١  20 -21ايطكككاظًٞ، يف ظككك  جكككٓدفر يف ْطكككام أقكككداّ ااةكككاٍ عىل       

 ايرٟ ٜحٝ  اضحُساز ايدٚز٠ ايصزاع١ٝ ٚجٓٛعٗا. 

 (و .2005ـ6995( يؼدل درظاخ انحرارج انفظهٛح فٙ سٓم ذٓايح نهًدج )2ظدٔل )

 فظم انشراء فظم ان رٚف فظم انظٛف فظم انرتٛغ انُطاق ٔاالرذفاع

( 66انسدددددددددددددداحهٙ )
 يرر

30 32 26 25 

اقدددددددددددداو انعثدددددددددددال 
 انسراػٛح

22 30 26 20 

انًظددددر: يحًدددد ػثدددد انٕاسدددغ ان رسددداَٙ، دنٛدددم انًُدددا  انسراػدددٙ فدددٙ اندددًٍٛ، انٓٛتدددح انؼايدددح نهثحدددٕز انسراػٛدددح ،انًرحددددج                
 636و،ص2005نهطثاػح ٔانُشر،طُؼاء ،

 

                                                           
 7ُؼبء ، ص( ، دنٍم انًُبخ انضساػً فً انًٍٍ، انًزحذح نهطجبػخ ٔانُشش، ص1112يحًذ ػجذ انٕاعغ انخشعبَى ) (1)

 



 

77 
 

 2015ديسمبر  -يىليى -المجلد األول  -العدد السادس   جامعة الناصرمجلة 

 البراقعبدربو  محمد عباد. د                                الىطني تقتااداال في ودوره  تهامة سهل في الزراعي اإلنتاج مقىمات

 األيطار  - ب
%( َكككٔ  60جًعكككت ايَطكككاز دٚزًا ز٥ٝطكككًا يف ايصزاعككك١، ظٝكككز جػكككهٌ ايصزاعككك١ املطسٜككك١ يف ايكككُٝٔ سلكككٛ           

.  ٚضل ككك٢ ايٓطكككام املٓكككاخٞ ايرايكككز يف اإلقًكككِٝ بكككانل نُٝككك١    1ٝككك١ يف ضكككٌٗ جٗاَككك١ عمجكككايٞ املطكككاظ١ ايصزاع

( ًَكككِ ضكككًٜٓٛا، ٚجحككككازث نُٝككك١ ايَطكككاز يف ايٓطكككام اخلكككاَظ      700 -400َكككٔ َٝكككاٙ ايَطكككاز جؿكككٌ عىل      

( ًَككككِ ضككككًٜٓٛا عًكككك٢ ايحككككٛايٞ، ٚجعككككص٣ ٖككككرٙ ايككككٛفس٠ املطسٜكككك١ عىل عاَككككٌ االزجفككككاع        500ككككك200ٚايرككككأَ عىل  

%( يف ضكككٌٗ جٗاَككك١، يف ظككك  40داّ ااةكككاٍ، ٚبكككريو جةًكككؼ املطكككاظ١  ايػٓٝككك١ بايَطكككاز سلكككٛ  خباؾككك١ عٓكككد أقككك

(ًَِ/ضككككٓ٘، ٜٚعككككد ٖككككرا  200ٜككككٓدفر َعككككدٍ ايَطككككاز يف ايٓطككككام ايحاضككككع ٚايرككككاْٞ عػككككس اىل اقككككٌ َككككٔ      

%( َككككٔ َطككككاظ١ 60ايٓطككككام َككككٔ أفكككككس َٓككككاطل ايطككككٌٗ َككككٔ َٝككككاٙ ايَطككككاز، ٜٚػطككككٞ ٖككككرا ايٓطككككام سلككككٛ      

طةٝعككك١ شسٜكككإ َٝكككاٙ ايطكككٍٝٛ جعكككٛو فككككس ٖكككرا ايٓطكككام، أذٓكككا٤ َٛاضكككِ ايَطكككاز ٜٚكًكككٌ َكككٔ      اإلقًكككِٝ، عال إٔ

 .2ظد٠ اافاف

لعلانلىايااااملان  ز  لللللللل جًعككككت ايعٛاَككككٌ ايةػككككس١ٜ دٚزًا نككككةريًا، عىل شاْككككت ايعٛاَككككٌ ايطةٝعٝكككك١، يف  :ااااعلثانيااااا

ايطةٝعٝككك١ املحكككٛفس٠ حتطككك  ٚشكككٛد٠ اإلْحكككاط ايصزاعكككٞ، فعٓكككدَا جسجفكككع اخلكككلاد ٚأضكككايٝت ايحعاَكككٌ َكككع املكككٛازد  

جحككككافس جًكككو ايعٛاَكككٌ عىل ايككككدز ايكككرٟ ضلككككل َككككدازًا َكككٔ ايسفكككاٙ ٚحتطكككٔ املطكككح٣ٛ املعٝػكككٞ يًطكككهإ            

  -َٚٔ أُٖٗا َا ٜاجٞ: 

 اسر داياخ األرع انسراػٛح  -6

( ًَٝككككٕٛ ٖهحككككاز،ضلح٣ٛ ضككككٌٗ جٗاَكككك١ عًكككك٢  1.3جكككككدز املطككككاظ١ ايؿككككاحل١ يًصزاعكككك١ يف ايككككُٝٔ بٓعككككٛ   

(  ٚجحكككٛشع ايزاقكككٞ ايؿكككاحل١   3%( َكككٔ ايزاقكككٞ ايصزاعٝككك١   24.1ا ْطكككةح٘  ( أيكككف ٖهحكككاز،أٟ َككك  314سلكككٛ 

يًصزاعكككك١ يف داالد ايٚدٜكككك١، َٚككككداخٌ ايطككككٍٝٛ َككككٔ املسجفعككككاد ايػسبٝكككك١، ٚعًكككك٢ شٛاْككككت اجملككككازٟ ايفٝككككك١ٝ   

ٚبطكككٕٛ ايٚدٜككك١، أَكككا بكٝككك١ ايزاقكككٞ، فحطكككحرُس يف زعككك٢ املاغككك١ٝ، َركككٌ ايغٓكككاّ ٚاملكككاعص ٚاإلبكككٌ، ٚعًككك٢             

َطكككاظاد املساعككك٢ فكككإ احلٝٛاْكككاد ال جطكككحفٝد َكككٔ ايكككةعر َٓٗكككا بايػكككهٌ ايفككككٌ;           ايكككسغِ َكككٔ اجطكككاع  

يؿككعٛب١ ايٛؾككٍٛ عيٝٗككا َككٔ شٗكك١، ٚجككداخٌ ٖككرٙ ايزاقككٞ َككع االزاقككٞ ايصزاعٝكك١ َككٔ شٗكك١ أخككس٣ ٚمتككازع             

 يف ضٌٗ جٗا١َ ايمناا ايصزاع١ٝ اآلج١ٝ :ك 

 انسراػح انكصٛفح انًرٔٚح تًٛاِ انسٕٛل  -أ 

  ٗ ٌ جٗاَككك١، ظٝكككز جٓحػكككس يف نكككٌ داالد ايطكككٌٗ ٚخباؾككك١ يف أٚدٜحككك٘ ايكككيت      ٜعكككد ايكككُٓم ايطكككا٥د يف ضككك

جطكككككحددّ  جكاْكككككاد ايطكككككدٚد ٚايكٓكككككٛاد ايحعًٜٛٝككككك١ احلدٜرككككك١، ٚ ايحكًٝدٜككككك١ يًطكككككٝطس٠ عًككككك٢ ايفٝككككككاْاد        

ٚحتًٜٛككككٗا َككككٔ اجملككككس٣ ايككككس٥ٝظ، عككككل غككككةهاد َككككٔ قٓككككٛاد ايككككسٟ املدحًفكككك١; يػُككككس ايزاقككككٞ ايصزاعٝكككك١،  

                                                           
 11(،كزت اإلحصبء انضساػً ،ص1111ٔصاسح انضساػخ ٔانشي، ) (1)
 81( ، يصذس عبثك، ص1112يحًذ ػجذانٕاعغ انخشعبًَ) (1)
 11(، كزت اإلحصبء انضساػً ص1111ٔصاسح انضساػخ ٔانشي،)  (9)
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( 3ضكككفٌ ٚايٛاظكككد٠ جًكككٛ ايخكككس٣ ،ظٝكككز ٜحكككك  َكككٔ بٝاْكككاد ااكككدٍٚ      بػكككهٌ جحكككابعٞ َكككٔ ايعًككك٢ سلكككٛ اي  

%( َككككٔ عمجككككايٞ 47(أيككككف ٖهحككككاز أٟ َككككا ْطككككةح٘   139إٔ ظصككككِ ايزاقككككٞ املسٜٚكككك١ مبٝككككاٙ ايَطككككاز جةًككككؼ    

املطكككاظ١ املصزٚعكككك١ يف ايطكككٌٗ، ٚعككككاد٠ َكككا جككككس٣ٚ ايزاقككككٞ ايصزاعٝككك١ يف ايٓطككككام ايٚضكككم َككككس٠ عىل َككككسج       

، بُٝٓكككا حت ككك٢ ايزاقكككٞ ايصزاعٝككك١ عٓكككد رلكككازط ايطكككٍٝٛ يف ْطكككام     ظطكككت نُٝككك١ ايفٝككككاْاد ٚجهسازٖكككا  

أقكككداّ ااةكككاٍ مبكككساد عكككد٠، ظٝكككز جطكككحكةٌ َٝكككاٙ ايفٝككككاْاد خكككالٍ َٛاضكككِ ايَطكككاز يف فؿكككًٞ ايسبٝكككع           

ٚايؿكككٝف، أَككككا اساؾككككٌٝ ايكككيت جككككصزع ٚجعحُككككد عًكككك٢ ٖكككرا ايككككُٓم شزاعكككك١ ذلاؾكككٌٝ احلةككككٛث َرككككٌ ايككككرز٠     

ت ايكككرز٠، أَكككا املٓكككاطل ايكسٜةككك١ َكككٔ َكككداخٌ ايفٝككككاْاد، ايكككيت     ايػكككا١َٝ ٚايكككرز٠ ايسفٝعككك١ ٚايعكككالف ٚقؿككك  

جحطكككِ بايحكككدفل املٓكككح ِ اسٜكككإ املٝكككاٙ ايطكككطع١ٝ، فكككإ شزاعككك١ املكككٛش ٖكككٞ املٓحػكككس٠، ٜٚعكككد اْحكككاط املكككٛش يف            

 ( .1ضٌٗ جٗا١َ َٔ أشٛد ايْٛاع يف ايعامل ،ٜٚؿدز عىل أضٛام اخلًٝض ايعسبٞ، ٚخاؾ١ ايطعٛد١ٜ 

 و.2066اػٛح )ْكرار( حسة ٔسٛهح انر٘ ػاو ( االراضٙ انسر3ظدٔل )

انًساحح 
 انًسرٔػح

 ٔسٛهح انر٘

 أخرٖ سدٔد ٔحٕاظس غٕٛل سٕٛل آتار أيطار

295.252 639.006 .2..62 53.236 2690 966. 3.45 

 %2,4 %3 %2.6 %62 %.2 %42 انُسثح%

 .66،ص  2062،،طُؼاء  2066انًظدر: ٔزارج انسراػح ٔانر٘ ، كراب اإلحظاء انسراػٙ نؼاو 

 انسراػح انشرٚطّٛ  -ب 

جحكككٛشع  ايصزاعككك١ ايػكككسٜطٝ٘ عًككك٢ شٛاْكككت ٚقكككفاف ايٚدٜككك١ ايصزاعٝككك١، ٚ ُكككع بككك  خؿكككا٥ـ ايصزاعككك١       

املطسٜككك١ ٚ خؿكككا٥ـ ايصزاعككك١ ايحكًٝدٜككك١ املسٜٚككك١ مبٝكككاٙ ايطكككٍٝٛ ٚاآلبكككاز; ْ كككسًا يطةٝعككك١ ايَطكككاز املٛاٝككك١،         

خككككس، ايَككككس ايككككرٟ ضلككككحِ ايًصكككك٤ٛ عىل اآلبككككاز      ايككككيت جحُٝككككص بحػرياجٗككككا ايصَاْٝكككك١، ٚنُٝاجٗككككا َككككٔ عككككاّ آل      

ايطككككطع١ٝ ٚايْةٛبٝكككك١ ايعُٝككككك١; يطككككد اظحٝاشككككاد ايصزاعكككك١ ايػككككسٜط١ٝ، َٚككككٔ املعككككسٚف إٔ اآلبككككاز مككككاٖس٠        

َايٛفككك١ ٚجازطلٝككك١ يف ايكككُٝٔ، اضكككحددَخ يكككسٟ  اساؾكككٌٝ يف َٓكككاطل عدٜكككد٠  َٚٓٗكككا ضكككٌٗ جٗاَككك١، عال إٔ           

ٛفٝككك١ يًصزاعككك١، مٗكككسد يف ايكككُٝٔ َٓكككر بداٜككك١  اْٝٓٝكككاد       ايطفكككس٠ احلكٝكٝككك١ يف دلكككاٍ اضكككحدداّ املٝكككاٙ اا    

ايكككككسٕ املاقككككٞ; ْحٝصكككك١ ايحطككككٛز يف ٚضككككا٥ٌ احلفككككس االزجككككٛاشٟ، َٚكككككداد زفككككع املٝككككاٙ ايعُٝككككك١، ٚجٓككككٛع          

ٚضككككٗٛي١ َككككد غككككةهاد ْكككككٌ املٝككككاٙ عىل َطككككافاد بعٝككككد٠، ٚبككككريو أظككككدذخ جٛضككككع يف ايزاقككككٞ ايصزاعٝكككك١،   

، ٚدخًككككخ َطككككاظاد َككككٔ ايزاقككككٞ 2بطككككةت اافككككاف ايككككيت ناْككككخ جحعككككسو ذلاؾككككًٝٗا ايصزاعٝكككك١ يًحًككككف 

                                                           
 191ٍٓئخ انؼبيخ نهجحٕس ٔاإلسشبد انضساػً،ريبس،ص( ،دنٍم انًٕاسد انطجٍؼٍخ نًحبفظخ انحذٌذح، ان1111يشكض ثحٕس انًٕاسد انطجٍؼٍخ )  (1)
 191( ،دنٍم انًٕاسد انطجٍؼٍخ نًحبفظخ انحذٌذح ، يصذس عبثك، ص1111يشكض ثحٕس انًٕاسد انطجٍؼٍخ ) (1)
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اهلاَػكككك١ٝ  عىل ايزاقككككٞ ايصزاعٝكككك١ املسٜٚكككك١ باملٝككككاٙ ااٛفٝكككك١، زافككككل ذيككككو شٜككككاد٠ نككككةري٠ يف ظفككككس اآلبككككاز         

ايْةٛبٝككك١، ظٝكككز أغكككازد بٝاْكككاد احلؿكككس ايصزاعكككٞ ايػكككاٌَ ايكككرٟ ْفرجككك٘ ٦ٖٝككك١ جطكككٜٛس جٗاَككك١ أْٗكككا بًػكككخ          

يحػطككككٞ َطككككاظ١   2004ّ2( ب٦ككككس عككككاّ 35000اآلبككككاز عىل  . ٚازجفككككع عككككدد 1995ّ1( ب٦ككككس عككككاّ 10500سلككككٛ  

% َكككٔ املطكككاظ١ املصزٚعككك١ يف ايطكككٌٗ، ٚجٓحػكككس يف ٖكككرا ايكككُٓم       28( أيكككف ٖهحكككاز، َكككا ْطكككةح٘    82.8جةًكككؼ   

 شزاع١ أغصاز ايفان١ٗ، َرٌ ايةاباٟ ٚاملازلٛ ٚايةكٛيٝاد ٚاخلكسٚاد ٚايطُطِ ٚ ايٝاا .

