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"ةاملعاصر ةجرئم األحداث اجلاحنني من منظور اجلغرافيا اإلجتماعي "  
حدنذحمؿدذإبرافقمذحدوـهد/ذ  

ؿدرسذاجلغراػقاذباملعفدذاؾعاؾيذؾؾدراداتذاألدبقةذبؽـجذؿرقوط

 

:متفقد  

أدىماظؿقدعمايضرىماٌؿزاؼدمإظبمتعددماٌشوطؾماإلجؿؿوسقفماظؿكمحظقًمبدورػومبوػؿؿومماىغراصقنيم،ماظذؼـم

دعقامجوػدؼـماظبمدراديمػذهماٌشوطؾمعـمعـظقرمجغراصكم.موطونمغؿوجفوماظرئقلكمتعددموزؼودهممصكماوفوتم

اظدرادوتماىغراصقفماالجؿؿوسقفمععماالػؿؿوممواظرتطقزمسؾكمزوػراتمععقـفمطوظػؼرمواظؿلقلمواىرميفمواٌشوطؾم

م) مواالجؿؿوسقف مػذهاظصققف موعـ م، معشؽؾيمم( اٌشؽالت

اسبرافماألحداثمواجراعفؿماظؿكمتقاجفمأضطورماظعوملماٌعوصرم،مإذمتعرضمطقوغفوموعلؿؼؾؾمأجقوهلوماظصوسدهم

%معـماألرػولماظؿكمتؼعمأسؿورػؿمبنيم2ًطرمجلقؿم.موتشفدماالحصوءاتماظرمسقيمصكمشوظؾقيمدولماظعوملموإنم

م(وم)اظعوذرةمواظـوعـيمسشرمؼؼدعقنمحملؽؿيماالحداثمطؾمس

،مم1980،م1930صػكمصرغلومعـاًل،مندمانماالجراممصكمغطوقماظؾوظغنيمضدمتضوسػمثالثمعراتمعوبنيمسوعكم

صكمحنيمأنمسددماىرائؿماظؿكماضرتصفوماالحداثمصكمذاتماظػرتهمضدمتضوسػماطـرمعـماربعمعراتم،موصكمعصرم

م1970%معـمعبؾيماىرائؿماٌرتؽؾفمسومم36َ7ميفممتـؾمجر12582بؾغًمسددمجرائؿماألحداثماىوسبنيمعـم

%مبنيم152%معـمعبؾيماىرائؿماٌرتؽؾفم)مأحداثموبوظغنيم(مومبعدلمزؼودهمبؾغم28َ6جرميفممنـؾمم31708إظبم

م مضدرػو مدـقؼف موبـلؾي مسوممم3َ8اظعوعؾني ماالدؽـدرؼف مربوصظي ماألحداثماىوسبنيمصك مجرائؿ %وبؾغًمسدد

%معـمعبؾؿفومبوحملوصظيمو...م%معـمعبؾيمجرائؿماالحداثماىوسبنيم17َ9متـؾممجرميفم2476،مسبقم1970

م ماظب موارتػعً م2010سوم4146بوىؿفقرؼف مزؼودهمم13َ1متـؾ مومبعدل مبوىؿفقرؼف مجرائؿوالحداث معبؾي عـ

دـفم(موؼالحظمانماالحصوءاتماظرمسقفمصكمزبؿؾػم40اظعوعنيم)مبنيم1َ7وبزؼودهمدـقؼفمعؼدارػومم%76َ4عؼدارهم

بؾدانماظعوملموعصرمأثؾؿًمضقومماالحداثمبورتؽوبمزبؿؾػماغقاعماىرائؿم،مذلغفؿمصكمذظؽمذلنماظؾوظغنيم،مبؾم
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أنمػـوكمصؽيمعـفؿمظدؼفوماظؼدرةمسؾكمارتؽوبمجرائؿمالؼؼقىمسؾقفومطـريمعـماظؽؾورمبلؾىمصغرمحفؿمأجلوعفؿم

كماإلصالتمعـمضؾضيماظعداظفم،موعـمػذهموخػؿفؿموبعضماٌزاؼوماالخرىماظؿكمضدمدوسدػؿمصكمطـريمعـماألحقونمص

مهلدمم ماظؿظوػر مواظغشماظؿفورىموتؿعطقؾماٌقاصالتموأحقوغًو ماظؼؿؾمواالشؿصوبمواظلرضوتمبلغقاسفو م، اىرائؿ

ماظلؾؿماالجؿؿوسكم.

ماالحداثمروضوتم مؼصؾح مصؿـمجفف ماجملؿؿع مسؾكمطقون معذدوجف ماسبرافماالحداثمخبطقرة وتؿصػمزوػرة

عمبؾمتلؾىمظفمضررًامعمطدًام،موعـمجففمأخرىمؼصؾققنمروضوتمععطؾفمعـمجراءمعوؼـؿٍمععطؾفمالتػقدماجملؿؿ

مارتؽوبفؿمزبؿؾػماغقاعماىرائؿم.

وتؿؿـؾمخطقرهمجرائؿماالحداثمسؾكماجملؿؿعم;مصكمتعرؼضمأصرادماجملؿؿعموأعقاهلؿمودالعؿفؿماظبمخطرمداػؿم

مذدؼدماًطقرةم سؾكماالعـماظعوممصكمحنيمتؿؿـؾمخطقرةمخوصيمعـمحدثمصغريمعـماٌؿقضعمأنمؼشىمذبرعًو

م،م ماظػؼرىمظألدر معـمجقؾماٌلؿؼؾؾموأعؾماجملؿؿعمواظعؿقد مجزء ماالحداثمػؿ ماالحداثمصكمانمػمالء جرائؿ

وجـقحفؿمظؾفرميفمضررمسؾكمأغػلفؿموذبؿؿعفؿم،مصؿؿؿدماًلوئرمإظبمتؾؽماًوعوتمواظطوضوتماظؾشرؼيم.مواظبم

مظؾؿفؿعمعـمروضيم مععطؾفمعوميؽـمأنمؼؼدعقه مسوعؾف مضقة ماظرضكمواظؿطقرموؼصؾققا واغؿوجمؼلفؿمصكمدصعمسفؾي

م(.8،مص1992ؼعقشقنمسوظفمسؾيمذوؼفؿموسؾكماجملؿؿعم)محلـماىقخدارم،م

ذأدبابذإختقارذاملوضوعذ:

ظعؾمعـمأبرزماظدواصعمالخؿقورماٌقضقعمػقمضؾيماظدرادوتماىغراصقفم;مبؾمغدرتفومسـمجرائؿماالحداثموتقزؼعفوم

صكمأضوظقؿمعصرموربوصظوتفوم،مرشؿمأػؿقيمػذهماالجقولمططوضوتمإغؿوجقفمعلؿؼؾاًل،مواظرشؾيمصكموضعمماىغراصك

ادرتاتقفقفمظؾؿقسقفمخبطقرةمجرائؿماالحداثموأثرػوماظلقهمسؾكماجملؿؿعماٌصرىمٌومميؾؽقغفمعـمجرأهمواغدصوعم

واظؿشردم،مواالحداثماىوسبنيممصكمارتؽوبمجرائؿفؿم،م....مأرػولماظشقارعم،ماالحداثماٌعرضقنمظالسبراف

ماٌرتؽؾنيمظؾفرائؿموػمالءمػؿمعقضعماظدراديمواظؾقٌم.

ذ

ذ
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ذأفدافذاؾدرادةذ:

ماظدراديمظؿؽقنممبـوبيمعدخؾمظدراديم مصؼدمجوءتمػذه مبؽؾماٌعوؼريم،مظذا مداػؿًو متـؾمعشؽؾيماالحداثمخطرًا

معـ مصكمعصر مجؾقف مزفرتمبصقره معـماىوغىماىغراصكم،محقٌماغفو موؼعدمهؾقؾماٌشؽؾف م، مأربعمسؼقد ذ

م ماالجؿؿوسقف ماذمماٌـورؼ م، ماٌدن مجغراصقي مصك محداثف مواطـر مجدؼدًا اووػًو

ماٌكؿؾػفم ماٌلوحقف ماظقحدات موؼربط م، مظؾلؽون مواالجؿؿوسك ماالضؿصودى مبوظرتطقى مؼفؿؿ مطـظوم ماٌدؼـف ؼدرس

ذبؿقسفمعـماٌؿغرياتمعـؾم:ماٌفـيم،مواظؿعؾقؿم،مموغلؾيمظؾؿدؼـفماٌؿؿـؾفمصكماجملووراتماظلؽـقفمععمدراديم

عشورطيماٌرأهمصكمضقةماظعؿؾم،مواظظوػراتمظؿػؿًماجملؿؿعمطظوػرهمجرائؿماالحداثم،موجـقحماالحداثمظؾؿشردم

م(م.م11،مم2012،موزوػرةمأرػولماظشقارعمواالحداثماٌعرضقنمظالسبرافم)سؾداظعظقؿماغبدم،م

ماظبم:موعـمػـومتفدفمػذهماظدرادي

تؼققؿماظعقاعؾماظؿكمتلفؿمصكمزوػرهمجـقحماالحداثمظؾفرائؿمصكمربوصظيماالدؽـدرؼفم. -1

االدفوممصكماغشوءمضوسدةمبقوغوتمجغراصقفمطوعؾفمسـمجرائؿماالحداثموجـقحفؿمظدسؿماىفقدماظراعقيم -2

ظؾؿعوعؾمعفمػذهماٌشؽؾفمًطريهم.

حداثماىوسبنيم.اظؿعرفمسؾكماًصوئصماالجؿؿوسقفمواالضؿصودؼفمهلمالءماال -3

اظؿعرفمسؾكمأمنوطماظؿقزؼعماٌؽوغكمىرائؿماالحداثمصكمأحقوءمربوصظيماالدؽـدرؼفم. -4

اظؿعرفمسؾكمغقسقيمجرائؿفؿماظؿكمؼؿعرضمهلوماظلؽونمواجملؿؿعم. -5

ربووظيموضعمرؤؼيمجغراصقفمظعالجمعشؽؾيماالحداثماىوسبنيموايدمعـمارتؽوبفؿمظؾفرائؿم. -6

ذاؾدراداتذاؾدابؼةذ:

جبوععيمظـدنمجرائؿماالحداثماىوسبنيمواٌعرضنيمظالسبرافمووصػفؿمععملمروجرمػورتمأدؿوذماىغراصقوتـوو

أرػولماظشقارعمبوألرػولماٌؽروبنيمووصػفؿمبصـوعماىغراصقوماىدؼرهم،موعـمثؿمأذورماظبمصرعمجغراصكمجدؼدمػقم

مبصػؿفؿ م، ماٌعقشقف مأجؾمهلنيماحقاهلؿ معـ م" ماٌدن مأرػول مبقؽي مسؾؿ ماظدميقشراصقفمم" ماظشرضبف معـ عؽقغًو

م(ممظؾلؽونموؼؿعرضقنمظؾعـػماٌؿزاؼدم)م
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وضدمدطرتمسدةمدرادوتمضوعًمبفومذبؿقسوتمحبـقفمأومعـظؿوتمدوظقفم،مأومعـظؿوتماضؾقؿقفم،ماومعمدلوتم

محؽقعقفم،موعـمأػؿفوم:

وصكمم1930-1927صرؼفمبنيمسوعكمسـمععدالتمجرائؿماالحداثمصكمذبؿعيمبقدطـمايمدراديم

بدرااديمسـمجـوحماالحداثموجرائؿماٌدنموارتؾوطماىرميفمصكماٌدنممذاتماظلقوقمضومم

م م) مسشر ماظؿودع ماظؼرن مصك ماظػؼريه مضوممبلحقوئفو معصر موصك )

عصرمعـمخاللمدراديمتـووظًمحفؿمتشردممسؾداظػؿوحمسؾداظـؾكمبدراديمسـماالحداثماٌعرضقنمظالسبرافمصك

م،م مواخرون مسؾداظغـك م)سؾداظػؿوح ماظظوػرػف ماظب مأدت ماظؿك ماظعقاعؾ مدرادي معع ماسدادػؿ موتطقر األحداث

م(م.110-109،صمصم1994

مغلؾيم ماًؾقفكمأدؾوبمارتػوع مصكمعدنمذبؾسماظؿعوون مسـماىرميف مصكمدرادؿف معدحًمجوبر مربؿد وأصرد

ؿؾؽوتموأوضحمصكماظدراديمأنمععظؿماىـوهماالحداثمعـمعقارـكمدولمذبؾسماظؿعوونمجرائؿماالسؿداءمسؾكماٌؿ

م(م.م52،صم1987اًؾقفكمسؾكمسؽسمعـمذظؽماىـوهماظؾوظغنيم)مربؿدمعدحًمجوبرم،م

مإظبمأنم موتقصؾمصقفو م" مواالدؽـدرؼف ماظؼوػره م" مصكماٌـورؼمايضرؼف ماىرميف مدرديمسـمرحؾي وٌدحًمجوبر

م4م–م2طزونمععظؿمجرائؿفؿمصكمغػسماالضلومماظؿكمؼلؽـقنمصقفوم،موضدرمعؿقدطماظرحؾفم)اىـوهماالحداثمؼر

م(ممطؿم()مربؿدمعدحًمجوبرم)مم9م–م6طؿم(مبقـؿومرحؾيمااىـوهماظؾوظغنيم)

أصرددمسالءماظدؼـمربؿدمايلقـكمبعضمجرائؿماالحداثماىوسبنيمعـمحقٌمتطقرمجرائؿفؿمواغقاسفومضؿـومععم

م(م.م40-38،مصمصمم1995جرائؿماظؾوظغنيم)مسالءماظددؼـماايلقـكم،م

وطؾفومدرادوتمضؾقؾفموربدودهمسؽسمعودردفماٌكؿصقنمعـمسؾؿوءماظؼوغقنمواالجؿؿوعموسؾـماظـػسمااىـوئكمعـم

مدراديمعؿعددهمسـمجرائؿماالحداثمااىوسبنيمعـموجفيمغظرػؿم.

ذؿـافجذاؾبحثذوأداؾقبهذ:

مظؿـقعماٌقضقس وتماظؿكمتـووهلوماظؾقٌمتعددتمأدوظقىمعـففقفماظؾقٌمطكمتلوسدموتلفؿمصكمادؿؽؿولمغظرًا

مسـوصرماظؾقٌموأدودقوتفموعـمأػؿفوم:
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اٌـفٍماظقصػكم،ماظذىمؼعؿؿدمسؾكموضػماظظوػراتموهؾقؾفومبودؿكداممظغيماالحصوءمحؿكمتؽقنم -1

غؿوئٍماظدراديمأطـرمدضفموواضعقفم.