 انسراػح انًرٔٚح تًٛاِ انغٕٛل    -ض 

َككككٔ أْككككٛاع ايصزاعكككك١ ايحكًٝدٜكككك١، عال أْٗككككا أؾككككةعخ متككككازع بٛضككككا٥ٌ ظدٜركككك١، ممككككا أد٣ عىل     ٖككككٞ ْككككٛع 

اجطككاع ْطاقٗككا ايصزاعككٞ، ٜٚ نككص ٖككرا ايٓككٛع َككٔ ايصزاعكك١ يف َٓككاطل ْٗاٜكك١ ايٛدٜككإ ايػسبٝكك١  ٚايكسٜةكك١ َككٔ              

ايػكككاط٧، ايكككيت جٛشكككد فٝٗكككا املٝكككاٙ عًككك٢ أعُكككام قسٜةككك١ َكككٔ ايطكككط ، ٚجػطكككٞ َٝكككاٙ ايعٝكككٕٛ َطكككاظ١ سلكككٛ            

%( َككككٔ عمجككككايٞ املطككككاظ١ املصزٚعكككك١ يف ايطككككٌٗ، ٚجػًككككت عًكككك٢ ٖككككرا        2.6(ٖهحككككاز أٟ َككككا ْطككككةح٘    7690 

 ايُٓم ايصزاعٞ شزاع١ أغصاز ايٓدٌٝ َع ٚشٛد شزاع١ ذلاؾٌٝ احلةٛث، َرٌ ايرز٠ ٚايةكٛيٝاد.            

ٛع ٚممكككا ضكككةل ٜحكككك  إٔ اضكككحدداَاد ايزو ايصزاعٝككك١  يف ضكككٌٗ جٗاَككك١، ٜحٛقكككف عًككك٢ ٚضكككا٥ٌ ايكككسٟ، ْٚككك         

املٝكككاٙ املحكككٛفس٠، ٚجحُٝكككص َع كككِ ايزاقكككٞ باْٗكككا ذاد قابًٝككك١ عايٝككك١ يالضكككحػالٍ ايصزاعكككٞ، ٚذيكككو خلؿكككٛبحٗا      

ٚضكككعحٗا ٚٚفكككس٠ املٝكككاٙ فٝٗكككا، عال أْٗكككا حتحكككاط عىل عؾكككالح ٚؾكككٝا١ْ الضكككحرُازٖا. نُكككا إٔ فسؾككك١ االعحُكككاد           

َكككداد املٓكككاطل اسسَٚككك١ عًككك٢ املٝكككاٙ ايطكككطع١ٝ أٚفكككس ٚأقكككٌ نًفككك١، عذا َكككا جٛضكككعخ قٓكككٛاد ايكككسٟ احلدٜرككك١ إل  

 َٓٗا. 

 انسٛاسح انرُظًٛٛح انحكٕيٛح -2

بكككدأ اٖحُكككاّ ايدٚيككك١ بطكككٌٗ جٗاَككك١ نكككاقًِٝ شزاعكككٞ َٓكككر ضكككةعٝٓٝاد ايككككسٕ ايعػكككسٜٔ، ٚمتركككٌ ايحكككدخٌ        

احلهكككَٛٞ باقاَككك١ َػكككازٜع ايكككسٟ ايطكككًٝٞ ملٛاشٗككك١ ايفٝككككاْاد ايٓا ككك١ عكككٔ ايَطكككاز املٛاٝككك١ املحدفكككك١           

ايةكككًا َكككا جككك ى آذكككازًا جدَريٜككك١ َكككٔ شٗككك١ ٚذٖابٗكككا عىل ايةعكككس دٕٚ االضكككحفاد٠     َكككٔ املسجفعكككاد ايػسبٝككك١، ايكككيت غ 

َٓٗككككا َككككٔ شٗكككك١ أخككككس٣، ظٝككككز جكككككّٛ احلككككٛاشص ايحعًٜٛٝكككك١ عًكككك٢ ايحكًٝككككٌ َككككٔ ضككككسعحٗا ٚظصصٖككككا ٚحتٜٛككككٌ  

َطككككازٖا ٚا اٖاجٗككككا بٛاضككككط١ ايكٓككككٛاد عىل ايزاقككككٞ ايةعٝككككد٠ عًكككك٢ شككككاْ  دلككككازٟ ايطككككٍٝٛ، ٚقككككد أد٣     

ع يف ايزاقككككٞ ايصزاعٝكككك١ عىل ظككككدا َككككا ٚجػرٜكككك١ اخلككككصإ ااككككٛيف، ٚاحلفككككام عًكككك٢  ٖككككرا االٖحُككككاّ عىل ايحٛضكككك

 اي ب١، ٚجحُرٌ ٖرٙ املػازٜع يف ايٚد١ٜ ايصزاع١ٝ ع٢ً ايٓعٛ اآلجٞ : ك

ٜعككككد ٚادٟ شبٝككككد يف ضككككٌٗ جٗاَكككك١ َككككٔ أنرككككس ايٚدٜكككك١ جككككاذسًا بفٝكككككاْاد املسجفعككككاد      :ددددـٔاد٘ زتٛددددد   -أ 

باقاَككك١ املػكككازٜع، ممرًككك١ يف احلكككٛاشص ٚايطكككدٚد ايحعًٜٛٝككك١        ايػسبٝككك١; يكككرا نكككإ َكككٔ أٍٚ ايٚدٜككك١ اٖحُاَكككاً     

                                                           
 111يجهظ حًبٌخ انجٍئخ ،صُؼبء، ص (،انزمشٌش انجٍئً،1332ٔصاسح انًٍبِ ٔانجٍئّ ) (1)
 18ٕفٍخ فً عٓم رٓبيخ االعزُضاف ٔانزغزٌخ، رمبسٌش انًٍبِ ،انٍٓئخ انؼبيخ نزطٌٕش رٓبيخ ص( ، انًٍبِ انج1112ػجذ انٕنً عٍف) (1)
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( أيككككف ٖهحككككاز َككككٔ ايزاقككككٞ ايؿككككاحل١    250ّ، الضككككُٝا ٚ أْكككك٘ ٜكككككِ سلككككٛ    1978ٚايكٓككككٛاد َٓككككر عككككاّ  

 يًصزاع١، َٚٔ أِٖ َػازٜع٘ ايصزاع١ٝ :ك 

مخطككك١ ظكككٛاشص حتًٜٛٝككك١ جةكككدأ َكككٔ َكككدخٌ ايكككٛادٟ ظحككك٢ ايطكككٌٗ ايسضكككٛبٞ عىل ايػكككسث َكككٔ طسٜكككل جعصكككك           ـددد 

( نكككِ، ٚجحفكككاٚد أظصكككاّ احلكككٛاشص   4كككك 3دٜكككد٠، ٜٚفؿكككٌ نكككٌ ظكككاشص عكككٔ اآلخكككس َطكككاف١ جككككدز بككك        احل

املا٥ٝككك١ عًككك٢ ظطكككت املٛقكككع ااػكككسايف، َكككٔ ظٝكككز اجطكككاع أٚ قكككٝل اجملكككس٣ املكككا٥ٞ، ٚجككككاّ ٖكككرٙ احلكككٛاشص            

املحكككٛاجس٠ يف اي جٝكككت مبكككا  هكككٔ َكككٔ ظصكككص ٚحتٜٛكككٌ َٝكككاٙ ايفٝككككاْاد عىل شٛاْكككت اجملكككس٣ املكككا٥ٞ ملطكككافاد     

 . 1( ٖهحاز١ًٜٛ13490، ٚجةًؼ َطاظ١ ايزاقٞ املطحفٝد٠ سلٛ  ط

ايكٓككٛاد اي ابٝكك١، ٚجحفككسع َككٔ نككٌ ظككاشص حتككًٜٛٞ با ككاٙ ايزاقككٞ ايصزاعٝكك١، ٚعككاد٠ َككا جككصزع شٛاْككت              ـدد 

ٖككككرٙ ايكٓككككٛاد بايغككككصاز ٚايػككككصرياد حلُاٜكككك١ اي بكككك١ َككككٔ االزلككككساف، نُككككا جحةككككأٜ ٖككككرٙ ايكٓككككٛاد يف        

( قٓككككا٠ ز٥ٝطكككك١ 11ظاد ايزاقككككٞ ايصزاعٝكككك١ ٚاَحككككدادٖا، ٚجٛشككككد سلككككٛ    أطٛاهلككككا ٚأظصاَٗككككا، ظطككككت َطككككا 

 جحفسع َٓٗا أٜكا قٓٛاد فسع١ٝ، متهٓٗا َٔ ايٛؾٍٛ عىل املطاظاد ايكٝك١ ٚايةعٝد٠.

املكطكككُاد املا٥ٝككك١، ٚجٛشكككد ضكككةع١ َكطكككُاد أْػككك٦خ يف ايكٓكككٛاد ايس٥ٝطككك١; يحٛشٜكككع املٝكككاٙ عًككك٢ ايكٓكككٛاد          ـددد 

١ٝ، جطكككحطٝع حتدٜككد نُٝككك١ املٝككاٙ ايكككيت جحعًُككٗا ايكٓكككٛاد، أذٓكككا٤    ايفسعٝكك١ َكككٔ خككالٍ بٛابككك١ حتهككِ خسضكككاْ   

 .(أيف ٖهحاز17ايفٝكاْاد، ٚجػطٞ ٖرٙ ايكٓٛاد َطاظ١ جكدز بٓعٛ  

ٜكككاجٞ ٚادٟ زَكككاع يف املسجةككك١ ايراْٝككك١، َكككٔ ظٝكككز جعسقككك٘ ي قكككساز ايٓامجككك١ عكككٔ      :دددـ ٔاد٘ ريددداع  -ث 

(أيككككف 24ٜحعككككسو سلككككٛ    االزلككككساف، ٚجًككككف املصزٚعككككاد; بطككككةت غككككد٠ شسٜككككإ َٝككككاٙ ايفٝكككككاْاد ظٝككككز       

ٖهحكككاز َكككٔ ايزاقكككٞ ايصزاعٝككك١ يف ٖكككرا ايكككٛادٟ يالزلكككساف، ٚقكككد أْػكككاد ايدٚيككك١ ظكككاشصًا حتًٜٛٝكككًا عٓكككد          

( 2000َككككدخٌ ايككككٛادٟ يف َٓطككككك١ املػككككساف١، جةًككككؼ قدزجكككك٘ ايحعهُٝكككك١ يف جؿككككسٜف َٝككككاٙ ايطككككٍٝٛ سلككككٛ        

( نكككِ، 32ٜةًكككؼ طٛهلكككا    /س، ٜٚحؿكككٌ ٖكككرا احلكككاشص ايحعكككًٜٛٞ بكٓكككا٠ جحفكككسع عىل فكككسع  : قٓكككا٠ شٓٛبٝككك١      3ّ

( نكككِ، نُكككا مت  َكككؤخسا متدٜكككد غكككةهاد زٟ ظدٜرككك١ َكككٔ احلكككاشص     9ٚقٓكككا٠ ,ايٝككك١ ٜةًكككؼ طٛهلكككا ظكككٛايٞ    

ايس٥ٝطكككككٞ ٚايكٓكككككٛاد عىل َطكككككافاد َحعكككككدد٠ اال اٖكككككاد ٚاملطكككككاظاد، عال إٔ ٖكككككرا املػكككككسٚع ال ٜػطكككككٞ عال    

 . 2( ٖهحاز8000َطاظ١ ذلدٚد٠ َٔ ايزاقٞ ايصزاع١ٝ ال جحصاٚش  

جكككككاخسد املػكككككازٜع ايصزاعٝككككك١ يف ٚادٟ ضكككككٗاّ، ظٝكككككز ْفكككككر أٍٚ َػكككككسٚع عكككككاّ    :دددددـ ٓاو ٔاد٘ سددددد -ط 

ّ، يف َٓطككككككك١ ٚاقككككككس عٓككككككد رلككككككسط شةككككككٌ ايفالفككككككٌ، ٜٚحهككككككٕٛ َككككككٔ ضككككككد حتككككككًٜٛٞ ٜةًككككككؼ طٛيكككككك٘  1997

(َككك ًا، ٜعُكككٌ عًككك٢ اضكككحكةاٍ ٚظصكككص َٝكككاٙ ايفٝككككاْاد، ٚٚقكككف ضكككسع١ جكككدفكٗا، َٚكككٔ ذكككِ ايطكككُاح      68سلكككٛ 

حٛعت نُٝكككك١ احلؿكككك٢ ٚايطُكككك٢ ٚايفحككككاد ايؿككككدسٟ، قةككككٌ إٔ    يًُٝككككاٙ بايككككدخٍٛ عىل ظككككٛو جسضككككٝ  ٜطكككك  

                                                           
 71و،يششٔع رٓبيخ انخبيظ ، انحذٌذح، ص1111 – 1331(، انًشبسٌغ انًُفزح خالل 1112ٍْئخ رطٌٕش رٓبيخ، انزمشٌش) 1))
 99د انًبئٍخ، صُؼبء، ص(، خطٕاد ػهى انطشٌك ،انغذٔد ٔ انًُشب1118ٔصاسح انضساػخ ٔانشي،)  (1)
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جؿككٌ ٖكككرٙ ايعٛايككل عىل املٓافكككر املا٥ٝكك١ ايكككيت جككسجةم  بكككايكٓٛاد ايس٥ٝطكك١، ٜٚكككحِ جؿككف١ٝ ظكككٛو اي ضككٝت َكككٔ        

بكككٛالد ايفٝككككاْاد ضكككًٜٓٛا; يهكككٞ ٜ كككٌ احلكككٛو ذلاف كككًا عًككك٢ قدزجككك٘ االضكككحٝعاب١ٝ يًُٝكككاٙ باضكككحُساز،          

ٙ، َحؿككك١ً دكككٛو اي ضكككٝت يف ا اٖكككاد رلحًفككك١ سلكككٛ ايزاقكككٞ     نُكككا جٛشكككد ذكككالس قٓكككٛاد يحٛشٜكككع املٝكككا    

 . 1(أيف ٖهحاز17ايصزاع١ٝ، جطحفٝد َٔ ٖرا املػسٚع َطاظ١ َٔ ايزاقٞ ايصزاع١ٝ جةًؼ  

ٜسعككككد ايطككككد ايحعككككًٜٛٞ يف ٚادٟ َككككٛز املػككككسٚع ايٛظٝككككد ايككككرٟ أْػككككاج٘ احلهَٛكككك١،   :ددددـ ٔاد٘ يٕر -د 

(َكككك ًا، ٚازجفكككككاع   240ٜةًكككككؼ طٛيكككك٘ سلكككككٛ   ٜٚػككككهٌ أنككككل املٓػككككك د ايصزاعٝكككك١ يف ضكككككٌٗ جٗاَكككك١، ظٝككككز      

/س، 3(2100ّظكككسو، ٜٚككككّٛ بحؿكككسٜف    -(أَحكككاز، ٜٚككككع عٓكككد َكككدخٌ ايكككٛادٟ غكككسم طسٜكككل احلدٜكككد٠     4 

ٚيككك٘ ذكككالس بٛابكككاد ز٥ٝطككك١ يحؿكككسٜف املٝكككاٙ عىل ظكككٛو اي ضكككٝت، ايكككرٟ ٜكككحِ فٝككك٘ ايكككحدًـ َكككٔ بكككٛالد            

ايحؿككككسٜف  ككككإ بٛابكككككاد   ايفٝكككككاْاد َككككٔ املفححككككاد ايؿكككككدس١ٜ ٚاحلؿكككك٢ ٚايسَككككاٍ، ٜٚٛشككككد يف ظكككككٛو       

( قٓكككا٠ فسعٝككك١، جعُكككٌ   18يًُٝكككاٙ، نكككٌ أزبكككع َٓٗكككا جحؿكككٌ بكٓكككاجٞ جؿكككسٜف َسنصٜككك١، جحفكككسع َكككٔ ايٚىل       

( قٓكككا٠   21عًككك٢ جٛشٜكككع َٝكككاٙ ايطكككٍٝٛ عًككك٢ ايزاقكككٞ ايصزاعٝككك١ ايػكككُاي١ٝ.أَا ايكٓكككا٠ ايراْٝككك١ فححؿكككٌ بٗكككا              

(أيكككف ١20، ٜٚػطككك٢ ٖكككرا املػكككسٚع سلكككٛ  فسعٝككك١، جعُكككٌ عًككك٢ جٛشٜكككع املٝكككاٙ عًككك٢ ايزاقكككٞ ايصزاعٝككك١ اآٛبٝككك 

 .  2ٖهحاز

ٚممككككا ضككككةل  هككككٔ ايكككككٍٛ إٔ ظصككككِ املػككككازٜع ايككككيت مت جٓفٝككككرٖا قككككٞ ضككككٌٗ جٗاَكككك١، ال جككككسٟٚ ضكككك٣ٛ   

% َككككٔ امجككككايٞ االزاقككككٞ ايصزاعٝكككك١  18.6(ٖهحككككاز، ٚبٓطككككة٘ 58490َطككككاظاد ذلككككدٚد٠، جةًككككؼ  دككككٛايٞ   

د ايؿككككاحل١ يًصزاعكككك١ يف ايطككككٌٗ ٚايككككيت يف ضككككٌٗ جٗاَكككك١، ٖٚككككرٙ املطككككاظ١  ال جحٓاضككككت َككككع  ظصككككِ املطككككاظا 

، ٖٚكككرا ٜعٓككك٢ أْككك٘ َكككاشاٍ ٖٓكككاى َحطكككع نكككةري َكككٔ ايزاقكككٞ ايصزاعٝككك١ ،  3(ٖهحكككاز314777جككككدز دكككٛايٞ  

(ٖهحككككاز  هككككٔ اضككككحػالهلا يف شٜككككاد٠ اإلْحككككاط، َككككٔ خككككالٍ شٜككككاد٠ االضككككحرُاز يف   256287جؿككككٌ اىل سلككككٛ  

خكككاٍ غكككةهاد ايكككسٟ احلدٜرككك١، ايكككيت جكًكككٌ     َػكككازٜع ايكككسٟ َكككٔ احلكككٛاشص ٚايطكككدٚد ٚايكٓكككٛاد املا٥ٝككك١، ٚعد     

ايفاقككد َككٔ املٝككاٙ َككٔ شٗكك١، ٚجؿككٌ عىل نافكك١ ايزاقككٞ ايصزاعٝكك١ ايةعٝككد٠ بطككٗٛي١ ٜٚطككس َككٔ شٗكك١ أخككس٣،             

نُكككا ٜالظككك  عغفكككاٍ شٛاْكككت ايؿكككٝا١ْ ايدا٥ُككك١ يًُػكككازٜع ايكا٥ُككك١ خباؾككك١ ايكد ككك١ َٓٗكككا، ممكككا ٜعسقكككٗا        

 ملداطس ايفٝكاْاد.

 انحٛازاخ انسراػٛح  -3

٠ ايزاقكككٞ يف ضكككٌٗ جٗاَككك١ بككك  ذالذككك١ أْكككٛاع َكككٔ احلٝكككاشاد، ٖكككِ ؾكككػاز املكككالى ٚ رًكككٕٛ       جحكككٛشع ظٝكككاش 

أبٓككككا٤ املٓطككككك١، ٚأزاقككككٞ االضككككحرُاز يهةككككاز املككككالى; ٚجحطككككِ مبطككككاظاجٗا ايهككككةري٠، ٚأزاقككككٞ ايدٚيكككك١           

                                                           
 93(، يصذس عبثك، ص1112ٍْئخ رطٌٕش رٓبيخ ) (1)
 92(، يصذس عبثك، ص1112ٔصاسح انضساػخ ٔ انشي، خطٕاد ػهى انطشٌك) 1))
 9(، كزبة االحصبء انضساػً،ص1111ٔصاسح انضساػخ ٔانشي،) ( 9)
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( ظٝكككككاش٠ عكككككاّ 87.486نايٚقكككككاف ٚايَكككككالى ايعاَككككك١، ٜٚةًكككككؼ ظصكككككِ احلٝكككككاشاد يف ضكككككٌٗ جٗاَككككك١ سلكككككٛ     

 .1( ٖهحاز16.7-3.4ظٝاش٠ ؾػاز املالى ب   ّ، ٚج اٚح 2010

نُكككا أذكككسد اية٦ٝككك١ ايدٜٓٝككك١ ملدٜٓككك١ شبٝكككد نْٛٗككككا متركككٌ عظكككد٣ املكككدازع ايعًُٝككك١ ايكككيت ٜ كككدزع فٝٗككككا             

أؾكككٍٛ ايػكككسٜع١ ٚايًػككك١ ايعسبٝككك١، ٚحتفكككٝ  ايككككسإ ايهكككسِٜ عًككك٢ نكككرري َكككٔ ايٖكككايٞ َٓكككر ايككككدّ، ظٝكككز      

زٜعٗكككا عىل خدَككك١ املطكككاشد ٚزعاٜحٗكككا، ٚشكككص٤  قكككاَٛا بٛقكككف َطكككاظاد َكككٔ أزاقكككِٝٗ، نٛقكككف دٜكككين، ٜعكككٛد   

آخككس َٓٗككا ٚقككف يًعككسّ املهككٞ ٚاملككدْٞ، نُككا ٜعككٛد شككص٤ َككٔ ٖككرا ايعا٥ككد ايصزاعككٞ يًدٚيكك١ ممرًكك١ بكككٛشاز٠                

 ايٚقاف ٚاإلزغاد، ايرٟ ٜعد ايٓؿٝت ايٚفس ظطت ْ اّ ايٛقف ايدٜين ايطا٥د.

 ـ أراضٙ اندٔنح .

     ٗ اَككك١، جحكككٛشع عًككك٢ أغًكككت ايٚدٜككك١ ايصزاعٝككك١، ٜكككحِ       متحًكككو ايدٚيككك١ أزاقكككٞ شزاعٝككك١ غاضكككع١ يف ضكككٌٗ ج

اضكككحػالهلا َكككٔ قةكككٌ ايفكككساد ٚاملؤضطكككاد ٚايكككٛشازاد، َركككٌ املؤضطككك١ االقحؿكككاد١ٜ ايُٝٓٝككك١، ٚٚشاز٠ ايصزاعككك١         

 6934ٚايككككسٟ، ٦ٖٝٚكككك١ جطككككٜٛس ضككككٌٗ جٗاَكككك١، ٚ ٜةًككككؼ ظصككككِ ايزاقككككٞ ايصزاعٝكككك١ املًُٛنكككك١ يًدٚيكككك١ سلككككٛ        

ػٌ بعككككد  يف اااْككككت ايصزاعككككٞ، ٚايحابعكككك١ ي٦ًٝٗكككك١ ايعاَكككك١    (ٖهحككككاز، فكككككاًل عككككٔ ايزاقككككٞ ايككككيت مل جطككككح   

 .2يزاقٞ ٚعكازاد ايدٚي١، نؿاف١ٝ مخٝظ بين ضعد

 ـ األراضٙ انسراػٛح االسرصًارٚح. 

ا ككك٘ ايعدٜككككد َككككٔ أؾككككعاث زييع ايَككككٛاٍ يف ايككككُٝٔ يالضككككحرُاز يف ضككككٌٗ جٗاَكككك١ اخلؿككككت، ٚقككككاَٛا  

قكككٞ ايصزاعٝككك١، ٚمت عدخكككاٍ ايهكككرري َكككٔ أغكككصاز  بػكككسا٤ َطكككاظاد ٚاضكككع١ َكككٔ ايٖكككايٞ الضكككحرُاز جًكككو ايزا 

ايفانٗككك١ ٚاساؾكككٌٝ ايٓكدٜككك١، ايَكككس ايكككرٟ قًكككـ َكككٔ ظصكككِ احلٝكككاشاد ايؿكككػري٠، ٚضكككاعد عًككك٢ ضكككٝاد٠          

ايٓ ككككاّ ايصزاعككككٞ املحدؿككككـ، َككككٔ خككككالٍ جٛظٝككككد اإلْحككككاط ظطككككت َحطًةككككاد ايضككككٛام اسًٝكككك١ ٚاخلًٝصٝكككك١   

      ٛ ٜس ٚحتطككك  ٚضكككا٥ٌ اإلْحكككاط َكككٔ قةكككٌ ايكطكككاع     ايكسٜةككك١، ٚقكككد نكككإ هلكككرا ايحٛشككك٘ ايذكككس اإلصلكككابٞ يف جطككك

اخلكككاف، ٜٚحُحكككع ٖكككرا ايٓكككٛع َكككٔ احلٝكككاشاد باضكككحدداّ املكككدخالد ايصزاعٝككك١ احلدٜرككك١; ْ كككسًا يًككككدز٠ املايٝككك١     

 ايرٟ ضلككٗا ايعا٥د َٔ املٓحصاد ايصزاع١ٝ.  