ظعقاعالظؿكمتمدىماظبمزوػرةمجـقحماالحداثموارتؽوبفؿمظؾفرائؿم،ماٌـفٍماظؿقؾقؾكم،موؼؼقممبدراديما -2

ماىغراصقفم ماىقاغى مهؾقؾ مصك موتقزقػفو مواالحصوئقف ماظؽؿقف ماالدوظقى معـ مبعدد ماالدؿعوغف ومت

ماظؾقوغقفم مواظردؿ معـماًرائط ماظبمذبؿقسف موهقؼؾفو ماظؾقوغوتماظرضؿقف مبوظؾقٌمععمهؾقؾ اٌرتؾطف

قبم.بودبداممبعضمبراعٍمايود

ذؿصادرذاؾدرادةذ:

ماسؿؿدتماظدراديمسؾكماٌصودرماالتقفم:

بقوغوتموزارةماظداخؾقفمخوصيمتؼورؼرماالعـماظعوممظلـقاتمعؿعددهم. -1

بقوغوتمعـماالدارهماظعوعفمظالحداثم،معدؼرؼيمأعـماالدؽـدرؼفم،مووزارةماظداخؾقفم. -2

بقوغوتمواحصوءاتماىفوزماٌرطزىمظؾؿعؾؽيماظعوعفمواالحقصوءم. -3

وصظيماالدؽـدرؼفم،معرطزماٌعؾقعوتم.رب -4

ذؿرادػاتذاؾبحثذ:

ماظلـمومتمهدؼدمدـم ايدثم:مػقممأىمذكصمصغريماظلـمأوحدؼٌماظلـمودبؿؾػماظدولمصكمهدؼدمػذا

وأصؾحمايدثمعـمؼؼعمصكماظػؽيمم1979ايداثفمبــونمدـقاتمصكمانؾرتامرصعًماظبماربعمسشرهمدـفمبـفوؼيم

فقؽومؼؽقنمايدماالسؾكمظلـمايداثيمدؿفمسشرمسوعوم،موصكماظقالؼوتماٌؿقدهمدـفم،موصكمبؾم17-14اظعؿرؼفم

صننمايدثمػقماظطػؾماظذىمؼؼعمسؿرهمعوبنيمدؾعمدـقاتمواربعمسشرهمسوعوم،موؼعدمؼوصعًومعلؽقاًلمسـمأسؿوظفم

م(م.مواصعوظفمبعدمدـماظرابعفمسشرم)م

عربكمصػكمعصرمؼشورماظبماظػردمسؾكمطقغفمحدثًوماذامملمؼؾؾغمسؿرهممثوغقفمسشرموطبؿؾػماالعرمصكمدولماظقرـماظ

م(م.م53،مصمم1996سوعًوموغػسماالعرمصكمظؾـونمودقرؼومواظعراقم)مشرؼىمدقدماغبدم،م
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دـفمظؾؿشردموجـوحماالحداثمواٌؼصقدمبوسبرافماوم18دـفم،م15-7وضعماظؼوغقنماٌصرىمحدمايدثمعوبنيم

م ماالحداثمبؽقغف ماظبمجـوح ماظؿكمتدصعمبف ماظعقاعؾ معـ ماطـر ماو مظعؿؾ مصغريماظلـ مصقف مطبضع ماجؿؿوسقًو عقضػًو

م(م.م19،صم1974اظلؾقكماالسبراصكماٌكوظػمظؾؼوغقنم)معـريماظعصرم،م

موتعؿؾمجرائؿماالحداثماىوسبنيمضوغقغقًومسؾكماظـققماظؿوظبم:

واذامطونمايدثمدمبؾغمم–اظلفـمظؾؾوظغنيماىـوؼفم:موػكمصعؾمضدمؼمدىماظبماالسدامماوماالذغولماٌمبدهماوم -

دــفمصالمتؼوممضدهمدسقىم،موظؾؼوضكمايؼمصكمتلؾقؿفماظبمواظدؼفماوماردوظفماظبمعمدلفماصالحقفم.مم7-12

سوعًومصالمضبؽؿمسؾقفمبوالسدامماوماالذغولماظشوضف.17-15واذامطونمدـفمعوبنيم

شراعفمعوظقفم)جـقفًومصؼطم(موؼؿؿمتلؾقؿفماظبماىـقفم:مجرميفمضدمؼؿعرضمصقفومايدثماظبمادؾقعمحؾسماوم -

وظبماعرهماوماظبمداارماصالحم.

اٌكوظػفم:مؼعوعؾماظؼوضكمصقفومايدثمععؿؾفمعرتؽىماىـقفم. -

دؿؼؿصرمأومتـصىمعقضقعماظؾقٌمسؾكمدراديمجرائؿماالحداثماىوسبنيمصؼطمألنمػـوكمصؽيماخرىمعـم

فمخوصفمٌـعماغزالضفؿماظبمارتؽوبماىرائؿموجرائؿفؿماالحداثماٌعرضقنمظؾؿشردموػؿمصكمحوجفماظبمرسوؼ

مدبؿؾػمسـمجرائؿماالحداثماىوسبنيموإنمطوغًمحدتفومأضؾمعـماالحداثماىوسبنيم.

ذحماورذاؾدرادةذ:

متشؿؿؾماظدراديمسؾكماحملوورماالتقفم:

اظؾقؽيماىغراصقفماظطؾقعقفمواظؾشرؼفمىرائؿماالحداثماىوسبنيم. -1

وسبنيمصكماحملوصظفم.تطقرمجرائؿماالحداثماى -2

خصوئصمعرتؽؾكماىرائؿمعـماالحداثماىوسبنيم. -3

ماظرؤؼيماىغراصقفمظقضعمحؾقلمػذهماٌشؽؾفم. -4

ماحملقرماالولم:ماوالم:متطقرمجرائؿماالحداثمصكمربوصظيماالدؽـدرؼفم

كماالخرمععمؼرتؾطماغؿشورمجرائؿماالحدثمبوالحقالماالضؿصودؼيموالجؿؿوسقفمواظلؽوغقفمودرجيمتلثريمطؾمعـفومسؾ

مخاللم ماىرميف ماووػوت ماحملوصظي مصك ماالحداث مجرائؿ مالغؿشور ماظزعـك ماظؾعد مدرادي موتعؽس ماظزعـ عرور
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اظػرتاتماظزعـقفمضقدماظدراديموتقضحمضقةمتلثريماظؿغرياتمصكماظؾـوءماالجؿؿوسكمسؾكماىرميفم،موطذاماظؿغرياتم

مصكماالغظؿفماظدميقجراصقفمواظلقودقفم

(م.موغؿٍمسـمدراديمجرائؿماالحداثمصكمصرتاتمربددهممتقزتمطؾم)م

م)م موتـقسفو ماالحداثماغؿشورػو مجرائؿ ماغقاع ماثرتمبشؽؾمطؾريمسؾكمتعدد مواخرىمدوظؾف مبلؿوتمعقجؾف عـفو

(م،مومتمتؼلقؿفوماظبمثالثمصرتاتم،مطوغًماالوظبمواظـوغقفمم99،مصمم2007حلـمربؿدمابراػقؿمحلقغفم،م

،ماخرماظػرتاتماظزعـقفم)ماظـوظـفم(مبنيممم2009م-2000،موعـمم1999م–م1990اتمبنيمسوعكمبطقلمسشرمدـق

ماالجؿؿوسقفمواالضؿصودؼفمواظلؽوغقفمسؾكمتعددموتـقعمم2012م–م2010سوعكم ماثورػو مزعـقف ،مطوغًمظؽؾمصرته

مجرائؿماالحداثم.

سؾكماظؿغرياتماظؽؾقفماظؿكمررأتمسؾكممواتؾعمادؾقبمهؾقؾماظلالدؾماظزعـقفمبوسؿؾورهمادؾقبًوماحصوئقًومظؾؿعرف

زوػرهمجرائؿماالحداثمخوصيمصكماالدؽـدرؼفمسربماظػرتهمضقدماظؾقٌموااظدراديمٌعرصيمادؾوبفومورصدمغؿوئففوم

وهدؼدماعؽوغقيموجقدمسالضيمبقـفوموبنيماظظقاػرماالخرىم،موععمادؿكداممادؾقبماٌؿقدطونمخوصيمعؿقدطمطؾم

ما مضقد ماظزعـقي مظؾػرتات مظؽمدـؿني ماظعوم ماالووه مبدورػو مهدد ماظؿك ماالووػقف ماظؼقؿ محلوب مظقؿؽـ ظدرادي

م(م.م415،مصمم2000جرميف)ربؿدمػبقسماظزوطفم،مربؿدمرعضونم،م

:م199م–م1990اٌرحؾيماالوظبم:مبنيمسوعكم -1

ماظؿقزؼعماظعددىمواظـلؾكمىرائؿماالحداثم: -مأ

ماشب م، معـفو ماضؿصودؼف ماظؿلعقـوتمتطقرات مسؼد مخالل ماٌصرىمذفدتمعصر ماىـقف مسؾك ماظشراء ػوضمضقؿي

ماظعومم ماظؼطوع مضقاغنيمخصكصي مصدور معع ماظؾطوظف مععدالت موارتػوع م، ماظؿضكؿ مععدل مبوزدؼود مضقؿؿف وتراجع

(ممموغؿٍمسـفمم73،مصمم1994(موعـحماظؼطوعماًوصمدورمعؿزاؼدمصػكماالضؿصودماٌصرىم)ماغبدمعوػرم،م1991)

ماضعػمتلرؼحمسددمطؽؾريمعـماظعؿولمواالدارؼني ماظبماٌعوشماٌؾؽرمعؼوبؾمعؾوظغمعوظقفمالتػكمبوحؿقوجوتفؿمممو

مذفدت مطؿو م. مارتؽوبمبعضماىرائؿ ماظب ماالحداثمظؾفـقح معـ موتعرضمابـوؤػؿ مبودرػؿ مبعضفؿ تؾؽماػؿؿوم

اظػرتهمثقرهمطربىمصكمسوملماالتصوالتمخوصيمععمزفقرماظؿؾقػقنماحملؿقلماظذىمادىمبدورهماظبماغؿعوشمجرائؿم

ؾمبنيمػذهماظػؽيمصغريةماظلـممواؼضًومذفدتمتطقرًامصكماغقاعماٌكدراتمعـماظعؼوضريمواالضراصماٌكدرهماظؿكماظـش

م0دفؾمٌفربقفومانمؼـؼؾقػومبلفقظفموؼلرماظبمداخؾماظؾالدم،مومتقزتمتؾؽماظعؼوضريمبرخصمادعورػو
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مقاتمعؿعددهتؼورؼرماالعـماظعومم،مدـم–اٌصدرم:موزارةماظداخؾقفم
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 م1َ2جـوؼيمبـلؾيمم254ارتػعًمجرائؿماىـوؼوتماظؿكمارتؽؾفوماالحداثمخاللمػفذهماظػرتهماظزعـقيموبؾغًم

جـوؼيمصكماظلـفمم25َ4%معـمعبؾيمجرائؿماالحداثممبؿقدطم

 ماظزعـقيموبؾغًمم1992وذفدمسومم جـوؼيموػكمم32اطربمسددمعـمعـماىـوؼوتماٌلفؾفمخاللمتؾؽماظػرتة

ؿقدطماظعوممخاللماظػرتهماظزعـقيموميؽـمارجوعمذظؽماظبمطـرةمجـوؼوتماظؿزوؼرمععماظؿطقرماهلوئؾماسؾكمعـماٌ

صكمادؿكداممايودقبموبراسفمصغورماظلـمصكمادؿكداعفم،مجبوغىمارتػوعمجـوؼوتماظؼؿؾموػؿؽماظعرضم

م مبعدد مبوالطراه مصكمعؼدعفمجـوؼوتمتؾؽمام20واظلرضي مبوالطراه ماظلرضي موجوءتمجـوؼي مبـلؾيمجـوؼي ظػرته

مضؿؾمسؿدم،مضربمم34َ6بؾغًم مجرائؿماالسؿداءم) %معـمذبؿقعمجـوؼوتماالحداثمبوحملوصظفم،موتالػو

م م23َ6اصضكماظبماٌقتم( مػؿؽماظعرضمواالشؿصوبم( مجـوؼوتماالشؿصوبم) %م،موطوغًماضؾم21َ7%مثؿ

م معؿػفرات مواحراز ماظعؿد مايرق معـ ماخرى مجـوؼوت مجـوئقًو مارتؽوبًو ماىـوؼوت موشريػومجرائؿ وتزوؼر

..........

مجرأهمػمالءماالحداثمسؾكمارتؽوبمتؾؽماىرائؿموسدمموضقعمتؾؽماىـوؼوتمبصػيمعلؿؿرهم.

 ماىـحم محقٌمبؾغًمعبؾي م، ماظزعـقي ماظػرتة متؾؽ ماالحداثمخالل معـع مجرائؿ مارتػوع ذفدتماحملوصظف

جـقفمطؿوؼؿضحمعـمعؿوبعيماىدولم)ممم(مواظشؽؾم)ممم(معوؼؾكمم20436

 معـمعبؾيم47َ2%(معـمعبؾؿفوم،م50َ1جـقفم)م10241جـحماغقاعماخرىماٌرطزماالولماذمبؾغًممتصدرت%

مسومم مسوممم1365وبؾغًمم1999جرائؿماالحداثموطوغًماسؾكمضؿيمهلو ،م633بعددمم1996جـقفموتالػو

%معـمم0.5،ممم،مم2َ4جـقيمدرضيم،مثؿمجـحماىرائؿماالضؼؿصودؼيموػؿؽماظعرضمظؿصؾمغلؾؿفوماظبمم621

موالصبروءمعب موسؿرًا ماالطربدـًو ماظػؽوتماظعؿرؼف مظدى ماىرائؿ متؾؽ ماالحداثمحقٌمترتػع مجـح مجرائؿ ؾي

معـؾم ماٌفـقف ماظؿزاعوتفؿ معـ ماظؿكؾص مصك مواظرباسف مبعضماىرأه متؿطؾى مالغفو مارتؽوبفو مسؾك االحداث

االتالفمواظؿؾدؼدم.
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 م ماظدرادي مضقد ماظػرته ماٌكدراتمظدىماالحداثمخالل ماٌكدراتمارتػعًمجرائؿ مجـوؼي م1015وبؾغمعبؾي

م1996،مم1992%معـمجرائؿماالحداثماٌرتؽؾيم،موضدمذفدتماظػرتةماظزعـقفمابرزػومسوعكم4َ6جـوؼيممتـؾم

م مم112بعدد مبـلؾي مسوم مزبدراتمظؽؾ م5َ2جـوؼي م، ماظعوعنيم%4َ2 ماالحداثمخالل مجرائؿ معبؾي معـ %

اظؿفرؼىمبطرقمجدؼدهمابؿدسفوماٌفربقنمسـمررؼؼموميؽـمتػلريمارتػوعمجرائؿماٌكدراتماظبمزؼودةمسؿؾقوتم

خوصيمبعدماغضؿوممعرطزموعدؼـيمبرجماظعربمظؾؿقوصظفمععمزفقرماغقاعمم–عطروحمواظلوحؾماظشؿوظبماظغربكم

(م.م78،مصمم2001رخقصفمعـمااٌكدراتمعـؾماظؾونقمواظعؼوضريم)مدقدمربؿدؼـم،م

اظؼقؿماالووػقفمىرائؿماالحداثمم-بم

مجرائؿمعـمخاللمدراد ماووه م(مميؽـمادؿؼراء م م مواظشؽؾم) م( م م مصكماىدولم) ماظقارده ماظؼقؿماالووػقف ي

ماالحداث:

 مىرائؿم ماظعوم ماالووه مخط مارتػع مصؼد م، ماظؿزاؼد ماظب ماىـوؼوت مجرائؿ ماووه ماالووػقف ماظؼقؿ اوضقً

%م23َ3زؼودهمعؼدارػومجرميفمصكمغفوؼيماظػرتهمبـلؾيمم26َ5جرميفمصكمبداؼيماظػرتهماظبمم21َ5اىـوؼوتمعـم

خاللماظػرتهمضقدماظدراديم.

 ذفدتماغقاعمعـمجرائؿمجـوؼوتماالحداثمتزاؼدموارتػوسفومصكمضقؿؿفوماالووػقفموتصدرتفومجـوؼيماظؿزوؼرم

م مسوم مجـوؼوت مارتػعً مم1990حقٌ مسوم مجـوؼوت ماربع مم1999اظب مضدرػو مزؼوده موتالػوم300وبـلؾي %

مواالش ماظعؿد موايرؼؼ م، مبـلىمبؾغًمجـوؼوتماخرى مواظؼؿؾ مم300ؿصوبم، مم50، م22، سؾكمم8َ3،

اظرتتقىم.

 ماظلرضيم مجـوؼي موتصدرتفو مضقؿفو ماووه مخط مصك موتراجعًو ماشبػوضًو ماىـوؼوت مجرائؿ معـ ماغقاسو ذفدت

جرمييمصكمغفوؼيماظػرتهمم6َ5جرميفمصكمبداؼيماظػرتهماظبمم9َ5بوالطراهمحقٌمتراجعًمضقؿفوماالووػقفمعـم

%مم31َ6رػومبـلؾيمتـوضصمعؼدا
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 ذفدتماحملوصظفمتزاؼدًامصكماسدادمجراممجـحماالحداثمخاللمتؾؽماظػرتهماظزعـقفمطؿومؼؿضحمعـمضراءهمارضوممم

اىدولم)مممممم(مواظشؽؾم)مممم(م:

 ارتػعًماظؼقؿماٌشوػدهمبـلىمعؿػووتفمصكمػذهماظػرتهماظزعـقفمحقٌمارتػعًماظؼقؿفماالووػقفمىرائؿمعبؾيم

خاللماظػرتهمضقدماظدراديم.م37َ1جـقفمبـلؾيمزؼودهمعؼدارػومم2295َ5اظبممجـقفم1674اىـحمعـم

 ماظغشماظؿفورىم،م ماالووػقفمعـؾمجرائؿ مصكمضقؿفو ماظعوممىرائؿماىـحموجقدمتزاؼدًا ؼقضحمخطماالووه

م67َ5،مم102َ2،مم525واىـحماالخرىمواالتالفمواظؿؾدؼدمواظؼؿؾمواالصوبفماًطلمبـلىمزؼودهمعؼدارػوم

%مسؾكماظرتتقىمم10َ8،م

 ذفدتمبوضكماغقاعماىـحمتـوضصًومصكمخطماالووهماظعوممظؼقؿفوماالووػقفمبـلىمزبؿؾػفمحقٌماشبػضًم

%مسؾكماظرتتقىمم3،مم7َ9اظؼقؿفماالووػقفمصكمجـقؿوماظضربمواظلرضوتممبؼدارم

 م مظؼقؿفو ماظعوم مصكمخطماالووه ماٌكدراتمؼؿضحمتـوضصو ماظعوممىرائؿ االووػقفمحقٌمؼقضحمخطماالووه

%مخاللم18َ4جـوؼيمبـلىمغؼصونمعؼدارػومم89َ5جـوؼيمزبدراتماظبمم103اشبػضًماظؼقؿفماالووػقفمعـم

اظػرتهمضقدماظدرادفم.

مععدلماىرميف

مجرائؿم مصك مواظـؾوت ماالدؿؼرار مسدم موسؾك ماظػرته مػذه مخالل مواضقًو متذبذبًو ماالحداث مجرائؿ مععدل ذفد

مؼؿؿوذكمععماظظروفم ماالحداثممبو مبؾغمادغوه موضد ماظزعـقف مظؾػرته مواالضؿصودؼف مواالجؿؿوسقف م55َ2اظلقودقف

ماظلـؿنيم مسـ متذبذبًو مذفدت موان مغفوؼؿفو ماظب ماظػرته مبداؼي معـ ماالحداث مجرائؿ مععدل مارتػوع مؼعـك وػذا

م مم1998اظلوبؼؿنيمسوم مسوم ماظػرته مغفوؼي مصك ماىرائؿ ماتػعًماسداد معوظؾـًمان ماالحداثمم1999ثؿ غؿقفي

ماظلقود مسوم مم1998قف مسوم ماظػرته مغفوؼي مصك ماىرائؿ مارتػعًماسداد معوظؾـًمان ماالحداثمم1999ثؿ غؿقفي

ماظلقودقفمواالضؿصودؼفمواالجؿؿوسقفممبصرم.
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م

املتودط اجلؿؾه 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 ذ ذاؾدـه

6 60 7 6 5 4 7 8 5 6 7 5 ذا
ذجرائم

االعتداء

ت
اقا
جـ

ذ

- 13 11 9 11 15 13 11 13 12 - ب

- - 5ح6 5ح5 5ح4 5ح5 5ح7 5ح6 5ح5 5ح6 6 - ت

5ح5 55 6 5 7 6 7 5 4 6 4 5 ذا
جرائمذ

خالؼقه
- - 11 12 13 13 12 9 10 10 9 - ب

- - 5ح5 6 5ح6 5ح6 6 5ح4 5 5 5ح4 - ت

8ح8 8ح8 8 5 5 13 9 9 12 8 10 9 ذا
درؼةذ

باؽراه
- - 13 10 18 22 18 21 20 18 19 - ب

- - 5ح6 5 95 11 9 5ح10 10 9 5ح9 - ت

1ح5 50 6 8 9 4 10 6 2 12 1 2 ذا
ذجـاقات

 اخرى
- - 14 17 14 5 7 8 14 13 3 - ب

- - 7 8 5ح7 5ح2 5ح3 4 7 5ح6 5ح2 - ت

4ح25 254 27 24 26 27 24 28 23 32 22 11 ذا

-اجلؿؾه - 51 50 53 51 52 61 65 54 43 - ب

ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذج

- - 1136 1098 1304 1354 1206 1165 1170 1128 1171 633 ذا

درؼات

ـح
ج

ذ

- - 568 549 652 677 603 5ح582 585 564 5ح585 - ب

1ح10 101 8 11 11 9 11 10 11 9 5 6 ذج

- - 19 22 20 20 20 21 21 20 14 21 ذا
فتكذ

عرض
358 3580 311 322 334 676 363 376 384 400 336 338 ب

- - 633 656 1010 1039 739 760 784 736 6740 ذج

- - 5ح316 338 5050 5ح519 5ح369 380 392 368 337 - ذا

7ح52عـف 527 59 105 65 61 30 39 40 41 44 43 ب

- - 164 170 135 91 69 79 8 85 87 ذج

- - 82 85 5ح67 5ح45 5ح34 5ح39 5ح40 5ح42 5ح43 ذا

1ح1024اؼتصادقه 10241 2639 2674 2706 2195 1780 1774 1911 1591 1305 - ب

- - 1365 274 1400 1306 889 891 883 928 663 642 ذج

6ح2043 20436 2352 2239 2381 2525 1914 1901 1898 1968 1586 1672 ذا

-اخرى - 4591 4620 4906 4439 3815 3799 3866 3554 3348 ب

- - 5ح2295 2310 2453 5ح2219 5ح1907 5ح899 5ح1899 1933 1777 1674 ذج

5ح101 1015 92 87 103 112 97 03 102 112 105 101 ذا

-مجؾه - 179 190 215 210 201 205 214 217 206 ب

- - 5ح89 95 5ح107 105 5ح100 5ح102 107 5ح108 03 - ذج

5ح2170 21705 2471 350 2510 264 2036 2032 2023 2112 1713 1794 ذا

خمدرات

ت
را
خمد

ذ

- - 4821 4860 5174 4700 4068 4055 4135 2825 3 507 ب

5ح2170 21705 2471 2350 2510 2664 2036 2032 2023 2112 1713 1794 ذج

- - 4821 4860 5174 4700 4068 4055 4135 2825 3507 -- ذا ذؿعدلذاجلرميه

- - 5ح2410 2430 2587 2350 2034 5ح2027 5ح2067 5ح1912 5ح1753 ب

2170.5 - ح70 1ح68 9ح73 80 6ح67 7ح62 7ح64 7ح65 2ح55 9ح57 ذج

عؿقدطمدـؿنيم–ذبؿقعمدـؿنيمممممممجمم-سددماىرائؿممممممبم–أم

ذ
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ذاملرحؾةذاؾثاـقه

2009م–م2000اظػرتهمبنيم -مأ

صكماسدادماظؾطوظفمصكماحملوصظيم،موزفقرمجرائؿمعلؿقدثفمم(مزؼوده2009-2000ذفدتمصرتهماالظػقفماظـوغقيم)م

ععؿؿدهمسؾكمايودؾوتماالظقفمعـمجرائؿماالغرتغًمواظؿزوؼرم،مععمارتػوعمصكمععدلماظؿضكؿماالضؿصودىموادؿؿرارم

اظدوظفمصكمخصكصيماظؼطوعماظعوممممومادىماظبمارتػوعمغلؾيماظػؼرمواظؿػؽؽماالدرىمممومادفؿمصكمازدؼودمجـقحم

موازدؼودمارتؽوبفؿمظؾفرائؿمايدثم

موعـماىدولم)ممم(مؼؿضحماالتكم:

 معـمعبؾيمجرائؿمم1َ2جـوؼفممتـؾمم264ارتػعًمجرائؿماىـوؼوتمخاللمػذهماظػرتهماظزعـقيموبؾغمسددػوم%

%مسـماظػرتهماظزعـقيماظلوبؼفمطؿومؼؿضحمعـمدراديماىدولم)ممم(موذؽؾم3َ8االحداثموبـلؾيمزؼودهمضدرػوم

)مم(موعـفم:

 دتمػذهماظػرتةماظزعـقيمزفقرمجرائؿمجـوؼوتمتػقضًمبفومسـماظػرتةماظلوبؼفمعـؾمجرائؿمػؿؽماظعرضمذف

مبؾغًم ماظلوبؼف ماظزعـقي ماظػرته مسـ مزؼوده مبـلؾي مبوالطراه ،مم94َ1واالشؿصوبموجـوؼوتماخرىمواظلرضي

%مسؾكماظرتتقىم.1َ1،مم20،مم65َ4

 مص معـقؾؿفو مسـ ماظػرته مػذه ماظؼؿؾمخالل متراجعًمجـوؼي مبؾغ مغؼصون ممبعدل ماظلوبؼف ماظػرتة %مألنم6َ7ك

ايدثمؼدركمعدىمسؼقبيمػذهماىرائؿم،موععظؿماالحداثمالمميقؾقنماظبمجرائؿماظعـػماظذىمؼػضكماظبم

اظؼؿؾمأوماٌقتم.

 اغػردتمػذهماظػرتهمبوظعدؼدمعـماظؼؿؿماظؿكمصوضًمصكمارتػوسفومضؿؿماظػرتاتماظزعـقفماظلوبؼيمصؽوغًمأسؾكم

ما مىـوؼي مسؾكماالذكوصم)ضؿف م9السؿداء مسوم مػؿؽماظعرضمواالشؿصوبمم2009جـوؼف( موبؾغًمجـوؼي ،

جـوؼف(مسوممم23وذفددتمجرمييماظلرضيمبوالطراهمأسؾكمضؿفمهلوم)م2000جـوؼف(مسومم15أسؾكمضؿفمهلوم)

،موعـمػـومميؽـماظؼقلمبلنمػذهماظػرتهمػكمصرتةماظؼؿؿماىـوئقفمحقٌمتػقضًمسؾكمضؿؿمجـوؼوتمم2008

اظلوبؼفموذظؽمالرتػوعمععدالتماظؾطوظفمظدىمأوظقوءماالعقرمهلمالءماالحداثم،موتزاؼدمغلؾيماظػؼرمبنيمماظػرته

ماىـوؼوتمواتلوعم مبعضمجرائؿ مضؿؿ متزاؼد ماظب مأدى مممو مسصقؾف ماضؿصودؼف مبػرتة معصر موعرور م، أدرػؿ

ضوسدتفومحبقٌمؼصعىمسؾكماىفوتماالعـقفماظؿقؽؿمصقفومبلفقظفم.
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 ارتػوسًومصكمارتؽوبمجرائؿماىـحمخاللمتؾؽماظػرتهماظزعـقيمبؾمتػقضًمسؾكمجـحممعـمذفدتماحملوصظيم

%معـمعبؾيمجرائؿماالحداثمبوحملوصظفمبزؼودهمضدرػوم95َ5جـقفممتـؾمم21886اظػرتةماظلوبؼفموبؾغًم

%مسـمجـحماظػرتهماظلوبؼفمطؿومؼؿضحمعـمعؿوبعيمارضومماىدولم)م(مواظشؽؾم)(مايؼوئؼماالتقفم:7َ1

 ما مبؾغ ماىـح مىرائؿ ماظلـقى مم21886ٌؿقدط معؼداره ماظلوبؼي ماظػرتة معؿقدط مسـ مزؼوده %م7َ1ومبعدل

جـقفمصوضًمبفومضؿفمعـقؾؿفومسـماظػرتةماظلوبؼفم،مطؿومم4219بعددمم2009ووصؾًمأسؾكمضؿفمهلومسومم

%معـمعبؾيمجرائؿم64َ6%معـمعبؾؿفوم87َ6جوصظًمعبؾيمجـحماخرىمسؾكمصدارهمضوئؿيماىـحموذؽؾًم

ماى معؼداره مغؼصون ممبعدل ماظلوبؼف ماظػرته مسـ معبؾؿفو متـوضصً موان مضؿؿفوم21َ2ـح ماسؾك موبؾغً %

.م2001جـقفمسومم604

 ماظـوظٌمصكماظػرتتنيموبؾغًم ماظلوبؼفمم1494جوءتمجـقيماظضربمصكماٌرطز مبـؼصونمسـماظػرتة جـقف

هماظلوبؼفموبؾغمعؼدارم%موذفدتماىـحماالضؿصودؼفموػؿؽماظعرضمتراجعوموتـوضصومسـماظػرتم54عؼدارػوم

%مسؾكماظؿقاظبم.م9َ9،مم33َ3،مم58َ3اظؿـوضصم

 م معؼدارػو مزؼوده ماظؿفورى ماظغش مجـقي مػمالءم467َ4ذفدت مرشؾي معدى موتمطد ماظلوبؼف ماظػرته مسـ %

االحداثمصكمايصقلمسؾكماعقالمبطرؼؼيمشريمذرسقفمظؿػكمبوحؿقوجوتفؿم.
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ذ2009-2000ؿنذاؾعامذاعوامذاملصدرذ:ذتؼارقرذاال
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ماٌكدراتم:م–جم

ماظلوبؼفم) مصكماسدادمجرائؿماٌكدراتمظدىماالحداثمسـماظػرته م–م1990ذفدتمربوصظيماالدؽـدرؼفمتـوضصو

متـوضصم1999 مسومم24َ1(ممبؼدار مووصؾًماسؾكمضؿفمهلو ماظدرادي مضقد جرميفمم105بعددمم2003%مسـماظػرته

ماحؽومماظرضوبفمسؾكمعـوصذمتفرؼىماٌكدراتمبوحملوصظيمخوصيمزبدرىمزبدراتموميؽـمتػلريمذظؽماظؿـوضصماظب

مجؾىموتقزؼعم معـورؼ مسؾك ماالعـقف ماظرضوبف ماحؽوم ماظب مبنيماظشؾوبمبوالضوصي متداوال ماالطـر ايشقشمواظؾونق

اظعؼوضريماظؿكمارتػعًمادعورػومخاللماظػرتهمضقدماظدرادفم.

اظؼقؿماالووػقفمىرئؿماالحداث -مب

يماظؼقؿماالووػقفمىرائؿماالحداثمطؿومػقمعؾنيمبوىدولم)مم(مواظشؽؾم)مم(مايؼوئؼمؼؿضحمعـمدراد

االمدودقفماالتقفم

 ماوضقًماظؼقؿماالووػقفمىرائؿماالحداثماووهمجرائؿماىـوؼوتماظبماظؿزاؼدمسـماظػرتهماظلوبؼفم

ذ

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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ماٌرحؾيماظـوظـف

م2012اظبمم2010اظػرتهمعوبنيم

مم2012م–م2010سوعكمذفدتماظػرتهمبنيم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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مجدولماظؼقؿماالووػقف

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 

 

مودقدخؾمعقدقسفماالرضومماظؼقودقفم2اىدولمبػقغًم
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اخؿػًمصكمػذهماظػرتهمارتػوعمضقؿمجرائؿماىـوؼوتمواطدتماظؼقؿماالووػقفماظقاردهمصكمجدولممم -

وذؽؾ

وطـمػـوكمتراجعومم2012ـوؼفمسوممجم11َ5اظبمم14َ5اووهمعبؾيماىـوؼوتمصقبماظرتاجعمعـمم- -

واضقومصكمجـوؼوتماظؼؿؾمواالشؿصوبموجرائؿماخرىمععمثؾوتمضقؿمجـوؼوتماظلرضيمبوالطراهمواظؿزوؼرم

ذفدتمجرائؿماىـحمتراجعومصكماووػفماظؼؿقفمصكمطؾماغقاعمجرائؿمجـحماالحداثمحقٌمتراجعًم -

وػومعمذرمسؾكمم2011مجـقفمسومم308َ5اظبمم2010جـقفمسوممم1954جرائؿمجـحماخرىمعـم

.ظزعـقفمبصقرهمعرضقياظغقوبماالعـكموسدممتقاجدهمخاللمتؾؽماظػرتهما

جرميفمصكمم118جرميفمصكمبداؼيماظػرتهماظبمم26َ5ذفدتمضقؿمجرائؿماٌكدراتماالووػقفمتزاؼدمعـم -

مقظيمتداوهلومبلؾىماظغقوبماالعـكمغفوؼيماظػرتهمدالظفمسؾكمتزاؼدمحفؿماٌكدراتمصكمدف

 

ماظـوغكم:ماظؾقؽيماىغراصقفماظطؾقعقفمواظؾشرؼفمىرائؿماالحداثماىوسبنياحملقرم

تؿعددماظعقاعؾماىغراصقفماٌمثرهمصكمجـقحمايدثموارتؽوبفمظؾفرائؿم،موتؿػوسؾمػذهماظعقاعؾمصقؿومبقـفومظؿمدىم

مؼفمعوؼؾكم:اظبمدقودةمأمنوطمععقـفمعـمجرائؿمايدثمدونماالخرىم،موعـمأػؿمػذهماظعقاعؾممبقوصظيماالدؽـدر

اٌقضعماىغراصكم: -1

ؼعدماٌقضعماىغراصكمعـماظعـوصرماىغراصقفماظرئقلقفماٌمثرهمصكمجرائؿمايدثم،مصؿؼعماحملوصظفمصؾؽقًوم

مؽب28مم254،مم529مؽب4مم124،مشواًل،موبنيمخطكمرقلمم531مؽب19م334،مم530مؽب19م424بنيمدائرتكمسرضم
مذرؼطًوم530 ماالدؽـدرؼف متشغؾ م4 موجغراصقو م، ماظشؿولممذرضًو مصك ماٌؿقدط مبنيماظؾقر مؼؼع مضقؼًو دوحؾقًو

وحبريةمعرؼقطمفماىـقبموعـماظشرقمواىـقبماظشرضكمربوصظيماظؾقريهم،موضبدػومعـماظغربمربوصظيم

معطروحم.