لثانثًا:علواقعلاإلنتاجلانزراعي

د٠ ٚايٓكؿكككإ; جةعكككًا يًُكككؤذساد ايطةٝعٝككك١    ٜحطكككِ اإلْحكككاط ايصزاعكككٞ يف ضكككٌٗ جٗاَككك١ بايحربكككرث بككك  ايصٜكككا      

ٚايةػككككس١ٜ، ممكككككا أد٣ عىل ايحةكككككأٜ يف نُٝكككككاد اإلْحكككككاط َكككككٔ عككككاّ آلخكككككس، يكككككريو عًُكككككخ ايدزاضككككك١ عًككككك٢   

      ٞ ( بٛؾككككفٗا  Y=bx+aايةطككككٝم   *اضككككحدداّ ايحعًٝككككٌ اإلظؿككككا٥ٞ باضككككحعُاٍ َعاديكككك١ االسلككككداز اخلطكككك

                                                           
 11(، كزبة اإلحصبء انضساػً، ص1111ٔصاسح انضساػخ ٔانشي،)(1)
 12( ، انذنٍم انضساػً نغٓم رٓبيخ،انٍٓئخ انؼبيخ نهجحٕس ٔاإلسشبد انضساػً،ريبس، ص1338احذ ػثًبٌ يكشد )ػجذانٕ  (1)
*

ٔ   y( حٛدددس اٌ y=bx+aيؼادندددح االَحددددار ان طدددٙ )   =ْدددٙ قدددٛى شاتردددح ذحسدددة يدددٍ االَرددداض    bٔa=انًرغٛدددر انًسدددر م ْٔدددٕ انسهسدددهح انسيُٛدددح 

 =ان ًٛح انًرٕقؼح.xانسُٕ٘ ايا 
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صَٓٝككك١، ٚمت ذيكككو باضكككحدداّ بسْكككاَض    ٚضككك١ًٝ َٓاضكككة١ يًحعكككسف عًككك٢ منكككم ٚا اٖكككاد ايكككحػري يف ايطًطككك١ً اي      

( إٔ 1( ٚايػككككهٌ  4(،ٚقككككد أمٗككككسد ايٓحككككا٥ض نُككككا يف ااككككدٍٚ      SPSS( ْٚ ككككاّ  Excelاإلنطككككٌ  

( 137660نُٝكككك١ االْحككككاط َككككٔ ذلاؾككككٌٝ احلةككككٛث  ايككككرز٠ ايسفٝعكككك١، ٚايككككرز٠ ايػككككا١َٝ ، ٚايككككدخٔ ( بًػككككخ   

د َعكككدٍ اإلْحكككاط باالزجفكككاع يٝعككككل   ّ . ٜٚعكككٛ 2003( طٓكككًا عكككاّ  83548ّ. يحكككٓدفر عىل سلكككٛ   2001طٓكككًا عكككاّ  

(طٓككككًا، عال إٔ ٖككككرا ايُٓككككٛ عككككاد  49529ّ. أٟ بفككككازم عصلككككابٞ بًككككؼ   2007( طٓككككًا عككككاّ 187189شٜككككاد٠ جةًككككؼ   

( طكككٔ عًككك٢ ايحكككٛايٞ، ٜٚػكككهٌ    116203كككك140444ّ عىل سلكككٛ   2009ٚ 2008يٝكككٓدفر ذاْٝككك١ خكككالٍ عكككاَٞ    

( 209569ّ  بًػككككخ  2000ٚ2010  ّ أنككككل َعككككدٍ يف نُٝكككك١ اإلْحككككاط َككككٔ احلةككككٛث يًُككككد٠ بكككك     2010عككككاّ 

%( خكككالٍ فككك ٠ ايدزاضككك١، ٚبكككايسغِ َكككٔ   56.4طٓكككًا، ظٝكككز ظككككل َعكككدٍ عْحكككاط احلةكككٛث ْطكككة١ منكككٛ بًػكككخ      

ايحةكككككأٜ َكككككٔ عكككككاّ عىل آخكككككس عال إٔ اال كككككاٙ ايعكككككاّ ايكككككرٟ أمٗسجككككك٘ َعاديككككك١ االسلكككككداز اخلطكككككٞ، جكككككة  إٔ   

 ذلاؾٌٝ احلةٛث يف جصاٜد َطحُس.

(طككككٔ. أَككككا 168668حلةعككككت ٚايةؿككككٌ ٚايػككككُاّ فكككككد بًككككؼ عْحككككاط    اَككككا اخلكككككسٚاد َككككٔ ايطُككككاطِ ٚا 

( طٓكككًا بككك   267173كككك 254055ٚاخلٝكككاز ٚاملًٛخٝككك١ ٚايهٛضككك١ ٚايفصكككٌ، فككككد جساشعكككخ نُٝككك١ اإلْحكككاط َكككٔ      

ّ . يح كككٌ جكككساٚح يف ٖكككرا املعكككدٍ ظحككك٢     2004(طٓكككًا عكككاّ   125218ّ عًككك٢ ايحكككٛايٞ عىل   2003ّ 2000ٚعكككاَٞ 

ٜعص٣ ٖكككرا اي اشكككع يف عْحكككاط اخلككككس عىل عكككدّ ٚشكككٛد ضٝاضككك١ جطكككٜٛل        (طٓكككًا.168668ّٚ يحةًكككؼ  2010عكككاّ 

َرككككٌ رلككككاشٕ جلٜككككد أٚ ضككككا٥ٌ ْكككككٌ دلٗككككص٠ يككككحاليف جًككككف ايككككةعر َٓٗككككا ٚ صٜٓٗككككا، ممككككا أد٣ عىل عككككصٚف      

( ايكككيت 1أذةكككخ ٖكككرا اي اشكككع مبعاديككك١ االسلكككداز اخلطكككٞ غكككهٌ     املكككصازع  َكككٔ ايحٛضكككع يف شزاعحٗكككا، ٚقكككد 

 %(.  33.61-ذلاؾٌٝ اخلكسٚاد، ٚبٓطة١ شٜاد٠ ضاية١   جة  اي اشع املطحُس إلْحاط
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 و.)طٍ(2060ـ 2000( حعى اإلَراض انسراػٙ فٙ سٓم ذٓايح نهًدج 4ظدٔل )
 

 انؼاو
 ت ٕنٛاخ فٕاكّ خضرٔاخ حثٕب

يحاطٛم 
 َ دٚح

 أػاف

2000 633962 254055 6.4320 26624 354.5 42694. 

2006 632660 265692 203636 26363 3692. 434300 

2002 609.22 26535. 206625 25522 36393 423400 

2003 .354. 262623 20904. 25502 36522 422625 

2004 96335 62526. 26.5.2 6.995 34902 4.3560 

2005 965.2 634.42 224349 2600. 36200 52056. 

2006 656326 632646 250649 303.6 469.2 54.542 

2002 6.26.9 656442 26.693 35.49 4450. 630.29 

200. 640444 655264 2.2302 329.5 45.5. 6.0046 

2009 666023 663623 292409 29362 466.6 246525 

2060 209596  66.66.  2..052  32695  4.296 293946 

ٍ انًظدددددر: يددددٍ ػًددددم انثاحددددس اػرًددددادا ػهددددٗ ٔزارج انسراػددددح ٔانددددر٘، كرددددة اإلحظدددداء انسراػددددٙ انسددددُٕ٘، طددددُؼاء، يدددد      
 و 2060ـ 2000

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ل0222ي لنهفتزةلاإلنتاجلانزراعيلفيلسهملتهالخطىط(ل1شكمل)

لو0212

 ( 4انًظدر :ـ تٛاَاخ انعدٔل)
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فُٝكككا ظكككككخ عْحاشٝككك١ ايفٛانككك٘ َكككٔ ايٓدٝكككٌ ٚاملكككٛش ٚايةابكككاٟ ٚاملكككازلٛ ٚاحلُككككٝاد ٚنكككرا ايةكٛيٝكككاد َكككٔ     

( طٓككككا عككككاّ 26174ككككك184370ايفاؾككككٛيٝا ٚايًٛبٝككككا جطككككٛزًا ًَعٛمككككًا يف َعككككدٍ ايُٓككككٛ، ظٝككككز ازجفعككككخ َككككٔ   

 56.2طككككككة١ شٜككككككاد٠ جكككككككدز بٓعككككككٛ    ّ، أٟ ب2010ٓ( طٓككككككا عككككككاّ  37195ككككككك288052ّ . يحةًككككككؼ سلككككككٛ   2000

%( عًككك٢ ايحكككٛايٞ .ٚقكككد أمٗكككسد َعاديككك١ االسلكككداز اخلطكككٞ بكككإ ذلاؾكككٌٝ ايفٛانككك٘ ٚايةكٛيٝكككاد،        42.1%كككك

 ّ.2010 -2000قد اضحُسد يف شٜاد٠ اإلْحاط خالٍ املد٠ َٔ 

يف ظككك  ظاف كككخ اساؾكككٌٝ ايٓكدٜككك١ َكككٔ ايطُطكككِ ٚايكطكككٔ ٚايحةكككؼ ٚأٜككككا ايعكككالف عًككك٢ َعكككدٍ شٜكككاد٠             

( 35485ّ . عذ شادد نُٝككككك١ اإلْحكككككاط يًُعاؾكككككٌٝ ايٓكدٜككككك١ َكككككٔ  2010ٚ 2000ًُكككككد٠ بككككك  عكككككاَٞ ي َحكككككٛاشٕ

%( .أَكككا بايٓطكككة١ ي عكككالف فككككد    36.1ّ بٓطكككة١ منكككٛ   2010(طٓكككا عكككاّ  48291ّ يحؿكككٌ عىل  2000طٓكككا عكككاّ  

ّ بٓطككككة١  2010( طٓككككا عككككاّ  793946ّ يحؿككككٌ عىل    2000( طٓككككا عككككاّ  426948شادد نُٝكككك١ اإلْحككككاط َككككٔ    

%( ،عال إٔ ٖكككرٙ ايصٜكككاد٠ ناْكككخ قكككد ازجفعكككخ يف عْحكككاط ذلاؾكككٌٝ ايعكككالف أنركككس َكككٔ          85.9 منكككٛ بًػكككخ  

 (1 اساؾٌٝ ايٓكد١ٜ، نُا بٝٓخ املعادي١ اخلط١ٝ غهٌ 

ٜٚحكككة  ممكككا ضكككةل إٔ ذلاؾكككٌٝ اخلككككسٚاد، قكككد ظكككككخ جساشعكككًا ضكككًةًٝا يف اإلْحكككاط، بُٝٓكككا ظاف كككخ بكٝككك١       

إلْحكككاط َحةآٜككك١ ٖكككرٙ ايصٜكككاد٠ َكككٔ ذلؿكككٍٛ عىل آخكككس، َٚكككٔ     اساؾكككٌٝ ايصزاعٝككك١ عًككك٢ ايصٜكككاد٠ املطكككحُس٠ يف ا  

 عاّ عىل آخس.  

 رابلًا:علانًساح لانزراعي لانًنتد 

ٜعكككد ظصكككِ املطكككاظ١ ايصزاعٝككك١ املٓحصككك١ يًػكككرا٤، أظكككد َعكككاٜري جكٝكككِٝ ايٓػكككاا ايصزاعكككٞ ايطكككا٥د، عذ ٜعطكككٞ           

، َٚككككداز ؾكككٛز٠ ٚاقكككع١ عكككٔ ظؿكككـ اساؾكككٌٝ ايصزاعٝككك١، َكككٔ َطكككاظاد ايزاقكككٞ ايؿكككاحل١ يًصزاعككك١         

أُٖٝحٗكككا َكككٔ بككك  َحطًةكككاد ايطكككهإ َكككٔ ايػكككرا٤، ٚنكككرا َكككد٣ َال٤َككك١ اإلقًكككِٝ ايصزاعكككٞ إلْحكككاط ْٛعٝككك١          

( ٖهحككككاز،َٔ ايزاقككككٞ  314777ايػككككالد َككككٔ ذلؿككككٍٛ آلخس،ٚضلحككككٟٛ عقًككككِٝ ضككككٌٗ جٗاَكككك١ عًكككك٢ سلككككٛ      

ٛ %( َكككككٔ عمجكككككايٞ ايزاقكككككٞ ايصزاعٝككككك١ يف ايكككككُٝٔ ٚايةايػككككك١ سلككككك  24.1ايؿكككككاحل١ يًصزاعككككك١ أٟ َكككككا ْطكككككةح٘   

( عىل إٔ شزاعكككككك١ 5( ٚجػككككككري بٝاْككككككاد ااككككككدٍٚ  11،ف2010( ٖهحككككككاز  اإلظؿككككككا٤ ايصزاعككككككٞ ،1306776 

%( َكككٔ ايزاقكككٞ املٓحصككك١ يًػكككرا٤ يف ضكككٌٗ جٗاَككك١      50احلةكككٛث يف ضكككٌٗ جٗاَككك١، جطكككحعٛذ عًككك٢ أنركككس َكككٔ       

%( عىل 53.7( ٖهحكككككاز بٓطكككككة١   165423ّ . ظٝكككككز ازجفعكككككخ َطكككككاظاجٗا َكككككٔ     2010كككككك 2000بككككك  عكككككاَٞ  

%( َكككٔ عمجكككايٞ املطكككاظ١ املصزٚعككك١ يًُكككد٠ ْفطكككٗا،  ٚغكككٗد ايعكككاّ     63.3( ٖهحكككاز َكككا ْطكككةح٘   223595سلكككٛ 

( ٖهحككككاز ، َككككا  122904ّ  جكًككككـ ظصككككِ املطككككاظ١ املصزٚعكككك١ بككككاحلةٛث; خككككالٍ املككككد٠ ْفطككككٗا عىل         2003

 %( َٔ عمجايٞ املطاظ١ املصزٚع١ يٓفظ ايعاّ.45.9ْطةح٘  

١ ايراْٝككك١، َكككٔ ظٝكككز ظصكككِ املطكككاظ١ املصزٚعككك١، ظٝكككز بًػكككخ     جكككاجٞ اساؾكككٌٝ ايٓكدٜككك١ ٚايعكككالف يف املسجةككك  

% ( عًكككككك٢ 11.1% ك           12.5ّ ، أٟ َكككككا ْطكككككةح٘    2000( ٖهحكككككاز عكككككاّ   34074كككككك  38514َطكككككاظاجٗا سلكككككٛ   
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ايحككككٛايٞ، عال عٕ َطككككاظحٗا جازشعككككخ َككككٔ عككككاّ آلخككككس، ظٝككككز ازجفعككككخ َطككككاظ١ اساؾككككٌٝ ايٓكدٜكككك١ عككككاّ       

( 34322خ َطكككككاظ١ شزاعككككك١ ايعكككككالف َكككككٔ   %(،نُكككككا ازجفعككككك14.8( ٖهحكككككاز ٚبٓطكككككة١  39746اىل   2003

%( 17.3(ٖهحاز،َككككا ْطككككةح٘   60987ّ، َككككٔ عمجككككايٞ املطككككاظ١ املصزٚعكككك١ عىل     2001%( عككككاّ 10.9بٓطككككة١  

ّ، يف ظككك  اشلفككككخ َطكككاظ١ شزاعككك١ ايعكككالف عىل َكككا ْطكككةح٘    2010َكككٔ عمجكككايٞ املطكككاظ١ ايصزاعٝككك١ يًعكككاّ   

 11.3 ّ ْككككخ أنركككس اضكككحكسازًا ٚمنكككًٛا َكككٔ اساؾككككٌٝ     ّ، عال إٔ َطكككاظاد شزاعحٗكككا ايطككك١ٜٛٓ، نا   2002%(عكككا

ايٓكدٜككك١، ٖٚكككرا َكككا ٜالظككك ، ظٝكككز اْعهكككظ ذيكككو عًككك٢ ايُٓكككٛ ايكككرٟ غكككٗدج٘ ايركككس٠ٚ احلٝٛاْٝككك١ يف ضكككٌٗ         

 جٗا١َ، الضُٝا ايغٓاّ َٓٗا.

( إٔ املطكككاظاد املصزٚعككك١ َكككٔ ايفٛانككك٘ ٚاخلككككسٚاد ٚايةكٛيٝكككاد ناْكككخ يف     5نُكككا ٜحكككك  َكككٔ ااكككدٍٚ    

ككككك 22312ككككك 31112ّ، ظٝككككز بًػككككخ سلككككٛ     2003ٚ 2000زبكككك١ بكككك  عككككاَٞ   أظصككككاّ َطككككاظ١ٝ نككككةري٠ َٚحكا  

كككككك 21005%( عًككككك٢ ايحكككككٛايٞ، فُٝكككككا اشلفككككككخ عىل سلكككككٛ   6.7%كككككك 8.3%كككككك 11.6(ٖهحكككككاز، ٚبٓطكككككة١  18077

ّ عًكككك٢ ايحككككٛايٞ َككككٔ عمجككككايٞ   2004%( عككككاّ 2.9%ككككك 4.3%ككككك 7.9( ٖهحككككاز، أٟ َككككا ْطككككةح٘    7686ككككك 11607

ّ     املطكككاظ١ املصزٚعككك١، يح كككٌ َطكككاظاجٗا املصز   ّ عًككك٢ ْفكككظ  2010ٚعككك١ ايطككك١ٜٛٓ َحكازبككك١ بكٝككك١ املكككد٠ ظحككك٢ عكككا

 ٖرا احلصِ َٔ املطاظاد.

ٜٚعككككص٣ ٖككككرا اي اشككككع  يف املطككككاظاد ايصزاعٝكككك١  ْحٝصكككك١ قًكككك١ االضككككحرُازاد املايٝكككك١ املحُرككككٌ يف بٓككككا٤ ايكٓككككٛاد  

املا٥ٝكككك١ َٚككككد غككككةهاد ْكككككٌ املٝككككاٙ اىل نافكككك١ املطككككاظاد ايؿككككاحل١ يًصزاعكككك١ ضككككٛا٤  َككككٔ قةككككٌ ايدٚيكككك١ اٚ         

 املصازع  يف مٌ غٝاث زي١ٜ  اض اجٝص١ٝ ٚط١ٝٓ يًصزاع١ٝ ٚايالضحرُاز.
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لخايسًا:علحدىلاالنتاجلانغذائيلينلانًساح لانًزروع 

ٜػككهٌ عقًككِٝ ضككٌٗ جٗاَكك١ أظككد َهككأَ اإلْحككاط ايػككرا٥ٞ يف ايككُٝٔ، مبككا ٜحؿككف بكك٘ َككٔ شككٛد٠ اساؾككٌٝ               

شككككاد ايػرا٥ٝكككك١ يًطككككهإ، ممككككا شعًكككك٘ ٜػككككهٌ ضكككك١ً غككككرا٤  ايصزاعٝكككك١، ٚظصككككِ َطككككاُٖح٘ يف ضككككد االظحٝا

( ايكككرٟ جػكككري بٝاْاجككك٘ عيكككٞ عمجكككايٞ عْحاشككك٘ ايصزاعكككٞ َكككٔ اإلْحكككاط ايكككٛطين      6ايكككُٝٔ، ٜٚحكككك  َكككٔ ااكككدٍٚ    

ّ ٚ ظصكككِ املطكككاظ١ املصزٚعككك١ يًُكككد٠ ْفطكككٗا، إٔ ظصكككِ عْحكككاط  ذلاؾكككٌٝ احلةكككٛث َكككٔ        2010 – 2000يًُكككد٠ 

( طٓككككككا، عًكككككك٢ َطككككككاظ١ شزاعٝكككككك١ بًػككككككخ    184838199ًككككككؼ  ايككككككرز٠ ايسفٝعكككككك١ ٚايككككككرز٠ ايػككككككا١َٝ ٚايككككككدخٔ ب  

( ٖهحكككاز، ممكككا ٜعٓككك٢ إٔ ظصكككِ اإلْحكككاط َكككٔ املطكككاظ١ املصزٚعككك١، قكككد ضكككصٌ اشلفاقكككًا ًَعٛمكككًا     188678402 

( طٓككككا، عًكككك٢ ظطككككت ايدزاضككككاد ايٛطٓٝكككك١  املحدؿؿكككك١، 5.612.928يف عْحككككاط اهلهحككككاز َككككٔ احلةككككٛث بًككككؼ  

( طككككٔ، ٚيف ايصزاعكككك١  6ٜٚكككك١ َككككٔ ايككككرز٠ باْٛاعٗككككا ٜةًككككؼ     ايككككيت جؤنككككد إٔ عْحككككاط اهلهحككككاز يف ايصزاعكككك١ املس   

(، أٟ أْككك٘ َكككٔ املفككك و إٔ ٜةًكككؼ ظصكككِ اإلْحكككاط َكككٔ املطكككاظاد املصزٚعككك١ خكككالٍ        1( طكككٔ 3.8املطسٜككك١ ٜةًكككؼ   

 ( طٓا، يًصزاع١ املس١ٜٚ ٚاملطس١ٜ ع٢ً ايحٛايٞ. 780968127ك 1182048412املد٠ سلٛ 

( 1.5(طكككٔ، ٚسلكككٛ 3ٔ، فحةًكككؼ يف ايزاقكككٞ املسٜٚككك١  أَكككا فُٝكككا طلكككـ عْحاشٝككك١ اهلهحكككاز َكككٔ ذلؿكككٍٛ ايكككدخ 

( طككككٔ عًكككك٢ ايحككككٛايٞ .ٚعٓككككد َكازْكككك١ عْحككككاط 2801103ككككك 586028206طكككٔ يف ايصزاعكككك١ املطسٜكككك١، أٟ َككككا ٜةًككككؼ   

ضكككٌٗ جٗاَككك١ َكككع عمجكككايٞ َكككا جٓحصككك٘ ايكككُٝٔ ذلًٝكككًا َكككٔ ذلاؾكككٌٝ احلةكككٛث زلكككد إٔ ْطكككة١ َطكككاُٖح٘ بًػكككخ        

 20  ٔ ( طٓككككا،  رككككٌ عْحاشٝكككك١ سلككككٛ  5.487.552َككككٔ احلةككككٛث بًككككؼ    %(، عال أْٓككككا زلككككد إٔ ظصككككِ عْحككككاط ايككككُٝ

ّ، ٖٚككككٛ أَككككس ال طلحًككككف يف جككككد٢ْ َطككككح٣ٛ اإلْحككككاط عًكككك٢  2010 -2000( ٖهحككككاز يًُككككد٠ َككككٔ 789558109 

 ايٛظد٠ املطاظ١ٝ يف ضٌٗ جٗا١َ.

( 287278550ككككك187958546يف ظكككك  ازجفعككككخ عْحاشٝكككك١ اهلهحككككاز ايصزاعككككٞ َككككٔ اخلكككككسٚاد ٚايفٛانكككك٘ عىل       

( ٖهحكككاز، يحةًكككؼ ْطكككة١ َطكككا١ُٖ عْحكككاط ضكككٌٗ جٗاَككك١ َكككٔ       2728747كككك 1598544َطكككاظ١ بًػكككخ   طٓكككا، عًككك٢  

 %( يهٌ َٓٗا ع٢ً ايحٛايٞ .2981%ك 1783اإلْحاط ايٛطين سلٛ  

( إٔ ظصكككِ اإلْحكككاط َكككٔ ايةكٛيٝكككاد ٚاساؾكككٌٝ ايٓكدٜككك١، ٜحككككازث عىل ظكككدا َكككا   6نُكككا ٜالظككك  َكككٔ ااكككدٍٚ  

( طٓكككا، عًككك٢ َطكككاظاد َصزٚعككك١     4538216كككك 3168290ْحكككاط  َكككع ظصكككِ املطكككاظاد املصزٚعككك١، ظٝكككز بًكككؼ اإل     

( ٖهحكككككاز، يريجفكككككع ظصكككككِ َطكككككا١ُٖ عْحكككككاط ايطكككككٌٗ ايػسبكككككٞ عىل َكككككا ْطكككككةح٘  3508560كككككك 1428548بًػكككككخ  

( طٓكككككا عًككككك٢ َطكككككاظ١ بًػكككككخ      181928373كككككك  8378908%(، ظٝكككككز بًػكككككخ عْحاشٝككككك١ ايكككككُٝٔ      38%كككككك 37.7 

 اؾٌٝ ايٓكد١ٜ .( ٖهحاز َٔ ايةكٛيٝاد ٚاس182898439ك  5038091

                                                           
 17(، رشجًخ خهٍم انششججً ، انٍٓئخ انؼبيخ نهجحٕس ٔاالسشبد انضساػً ، ريبس، ص1119ٍ،)ٌٔ رُج ربٌ  (1)
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( طٓكككككا، عًككككك٢ َطكككككاظ١ شزاعٝككككك١ مل جحصكككككاٚش   683708927فُٝكككككا ازجفكككككع ظصكككككِ اإلْحكككككاط َكككككٔ ايعكككككالف عىل     

( طٓكككا، ٚعًككك٢  1981408445%( َكككٔ اإلْحكككاط ايكككٛطين ايكككرٟ ٜةًكككؼ      3382( ٖهحكككاز، أٟ َكككا ْطكككةح٘    5118874 

ز ايصزاعكككٞ، ٚ ( ٖهحكككاز. َٚكككٔ ٖكككرا ٜالظككك  جكككد٢ْ َعكككدٍ اإلْحكككاط َكككٔ اهلهحكككا       185068922َطكككاظ١ بًػكككخ   

ٜعكككص٣ ايحكككدْٞ يف ظصكككِ االْحكككاط ايصزاعكككٞ عًككك٢ ايٛظكككد٠ املطكككاظ١ٝ َكككٔ اهلهحكككاز عىل جٛاقكككع أضكككايٝت ٚٚضكككا٥ٌ   

ايٓػككككاا ايصزاعككككٞ، ٚغٝككككاث اإلزغككككاد ٚايككككٛعٞ ايصزاعككككٞ، ٚضكككك٤ٛ اضككككحدداّ املدؿككككةاد ٚاياككككد٠ بطككككسم      

 عػٛا١ٝ٥ ٚغري َك١ٓٓ .

سٓم ذٓايح يٍ اإلَراض انٕطُٙ نهًدج يٍ  ( حعى اإلَراض انسراػٙ ٔيساحرّ َٔسثح يساًْح6ظدٔل )
 و2060ـ2000

            
 انًحظٕل

 
 انرظُٛف

 
 حثٕب

 
 خضرٔاخ

 
 فٕاكّ

 
 ت ٕنٛاخ

 
 يحاطٛم

 َ دٚح
 

 
 اػاف
 

سددددددددددددددٓم  
 ذٓايح

 انًساحح
 )ْكرار(

6,.62,402 659,544 222,242 642,54. 350,560 566,.24 

االَرددددددددددداض 
 طٍ

6,4.3,699 6,295,546 2,222,550 366,290 453,266 6,320,922 

االَردددددددددداض 
 انٕطُٙ

 انًساحح
 )ْكرار(

2,955,609 .5.,..2 99.,902 503,096 6,2.9,439 6,506,922 

االَرددددددددددداض 
 )طٍ(

2,552،54. 60,342,669 9,345,934 .32,90. 6,692,323 69,640,445 

َسدددددددددددددددثح 
 انًساًْح

 %33,2 %.3 %32,2 %29,6 %62,3 %69.6 االَراض

 %33,9 %22,6 %3,.2 %22,3 %5,.6 %23,4 انًساحح

انًظددددر : يدددٍ ػًدددم انثاحدددس اػرًدددادا ػهدددٗ ٔزارج انسراػدددح ٔاندددر٘ ، كرددداب اإلحظددداء انسدددُٕ٘ ، طدددُؼاء ، نألػدددٕاو يدددٍ             
 و .2060ـ 2000

لسادسًا:عليحدداتلاإلنتاجلانزراعي

خالد ٜسشكككع اشلفكككاو اإلْحكككاط ايصزاعكككٞ، ٚعكككدّ ايحٛضكككع يف املطكككاظاد ايؿكككاحل١ يًصزاعككك١ عىل قكككعف  املكككد       

ايصزاعٝككك١، ٚجككككدْٞ َطكككح٣ٛ اخلككككلاد يكككد٣ املككككصازع ، ٚغٝكككاث ايككككسي٣ ٚاالضككك اجٝصٝاد احلهَٛٝكككك١ ايككككيت      

َككككٔ غككككاْٗا إٔ جعُككككٌ عًكككك٢  ككككاٚش نافكككك١ ايعٛاَككككٌ املطككككٝطس٠ عًكككك٢ ايمنككككاا ايصزاعٝكككك١ مبككككا ٜككككحال٤ّ َككككع       

  ٔ اسكككدداد  املكككحػرياد االقحؿكككاد١ٜ ٚايد ٛغسافٝككك١ ايكككيت جػكككٗدٖا ايكككُٝٔ، ٜٚعكككاْٞ ضكككٌٗ جٗاَككك١ َكككٔ مجًككك١ َككك

 اييت حتٍٛ دٕٚ شٜاد٠ اإلْحاط َٚٓٗا:ك

جكككسجةم ايحُٓٝككك١ ايصزاعٝككك١ بكككايسي٣ االقحؿكككاد١ٜ، ايكككيت    عااالضدددؼف انرددددخم ٔاالسدددرصًار انحكدددٕيٙ :   -1

جكككككّٛ عًكككك٢ ظصككككِ االظحٝاشككككاد ايػرا٥ٝكككك١ يًطككككهإ، ٚمبككككا ٜحٛافككككل َككككع َعككككدالد ايصٜككككاد٠ ايطككككها١ْٝ،ٚ    