مطؿم.90وتؾؾغماظقاجففماظؾقرؼفمحملوصظيماالدؽـدرؼفمسبق

موتؿضحماظعالضفمبنيمعقضعماالدؽـدرؼفموجرائؿماالحداثماىوسبنيمصكم:
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ادفؿمعقضعماحملوصظفمسؾكمدوحؾماظؾقرماٌؿقدطمووجقدمعقـوءماالدؽـدرؼفمصكماغؿشورمأمنوطمعؿؾوؼـفم -

عـمجرائؿماالحداثماىوسبنيمتؿصدرػومجرائؿماظؿفرؼىماىؿرطكم،محقٌمؼلؿغؾماٌفربقنمػمالءم

معـم ماربعي ماىؿرطقفم،محقٌممتمضؾطمسدد االحداثمصكمتفرؼىمبعضماظلؾعمدونمدصعمردقعفو

ؼؼقعقنمبؿفرؼىمبضوئعمعـمخاللمأخػوءػومصكماعوطـمحلودفمبوجلوعفؿم)ماظرضوبفماىـوئقفماظصؾقفم

(م.م2002،م

مشريم - ماظعربمحقٌماغفؿ مبرج معطور ماالحداثمصكمتفرؼىماٌكدراتمواظؾضوئعمعـ ؼلؿغؾماٌفربقن

مسؿؾقوتم مصك مضؾطفؿ ممت ماظذى ماالحداث ماظصؾقف مسدد مبؾغ موضد مواحقوغًو م، ماالعـ مظرجول ععؾقعني

(م.م2001فرؼىمسبقمدؿفمعـماظصؾقفم)معدؼرؼيمأعـماالدؽـدرؼفم،ماظؿ

أدفؿًموضقعماحملوصظفمسؾكمدوحؾماظؾقرماٌؿقدطمومتؿعفومبعددمطؾريمعـمذقارهماالدؿفؿومموطقغفوم -

عـمأػؿماٌصوؼػمصكمعصرمصكمجذبمعزؼدمعـماالحداثمالرتؽوبمجرائؿماظـشؾمواظلرضيمبـظومماظغػؾفم

حدثًومجوسبًومصكمارتؽوبمجرائؿماظـشؾمواظلرضيمعـمم14ضؾطماطـرمعـممعـمػمالءماٌصطوصقنمحقٌممت

(مميـؾقنمممم%معـمعبؾيمعرتؽؾكمجرائؿمم2010)معدؼرؼيمأعـماالدؽـدرؼفم،م2010اٌصطوصنيمسومم

موجؾقؿم موابقػقػ مبشر مدقدى مذقاركء مصك موترطزت مبوحملوصظف ماىوسبني ماالحداث معـ اظـشؾ

ودؿوغؾكم.

ؼفمعـمربوصظيماظؾقريهمصكمضقوممصغورماظلـمعـمػمالءماالحداثمعـمأدفؿمضربمربوصظيماالدؽـدر -

ربوصظيماظؾقريهممبؿورديمأسؿولماظؿلقلمواظلرضوتمواحقوغًوماظؿشردمػربًومعـمضلقةمايقوهمصكمضرىم

مميـؾقن %معـمعبؾيمعرتؽؾكماىرائؿمبوحملوصظفموععظؿفؿمعـمضرىممربوصظؿفؿموبؾغمسددػؿمحدثًو

رؼيمأعـماالدؽـدرؼفم(م.طػرماظدوارموابقغبصم)عدؼ

ؼلؿغؾمعفربكمووورماٌكدراتمصغورماظلـمعـماالحداثمصكمتفرؼىماٌكدراتمبغرضمتروصبفومصكم -

موععظؿفؿم احملوصظيموعـمخاللمتفرؼؾفؿماٌكدراتمعـمربوصظيمعطروحماظؿكمهدماالدؽـدرؼفمشربًو

مع ؿفؿًومحبقوزةمزبدراتمعـماظلؽونمذووماالصقلماظؾدوؼفمحقٌممتمضؾطمسبقم.......محدثًومجوسبًو

.م2011وؼلؽـقنمبوظعوعرؼفموبرجماظعربمواظدخقؾفمسومم
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معـماظـفوؼفم - ماظذىمميؿد ماظرئقلكمبوٌدؼـف مايدؼد ماظلؽف ادىماخرتاقماظـطوقماظلؽـكماٌؿصؾمخطف

ماظؼؾىماظؿفورىم مم–اىـقبقفمٌـطؼي مععماالعؿدادماظشرضكمظؾؿدؼـفماظبمم–عـطؼيمربطيمعصر عؿففًو

مابكمضريمعؿؿـاًل ابقضريماظذذىمؼؿػرعمعـفمسـدماٌعؿقرهمخطمآخرمم–مصكمخطمدطفمحدؼدمادؽـدرؼف

ؼـؿفكمصكمرذقدممبقوصظيماظؾقريهم،مطؿومؼؿػرعمعـماًطماظرئقلكمسـدمدقدىمجوبرمصرسونماألولم

اظؼوػرهم.موؼلؾؽماووػًومسبقمطػرماظدوارممبقوصظيماالدؽـدرؼفمعؿففًومم–خطمدؽفمحدؼدماالدؽـدرؼفم

عطروحمبوووهماظغربماظذىمطبرجمعـفمخطمثوغقىمم–هم.مواظـوغكمخطمدؽفمحدؼدمادؽـدرؼفماظبماظؼوػر

مربؿدم مابراػقؿ مربؿد مواظؿػرؼغم) ماظشقـ ماظؼؾورىمحؿكمأرصػي ممبـطؼي ماظغربقف ماٌقـوء مداخؾ ؼؿفف

م م، مصمصمم2008ذرف ماظبمم219-220، معصر مربوصظوت معـ ماالحداث ماغؿؼول مدفقظي ماظب )

ائؿفؿموطلنماٌدؼـفمعرتعًومهلؿمالرتؽوبمجرائؿمعـمأػؿفوماظلرضوتم،مرطقبماالدؽـدرؼفمػربًومعـمجر

عقاصالتمبدونماجرهم،ماالتالفمواظؿؾدؼدموجـحماخرىمعـؾماظؿشردم.

واحقوغًوماظؿشردم. -

تعددمعلوحوتماظػضوءماظقادعفمصكمغطوضنيمرئقلقنيم،ماألولمشربماٌدؼـفمصكماظـطوقماحملصقرمبنيم -

كماظلؽـقفمواٌصوغعمصكماظغربموبنيماظلوحؾماظشؿوظبمظؾؿقوصظفمعـمجففماهلقاعشماىـقبقفمظؾضقاح

اخرىمطونمظفمدورمصكمجـقحماالحداثمحقٌمتؿقاصرماالراضكماظػضوءمظالخؿؾوءمسـمرجولماالعـم.

اٌـوخم: -2

ذغؾماٌـوخماذػونماظعؾؿوءماٌكؿصنيمبدراديماىرميفمعـذمبداؼيماظؼرنماظؿودعمسشرموتـووظًمحبقثفؿم

اظؿكمضبدثفوماٌـوخمسؾكماخؿالفمععدالتماىرميفم،موظؽـماطـرمسـوؼؿفؿمطوغًمعقجففمماظؿلثريات

درسمطؿقؾقفمم1835اظبماخؿالفمدرجيمايرارةمواثورػومسؾكمارتػوعمععدالتماىرميفم.موصكمصرغلوم

مأنمجرائؿماظعـػقؽـرموضقسفومصكمصصؾماظصقػم،موجرائؿماٌولمؼؽـرموضقسفومذؿوءًام.م

مسوجلمغقلػر م،مواالحقالماىقؼفمخوصيممة مسوعي موصصقلماظلـف مبنيماىرميف اظعالضي

وخؾصًمدرادؿفماظبمانمارتػوعمدرجيمايرارةماومػؾقرفومؼمثرانمسؾكمتؽقػماظعؼؾماظؾشرىمودرسيم

(16-15االدؿفوبفماظعؼؾقفموطالػؿومؼؿغريمتؾعًومظالحقالماىقؼفم)محلنيم.........مصمصم

ماٌـوخمعـمجفدماومضغطمواظدرادوتمايدؼـفمج - مصغورممـقًماظبمعوضبدثي سؾكماظؾشرمالدقؿو

م،مواذورتمدراديم ماالحداثم( أنماظضغقطمتمدىمظؾفرميفمعـمخاللمماظلـم)

(م.54،مصم1995ازدؼودماالدرؼـوظنيم،موعوؼؿؾعمذظؽمعـمادؿفوبفمغػلفم)معدحًمجوبرم،م
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ـوصرماٌـوخمصكماالدؽـدرؼفمسؾكماظـققماظؿوظبم:وتؿضحماظعالضيمبنيمجرائؿماالحداثموس -

ؼعدماالذعوعماظشؿلكمعـماظعـوصرماٌمثرهمصكمحرطيمجرائؿماالحداثمحقٌمؼؾفلمػمالءماىـوهماظبمارتؽوبم -مأ

ماظـلؾكم مصكماظلوسوتماالوظبمعـماظـفورمععمحرطيماهلدوء جرائؿفؿمخوصيمجرائؿماظلرضوتمظقاًلمواحقوغًو

موتؿؿقزماحمل م، مصصقلماظلـفم،محقٌمظلؽونماحملوصظي ماظشؿلكمسؾكمعدار مبؿؾوؼـمععدلماالذعوع وصظف

تؿؿقزممسوءماحملوصظفمبضكظيمدقؾفوممموؼمدىماظبمازدؼودمسددمدوسوتمدطقعماظشؿسمخوصيمخاللمصصؾم

متـكػضمصكماالسؿداظنيماظبم)م(12اظصقػموتصؾماظبم) م)9.5دوسف مظـقق مذؿوءًا موتصؾمادغوػو م(7دوسف(

(م.63،مصم2010ظلقدمسؾداظـؾك،مدوسوتمتؼرؼؾًوم.)ذقؿوءما

الذؽمأنماخؿالفمدطقعماالذعوعماظشؿلكمبنيمصصقلماظلـفم،مؼمدىماظبماخؿالفمغقعماىرميفمظدؼفؿم،موعـم

مخاللمبقوغوتماىدولم)مممم(مواظشؽؾم)مم(مغلؿكؾصمايؼوئؼماالتقفم:

م

م2012ـدرؼفمسوممظقاًلم(مصكمربوصظيماالدؽم–(مجرائؿماالحداثمحلىمزعـموضقسفوم)مغفورًام1جدولم)

م%معـماىؿؾفماجملؿقعمظقاًلمغفورًامم

مم%مسددم%مسددم%مسدد

م

اىـوؼوتم

ماًطريه

م-م-م-م-م-م-م-ماالسؿداءمسؾكماالذكوص

م0َ4م30م3م33َ3م2م25م1مجرائؿماخالضقف

م0َ6م40م4م50م3م25م1ماظلرضفمبوالطراه

م0َ3م30م3م16َ7م1م50م2مجـوؼوتماخرى

م1َ3م100م10م100م6م100م4ماىؿؾف

م

م

ماىـح

م28َ5م33م207م37م123م28َ4م84ماظلرضوت

م0َ8م1م6م1َ2م4م0َ8م2مػؿؽماظعرض

م11َ7م13َ4م85م12َ6م42م14َ5م43مجرائؿماظعـػ

م1َ5م1َ8م11م0َ9م3م2َ8م8مجرائؿماضؿصودؼف

م43َ8م50َ8م319م48َ3م161م53َ5م158مجـحماخرى

م86َ3م100م628م100م333م100م295ماىؿؾف

م12َ8م100م90م61َ1م55م38َ9م35ماٌكدراتمدراتاٌك

م100م-م728م54َ1م394م45َ9م334ماىؿؾفم

م2012م–اٌصدرم:موزارةماظداخؾقيم،متؼرؼرماالعـماظعومم
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 م مبعدد مظقاًل ماٌرتؽؾف ماالحداث مجرائؿ م)م394دقطرت مغلؾيم54َ1جرميف متؿفووز مومل معبؾؿفو معـ )%

م ماظـفور مخاللمصرتة مأدؾوب45َ9جرائؿفؿ م،مجبوغىمانمحرطيمم%مظعدة ماظؾقؾمودؽقغف مػدوء مأبرزػو عـ

اٌشوهمدبػمظقاًلموضعػمحرطيمرجولماالعـمظقاًلم،موميؽـمتصـقػمجرائؿماالحداثماٌرتؽؾفمظقاًلموغفورًام

طوظؿوظبم:

 (معـمعبؾيمجرائؿماالحداثموميؽـم1َ3جـوؼوتم)م10بؾغًمجرائؿماىـوؼوتماٌرتؽؾفمعـماالحداثمسددم%

ماشبػوضمجرائ مبلجلوممتػلري معؼورغف ماجلوعفؿ محفؿ موصغر م، مدـفؿ محداثي ماظب ماالحداث مجـوؼوت ؿ

%معـم40اظؾوظغنيم،موضعػفؿمغؿقفيمدقءماظؿغذؼفم،مبوالضوصفماظبمصؼداغفؿمظألعـمواألعونم،مومتمارتؽوبم

موعؼووعيم مبوالطراه مواظلرضي مواالشؿصوب ماظعرض مػؿؽ مصك مومتـؾً ماظـفور مصرته مخالل ماىـوؼوت جرائؿ

%معـمعبؾؿفوم60اظؿزوؼرم،مصكمحنيمارتػعًمغلؾيمجرائؿماالحداثماٌرتؽؾفمظقاًلمظؿصؾماظبماظلؾطوتم،مو

%مم16َ7،مم5،مم33َ3خوصيمػؿؽماظعرضمواالشؿصوبم،مواظلرضيمبوالطراهم،موايرؼؼماظعؿدمظؿصؾماظبم

عـمعبؾيمجرائؿماالحداثماٌرتؽؾفمظقاًلمحقٌماظظالمم،موشقوبماظرضوبفماالعـقفم.

 مجـقفم53%مجـقفمغفورًام،م47%معـمعبؾيمجرائؿفؿمعـفوم86َ3جـقفممتـؾمم628ارتؽىماالحداثم%

ظقاًلم،موتػقضًمجرائؿماىـحماٌرتؽؾفمظقاًلمعـماالحداثمعـمطؾمجرائؿماىـحماٌرتؽؾفمغفورًامخوصيمجرائؿم

%م37%مغفورًام،موسبقم41َ6%مظقاًلم،م59َ4عوذقف(موبـلؾيمم–دقوراتمم–علوطـمم–اظلرضوتمعـم)عؿوجر

عبؾيمجرائؿماىـحماٌرتؽؾيمعـماألحداثموميؽـمتػلريمإرتػوعمجرائؿمجـحماظلرضوتمإظبمحوجيمػمالءممعـ

مًروجم موهدثماظلرضوتمظقاًل ماٌكدراتم، موذراء م، ماظغذاء مسؾك مظؾقصقل ماٌول مإظب األحداثماظدائؿف

طقغفومصكماصقوبماٌلؽـم،موضقومماصقوبماحملولمبنشالقمربوهلؿم،مجبوغىمانماصقوبماظلقوراتمؼرت

ذقارعمجوغؾقفمعظؾؿفمدونماجفزةماغذارمممومؼلفؾمحملرتصكماىرميفمعـماالحداثمدرضؿفوم،مأعوماٌوذقفم

،صم2007صقلفؾمدرضؿفومظقاًلمصكمزؾمزروفماظظالمموضعػمايرادفم)حلـمربؿدمابراػقؿمحلقغفم،م

ألصقوبفوم،م.م(م،مأعومععظؿمجرائؿماظلرضوتمخاللمصرتةماظـفورمصؿؿؿمبـظومماظغػؾفمواًداع130

 ماظعرضم موػؿؽ مواظضرب م، ماخرى مجـح مجرائؿ مصك مغلؾؿفو مارتػوع مظقاًل ماٌرتؽؾف ماىـح ذفدتمجرائؿ

مم5َ5واظؿقرشم م، م%50 م، مؼرتؽؾفوم%66َ7 ماظؿك ماىـح مجرائؿ مارتػعً محني مصك م، ماظؿقاظب مسؾك %



 
 

 

 

 

2138 

 
 

 

 

 29/4/2015    27ذذاجتافاتذاؾتـؿقةذاملدتداؿةذيفذاؾورنذاؾعربيذوآػاقذاملدتؼبل"املؤمترذاجلغرايفذاؾعؾؿيذاؾدوؾيذذاألول:ذ"

 

  

موعزاو م، مواالتالفمواظؿؾدؼد م، ماًطل مواالصوبي ماظؼؿؾ مجرائؿ مصك مخوصي مبدونماالحداثمغفورًا معفـي ظي

%معـمعبؾؿفومالغفومجرائؿمالهدثمإالمععماالزدحومموتؽدسمم80،مم66َ7،مم54َ5ترخقصمظؿصؾماظبم

اظلؽونمصكمعـورؼمععقـفم.