%( َكككٔ َٛاشْككك١ ايدٚيككك١ َٓكككر 2ٜحصكككاٚش سلكككٛ   قككعف اإلْفكككام احلهكككَٛٞ عًككك٢ ايكطكككاع ايصزاعكككٞ، ايكككرٟ مل  
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،قكككد اْعهكككظ ضكككًةًا عًككك٢ جطكككٛز ٖكككرا ايكطكككاع احلٝكككٟٛ، ايكككرٟ ٜككككِ سلكككٛ             (1 ّ ٚظحككك٢ اآل1995ٕعكككاّ 

%( َكككككٔ عمجكككككايٞ ايكككككك٣ٛ ايعاًَككككك١، فُٝكككككا نكككككإ ْؿكككككٝت ضكككككٌٗ جٗاَككككك١ َكككككٔ ظصكككككِ االضكككككحرُازاد        60 

( 9حلكككادٟ ٚايعػكككسٜٔ سلكككٛ  احلهَٛٝككك١، َٓكككر ضكككةعٝٓٝاد ايككككسٕ املاقكككٞ ٚظحككك٢ ايعككككد ايٍٚ َكككٔ ايككككسٕ ا  

  2( قٓككككٛاد َا٥ٝكككك١ 4( خككككصإ َككككا٥ٞ، ٚ  49َػككككازٜع، مترًككككخ يف ضككككدٚد ٚظككككٛاشص َا٥ٝكككك١ حتًٜٛٝكككك١، ٚسلككككٛ    

ٚ هككٔ ايكككٍٛ عٕ ٖككرا ايحككدخٌ ال ٜحٓاضككت َككع ظصككِ املٝكككاٙ ايككيت ٜحًكاٖككا اإلقًككِٝ َككٔ خككم جكطككِٝ املٝكككاٙ              

. ٖٚككككرا ٜعٓكككك٢ إٔ نُٝككككاد  3ًا/ضكككك3ٜٛٓ( ًَٝككككٕٛ 470َّككككٔ أعككككايٞ املسجفعككككاد ايػسبٝكككك١، ايككككيت جةًككككؼ سلككككٛ     

نكككةري٠ َكككٔ َٝكككاٙ ايطكككٍٝٛ جٗكككدز ضكككًٜٓٛا با كككاٙ ايةعكككس ايبكككس، دٕٚ االضكككحفاد٠ َٓٗكككا،ٚيف ايٛقكككخ ْفطككك٘       

جعُكككٌ ٖكككرٙ ايطكككٍٝٛ عًككك٢ جكككدَري ايزاقكككٞ ٚشكككسف اي بككك١، ْٚككككـ ٚجكًٝكككٌ َطكككاظ١ ايزاقكككٞ ايؿكككاحل١          

ـ      ايزاقكككٞ ايصزاعٝككك١ الضكككُٝا    يًصزاعككك١; ٚاساؾكككٌٝ ايصزاعٝككك١ ْحٝصككك١ غكككد٠ ااسٜإ،ممكككا ٜكككؤدٟ عىل جكًككك

يف أٚضكككككاا احلٝكككككاشاد ايؿكككككػري٠; يعكككككدّ قكككككدز٠ املكككككصازع  املايٝككككك١ عًكككككٞ ععكككككاد٠ عؾكككككالح ٚجاٖٝكككككٌ ٖكككككرٙ    

ايزاقٞ.عقككككاف١ً عىل قككككعف جككككدخٌ احلهَٛكككك١ بايحٛضككككع يف بٓككككا٤ ايطككككدٚد ٚاحلككككٛاشص ايحعًٜٛٝكككك١ ٚقٓككككٛاد 

 ايسٟ.

ٗككككاد املعٓٝكككك١، ٚقككككٝاع املٝككككاٙ   نُككككا جعككككاْٞ بكٝكككك١ أٚدٜكككك١ ضككككٌٗ جٗاَكككك١ اهلاَػكككك١ٝ، َككككٔ عككككدّ اٖحُككككاّ اا      

ايطكككككطع١ٝ َكككككٔ ايفٝككككككاْاد، ممكككككا ٜكككككدفع املكككككصازع  عىل ايحٛشككككك٘ عىل ظفكككككس اآلبكككككاز االزجٛاشٜككككك١ ٚبداٜككككك١         

 اضحٓصافٗا.

ٜػكككهٌ اإلزغكككاد ايصزاعكككٞ ايعاَكككٌ ايكككس٥ٝظ، يف عظكككداس ايحطكككٛز    ضدددؼف اإلر ددداد انسراػدددٙ :دددـ    -2

   َ طككككح٣ٛ ايدا٤ ٚايحعاَككككٌ َككككع   يف أضككككايٝت ٚطككككسم اضككككحدداَاد ايزو يف أٚضككككاا املككككصازع ، ٚحتطكككك  

نافكككك١ املككككدخالد ايصزاعٝكككك١،  مبككككا ٜهفككككٌ شٜككككاد٠ ٚشككككٛد٠ اإلْحككككاط ايصزاعككككٞ، ٚعًكككك٢ ايككككسغِ َككككٔ قككككدّ        

اإلزغكككاد يف ٖكككرا اإلقًكككِٝ  ايصزاعكككٞ اهلكككاّ َكككٔ قةكككٌ َػكككسٚع ايَكككِ املحعكككد٠ اإلمنكككا٥ٞ يف ضكككةعٝٓٝاد ايككككسٕ      

شزاعٝكككك١ ذلككككدٚد٠، َككككٔ خككككالٍ   املاقككككٞ، عال إٔ دٚز اإلزغككككاد ايصزاعككككٞ اقحؿككككس عًكككك٢ جكككككدِٜ اضحػككككازاد  

اعحُكككدد عًككك٢ نكككادز    4عداز٠ َسنصٜككك١ يف َدٜٓككك١ احلدٜكككد٠، قطكككُخ اإلقًكككِٝ عىل ذكككالس َٓكككاطل عزغكككاد١ٜ    

عزغكككككادٟ َحكككككدْٞ ايحعؿكككككٌٝ ايعًُكككككٞ املحدؿكككككـ، ظٝكككككز اسلؿكككككس جاًٖٝكككككِٗ عًككككك٢ دٚزاد أضكككككةٛع١ٝ أٚ    

يراْٜٛككك١ ايعاَككك١ ( إٔ ايهكككادز اإلزغكككادٟ ممكككٔ ٖكككِ يف َطكككح٣ٛ ا 7غكككٗس١ٜ قؿكككري٠، عذ ٜحكككك  َكككٔ ااكككدٍٚ   

%( عًكككك٢  789 - 3681 – 2282( أٟ َككككا ْطككككةح٘   45 -73 -16ٚاإلعدادٜكككك١ َٚككككا دْٚٗككككا ٜةًككككؼ عككككددِٖ     

                                                           
 11(،صُؼبء ، دٌغًجش، ص11( ، يزكشح حٕل االعزشارٍجٍخ انضساػٍخ لً انًٍٍ ،يجهخ انثٕاثذ،انؼذد )1111انجُك انذٔنً )(1)
 196اإلحصبء انضساػً،  ص (، كزبة1111ٔصاسح انضساػخ ٔانشي ،) (1)

(3)   . W.R.A.Y(1995) p32 
 111(، رفؼٍم دٔس اإلسشبد انضساػً فً انزًٍُخ ٔانزخفٍف يٍ انفمش فً انًٍٍ، ريبس ص1118انٍٓئخ انؼبيخ نهجحٕس ٔاإلسشبد انضساػً،) 8))



 

77 
 

 2015ديسمبر  -يىليى -المجلد األول  -العدد السادس   جامعة الناصرمجلة 

 البراقعبدربو  محمد عباد. د                                الىطني تقتااداال في ودوره  تهامة سهل في الزراعي اإلنتاج مقىمات

( فكككسدًا، 68ايحكككٛايٞ، يف ظككك  ٜةًكككؼ عكككدد املسغكككدٜٔ ممكككٔ ضلًُكككٕٛ ذاْٜٛككك١ شزاعٝككك١  دبًكككّٛ شزاعكككٞ( سلكككٛ         

 %( َٔ عمجايٞ ايهادز اإلزغادٟ.33.6أٟ َا ْطةح٘  

١ اإلزغككككاد ٚايحٛعٝكككك١ ايصزاعٝكككك١، مل حتككككدس جٛعٝكككك١ شزاعٝكككك١ فعًٝكككك١، يهْٛٗككككا    ٜٚطككككحٓحض َككككٔ ذيككككو إٔ عًُٝكككك 

اعحُككدد عًككك٢ نككادز غكككري َؤٖككٌ ٚٚضكككا٥ٌ َحٛاقكككع١، مترًككخ يف شٜكككازاد ظكًٝكك١ َٓصيٝككك١ َعحُككد٠ عًككك٢ طكككسم       

عٜككككاظ١ٝ جكًٝدٜككك١ ٚ اشحُاعكككاد عزغكككاد١ٜ، فككككاًل عكككٔ إٔ ٖكككرٙ ايفكككسم جفحككككس عىل أدٚاد اإلزغكككاد ٚايحُٜٛكككٌ        

 .1طٝط١، َرٌ املٛجس ضٝهٌ  ايدزشاد ايٓاز١ٜ(ٚٚضا٥ٌ ايٓكٌ اية

ّ يف ايةٓٝكككك١ 2006ّ ٚظحككك٢  1995َٚكككا ٜكككرري ايكًككككل إٔ ايحعطكككٔ ايكككرٟ غككككٗدٙ قطكككاع اإلزغكككاد ايصزاعككككٞ َٓكككر        

ايحعحٝككك١، ال  ركككٌ ضككك٣ٛ َسنكككصٜٔ عزغكككادٜ ، أَكككا املطكككاظ١ ايصزاعٝككك١، ايكككيت ناْكككخ حت ككك٢ بحػطٝككك١ َكككٔ        

( 57000ّ عىل سلكككككٛ  1992( ٖهحكككككاز عكككككاّ 93.500اإلزغكككككاد ٚايحركٝكككككف ايصزاعكككككٞ، فككككككد جساشعكككككخ َكككككٔ    

ّ. ٚقككككد ْككككحض عككككٔ جٛاقككككع أدا٤ اإلزغككككاد ايصزاعككككٞ ٚ اْهُككككاؽ َعككككدٍ ايحػطٝكككك١ َككككٔ        2005ٖهحككككاز عككككاّ  

( ٖهحككككاز يًُسنككككص اإلزغككككادٟ ،عىل اشلفككككاو   1400املطككككاظ١ ايصزاعٝكككك١ عىل ظككككدٙ ايدْكككك٢ عاملٝككككًا بٛاقككككع      

 . 2بكا٤ ايٛعٞ املحدْٞ عْحاش١ٝ ايٛظد٠ املطاظ١ٝ، ٚاشلفاو جػط١ٝ املصازع  ٚ

لول.1991(لانًستىيلانلهًيلنهًزشد نلانزراعيينلفيليناطقلسهملتهاي لحتًل7خدول)

 انًُط ح       
 انًؤْم

 َسثّ انر ظض االظًانٙ و/انشًانٛح و /انٕسطٗ و انعُٕتٛح

 %22.2 45 9 60 26 دٌٔ اإلػدادٚح

 %36.6 23 36 64 .2 اػدادٚح ػايح

 %2.9 66 6 2 . شإَٚحػايح

 %33.6 .6 26 .2 69 شإَٚح زراػٛح

 %600 202 62 59 6. اإلظًانٙ

،طددددُؼاء ، .699انًظدددددر: ػثدانٕاحددددد ػصًدددداٌ يكددددرد، اندددددنٛم انسراػددددٙ نسددددٓم ذٓايددددح ،انٓٛتددددح انؼايددددح نهثحددددٕز انسراػٛددددح ، 
 .32،36ص

 

١ ٜعككككاْٞ ضككككٌٗ جٗاَكككك١ َككككٔ ضكككك٤ٛ عداز٠ املككككٛازد املا٥ٝكككك١; ْحٝصكككك       سددددٕء ةدارج انًددددٕارد انًائٛددددح :ددددـ     -3

ؾكككعٛباد َٚعٛقكككاد َؤضطككك١ٝ يف ٖٝهًٝككك١ ٚشاز٠ ايصزاعككك١ ٚايكككسٟ، ايكككيت جحؿكككف بككككعف بٓٝحٗكككا، ْٚككككـ       

نٛادزٖكككا املحدؿؿككك١ ذاد ايهفكككا٠٤ ايفٓٝككك١ ايالشَككك١ يف عداز٠ ٚجػكككػٌٝ املػكككازٜع املا٥ٝككك١ فككككاًل عكككٔ عكككدّ      

     ٚ شكككٛد عقكككاف١ ٚجطةٝكككل ايحكٓٝكككاد املحكدَككك١ عىل شاْكككت غٝكككاث ايكككٛعٞ املكككا٥ٞ يكككد٣ املكككصازع ، بطكككةت عكككدّ 

اضككك اجٝص١ٝ َحهاًَككك١ يف ايقكككايِٝ ايصزاعٝككك١، يكككرا فكككإ شكككد٣ٚ عداز٠ املكككٛازد املا٥ٝككك١ يف ضكككٌٗ جٗاَككك١ جفحككككس    

                                                           
 138(، يصذس عبثك، ص1111انجُك انذٔنً، يزكشح االعزشارٍجٍخ انضساػٍخ) 1))
 111(،رفؼٍم دٔس اإلسشبد انضساػً فً انزًٍُخ ، يصذس عبثك،ص1118،)انٍٓئخ انؼبيخ نهجحٕس ٔاإلسشبد انضساػً 1))
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عىل اخلطككككم يالضككككحفاد٠ ايكؿكككك٣ٛ َككككٔ املككككٛازد املا٥ٝكككك١ املحاظكككك١، ال ضككككُٝا املٝككككاٙ ايطككككطع١ٝ َٓٗككككا، ٖٚككككرا   

طكككٜٛس ايةٓٝككك١  ٜحطًكككت ٚقكككع ضٝاضككك١ َا٥ٝككك١ ٜهكككٕٛ شٖٛسٖكككا شٜكككاد٠ االضكككحرُاز احلهكككَٛٞ ٚاخلكككاف، يح         

 ايحعح١ٝ. 

أَكككا ٚضكككا٥ٌ ٚطكككسم ايكككسٟ ايكككيت متكككازع يف اإلقًكككِٝ يكككسٟ ايزاقكككٞ ايصزاعٝككك١، فكككإ اال كككاٙ ايطكككا٥د ٜػكككري عىل  

اشلفككككاو نفككككا٠٤ ايككككسٟ، ٚجةدٜككككد املٝككككاٙ، ٚازجفككككاع ْطككككة١ ايفاقككككد، ظٝككككز جةًككككؼ ْطككككة١ املككككصازع  ايككككرٜٔ       

ًكككؼ نفكككا٠٤ ْككككٌ املٝكككاٙ َكككٔ َؿكككادزٖا   %( َكككٔ عمجكككايٞ املكككصازع . نُكككا جة 70 ازضكككٕٛ ايكككسٟ بكككايػُس سلكككٛ   

%( َككككٔ ظصككككِ املٝككككاٙ املٓكٛيكككك١، أٟ إٔ َعككككدٍ ايفاقككككد   60نايطككككدٚد ٚاحلككككٛاشص ٚاآلبككككاز عىل املصزعكككك١ سلككككٛ    

(  ٜٚعكككص٣ ٖكككرا اهلكككدز َكككٔ املٝكككاٙ املٓكٛيككك١ عىل جٗايكككو غكككةهاد ْككككٌ املٝكككاٙ، الضكككُٝا    1%( 40ٜةًكككؼ َكككا ْطكككةح٘  

جفكككد شككص٤ًا َككٔ املٝككاٙ  بايحطككسث عىل ايضككفٌ، ٚااككص٤ اآلخككس          املعدْٝكك١ َٓٗككا ٚطةٝعكك١ ايكٓككٛاد اي ابٝكك١ ايككيت     

بكككايحةدس، ظٝكككز جطكككاعد ايعػكككاث ٚاحلػكككا٥ؼ ايكككيت جُٓكككٛ عًككك٢ ايكٓكككٛاد اي ابٝككك١ عًككك٢ احلكككد َكككٔ جكككدفل          

املٝككككاٙ بػككككهٌ اْطككككٝابٞ ٚضككككسٜع، ٚبايحككككايٞ جعسقككككٗا يًعككككساز٠ ٚشٜككككاد٠ ايحةدس،ٜٚطككككاعد عًكككك٢ ذيككككو عككككدّ     

 االزو املس١ٜٚ.اضحدداّ ايحكٓٝاد احلدٜر١ يحط١ٜٛ 

ٚممككا ٜصٜككد َككٔ اضكككحٗالى املٝككاٙ ٚاضككحٓصافٗا عكككدّ اجةككاع ايطككسم احلدٜركك١ يًكٝكككاع; ٚشدٚيكك١ ايككسٟ، ٚحتدٜكككد           

ايهُٝكككاد ايكككيت حتحاشٗكككا اساؾكككٌٝ ايصزاعٝككك١، ظطكككت ْٛعٝحٗكككا ظٝكككز ٜكككؤد٣ جككككدِٜ َٛعكككد اظحٝكككاط ايكككسٟ       

يف عطكككؼ ايٓةكككاد ٚبايحكككايٞ    عىل فككككدإ املٝكككاٙ دٕٚ االضكككحفاد٠ َٓٗكككا، أٚ جكككاخري َٛعكككد ايكككسٟ ايكككرٟ ٜحطكككةت        

 اشلفاو عْحاط  اساؾٌٝ.

ٜػكككهٌ ايحؿكككعس أظكككد َ كككاٖس جكككدٖٛز ايٓ كككاّ اية٦ٝكككٞ يف ضكككٌٗ جٗاَككك١،    انرظدددحر ٔيهٕحدددح انررتدددح :دددـ   -4

بفعكككٌ ايعٛاَكككٌ املٓاخٝككك١ ااافككك١، ٚضككك٤ٛ اضكككحػالٍ ايْ ُككك١ اية٦ٝٝككك١، ٚضكككٝاد٠ اي كككسٚف ايؿكككعسا١ٜٚ، ممكككا          

يسَكككاٍ، ٚاسلطكككاز ٚجساشكككع ايػطكككا٤ ايٓةكككاجٞ، نُكككا جعُكككٌ      ٜٓكككحض عٓٗكككا اشلفكككاو املكككٛاد ايعكككك١ٜٛ، ٚشظكككف ا   

ايحعسٜككك١ املا٥ٝككك١  يف ايزاقكككٞ ايصزاعٝككك١ ايٛاقعككك١ عٓكككد َكككداخٌ ايطكككٍٝٛ ٚايزاقكككٞ ايٛاقعككك١ بككك  ايٚدٜككك١ يف            

. ٚجٓػككككم ًَٛظكككك١ اي بكككك١ 2املٓككككاطل ايٛضككككط٢ َككككٔ اإلقًككككِٝ عًكككك٢ شككككسف اي بكككك١ ٚجككككدَري االزاقككككٞ ايصزاعٝكككك١  

ٓةكككاد، ٚعقكككاف١ بعكككر اياكككد٠ عىل َٝكككاٙ ايكككسٟ، ايكككرٟ ٜكككؤدٟ عىل شٜكككاد٠      ْحٝصككك١ ايكككسٟ ايصا٥كككد عكككٔ ظاشككك١ اي  

جكككسانِ ايَكككالح; ْحٝصككك١ الزجفكككاع َعكككدالد ايحةدكككس يف ايزاقكككٞ ايصزاعٝككك١ املسٜٚككك١، الضكككُٝا جًكككو ايكككيت ٜكككحِ         

غُسٖكككا باملٝكككاٙ بؿكككٛز٠ َطكككحُس٠ ٚجكًٝدٜككك١، َٚكككٔ املعكككسٚف أْككك٘ نًُكككا ازجفكككع جسنٝكككص ايَكككالح يف اي بككك١،           

اكككٛشٟ يف ذلًكككٍٛ اي بككك١، ايكككرٟ ٜعُكككٌ عًككك٢ جكًٝكككٌ ايٓػكككاا ايهُٝكككا٥ٞ يًُٝكككاٙ داخكككٌ        ازجفكككع ايككككػم اي 

                                                           
 86(، إداسح يٍبِ انشي رضًٍٍ انغٍبعخ، َذٔح اإلداسح انًزكبيهخ نهًٕاسد انًبئٍخ فً انًٍٍ، صُؼبء،ص1337يحًذ انغُجبًَ ،)  (1)

 112(،يصذس عبثك، ص1118ػٕض انحفٍبٌ)  1
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اي بكككك١، عذ ٜككككؤدٟ عىل اشلفككككاو قككككدز٠ ايٓةككككاد عًكككك٢ اَحؿككككاف املٝككككاٙ ٚاملككككٛاد ايػرا٥ٝكككك١، ظحكككك٢ يككككٛ ناْككككخ  

ل  َحٛفس٠ بهُٝاد نةري٠، مما ٜٓعهظ ضًةًا ع٢ً ايكدز٠ اإلْحاش١ٝ يً ب١.
-ول0212اجلانزراعاااايلوانحيااااىانيلفاااايلسااااهملتهاياااا لنهًاااادةل)للللسابلًا:ااااعلاست اااازايليساااات  هيلن نتااااللل

لو(0202

ّ( باضكككككحعُاٍ املعاديككككك١ 2010 – 2000اضكككككحٓادًا عىل ْحكككككا٥ض ايحعًٝكككككٌ اإلظؿكككككا٥ٞ يًُكككككد٠ ايصَٓٝككككك١ ايطكككككابك١    

اخلطٝكككك١، ايككككيت جعحُككككد عًكككك٢ ايكككككِٝ ايرابحكككك١ َككككٔ اإلْحككككاط ايطككككٟٓٛ، عًُككككخ ايدزاضكككك١ عًكككك٢ اضحػككككسافاد          

َٓٝككك١ ايطكككابك١، ٚؾكككٛاًل عىل جككككدٜساد قكككد جهكككٕٛ ذاد أُٖٝككك١ نكككةري٠ يف       َطكككحكة١ًٝ عًككك٢ أضكككاع املكككد٠ ايص   

َعسفكككك١ اال ككككاٙ ايعككككاّ، ي ْحككككاط ايٓةككككاجٞ ظحكككك٢ ٜككككحِ ٚقككككع اخلطككككم املطككككحكة١ًٝ يف شٜككككاد٠ ٚجطككككٜٛس اإلْحككككاط    

ايصزاعكككٞ يًُعاؾكككٌٝ االضككك اجٝص١ٝ، ٚنكككريو اساؾكككٌٝ ايصزاعٝككك١ ايكككيت ج اشكككع ْطكككت عْحاشٗكككا عكككاّ بعكككد        

 ٓعٛ اآلجٞ:ك آخس،ٚقد ناْخ ع٢ً اي

(ٚايػككككهٌ 8ٜحككككة  َككككٔ ااككككدٍٚ  :ااااعللو(0202ل0211تىقااااعل ًياااا لاإلنتاااااجلانزراعاااايلنهًاااادةل)لل -1

(طٔ/ضكككٜٓٛا، يحؿكككٌ نُٝككك١ اإلْحكككاط   5914.6(إٔ ذلاؾكككٌٝ احلةكككٛث ضكككحصٜد نكككٌ عكككاّ بٛاقكككع     2 

ّ، ٚجعككككككككد ٖككككككككرٙ ايهُٝكككككككك١ َحٛاقككككككككع١ َكازْكككككككك١ بككككككككةعر      2020( طٓككككككككًا عككككككككاّ  220768عىل  

( 12572-اخلككككككسٚاد يف ظايككككك١ اشلفكككككاو َطكككككحُس بٛاقكككككع  اساؾكككككٌٝ.بُٝٓا جكككككة  إٔ ذلاؾكككككٌٝ 

ّ، فكككإ مل ٜكككحِ جكككاليف جساشكككع  2020( طٓكككًا دًكككٍٛ عكككاّ  1277طًٓا/ضكككًٜٓٛا يحككككٌ نُٝككك١ اإلْحكككاط عىل   

عْحاشككك٘ َٚعااككك١ أضكككةابٗا فاْككك٘ ضكككٝ ٌ يف جساشكككع َطكككحُس. يف ظككك  جكككة  إٔ ايفٛانككك٘ ٚايةكٛيٝكككاد         

 (، 11402عْحاشٗككككككا ضككككككًٜٓٛا بٛاقككككككع   ٚاساؾكككككٌٝ ايٓكدٜكككككك١ ٚايعككككككالف، جحةككككككأٜ يف جطككككككٛز 

( طًٓا/ضكككككًٜٓٛا عًككككك٢ ايحكككككٛايٞ. ٚبايحكككككايٞ جؿكككككٌ نُٝكككككاد اإلْحكككككاط     39413(، 1401.6(، 1107

( طٓككككًا دًككككٍٛ  1146765(، 61375 (، 44722(، 409877يًُعاؾككككٌٝ املككككرنٛز٠ عىل   

 ّ ع٢ً ايحٛايٞ.2020عاّ 

 بٓككككا٤  عًكككك٢ املعاديكككك١ اخلطٝكككك١ ،ال  ٜٚحككككك  َككككٔ ذيككككو إ ايحربككككرث يف َعككككدالد االْحككككاط ايصزاعككككٞ َطككككحكةالً    

(، ٚايكككرٟ ضٝككككاعف عكككدد ايطكككهإ  1%( ضكككًٜٓٛا 3ٜحٛافكككل َكككع َعكككدٍ ايُٓكككٛ ايطكككهاْٞ يف ايكككُٝٔ ٚايةكككايؼ    

مبككككا ال ٜحٓاضككككت َككككع ايصٜككككاداد ايطفٝفكككك١ يف َعككككدالد االْحككككاط ايصزاعككككٞ، ممككككا ضٝكككككٝف ايحصاَككككاد َايٝكككك١       

 نةري٠ يطد اظحٝاشاد ايطهإ َٔ ايػرا٤.   

ل
ل
ل

                                                           
 67و، ريبس،ص1111و (، انزمشٌش انفًُ 1111اػً،)انٍٓئخ انؼبيخ نهجحٕس ٔاالسشبد انضس  (1)
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لو(0202-ل0211تىقعليست  هيلن نتاجلانزراعيلفيلسهملتهاي لنهًدةل)ل(8خدولل)

 انث ٕنٛاخ انفٕاكّ ان ضرٔاخ انحثٕب انؼاو
انًحاطٛم 

 انح هٛح
 االػاف

2011 167536 114428 307257 34759 48761 792046 

2012 173451 101856 318659 35866 50163 831459 

2013 179366 89284 330061 36973 51564 870872 

2014 185280 76711 341463 38080 52966 910286 

2015 191195 64139 352866 39187 54367 949699 

2016 197109 51566 364268 40294 55769 989112 

2017 203024 38994 375670 41401 57171 1028525 

2018 208939 26422 387073 42508 58572 1067938 

2019 214853 13849 398475 43615 59974 1107352 

2020 220768 1277 409877 44722 61375 1146765 

 (4انًظدر :ـ تٛاَاخ انعدٔل)

 (y=bx+aيؼادنح االَحدار ان طٙ )

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 و(0202-ل0211(لتىقعليست  هيلن نتاجلانزراعيلفيلسهملتهاي لنهًدةل)0شكم)

 (66انًظدر: تٛاَاخ انعدٔل)
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لاننتائحلوانتىصياتلل

َكككٔ خكككالٍ دزاضكككحٓا ملكَٛكككاد ٚخؿكككا٥ـ اإلْحكككاط ايصزاعكككٞ يف اإلقًكككِٝ  خًؿكككخ ايدزاضككك١ عىل ايٓحكككا٥ض           

 اآلج١ٝ:ك 

خككككس عقًككككِٝ ضككككٌٗ جٗاَكككك١ جبًُكككك١ َككككٔ ايعٛاَككككٌ ااػسافٝكككك١ ايككككيت جعُككككٌ عًكككك٢ اضككككحُساز ايككككدٚز٠     ٜص -1

ايصزاعٝكككك١ طككككٛاٍ ايعككككاّ، نُككككا أد٣ قككككسث اإلقًككككِٝ َككككٔ املسجفعككككاد ايػسبٝكككك١ عىل غٓككككاٙ َككككٔ َٝككككاٙ       

 9، فككككاًل عكككٔ اعحكككداٍ دزشككك١ احلكككساز٠ بككك      3( ًَٝكككٕٛ 470ّايَطكككاز ايطككك١ٜٛٓ ايكككيت ٜةًكككؼ سلكككٛ   

 بايطُٞ ٚايػسٜٔ بفعٌ ايطٍٝٛ املحدفك١ عًٝ٘. ّْ( ٚ دد اي ب25١-

جٛاقكككككع االضكككككحرُاز احلهكككككَٛٞ يف عقاَككككك١ املػكككككازٜع ايصزاعٝككككك١ باْٛاعٗكككككا نايطكككككدٚد ٚايكٓكككككٛاد   -2

ايحعًٜٛٝكككك١ عذ مترًككككخ يف مخطكككك١ ظككككٛاشص  حتًٜٛٝكككك١ يف ٚادٟ شبٝككككد ٚضككككد ٚاظككككد يهككككٌ َككككٔ ٚادٟ      

 ضٗاّ ٚزَاع َٚٛز يف ظ  مًخ  قٓٛاد ايسٟ ذلدٚد٠ املطافاد.