 مصكمحنيماشبػضًمغلؾؿفومغفورًاموبؾغًم61َ1بؾغمسددمجرائؿمحقوزةماٌكدراتماثـوءمصرتةماظؾقؾمغلؾيم%

اظؾذانمم،موعوؼقمسقٌمم%م،مممومؼؿؿشكمععمدراديمالدؽونم48َ9

أثؾؿوموجقدمسالضيمرردؼفمصكمارتؽوبمجرائؿمحقوزةماٌكدراتمظقاًلمسـمصرتةماظـفورم،محقٌمتمدىمزؼودةم

صرتةماالذعوعماظشؿلكمغفورًاماظبمارتػوعمدرجيمحرارةمجلؿماالغلونمممومصبعؾفماطـرمضوبؾقيمظالثورهمواالغدصوعم

(م،موععمتزاؼدماالجراءاتماالعـقفمغفورًام.م121م–م120،مصمصم1971)رؤوفمسؾقدم،م

 معـمعبؾيمجرائؿفؿموػقمعمذرمآعـمؼمطدمعـم12َ4جرميفمحقوزةمزبدراتممتـؾم90ارتؽؾًماالحداثم%

معـمغشورفؿموسدممتؽقػفؿم ععظؿمػمالءماالحداثمؼؽقغقنمهًمتلثريماٌكدراتمظظروصفؿماظـػلقفموػروبًو

(م.م74،م2000ععمبقؽؿفؿم)ماغبدمجودمعـصقرم،م

ماظؾقرمم–بم مدوحؾ مسؾك معقضعفو مبؿلثري م، ماظلـي مذفقر مععظؿ مبوسؿداهلو مبوالدؽـدرؼف مايرارة مدرجي تؿلؿ

مصكم مايراراه مظدرجي ماظلـقى ماٌعدل موؼؾؾغ م، مايراره مدرجوت متؾطقػ مسؾك ماظؾقر مسؿؾ محقٌ اٌؿقدط

ؾقبمرؼوحماًؿودنيموتؾؾغموػـوكمارتػوعمعؾققزمصكمدرجوتمايراراهمبدءًامعـمذفرمابرؼؾمهلم19َ8االدؽـدرؼفم

،موادغوػومصكمؼـوؼرموصرباؼرموتصؾمم526َ5،مم525َ9درجيمايرارةمأضصوػومصكمذفرىمؼقظققموأشلطسموتصؾماظبم

مم.م514َ1،مم513َ5اظبم

وميؽـمعالحظيمتلثرماظظوػرهماالجراعقفمظالحداثمبدرجوتمايرارهمبوالدؽـدرؼفمعـمخاللماظؿلثريمشريماٌؾوذرم

مس مايراره مظؾعـػمظدرجي معقواًل مصقؽقن ماظػرد مغػلقي مسؾك متمثر مصورتػوسفو م، ماىرائؿ مبعض مععدل مزؼودة ؾك

مذؿوءًام مايرارة مسؾكماظـػسمواالشؿصوبم،مواشبػوضمدرجي ماالسؿداء ماظؿقازنمخوصيمجرائؿ وظؾؿصرصوتمزبؿؾي

نمػذهماىرائؿمصؿـكػضمدرجوتمايدهمواالغػعولموؼزدادماحؿقوجفماظبماظدفءمصؿظفرمجرائؿماٌولمواظلرضوتم،مأل

م(م.م140،مصمم1971تؼؿضكمصكمارتؽوبفومػدوءًاموتدبريًام)مرؤوفمسؾقدم،م

مموالذؽمصقفمأدىماظؿـقعمصكمدرجوتمايرارهمسؾكمعدارمصصقلماظلـفماالربعفماظبمتـقعموتدرجمصكماسدادمجرائؿم

ماالحداثماٌرتؽؾفمطؿومؼقضقفوماىدولم)مممم(موعـفمؼؿضحماالتكم:
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اظعددىمواظـلؾكمٌرتؽؾكمجرائؿماالحداثمحلىمصصقلماظلـفمصكمربوصظيماالدؽـدرؼفم،مجدولم)مم(ماظؿقزؼعم

م2012

ذػصولذاؾدـه

ذاجلرميه

ذاجلؿؾهذاؾربقعذاؾشتاءذاخلرقفذاؾصقف

ذ%ذعددذؾؾجرميهذ%ذعدد
ؾؾجرمي

ذه
ذذؾؾجرميهذ%ذعددذؾؾجرميهذ%ذعدد

ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذعؾىذاذخاصذاعتداء

ذ3ذ7ح66ذ1ذ2ذذذذذذذ3ح33ذ50ح0ذ1ذجرائمذاخالؼقه

ذ4ذ50ذ1ذ2ذ25ذ6ح0ذ1ذ25ذ6ح0ذ1ذ-ذ-ذ-ذدرؼةذباؽراه

ذ1ذذذذذذذذذذ100ذ5ح1ذ3ذجـاقاتذاخرى

ذذذ2ذ4ذذ6ح0ذ1ذذ6ح0ذ1ذ100ذ2ذ4ذمجةذاجلـاقات

ذ207ذ7ح23ذ6ح24ذ49ذ1ح25ذ2ح30ذ52ذ1ح24ذ9ح24ذ50ذ1ح27ذ5ح29ذ56ذدرؼات

ذ6ذ6ح66ذ2ذ4ذ7ح16ذ6ح0ذ1ذذذذ7ح16ذ5ح0ذ1ذفتكذعرض

ذ74ذ3ح24ذ1ح10ذ20ذ7ح25ذ7ح12ذ22ذ3ح20ذ2ح10ذ17ذ7ح29ذ8ح13ذ2ذـفع

ذ11ذ2ح18ذ1ذذ3ح27ذذذ2ح18ذذ2ذ4ح36ذ2ح2ذ4ذؼتلذواصابهذخطأ

ذ6ذ3ح33ذ1ذ2ذ3ح33ذذ2ذ7ح16ذ6ح0ذ1ذ7ح16ذ5ح0ذ1ذاتالفذوتبدقد

ذ5ذ20ذ5ح0ذ1ذ40ذذ2ذ20ذ6ح0ذ1ذ20ذ5ح0ذ1ذؿزاوؾهذؿفـه

ذ11ذذ5ح1ذ3ذذذ4ذذ2ح1ذ2ذ-ذ1ذ2ذجرائمذاؼتصادقه

ذ319ذ9ح22ذ9ح36ذ73ذ7ح25ذذ82ذ5ح23ذ9ح44ذ75ذ9ح27ذ9ح46ذ89ذجـحذاخرى

ذ90ذ1ح51ذ1ح23ذ46ذ1ح11ذذ10ذ5ح24ذ2ح13ذ22ذ3ح13ذ3ح6ذ12ذخمدرات

ذ728ذ4ح27ذ100ذ199ذ6ح23ذذ172ذ9ح22ذ100ذ167ذ1ح26ذ100ذ190ذاجلؿؾه

م

م2012اٌصدرم:موزارةماظداخؾقفم،متؼرؼرمعصؾقيماالعـماظعومم،م

م2012ـدرؼفم،مبقوغوتمشريمعـشقرهم،معدؼرؼيماعـماالدؽ

 

مسؾكماالذكوصمتشؿؾمجـوؼوتماظؼؿؾماظعؿدمواظشروعمصقفم،ماظضربماحملدثمظعوػفم،م - جـوؼوتماالسؿداء

اظضربماٌػضكماظبماٌقتم

جـوؼوتماخرىم:متشؿؾماظؿزوؼرمواظؿزؼقػم،معؼووعيماظلؾطوتموشريػوم -

تم،مواظـصىجـوؼوتماظلرضفمتشؿؾمدرضوتماظـشؾم،مواٌلوطـمواظلقورا -

جـحماظعـػمتشؿؾمجـحماظضربمواظؼؿؾمواالصوبيماًطلم -

مجـحماضؿصودؼيمتشؿؾمجـحماالتالفمواظؿؾدؼدم،مواظغشموعزاوظيمعفـفم،مورطقبمعقاصالتمبدونماجرهمم -
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ماظرؼوحم-جم

م،موثوغقًوم مزؼودتف مام مايراره مطونمتؼؾقؾماالحلوسمبدرجي مدقاء مدورػو مهدؼد ماظرؼوحمصكم;مأواًل تؽؿـماػؿقي

ماظؽـريمعـفوم ماظؿكمتضر ماٌقاد مبفذه ماظقصقد موجفي م، مععفو ماظرؼوح معوهؿؾف ماهلؾقبماظؿكمهدد مجفي هدؼد

بصقيماالغلونمخوصيمعـماالرػولمواٌراػؼنيم،متلقدماظرؼوحماظشؿوظقفماظغربقفمصكمغطوقماحملوصظفمحقٌمتشؽؾم

%م،مصوظرؼوحمامشوظقفم13َ8فمبـلؾيم%معـمغلىمػؾقبماظرؼوحمخاللماظعومم،موؼؾقفوماظرؼوحماظشؿوظق40اطـرمعـم

%م،متؾؾغمدرسيماظرؼوحمادغوػومخاللمصصؾكماًرؼػمواظصقػم،مواضصوػومصكمصصؾكماظربقعم13َ4اظشرضقفمبـلؾيم

مبعضماالشبػوضوتماىقؼفم مٌرور مغؿقفي ماظرؼوح مػؾقب مغظوم مصك مبنضطرابوت ماظربقع مصصؾ موؼؿلؿ م. واظشؿوء

قفم،موتفىمخالهلومرؼوحماًؿودنيم،موشوظؾًومعوتؽقنمحورهموعرتبفم)ماظربقعقفم،ماظؿكمتـشلمصققماظصقراءماظغرب

م(م.موميؽـماصبوزمتلثرمجرميفماالحداثمبعـصرماظرؼوحمصقؿوؼؾكم:م56،مصمم1958ربؿدمصؾقكمسؾدايؽقؿم،م

ماالحداثم - مػمالء مؼؼقم ماظؿك ماظؾقر مررؼؼ ماٌكدرتمسـ متفرؼى مسؿؾقي مصك ماظشؿوظقف ماظرؼوح تلوسد

موتعور قفوم،موضدتؽقنمػذهماظرؼوحماٌؾطػفماظبمجـقحمايدثمبوالووهماظبماظؾقرمصقػًومبوالوورمصقفو

ٌؿورديمأغشطيماالجراعقفمعـمغشؾم،مودرضيم،موشريػومعـمجرائؿم.

ؼلؿغؾماالحداثمصرتةماالغقاءماٌؿطرهمصكمارتؽوبمجرائؿماظلرضيمبوالطراهم،مودرضوتماٌلوطـمواٌؿوجرم -

رهم،موخػيمحرطيماظرضوبفماالعـقفم.واظلقوراتمًؾقماظلقوراتمعـماٌو

تعققمصرتةمػؾقبماًؿودنيمرجولماالعـمعـمعؿوبعيماىرائؿماظؿكمهدثمخاللماظـفورمبلؾىمصعقبيم -

اظرؤؼيمواظؿكمؼلؿغؾفومػمالءماالحداثماىوسبقنمصكمممورديمجرائؿفؿم.

مو - ماظـؼؾ مودوئؾ مصك ماظـشؾ مدرضوت ممموردي مصك ماٌؿطره ماالغقاء مصرتة ماالحداث اٌقاصالتمؼلؿغؾ

الزدحوعفومبوظرطوبم.

تلوسدمدرسيماظرؼوحمصكمزؼودةمحدةمجرائؿمايرؼؼماظعؿدم،موحقادثماٌرورمعـماالصوبفماًطلمواظؼؿؾم -

اًطلمبلؾىمطـوصيماالعطورمممومتركمآثورػومسؾكماظطرقمصقصعىمسؾكمعرتؽؾكماىرائؿمعـماالحداثم

(م.م33،مصم207،ماظؿقؽؿمصكمضقودةماظلقوراتم)محلـمربؿدمابراػقؿمحلقغفم

ماظضؾوبمم-د
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ؼرتطزماظصؾوبماظؽـقػمخاللمذفقرماظشؿوءمخوصيمخاللمدوسوتماظصؾوحماالوظبم،مواظشؾقرهمخاللماظـفورم

ماالحداثمبعـصرم مجرميي متلثر ماصبوز موميؽـ م، ماظشرضقي ماظشؿوظقف وضبدثماظضؾوبمسؼىمػؾقبماظرؼوح

ماظضؾوبمعـمخاللم:

م - مؼؿللؾى محقٌ ماظـؼؾ محرطي ماظضؾوبمصك مدرسيمؼمثر متؼؾقؾ مؼؿطؾى مممو ماظرؤؼف معدى مضكظي صك

اظلقوراتم،موبوظؿوظبمتؽدسماظلقوراتموازدحومماظطرقم.

غظرًامٌومؼؿؿقزمبفماالحداثمعـماالغدصوعمواظؿفقرمصالمؼؾؿزعقامبؿعؾقؿوتماٌرورمخاللمصرتةماظضؾوبممموم -

وراتمحقٌمذفدتمؼرتتىمسـفمجرائؿماالصوبفمواظؼؿؾماًطلمجبوغىمضقوعفؿمبوظلرضيمعـمداخؾماظلق

م مم2009م–م2000اظػرتهمبنيمسوعكم) مم202( معـفو حودثفمعرورؼفمم84َ5جـقيمضؿؾموإصوبفمخطل

(م.م2009-2004االدارةماظعوعفمظؾؿرورمم–غؿقفيمظالدؾوبماظلوبؼفم)عدؼرؼيماعـماالدؽـدؼفم

.مخاللمصرتةماظضؾوبمؼلؿغؾماالحداثمخوصيماٌراػؼنيماظػرصيمٌؿورديمجرائؿماظـشؾمواظلرضوت -

مضعػماظرضوبفماالعـقفمصكم - موتعوركمخاللمصرتة ماٌكدراتمعـماوور ماالحداثممبؿورديمجرائؿ ؼؼقم

اظضؾوبموارتؽوبمجرائؿماخرىمطوظؿكؾصمعـمسؿالتمعزورهم)مسؾكمسؾدماظؼودرمضفقجكم،مواخرم،م

جـوهمحدثمؼؿعورقنماٌكدراتمخاللمصرتةماظضؾوبمصكمم5(م،محقٌممتمضؾطمم145،مصمم2005

)مظؼوءمععمأحدمضؾوطمعؽؿػقيماٌكدراتم(م.م2009بوظعوعرؼفمسوممررؼؼمجوغؾكم

ماٌطرم:

عؾؾقؿرتمخوصيمبنيمم184تعدماالدؽـدرؼفمأطـرماٌدنماٌصرؼفمعطرًام،موؼؾؾغمعؿقدطماظؽؿقفماظلـقؼفمظالعطورم

مذفرىمغقصؿربموعورسموظؾؿطرمتلؼرًاماصبوبقًومصكمزؼودةمععدلمجرائؿماالحداثمطوظؿوظبم:

ماظب - ماٌطر مؼرتؽؾفومؼمدى ماظؿك ماٌرور محقادث مبلؾى ماًطل مواظؼؿؾ ماًطل ماالصوبوت مجـح مطـرة

مابؿاللم مبلؾى ماظلقوره مصك ماظؿقؽؿ مسؾقفؿ مصقصعى مظؾلرسف موعقؾفؿ مواغدصوسفؿ مظؿفقرػؿ االحداث

االرضمبوٌقوهم.
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صبدمعرتؽؾكماىرائؿمعـماالحداثماظػرصيمدوسبفمٌؿورديمجرائؿمدرضوتماظـشؾمخوصيماظػؿقوتم -

حوظيمغشؾمصكماٌقاصالتمم35كمودوئؾماظـؼؾماظعوعفمظشدةماالزدحوممحقٌممتمضؾطماطـرمعـمعـفـمص

وععظؿفـمعـماظػؿقوتم.م2010اظعوعفمخاللمصصؾمذؿوءم

االحلوسمبوٌطرمظدىمايدثمؼقظدمظدؼفماظشعقرمبوظربدم،مورشؾيمايدثمصكماظشعقرمبوظدصكءمؼدصعفم -

ظلؽرموعوؼصوحؾفومعـمجرائؿماالسؿداءمسؾكماالذكوصمإظبمتـوولماٌشروبوتماظؽققظقفمصؿزدادمحوالتما

)ممعدؼرؼيماعـمم2010حدثًومجرائؿفؿمهًمتلثريماٌشروبوتماظؽققظقفمسوممم40،محقٌمارتؽىمسبقم

(م.2010االدؽـدرؼفم،ماالدارهماظعوعفمظالحداثم،م

صبدمايدثمعـماٌطرمصرصيمٌؿوررديمجرائؿمدرضوتماحملولماظؿفورؼفمبـظومماظغػؾفمخوصيمبنغشغولم -

(م112أصقوبماحملولمبـؼؾمبضوئعفؿمبعقدًامسـمعـورؼمدؼقطماٌطرم)محلنيمربؿدمسؾكم،ممم،مص

م2011عـمعرتؽؾكمجرائؿمدرضوتمربالتموورؼفمعـماالحداثماىوسبنيمسوممم10،محقٌممتمضؾطم

%معـمعبؾؿفؿمصكمجرائؿماظلرضوتم.5َ7ميـؾقنم

مثوغقوم:ماظعقاعؾماظؾشرؼفم:

ظؾكصوئصماظؾشرؼيماالثرماالطربمصكمجرائؿماالحداثموعـفوماظؾطوظفموحفؿماالدرم،موطـوصيماظلؽونم،م

وادؾوبمأخرىمشريمعؾوذرهم،معـؾماإلدؽونماٌرتػعم،موصرصماظعؿؾماظضؽقؾيموشريماجملزؼفمعودؼًوم،م

(م،موميؽـمحصرماًصوئصماظؾشرؼفمم)مجبوغىماهلفرهمواظػؼرم

م،موهدؼدمعدىمارتؾورفؿمجبرائؿماالحداثمصكمإضؾقؿماظدراديمسؾكماظـققماظؿوظبم:

م

محفؿماظلؽونموطـوصؿفؿم:م–م1

أصردماٌؽؿىماظدوظبميؼققماالرػولمانمعصرمتعوغكمعـمعشوطؾمدؽوغقفموعـفومإزدؼودمحفؿماظلؽونموطـوصؿفؿم

(م،موتمدىماظزؼودهمم45،مصمم2009وعشوطؾماضؿصودؼفمواجؿؿوسقفم)ماٌؽؿىماظدوظبميؼققماالرػولم،م،م

اظلؽوغقفماظبمانماصوبيماالحداثموصغورماظلـمبوظضقؼمواظغضىموتزاؼدمحدةماظـزسفماظعدواغقفمظدؼفؿم،موعـم

مضراءةمجدولم)مم(موذؽؾم)مم(مميؽـمأنمغلؿـؿٍموغلؿؼرىءمعوؼؾكم:
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حفؿماظلؽونموطـوصؿفؿماظػقزظقجقفمواسدادمجرائؿماالحداثموععدالتفومصكمربوصظيممجدولم)ممم(متطقر

مم2012م–م1966االدؽـدرؼيمبنيمسوعكم

ذاؾؽثاػةذاؾػقزؾوجقهذذعددذاؾدؽانذ)اؾف(ذاؾدـة

ذ(ذ2)ـدؿهذ/ذؽم

ذؿعدلذاجلرميهذعددذجرائمذاالحداث

ذأؾفذـدؿهذ1000جرميهذ/ذ

ذ82ذ1338ذ5729ذ1631347ذ1966

ذ7ح192ذ4438ذ7373ذ2303539ذ1976

ذ1ح93ذ1828ذ9311ذ2896459ذ1986

ذ5ح80ذ2679ذ3161ذ3329196ذ1996

ذ1ح35ذ1449ذ1ح3915ذ4123869ذ2006

ذ8ح15ذ728ذ4776ذ4609100ذ2012

م.مم2006م–م1996اٌصدرم:ماىفوزماٌرطزىمظؾؿعؾؽيماظعوعفمواالحصوءم،متعداداتماظلؽونم،مربوصظيماالدؽـدرؼفم،مأسقامم

ىمظؾؿعؾؽيماظعوعفمواالحصوءم،اىفوزماٌرطز  

2012وزارةماظداخؾقفم،اظؽؿوبماالحصوئكماظلـقىمٌصرم،م

2012م–م1996تؼورؼرماالعـماظعوممظالسقاممبنيم

%م،موارتػوعم4%مأىممبؿقدطمدـقىم182َ5سوعًومبـلؾيمبؾغًمم46تضوسػمحفؿماالدؽـدرؼفمصكمخاللم -

نمعـمربوصظوتمعصرماالخرىموعلؿؼؾؾفممأؼضًوماٌعدلماظلـقىمظؾلؽونمؼعـكماغفومربوصظيعلؿؼؾؾفمظؾلؽو

ظؾفرائؿمسوعيم،مخوصيماالحداثم.

،موانمم1966،مم1996%مبنيمسوعكم100َ2زادمسددمارتؽوبمجرائؿماالحداثمأبونمتؾؽماظػرتةمبـلؾيمبؾغًم -

%م،مم45َ9مبعدلمتـوضصمبؾغمم2006،م2012ومم1996م-2006ذفدتمجرائؿفؿمتـوضصًومبنيمسوعكم

رشؿماظزؼودةماظلؽوغقفم،موميؽـمتػلريمتراجعمجرائؿماالحداثماظبماػؿؿومماظدوظيمم%مسؾكماظرتتقى49َ8

بوظطػقظفم،موربووظؿفوماٌلؿؿرهمظؾقدمعـمجرائؿفؿم،مواغشوءمعراطزمظؾطػقظفمواالعقعفمظؾؿقسقفممبكوررمتشردم

ظدؼفؿمعـماالرػولم،موجرائؿماالحداثم،مجبوغىماػؿؿومماظلؽونماظزائدمبؿعؾقؿمارػوهلؿمععمزؼودةماظقسكم

خطقرةماىرائؿمسؾكمعلؿؼؾؾفؿم.

ماظعؼؾوتم - ماػؿ معـ موػك ماظعشقائقف مواٌـورؼ ماٌلوطـ مزفقر ماظب متمدى ماظػقزظقجقف ماظؽـوصف مارتػوع مان الذؽ

واظعقائؼماظؿكمتقاجفمرجولماالعـمصكمايدمعـماىرميفموتؽقنمعرتعًوموارضًومخصؾفمظؿزاؼدماىرائؿموارتػوعم
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ماالحداثمسؾكمارت ماضؾول مسؾكمتؾؽمغلؾي مغػقذػؿ مصكمبلط مؼؿوبعقنمربرتصكماظؾؾطفف مواغفؿ مخوصي ؽوبفو

اٌـورؼماظعشقائقفمصقؿكذوغفؿمضدوهمخوصيمععماظغقوبماالعـكمصكماٌـورؼماظعشقائقي

م - ماالحداثم/ مبنيمسوعكمم1000ذفدتمععدلمارطوبمجرائؿ موتـوضصًو م2006م–م1996أظػمغلؿفمتراجعًو

م م57َ2عؼداره مالحؽوم محؿؿقي مطـؿقفي م مبوظطػؾم% ماظدوظف مواػؿؿوم ماحملوصظف مارجوء مسؾك مضؾضؿفو اظشرري

ايدثمععماظؼقاغنيماظرادسفمظؾقدمعـمجرائؿفؿموانمذفدتماحملوصظيمتـوضصًومطؾريًامصكمععدلماىرائؿمبنيم

م مم2006سوعك ماسبوءمم2012، مسؾك ماظصورعف ماالعـقف ماظرضوبف مسؾك معمذر مظؾقس موػذا م% م....... عؼدارة

،موسدممتػرغمرجولماالعـمظالحداثمم2011ؼـوؼرمم25بماالعـكمذؾفماظؽوعؾمبعدمثقرةماحملوصظفموظؽـمظؾغقو

اىوسبنيمحقٌمسؿًماٌظوػراتماظشعؾقفمواٌطوظىماظػؽقؼفمواغصرفمرجولماالعـمظؿؽماٌقاجفوتم.

محفؿماالدرم

حداثمحقٌمانمؼعدمحفؿماالدرهمعؼقودًومدميقشرصقًومػوعًومصكمهدؼدمحفؿماىرميفمواووػوتفومخوصيمجرائؿماال

مظؾؿراصؼمواًدعوتم مواصؿؼوره م، ماالدره ميفؿ ماظصقكماٌالئؿ ماٌلؽـ متقاصر مسدم معع م، ماالدره ماصراد مسدد طـرة

ماالرػولم مسؾك ماالثر مبوظغي مبـؿوئٍ ممموؼعقد ماالجؿؿوسقف ماٌشؽالت مغلؾي مالرتػوع مػوعًو مسـصرًا مميـؾ االدودقف

معـؾمجرائؿمايدثم،موزفق مظؾفرميف مارػولمبالمعلوىم،موهرؼضمايدثمالصؿؼودمػمالءمواالحداثموعقؾفؿ ر

م(م.م29االرػولمواظػؿقفماظبماالعونماالدرىمواالدؿؼرارماظـػلكم)مسؾداظرغبـماظصؾققكم،مصم

مجدولم)ممم(م

م

مايك

مععدلماىرميفمظالدرمجرائؿماالدرماظلؽون

م%م%مسددمبوالظػم%مسددمبوالظػم%مسدد

م35َ2م15َ8م115م28َ4م327م28َ4م1307791ماٌـؿزه

م74َ6م26َ8م195م22َ7م261َ5م22َ7م1046111مذرق

م146َ4م29َ1م212م12َ6م144َ8م12َ6م579468مودط

م173َ3م8َ9م65م3َ3م37َ5م3َ3م150367ماىؿرك

م56َ9م8َ5م62م9َ5م109م9َ5م435817مشرب

م39َ7م5َ2م38م8َ3م95َ8م8َ3م383223ماظعفؿكم

م24َ5م4َ7م34م12م138َ7م12م554583ماظعوعرؼف

م18َ4م1م7م3َ3م38م3َ3م151740مبرجماظعرب

م63َ2م100م728م100م1152َ13م100م4609100ماىؿؾف

2012عرطزماٌعؾقعوتمودسؿمادبوذماظؼرارم،مم–ربوصظيماالدؽـدرؼفم-3مم2012ظعومم،مبقوغوتمشريمعـشقرهم،متؼرؼرماالعـمام-1اٌصدرم:م
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،موضوبؾماظزؼوهماظلؽوغقفمزؼودةمصكمسددمم2012عؾققنمغلؿفمسوممم4َ6ضدرمسددمدؽونمربوصظيماالدؽـدرؼفم -

موبؾغًم ماالحداثماىوسبنيمم1152َ3االدر مجرائؿ مسدد موانمملمؼؿعد م، ممبعدلمم728أظػمادره جرميف

ماظبمم763َ2جرميفم ماالحداثمسـماظلـقاتماظلوبؼيم،موادؿـودًا مععدلمؼـكػضمعـمجرائؿ م،موػق مادره /

وءماحملوصظفماظبماظػؽوتماظؿوظقفم:ارضوممجدولم)ممم(مواظشؽؾم)ممم(مميؽـمتؼلقؿماحق

مأظػمادرهم:200أحقوءمتزؼدمصقفومسددماالدرمسـم -مأ

%معـمحفؿماالدرمبوحملوصظفموسبقم51َ1أظػمادرهموؼضؿومم261َ5،مم327ميـؾفومحقكماٌـؿزهموذرقمبعددم

يفؿماالدرمم74َ6،مم39َ2%معـمجرائؿماالحداثماٌرتؽؾفموملمؼؿفووزمبفومععدلمجرائؿماالحداثم42َ6

ؽالمايقنيم،موػقمععدلمجرميفمعـكػضمرشؿمطـوصيماظلؽونمايقنيموطـرةماٌـورؼماظعشقائقيمبفوموظؽـمضدمب

متؽقنماالحداثماظلقودقفمدؾؾًومصكمتـوضصمععدلمجرائؿماالحداثمخاللماظلـفمظؾغقوبماالعـكم.

مأظػمادرهم:م200مم-م100أحقوءمترتاوحمصقفومسددماالدرمبنيم -مب

م مواظعوعرؼف مودط مأحقوء موتضؿ متؾؽماالحقوء موبؾغًمغلؾيم34َ1وشربموتضؿ ماحملوصظف موادر مدؽون معـ %

%مععًو(موميـؾمحكمودطماٌرطزماالولمم42َ3%مسؾكماظرتتقىم)مم4َ7،مم8َ5،مم29َ1جرائؿماالحداثمبفؿم

صكمجرائؿماالحداثمبوحملوصظفمحقٌمؼرتطزمبويكمجوععيماالدؽـدرؼفمبؽؾقوتفوماٌكؿؾػفمحقٌماٌظوػراتم

ايكمؼضؿمعـورؼموورؼفمضبدثمبفومجرائؿماظلرضوتمععمارتػوعمطـوصيماظلؽونمبفمدؾؾًومصكمماظطالبقفموطقن

م ماالحداثمبوالحقوء ماالحداثمبفموبؾغمععدلمععدلمجرائؿ يفؿمم24َ5،مم56َ9،مم146َ4ارتػوعمجرائؿ

ماالدرمبفذهماالحقوءم.

مأظػمأدرهم:100أحقوءمؼؼؾمصقفومسددماالدرمسـمم–جم

%مسؾكماظرتتقىمم3َ3،مم8َ2،مم3َ3فؿكموبرجماظعربموبؾغمغلؾيمحفؿماالدرمبفومتضؿماحقوءماىؿركمواظع

م ماالحداثمبوظـالثماحقوء مجرائؿ مغلؾي مبؽؾمحكم14َ8وملمتؿفووز ،مم39َ7،مم173َ3%ممبعدلمجرميف

مأسؾكمععدلمم68َ4 ماظب ماالحداثمحبكماىؿركمظقصؾ مجرائؿ مارتػوع موؼالحظ مبؿؾؽماالحقوء ماالدر يفؿ

كماحملوصظفموميؽـماؼعوذمذظؽمبؼؾيمسددماالدرمواظلؽونمبويكماظؼدؼؿمبوحملوصظيموارتػوعمىرائؿماالحداثمص

جرائؿماالحداثمبفمظقجقدماٌقـوءمواٌراطزماظؿفورؼفمحقٌمؼلفؾمسؾكماالحداثماىوسبنيمممورديمجرائؿفؿم

مصكمزؾماظغقوبماالعـكم.



 
 

 

 

 

2146 

 
 

 

 

 29/4/2015    27ذذاجتافاتذاؾتـؿقةذاملدتداؿةذيفذاؾورنذاؾعربيذوآػاقذاملدتؼبل"املؤمترذاجلغرايفذاؾعؾؿيذاؾدوؾيذذاألول:ذ"

 

  

م0َ6كمربوصظيماالدؽـدرؼفم،موجدماغفمبدراديمضقؿيماالرتؾوطمبنيماسدادماالدرمواسدادمجرائؿماالحداثمص -

وػقمارتؾوطمرردىمعؿقدطمؼدلمسؾكمارتػوعمجرائؿماالحداثمبزؼودةماسدادماالدرم.