(ظٝكككاش٠، ٚغٝكككاث ايكككدعِ هلكككرا  878486د ايدزاضككك١ إٔ جفحكككخ احلٝكككاشاد ايصزاعٝككك١ ايكككرٟ ٜةًكككؼ   أمٗكككس -3

ايكككُٓم ايصزاعكككٞ، قكككد اْعهكككظ عًككك٢ ٚقكككع ايزاقكككٞ ٚجكككدٖٛزٖا ْحٝصككك١ االَهاْٝكككاد املحٛاقكككع١     

 يًُصازع  مما قاعف َٔ جدْٞ اإلْحاط ايصزاعٞ.

بًكككككؼ يف ذلؿكككككٍٛ   اشلفكككككاو َعكككككدٍ اإلْحكككككاط ايصزاعكككككٞ يًٛظكككككد٠ املطكككككاظ١ٝ  اهلهحكككككاز(، ظٝكككككز     -4

 – 2000(طٓككككًا، إلمجككككايٞ املطككككاظ١ املصزٚعكككك١ يف َككككد٠ ايدزاضكككك١ َككككٔ     586128928احلةككككٛث سلككككٛ   

%( ْحٝصكككككك١ قككككككعف 2089( ٖهحككككككاز أٟ بٓطككككككة٘ عصككككككص بًػككككككخ  188678402ّ( ايككككككيت بًػككككككخ  2010

 ٚ ًف املدخالد ايصزاع١ٝ.

ةكٛيٝكككاد ٚ أٚقكككعخ ايدزاضككك١ إٔ ظصكككِ َطكككا١ُٖ عقًكككِٝ ضكككٌٗ جٗاَككك١ َكككٔ اإلْحكككاط ايكككٛطين َكككٔ اي         -5

%( يهككككٌ َٓٗكككا عًكككك٢  3382%( ،  38%( ،  38اساؾكككٌٝ ايٓكدٜكككك١ ٚايعكككالف قككككد بًكككؼ َككككا ْطكككةح٘      

% ، 2981ايحككككٛايٞ ، فُٝككككا بًػككككخ ْطككككة١ َطككككا١ُٖ ذلاؾككككٌٝ ايفٛانكككك٘ ٚاحلةككككٛث ٚاخلكككككسٚاد       

 %( يهٌ َٓٗا ع٢ً ايحٛايٞ . %1783 ، 20

 :ايحٛؾٝاد 

 ٙ تاٜذٙ :ـتُاءًا ػهٗ يا ذٕطهد ةنٛح اندراسح يٍ َرائط ذٕط
عٕ جعكككدد املكَٛككككاد ايصزاعٝككك١ ايككككيت جحكككٛافس يف عقًككككِٝ ضكككٌٗ جٗاَكككك١، جطكككحدعٞ ايعُككككٌ عًككك٢ شٜككككاد٠        -1

االضكككككحرُاز احلهكككككَٛٞ ٚاخلكككككاف يف املٓػككككك د املا٥ٝككككك١، يحػكككككٌُ نافككككك١ ايزاقكككككٞ ايؿكككككاحل١        

يًصزاعككككك١، باعحةكككككاز املٝكككككاٙ اسكككككدد ايكككككس٥ٝظ ي ْحكككككاط، ٚايحٛضكككككع يف غكككككةهاد ايكككككسٟ احلدٜرككككك١       

 ُاز املٝاٙ ايططع١ٝ ايٛفري٠ ٚايحٛضع يف ايصزاع١ املس١ٜٚ.ٚايكٓٛاد الضحر
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ٚقككع اضككك اجٝص١ٝ شزاعٝككك١ جػككٌُ  حتطككك  ٚنفكككا٠٤ اإلزغككاد ايصزاعكككٞ َكككع َساعككاٙ اي نٝكككص عًككك٢      -2

 ايحدؿـ يف ايصزاع١، مبا ٜحٓاضت َع ايعٛاٌَ املٓاخ١ٝ يف اإلقًِٝ.

زاقككككٞ ايككككيت جعسقككككخ  جفعٝككككٌ ايدزاضككككاد املٝداْٝكككك١، يٛقككككف مككككاٖس٠ ايحؿككككعس ٚععككككاد٠ جاٖٝككككٌ اي   -3

 ٚجحعسو يالزلساف عٓد َداخٌ ايطٍٝٛ ٚع٢ً شٛاْت ايٚد١ٜ املا١ٝ٥.

ٚقكككع بكككساَض ٚجطكككٗٝالد َايٝككك١ شزاعٝككك١ يؿكككػاز املكككالى َكككٔ ذٟٚ احلٝكككاشاد ايؿكككػري٠;  يحُهٝكككِٓٗ     -4

َكككٔ ؾكككٝا١ْ أزاقكككِٝٗ ٚعدخكككاٍ املهٓٓككك١ ٚاملدؿكككةاد ايصزاعٝككك١، ٚزبكككم ٖكككرٙ ايكككلاَض َكككع ضٝاضككك١      

 زاعٞ ي قًِٝ.ايحدؿـ يف اإلْحاط ايص

جػكككصٝع ايؿكككٓاعاد ايػرا٥ٝككك١ َكككٔ خكككالٍ عقاَككك١ دلُعكككاد ؾكككٓاع١ٝ الضكككحرُاز ايفكككا٥ر َكككٔ اإلْحكككاط     -5

ايصزاعكككككٞ املكككككٛاٞ، َركككككٌ ؾكككككٓاع١ ٚظفككككك  ٚجعًٝكككككت ايفٛانككككك٘ ٚايطُكككككاطِ ٚجطكككككٜٛكٗا عٓكككككدَا    

 ٜٓدفر االْحاط مبا ٜهفٌ ايحٛاشٕ ب  ايعسو ٚايطًت ٚاضحكساز االضعاز.

يصزاعٝكككك١ املٓحصكككك١ ٚخباؾكككك١ يف املٓككككاطل ايككككيت جعحُككككد عًكككك٢ ايككككسٟ    ايحٛضككككع ايساضككككٞ يف االزاقككككٞ ا  -6

 ايططعٞ َٚٝاٙ ايطدٚد يك١ً نًفحٗا ٚشٜاد٠ االْحاط.

ل:قائً لانًزاخعللل

(،ؾكككٓعا٤ 22ايةٓكككو ايكككدٚيٞ ، َكككرنس٠ ظكككٍٛ االضككك اجٝص١ٝ ايصزاعٝككك١ قكككٞ ايكككُٝٔ ،دلًككك١ ايرٛابخ،ايعكككدد         -1

 ّ.2000، دٜطُل، 

داز٠ املككككٛازد املا٥ٝكككك١ ٚايحُٓٝكككك١ االقحؿككككاد١ٜ ، ايحكسٜككككس ايٓٗككككا٥ٞ ،ااككككص٤ بسْككككاَض ايَككككِ املحعككككد٠ اإلمنككككا٥ٞ، ع -2

 ّ.1992ايٍٚ ،

 ّ.1983غاٖس مجاٍ آغا(،شػساف١ٝ ايُٝٔ ايطةٝع١ٝ يًػطس ايػُايٞ،َهحة١ ايْٛاز ،دَػل، -3

غكككككككٗاث ذلطكككككككٔ عةكككككككاع، شػسافٝككككككك١ اي بككككككك١ يف ايكككككككُٝٔ، َسنكككككككص عةكككككككادٟ يًدزاضكككككككاد ٚايٓػكككككككس،        -4

 ّ.1996ؾٓعا٤،

ٝف، املٝكككاٙ ااٛفٝككك١ يف ضكككٌٗ جٗاَككك١ االضكككحٓصاف ٚايحػرٜككك١،جكازٜس املٝكككاٙ ،اهل٦ٝككك١ ايعاَككك١   عةكككدايٛيٞ خايكككد ضككك -5

 ّ.2005يحطٜٛس جٗا١َ،

عةكككككد ايٛاظكككككد عرُكككككإ َهكككككسد ، ايكككككديٌٝ ايصزاعكككككٞ يطكككككٌٗ جٗا١َ،اهل٦ٝككككك١ ايعاَككككك١ يًةعكككككٛس ٚاإلزغكككككاد           -6

 ّ.1998ايصزاعٞ،ذَاز،

، املٝركككككككككام يًطةاعككككككككك١  عكككككككككٛو عبكككككككككساِٖٝ احلفٝكككككككككإ ، ااػسافٝككككككككك١ ايعاَككككككككك١ يًصُٗٛزٜككككككككك١ ايُٝٓٝككككككككك١      -7

 ّ.2004ٚايٓػس،ؾٓعا٤،

قكككادزٟ عةكككدايةاقٞ ابكككد ،اإلَهاْكككاد ايطةٝعٝككك١ يًحُٓٝككك١ ايصزاعٝككك١ يف ايكككُٝٔ ٚ أبعادٖكككا اية٦ٝٝككك١، املًحكككك٢        -8

 ّ.2000ايراْٞ يًصػسافٕٝٛ ايعسث،ااص٤ ايراْٞ،
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د املا٥ٝككك١ يف ذلُكككد َؿكككً  ايطكككٓةاْٞ ،عداز٠ َٝكككاٙ ايكككسٟ جككككُ  ايطٝاضككك١، ْكككد٠ٚ اإلداز٠ املحهاًَككك١ يًُكككٛاز     -9

 ّ.1996ايُٝٔ، ؾٓعا٤، 

ذلُككككككد عةككككككد ايٛاضككككككع اخلسضككككككاْٞ، ديٝككككككٌ املٓككككككاه ايصزاعككككككٞ يف ايُٝٔ،املحعككككككد٠ يًطةاعكككككك١          -10

 ّ.2005ٚايٓػس،ؾٓعا٤،

َسنككككص دككككٛس املككككٛازد ايطةٝعٝكككك١ املحصككككدد٠،ديٌٝ املككككٛازد ايطةٝعٝكككك١ ساف كككك١ احلدٜد٠،اهل٦ٝكككك١       -11

 ّ.2010ايعا١َ يًةعٛس ٚاإلزغاد ايصزاعٞ،ذَاز،

عًكككككٞ ايًكككككٗ  ،ايطكككككٌٗ اي ضكككككٝ  يكككككٛادٟ زَاع،دزاضككككك١ يف شُٝٛزفٛيٛشٝككككك١ املٓكككككاطل      ْكككككاشٞ   -12

 ّ.2001اااف١ ٚغة٘ اااف١ ،زضاي١ َاشطحري،شاَع١ اخلسطّٛ،ن١ًٝ اآلداث ،

ٖػككككككاّ عةككككككدايهسِٜ اهلٓككككككدٟ ، ايظككككككٛاو احلاٜٚكككككك١ عًكككككك٢ املٝككككككاٙ ااٛفٝكككككك١ يف ااُٗٛزٜكككككك١   -13

 ّ.٠2000 ، ااص٤ ايراْٞ،اي١ُٝٓٝ،املًحك٢ ايراْٞ يًصػسافٕٝٛ ايعسث ،ايكاٖس

اهل٦ٝكككككك١ ايعاَكككككك١ يًةعككككككٛس ٚاإلزغككككككاد ايصزاعككككككٞ ،جفعٝككككككٌ دٚز اإلزغككككككاد ايصزاعككككككٞ يف ايحُٓٝكككككك١       -14

 ّ.2008ٚايحدفٝف َٔ ايفكس يف ايُٝٔ، ذَاز،

 ّ.2011ّ، ذَاز، 2010اهل١٦ٝ ايعا١َ يًةعٛس ٚاالزغاد ايصزاعٞ، ايحكسٜس ايفين  -15

ّ،َػككككككسٚع جٗاَكككككك١  2000 – 1990خككككككالٍ  اهل٦ٝكككككك١ ايعاَكككككك١ يحطككككككٜٛس جٗا١َ،املػككككككازٜع املٓفككككككر٠     -16

 ّ.2005اخلاَظ ، احلدٜد٠ ، 

ٜٚككككككٔ جككككككٓض جككككككاٜض، َحطًةككككككاد اساؾككككككٌٝ ايصزاعٝكككككك١ ايطككككككا٥د٠ يف ايككككككُٝٔ، جسمجكككككك١ د.خًٝككككككٌ     -17

 ّ.2003ايػسش ، املحعد٠ يًطةاع١ ٚايٓػس، ؾٓعا٤،

 ّ.2010- 2000ٚشاز٠ ايصزاع١ ٚايسٟ، نحت اإلظؿا٤ ايصزاعٞ يًُد٠  -18

 ّ.2004خطٛاد ع٢ً ايطسٜل،ايطدٚد ٚ املٓػاد املا١ٝ٥،ؾٓعا٤،ٚشاز٠ ايصزاع١ ٚايسٟ،  -19

ٚشاز٠ املٝككككككاٙ ٚاية١٦ٝ،اهل٦ٝكككككك١ ايعاَكككككك١ حلُاٜكككككك١ اية٦ٝكككككك١،جكسٜس ايٛقككككككع اية٦ٝككككككٞ يف ايككككككُٝٔ يعككككككاّ   -20

 ّ، ؾٓعا٤.2005

 