ماظعشقائقوت

تعوغكماٌـورؼماظعشقائقفمعـماظؿؽدسماظلؽوغكماظؽـقػممموؼـؿٍمسـفماغؿػوءماًصقصقفمظالصرادمبلؾىمضقؼماظلؽـم

بوظؼوذوراتموزبؾػوتماظصرفماظصقكماظـووفمسـمرػحماجملورىم،م،مجبوغىماظشقارعمواالزضفماظضقؼفماٌؾقؽيم

اضوصيماظبماغعداممذؾؽوتماٌقوهموظصرفماظصقكمععمغؼصمذدؼدمصكمعلؿقىماًدعوتمخوصيماظغذائقفمواظصققيم

ماظلـم،محؿكمانمطؾم موطؾور ماىرميفممبعدالتمعرتػعفمبنيمصغور ماغؿشور مواالجؿؿوسقفممموؼـؿٍمسـف واظؿعؾقؿقي

مداثمعـمجرائؿمعرتؽؾيم،موهرؼضمايدثمسؾكماظؿشردم،موأرػولماظشقارعمودمأرضًومخصؾفم.جرائؿماالح

جدولم)ممم(ماظؿقزؼعماظعددىمواظـلؾكمظؾؿـورؼماظعشقائقفموعلوحؿفوموعلوحؿفوموسددمدؽوغفوموعرتؽؾكم

مم2012،مم2002اىرائؿمحبقوءمربوصظيماالدؽـدرؼفمبنيمسوعكم

ذاالحقاء

ذ2012ذ2002

ذاعدادذاجلرائمذاؾدؽانذاملداحهذذاعدادذاجلرائمذاؾدؽانذاملداحهذوائقهاملـارقذاؾعش

ذ%ذعددذ%ذعددذ%ذؽمذ%ذعددذ%ذعددذ%ذعددذ%ذؽمذ%ذعدد

ذذذذ63661ذ22ذ49ح16ذ30ذ9ذ7ح22ذ81ح3ذ7ح42ذ473000ذ3ذ98ح5ذ5ح12ذ6ذاملـتزه

ذ1ح24ذ115ذ4ح24ذ31677ذ5ح19ذ656ح14ذ7ح16ذ5ذ34ذ572ذ9ح19ذ22644ذ6ذ731ح11ذ5ح37ذ18ذذرق

ذ9ح24ذ119ذ8ح5ذ75025ذ2ح0ذ117ح0ذ7ح6ذ2ذ9ح17ذ301ذ5ح8ذ94284ذ1ح0ذ117ذ7ح16ذ8ذودط

ذ4ح12ذ59ذ1ذ12897ذ7ح1ذ492ح0ذ7ح16ذ5ذ8ح13ذ231ذ5ذ56401ذ2ح3ذ492ح0ذ6ح14ذ7ذغرب

ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ6ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ--ذاجلؿرك

ذ9ح10ذ52ذ3ح11ذ145984ذ5ح16ذ390ح2ذ10ذ3ذ6ح6ذ111ذ7ح9ذ107293ذ1ح2ذ215ح4ذ2ح6ذ3ذاؾعجؿى

ذ5ح6ذ31ذ3ح5ذ68058ذ7ح1ذ2269ح1ذ7ح16ذ5ذ3ح4ذ72ذ8ح9ذ108352ذ8ح4ذ424ح9ذ4ح10ذ5ذاؾعاؿرقه

برجذ

ذاؾعرب
ذ3ح1ذ6ذ6ح3ذ47111ذ4ح34ذ5ح29ذ2ح3ذ1ذ6ح0ذ10ذ4ح4ذ48785ذ8ح83ذ165ذ1ح2ذ1

ذذ100ذ477ذ100ذ1296507ذ854ح74ذ100ذ30ذ100ذ2678ذ100ذ108759ح1ذ100ذ959ح196ذ100ذ48ذاجلؿؾه

م2002،2012صدرم:ممربوصظيماالدؽـدرؼفمعرطزماٌعؾقعوتم،ماسقامماٌ

تـؿشرماٌـورؼماظعشقائقفمصكمطؾماحقوءماحملوصظفمدقاءمسؾكمارراصفومماومحؿكمصكمغقاتفوماظؼدميفموالطبؾقمحكم

عـماحقوءماحملوصظفمصكماٌـورؼماظعشقائقفمدقىمحكماىؿركم،مرشؿماجملفقداتمايؽقعقيمصكمايدمعـممنقم

م30اظبمم2002عـطؼيمسوممم48رؼماظعشقائقفمواظؿكمطونمعـمغؿوئففومتـوضصماٌـورؼماظشعؾقفمبوحملوصظفمعـماٌـو

%موبرشؿمتـوضصماسدادماٌـورؼماظعشقائقفموتـوضصمم37َ5مبعودلمتـوضصمبؾغمسبقمم2012عـطؼيمسشقائقفمسومم

ممبعدلمبؾغم موارتػعًمع62علوحؿفو معوزاظًمصكمازدؼود ماظلؽون عؾققنمم1َ3عؾققنماظبمم1َ1ـم%ماالمانماسداد

مم2012،م2002%مبنيماسقامم28َ2مبعدلمزؼودهمبؾغمم2012تؼرؼؾًومسومم
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مبعدلمزؼودهمبؾغمم2002ؼلؿققذمحكماٌـؿزهمسؾكمتلعمعـورؼمسشقائقفمبعدمانمطوغًمدًمعـورؼمسومم -

م)50 مبوحملوصظف مايكمغصػمدؽونماٌـو30%مومتـؾمعوؼؼربمعـمثؾٌماٌـورؼماظعشقائقف م،مؼضؿ رؼم%(

%معـمدؽونماٌـورؼماظعشقائقفممبعدلمزؼودهممبعدلمم42َ7%(مبعدمانمطوغًمتضؿم48َ7اظعشقائقفمتؼرؼؾًوم)

مبؾغم %مبنيماظعوعنيم،موؼؾقفمأحقوءمذرقموشربماظعوعرؼفمحقٌمؼؿلووىمغصقؾفؿمعـماٌـورؼم30َ3زؼوده

م2002%مسومم62َ5ائقفمبعدمأنمطونمغصقؾفؿمعـماٌـورؼماظعشقم2012%(مسومم59َ1اظعشقائقفمواظذىمبؾغم)

%مغؿقفيمظؾؿففقداتمايؽقعقفمصكمايدمعـماٌـورؼماظعشقائقفم،موذفدتم19َ8،مومبعدلمتـواضصمبؾغم

.م2012،مم2002%مبنيماسقمم3َ2تؾؽماالحقوءمزؼودهمصكماسدادماظلؽونممبعدلمزؼودهمبؾغم

مودطمواظعفؿكموبرجماظعربمسؾكمغلؾيم - م2012شقائقفمسومم%معـماسدادماٌـورؼماظع19َ9دقطرتمأحقوء

%معـماسدادماٌـورؼماظعشقائقفم،موذفدتمعلوحيماٌـورؼم50سبقمم2002وبؾغمععدلماظؿـوضصمبفؿمسـم

م ماظعشقائقف ماٌـورؼ مصك متراجعًو م169َ5اظعشقائقف ماظب متـوضصم42طؿ ممبؼدار محؿؿقيمم75َ2طؽؿ مطـؿقفي %

وموذفدتمتؾؽماالحقوءمتـوضصًومجملفقداتماظدوظفمصكمتـظقؿمحقكماظعوعرؼفموبرجماظعربمواسودةمدبطقطفؿ

م مبؾغ ماظعشقائقف ماٌـورؼ مدؽون ماسداد معـم7َ1ؼنبماظعوعنيمصك مايد مصك مذبفقداتماحملوصظف مغؿقفي %

اٌـورؼماظعشقائقفمواسودةموؿقؾفوموخوصيماحقوءماظعفؿكموبرجماظعربمصؽالػؿومعـماٌـورؼمحدؼـيماظؿعؿريم

وتضؿمصؽيماظشؾوبمعـماٌؿزوجنيمصغورماظلـم.

ًمذبفقداتماحملوصظيمصكمايدمعـماٌـورؼماظعشقائقفموتراجعمأسدادػوم،ماذمتراجعًمغلؾيمجرائؿمأدفؿ -

م71َ6مبؼدارمتـوضصمضدرهمم2012جرميفمسوممم477اظبمم2002جرمييمسوممم1678االحداثماىوسبنيمعـم

بنيماظعوعنيم.

متقز - مسـ مأعو م، مبفو ماظلؽون مواسداد موعلوحؿفو ماظعشقائقف ماٌـورؼ متقزؼع مسـ معـمػذا معرتؽؾكماىرائؿ ؼع

متؾعوم ماحملوصظي مأحقوء مبنيمثالثمصؽوتمعـ ممنقز مأن مصقؿؽـ ماظعشقائقف ماٌـورؼ مؼلؽـقن االحداثماظذؼـ

ظـصقؾفوماظـلؾكمعـمعرتؽؾكمجرائؿماالحداثمطؿومؼؾكم:

 (ماظـلؾكم %(مصلطـرمعـماعبوظبمعرتؽؾكماىرائؿموتشؿؾمحقكمودطم20اظػؽيماالوظبم:مأحقوءمبؾغمغصقؾفو

%معـمعرتؽؾكماىرائؿمعـماالحداثماىوسبنيم49ذبرعًومحدثًومجوسبًومميـؾقنمم115،مم119عددموذرقمب
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%مطؿمذرم79َ9%م،مم6َ4صكماٌـورؼماظعشقائقفمبوحملوصظفم،موتراجعًماسدادػومسـماظػرتهماظلوبؼفممبؼدارم

مجقدًامؼدلمسؾكمانمتراجعماٌـورؼماظعشقائقفمؼمدىماظبمتراجعمععدلماىرميفم.

 20-10ـوغقفم:ماحقوءمؼؾؾغمغصقؾفوماظـلؾكمعـمجرائؿماالحداثمبنيماظػؽيماظ:%

%مسكماظرتتقىمبعددمم10َ9%م،مم12َ4%مم،مم19َ9تضؿمػذهماظػؽيماحقوءماٌـؿزهموشربمواظعفؿكمبـلىم

مم206 مجوغكمسوم مم2012حدثًو معـماالحداثممبؼدار معرتؽؾكماىرائؿ %معـمعبؾيم71َ5وتـوضصًماسداد

رشؿمأنمحكماٌـؿزهمذفدمزؼودهمصكماسدادماٌـورؼماظعشقائقفموملمؼشفدمزؼودهمم2002عرتؽؾكماىرائؿمصكم

طـؿقفيمالتلوعمعلوحيمايكمودفقظيماخؿؾوءمعرتؽؾكماىرائؿمعـمم2012صكماسدادمجرائؿماالحداثمسومم

م مؼـوؼر مثقره مبعد مصكمحكماٌـؿزه مععماظغقوبماالعـكمبصػيمخوصي ماظشودعف م2011االحداثمصكمارجوئف

مؿماظشررفموغؼورفمظؾقرقمعـمضؾؾماٌؿظوػرؼـم.وتعرضمضل

 متضؿمحقكماظعوعرؼفموبرجماظعربم10اظػؽيماظـوظـيم:ماحقوءمتؼؾمغصقؾفوماظـلؾكمعـمجرائؿماالحداثمسـم%

م%م(م.1َ3%م،مم6َ5)مم2012ذبرممسوممم10،مم31بعددم

ماٌلؿقؼوتماٌعقشقف

،مم2010ومنقهم"معـصقرمعغوورىم،مماظػؼرمؼؿغريمعـمذبؿؿعماظبماخرمحبلىمضقةماضؿصودهمودرجيمتطقره

(م،موميـؾماظدخؾموعوؼرتؾطمبفمعـمررقماالغػوقمواحدًامعـماٌؿغرياتماظؿؼؾقدؼفماظؿكمهددماٌؼصقدمم27صم

بوظػؼرم،مصوظػؼرمؼعـكمضؾيماظدخؾم،ماومسدممطػوؼؿفمظالغػوقمسؾكماٌؿطؾؾوتماظػردؼفمظؾققوهماظققعقفم;ماالعرم

ماظػؼريهم متؼرؼرماظؿـؿقيماظؾشرؼفم،ماظذىمؼمدىماظبماشبػوضمعلؿقىماٌ ،مصمم2004عقشفمظدىماالدره

ماالرػولمواحدماالدؾوبماظؿىكم271 ماٌشؽالتماظؿكمؼعوغكمعـفو موؼعدماٌلؿقىماٌعقشكمعـماحدماػؿ م )

متمدىماظبمجـقحفؿماظبماىرميفم.

مواظلقو ماظؿغرياتماالضؿصودؼف ماظؿكمغؿفًمسـ موادؾوبف مدواصعف مصكمعصر ماٌـؿشر موادتماظبمحدوثموظؾػؼر دقف

هقالتمجذرؼفمصكمواضعمايقوهماٌصرؼفم،موحدوثماثورمدؾؾقفمآثرتمصكمايقوهماالدرؼفمخوصيماظػؼريهمعـفوم،م

موبوظؿوظبماثرتمسؾكمارػولمتؾؽماالدرم،موعـماػؿماالدؾوبماظؿكمادفؿًمصكمازدؼودمواغؿشورماظػؼرمصكمعصرم
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مماظدوظفمبؾقعمعمدلاوتفوماالغؿوجقافم"مخوصايمعصاوغعمممممتراجعمدورمايؽقعوتمصكماالغػوقماالدؿـؿورىموضقو -

اظؼطوعماظعومم"موسرصًمبوًصكصيم.

تؼؾقصماظدسؿماٌقجفمظؾلؾعماظغذائقفمععمصرضمردقممعرتػعفمًدعوتماٌراصؼماظعوعفمعـاؾماظؽفرباوءمواٌقاوهمممم -

وشريػوم.

زاغقفم.وؿقدماالجقرمصكماىفوزمايؽقعكمواظؼطوعماظعومموخػضماالغػوقماظعومموسفزماٌق -

،مم2010اظغوءمضوغقنماالصالحماظزراسكمواسودةماالراضكماظزراسقافماظبمعالطفاوماظلاوبؼني)مسازهمحفاوزىم،مممممم -

(م.3ص

تـقعمصقرماظػؼرمظؿشؿؾماظغذاءموطؿقوتفم،محوظيماٌلؽـموعؽوغفم،مايوظفماظصققيمواظؿعؾقؿقيمظؾػؼراءم. -

كمعصرم،ماغفمضدممتمتصـقػمحاقاظبممعقضقسفوماظػؼرماظذاتكمصم2002اوضقًمدراديماجرؼًمصكمعصرمسومم -

%معـمدؽونماجملومتعماٌصرىماغفؿمؼعوغقنمعـمخطماظػؼرماالدغكم،محقٌمؼؾؾغمعؿقداطمدخاؾماظػاردمممم20َ4

جـقفمدـقؼًوم،ماعوماالسؿؿوددمسؾكمعؼقوسماظػؼرماالسؾاكم،مصاونمدخاؾماٌصارىماظػؼاريممممممم1116اٌصرىمسـدهم

ساومممم43َ77ػعمعلاؿقؼوتماظػؼارماظعوعافمظؿصاؾماظبمممممجـقفمدـقؼًوم،موسؾكمػذاماالدوسمترتم1174ؼصؾماظبم

(موانمذفدتمعصرماشبػوضمصكمعلؿقؼوتماظػؼارمٌاومتصاؾممممم6م–م5،مصمم2006)معفوماظؽردىم،مم2005

جـقفمذفرؼًوم(موبؾاغمخاطماظػؼارماالدغاكماظبممممم214جـقفمدـقؼًوم)م2570%موبؾغمدخؾماظػؼرماالدغكم26َ3اظبم

ظـلؾيمظؾؿقزؼاعماىغراصاكمظؾػؼارم،مؼشاريماىادولم)مم(ماظبممممممجـقفمذفرؼوم،موبوم327جـقفمدـقؼًوم(مم3920

غلؾيماظػؼرمصكمبعضماحملوصظوتمواثورػومصكمارتػوعمجرائؿماالحداثموعـفمؼؿضحم:

جرميفم)مجـحم،مزبدرتم،مجـوؼوتم(م،موبؾاغمغلاؾيماظػؼارممممم10633بؾغمسددمجرائؿماالحداثمصكمعصرم -

لمبانيماحملػظاوتمصاكمارتػاوعمجارائؿماالحاداثممممممم%موجوءتمربوصظيماظؼوػرهمصكماٌرطزماالو26َ3صكمعصرم

%م.18%م(موجوءتمغلؾيماظػؼرمصكمدؽوغفوم13َ6جرميفم)مم1446بعددم

ذفدتماحملوصظوتمايضرؼفمارتػوسومصكمغلؾيمجرائؿماالحداثمخوصايمصاكمربوصظاوتماظؼوػرػافمواالداؽـدرؼفمممممم

%معااـمعبؾاايمجاارائؿم27فموم%معااـماىاارائؿماٌرتؽؾاافمبوحملوصظااوتماظـؿوغقاا48َ6بـلااؾيمم2867واىقاازهمبعااددم

م%م.20َ7االحداثمصكمعصرموبؾغمعؿقدطمغلؾيماظػؼرمصكماحملوصظظواتماٌصرؼفماٌكؿورهم
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م

مجرائؿماالحداثم%مظؾػؼرماحملوصظف

م%مسددمم

م13َ6م1446م18ماظؼوػره

م6َ8م728م12ماالدؽـدرؼف

م6َ5م693م32ماىقزه

م3َ1م334م2ماظؾقريه

م5َ9م623م11ماظغربقف

م7َ5م794م30ماٌـقو

م5َ7م603م60مادققط

م6َ3م672م55مدقػوج

م55َ4م5893م29َ8ماىؿؾف

م100م10633م26َ3ماىؿفقرؼف

م30،مصمم2013اٌصدرم:ماظؾـؽممااظدوظبم،معلحماظداخؾمصكمعصرم،مم

م2012وزارةماظداخؾقفم،متؼرؼرماالعـماظعومم،م

م

%مصاكمرباوصظكماظاؾقريهمواظغربقافممممم9َ6ؾيمبؾغًمجرائؿماالحدااثماٌرتؽؾفمصكماحملوصظوتماظرؼػقفماٌكؿؿورهمغلام

م%م15َ5وعؿقدطمغلؾيماظػؼرمبوحملوصظؿونم

موؼالحظماشبػوضماىرائؿمبوحملوصظوتماظرؼػقفمالشبػوضمغـلؾيماظػؼرمبفوم.

بؾغًمغلؾيمجرائؿماالحدااثمصكماحملواصظوتماٌكؿورهمعـمصعقدمعصرم)ماٌـقوم،ماس -

%محقاٌمجاوءتمممم48َ3ائؿمبوحملوصظوتماظـالثافموبؾغاًممم%موؼالحظمارتػوعمغلؾيماىر9َ5ؼقرطم،مدقػوجم(م -

احملوصظوتماٌكؿورهمصكماٌراطزماالوظبمبوىؿفقرؼفماظؿكمترتػعمبفومغلؾيماظػؼرم.

الذؽمأنمجـقحمايدثموعقؾفمإظبمارتؽوبمجرائؿمعارتؾطمبؼؾايماظادخؾمظادىمادارتفمعاعمسادممضادرةماالدارمممممممممم -

حاداثم،موتؿػاؼمصػؽارةماظػؼارموادافوعفومصاكمجـاقحمممممممماظػؼريهمسؾكماظقصوءمبوالحؿقوجوتماًوصايمبفامالءماالمم

ايدثمظؾفرميفمععمدرادؿكمذؾدونمواظقوغقرمسـمجرائؿماالحداثم

( (مم
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أىمم0َ2بدراديماظعالضيمبنيماظػؼرموازدؼودمجرائؿماالحاداثمصاكمربوصظاوتمعصارماٌكؿاورهموجادماغافمبؾاغممممممممم -

ـوكمسقاعؾماخرىمتمثرمصكمجـاوحماالحاداثموانمطاونمظؾقضاعماالضؿصاودىممممممسالضيمرردؼفمضعقػفم،محقٌمػ

ظؾػردمدورمطاؾريمصاكمهدؼادممناطماظشكصاقيمومنقػاومبطرؼؼايمداؾقؿفمأوممناقماالسبارافمظادؼفوم)ممممممممممم

(م.م

ماظؿػؽؽماالدرى

ظقاظادؼـماوماظطاالقمأومممطونماظؿػؽؽماالدرىمدؾؾومعـمأدؾوبممجـقحماالحداثموؼـؿٍماظؿػؽؽماالدرىمبقصوةماحادمام

اهلفرمأودػرماألبمظػرتاتمرقؼؾفمعـماجماظرزقم،موصكمحوظيمزواجماحدماظقاظدؼـمؼرصضماظشارؼؽماىدؼادماظطػاؾمممم

(م،موصاكمعصارمضبادثمحوظايمممممم3،مصمم2003صقفدمصكماظشورعمعالذًامظفم)ماجملؾسماضقعكمظؾطػقظفمواالعقعفم،م

حوظايمراالقمتصادرمطاؾمؼاقمم،ممممممم240ثمطؾمساومم،مومأظػمحوظيمرالقمهدم88دضوئؼم،موانمػـوكمم9رالقمطؾم

%م)ماىفاوزماٌرطازىمظؾؿعؾؽايماظعوعافممممم8َ1أىمارتػعممبعدلمم2009أظػمحوظيمرالقمخاللمم152َ9واؼضًومحدثم

م(موعـمخاللمجدولم)ممم(مؼؿضحم:م74،مم2012واالحصوءم،م

وصظوتمصكمعصرمسوممجدولم)ممم(ماظؿقزؼعماظعددىمواظـلؾكمٌعدالتماظطالقموجرائؿماالحداثمبؾعضماحمل

مم2012

م

م2012اىفوزماٌرطزىمظؾؿعؾؽيماظعوعفمواالحصوءم،ماظؽؿوبماالحصوئكماظلـقىم،م

م2012وزارةماظداخؾقفم،متؼرؼرماالعـماظعومم،م

%معـمعبؾيم54َ6اظػمحوظيمرالقممتـؾمم83َ5ارتػوعمععدالتماظطالقمصكماحملوصظوتمايضرؼفماظـالثمبعددمم-

%(معـمجرائؿم26َ9ؼفممبعدالتمرالقمػكماالسؾكمعؼوبؾمعوؼزؼدمسـمربعم)اذفوداتماظطالقمصكماىؿفقر

ماالحداثماىوسبنيمصكماىؿفقرؼفم.

%معـماذفوداتماظطالقم17َ7اظػمحوظيمرالقممتـؾمم27َ4ذفدتماحملوصظوتماظرؼػقفم)مشريمايضرؼفم(مم-

م%معـمجرائؿوالحدثماىوسبنيمصكماىؿفقرؼفم.28َ5بوىؿفقرؼفمعؼوبؾم
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ماٌفـفم:

السؿولماظؿكمميوردفوماالحداثمأسؿولمػوعشقفمتدرمسؾقفؿمبعضماظعوئدماٌوظبماظذىمالؼػكمبوحؿقوجوتفؿمعـؾما

تؾؿقعماالحذؼفموشلقؾماظلقوراتم،موممورديماظؿلقلم،موعبعماظؼؿوعفمواٌكؾػوتموبقعماٌـودؼؾماظقرضقفمصكم

م(م.م70،مصمم2005ودوئؾماظـؼؾماظعوعفم)مدؾقىمرزضكم،م

مؼرتكماٌدردفمالذؽمأنماغؿشورم متلثريمسؾكماووػفمظؾفرميفمألنمايدثمسـدعو اظؾطوظفمبنيمصؽيماالحداثمهلو

ظققاجفمايقوهم،موؼػشؾمصكمايصقلمسؾكمسؿؾمجدؼدموتطقلمصرتةماغؿظورهم،مخوصيموأغفمفمعرحؾيمسؿرؼفم

كمايصقلمسؾكمعؾقؽيمبوظطوضيموايققؼفممموؼمثرمسؾكمغػلقيمايدثموؼشعرهمبوظقلسمواظػشؾم،موؼؾدأمتػؽريهمص

ماظلرضوتموااظلرضيم معـؾمجرائؿ مبوالسبرافمصريتؽىماىرائؿ مصؾؿف متؾدأ مػـو موعـ م، مشريمعشروسف اٌولمبطرق

م(م،موعـمضراءةمجدولم)مممم(موذؽؾم)ممم(مؼؿضحم:م214،مصمم2005بوالطراهم)مسؾكمسؾداظؼودرمضفقجكم،م

%معـمعبؾؿفؿموارتؽؾقامعبقعم45َ2تصدرماظعورؾقنمعـماالحداثماىوسبنيمعرتؽؾكماىرائؿمبـلؾيم -

م مبوحملوصظي ماىرائؿ م63َ6اغقاع م، ماىـوؼوت مجرائؿ معـ م%45َ2 م، ماىـحم%41َ4 مجرائؿ معـ %

مأعـكمخطريمالغفم معمذر ماالحداثمبوحملوصظيموػق معوؼؼربمعـمغصػمجرائؿ واٌكدراتمأىماضرتصقا

ظؾقصوءمبوحؿقوجوتفؿم.مبوزدؼودماسدادماظؾطوظيمواظعورؾنيمتؽـرماىرائؿمالحؿقٍماىـوهماظبماٌول

%مصكماٌرطزم45حدثًومعؿفؿومبـلؾيمم400ذؽؾماظعورؾقنمسـماظعؿؾمعـمايدثمعرتؽؾكماىرائؿمسددم -

االولموارتػعًمغلؾؿفؿمصكمارتؽوبماىرائؿمصكماحقوءماٌـؿزهم،موذرقم،موودطم،مواىؿركم،موبرجم

واشبػضًمغلؾيم%مسؾكماظرتتقىم،م10%م،م11َ4%م،م13َ3%م،م23َ3%م،م23َ5اظعربمبـلىم

ماظعربموبؾغًم موبرج ماظعوعرؼي مصكمحقك مظؾفرائؿ م6َ5ارتؽوبفؿ م، متػلريمذظؽماظبم%2َ7 موميؽـ %

اغؿشورماٌصوغعمصكمايقنيموتقاصرمصرصماظعؿؾم.
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ماحملقر:مخصوئصمعرتؽؾكمجرائؿماالحداث

جرائؿماالحداثمصكماالدؽـدرؼفمسؾكماظـقاقمممتؿؾوؼـماًصوئصماظدميقشراصقفمواالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقفمٌرتؽؾك

ماظؿوظبم:

مأوالم:ماًصوئصماظدميقشراصقفم:

تعدمدراديماًصوئصماظدميقشراصقيمٌرتؽؾكماىرائؿمعـماالحداثمعدخاًلمرئقلاقًومظرصادماظظاوػرهمجقادًام;مثاؿمممممم

وضعمايؾقلمهلوم،موتؾؽمايؾقلمدبؿؾػمعـمدوظفماظبماخرىمحلىماظظروفماٌكؿؾػف

موغعرضمًصوئصمػمالءماالحداثمسؾكماظـققماظؿوظبم:م

ماظرتطقىماظعؿرىمواظـقسكم: -مأ

اثؾؿًماظدرادوتماىـوئقفمانمبقاسٌمارتؽاوبماالحاداثمتؿؾاوؼـمحلاىماٌرحؾايماظعؿرؼايماظؿاكمميارمبفاومممممممممم

ماالحداثموعـماطـرماظؿؼلقؿوتمذققسًوم:

دـفموؼؿػؼمػذامععمدراديماٌؽؿىماظدوظبميؼققمم11-7ـمعرحؾيماظطػقظفم:موػكماٌرحؾيماالضؾمسؿرًاموتؾدأمع -مأ

(محقٌمتزدادمجرأهماظطػؾمصكمتركمعـزظفموجـقحافمم64االرػولم)ماٌؽؿىماظدوظبميؼققماظطػؾ،مممممم،مصم

ظؾفرائؿم.

دـفم:موترتػعمجرائؿماالحداثمصكمػذهماٌرحؾيماظعؿرؼافمظؾؾاقشفؿمممم15-11عرحؾيماٌراػؼفماٌؾؽرهموتؾدأمعـم -مب

(مم4قػؿمجلدؼًوم،مواذؿدادمدقاسدػؿماظبمحدمعوم)اٌرطزماظؼقعكمظؾطػقظفمواالعقعفممممم،مصمواطؿؿولممن

دـفم(محقٌمؼؾدأماالحداثمصاكمتؽاقؼـمذكصاقؿفؿماظذاتقافمعاعممممممم18-15عرحؾيماظشؾوبماٌؾؽرم)متؾدأمعـمم-ج

ؾىمزؼاودةمغلاؾيممماطؿؿولمتؽقؼـفماظـػلكمواظعضقىموعدراطيموؼؽـرمارتؽوبماىرائؿمصكمػذهماظػؽيماظعؿرؼفمبل

(موبوداؿؼراءممم239،مصمم2007اظؿفقرمواالغدصوعموسدممتؼدؼرماٌلؽقظقفم)محلاـمربؿادماباراػقؿمحلاقغفم،ممممم

مارضومماىدولم)ممم(مواظشؽؾم)ممم(مجرائؿماالحداثمصكماظػؽوتماظعؿرؼفمطؿوؼؾكم:

وداغاًمهلاذهممممدـفم(مسؾكمثؾـكمعرتؽؾكمجرائؿماالحداثمبوحملوصظف18م-15ادؿلثرتمصؽيماظشؾوبماٌؾؽرهم) -

%معاـمعبؾاؿفؿم،موميؽاـمتػلاريممممم95َ7%(موسبقم100اظػؽيماظلقطرهماظؽوعؾفمصكمارتؽوبمجرائؿماىـوؼوتم)

ذظؽمبلنمػذهماظػؽيماظعؿرؼفمعـماالحداثمتؿؿقزمبوالغدصوعمواظؿفقرموصؼاداغفؿماالحلاوسمبوٌلاؽقظقيمورشؾاؿفؿممممم
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اجملؿؿاعماحملاقطمبفاؿم،موملمتؿعادىمممممصكماالغؿؼوممعـماجملؿؿعم،موؼؿؿؾؽفؿماحلوسمبوظغضىمواظغاريهمعاـممم

%معـمعبؾايمعرتؽؾاكماىارائؿمبوحملوصظايموععظاؿمممممم4(م،م11-7غلؾيمجرائؿماالحداثمصكمعرحؾيماظطػقظفم)م

%(موععظؿفومصكمجرائؿماظلرضوتموجـحماخارىمم4َ6جـقفم)م36جرائؿفؿماٌرتؽؾفمطوغًمجرائؿماىـحمبعددم

رائؿماىـوؼوتماًطريهمواٌكدراتموميؽـمتػلريمضؾيموملمؼرتؽىماصرادمػذهماظػؽيماظعؿرؼفماىمجرميفمصكمدج

ارتؽوبفؿمظؾفرائؿماظبمضعػفؿم،مواصؿؼودػؿمظؾفرأهمواالغدصوعمظضكظيماجلوعفؿموخقصفؿمعـماالخرونماالذدمضاقهمم

جلدؼًومعـماحملقطنيمبفؿم.

%معاـمعبؾايمجارائؿماىاـحماٌرتؽؾافمممممم34َ7جـقافممتـاؾممم272(مسباقممم15م–م11ارتؽؾًماظػؽيماظعؿرؼافم)مم -

%(معاـمم31َ1بوحملوصظيم،موؼالحظمارتػوعمغلؾيمعرتؽؾكماىرائؿمصكمػاذهماظػؽايماظعؿرؼافمحقاٌمارتؽؾاًم)ممممم

عبؾيمعرتؽؾكمجرائؿماالحداثمصاكماحملوصظايمحقاٌمتؿؿقازمػاذهماظػؽايماظعؿرؼافمبـؿاقمضاقتفؿماىلاؿوغقفممممممممممم

االضقىموهرطفؿمصكمارتؽوبمجرائؿفؿمصكمذؽؾمتشؽقالتمسصوبقيماومعبوسوتمصغريهميؿوؼيمبعضفؿمعـم

عـفؿم.

وميؽـمتؼلقؿمأحقوءماحملوصظيمسؾكمادوسمارتؽوبماىرائؿمصكمحقوءماحملوصظفماظبماظػؽوتماالتقفم: -

وبـوءمسؾكمجدولم)ممم(موذؽؾم)ممم(مميؽـمتقزؼعمعرتؽؾكماىرائؿمعـماألحداثمسؾكماالحقوءمطوظؿوظلمأحقوءم -

م%م:20تزؼدمصقفومجرائؿماآلحداثمحلىمصؽوتماظلـمسـم

%معاـمعبؾايماىارائؿممممم16َ4216َ7ذرقمواٌـؿزهمحقٌمأدؿلثرتماظػؽفماظعؿرؼفماظشاوبفمسؾاكممموميـؾفومحقلم -

%معاـمعبؾايمجارائؿممممم68َ12َ68%م(موسباقممم100بوظغنيمحقٌمدقطروامطؾمجرائؿماىـوؼاوتماًطاريهم)ممم

%معـمجرائؿماٌكدراتماٌرتؽؾفمبويقنيمصقنيمملمترتؽىمصؽؿهماظطػقظافممم95،مم93َ8اىـحمبؽالػؿوموسبقم

%معاـمعبؾايماٌرتؽؾافمباويقنيموميؽاـمتػلاريموأرتػاوعمجارائؿمممممممممم6َ7%م،مم7اٌراػؼفماٌؾؽارهمسؾاكمغلاؾيممممو

اآلحداثماىوسبنيمبؽالمايقنيماظبمأرتػوعماظؽـوصفماظلؽوغقفمبفؿاوم،موأداؿلثرػومسؾاكمممممم%معاـماٌـاورؼمممممم

مطـوصيماظػصقلممبداردفؿوممماظعشقائقفمواظشعؾقفم،موزؼودةماظؿلربمصكماظؿعؾقؿمبنيمصغورماظلـمبلؾىمأرتػوع

%موتضاؿمأحقاوءموداطمواىؿاركمممممم20م–م30أحقوءمترتاوحمصقفومجرائؿماألحداثمحلاىمصؽاوتماظلاـمبانيممممم -

%معاـممم5َ4،مم16َ2،مم7َ8وشربمحقٌمبوتًماظلقطرهمظػؽفماظشؾوبماٌؾؽرهمصاكمأرتؽاوبماىارائؿمبـقاقممممم
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همبؿؾاؽماألحقاوءم،موبـلاؾيمممم%معاـمجارائؿماىـوؼاوتماًطاريممممم100عبؾؿفؿمبوحملوصظفمحقٌمدقطروامسؾكم

%معـمعبؾيمجرائؿماىـحماٌرتؽؾافمعاـمضؾاؾماألحاداثمؼبمأألحقاوءماظاـالثموطاؾممممممممم48َ7،مم51َ8،مم55َ9

جرائؿماٌكدراتماٌرتؽؾفمبؿؾؽماألحقوءم،مصكمحنيمملمتؿفووزمغلاؾيمأرتؽاوبماظػؽاؿنيم)ماظطػقظافمواٌراػؼافمممممم

%معاـمجـاوئكمممم14َ3وملمترتؽاىماظػؽاؿنيمداقىممممعـمجرائؿماىـحمبؿؾؽماألحقوءم،مم51َ3،مم48َ2،م44َ1

اٌكدراتمصكمحلماىؿركموميؽـمأنمتعزومأرتػاوعمغلاؾيمجارائؿماألحاداثمصاكمتؾاؽماألحقاوءماظبماظؽـوصافممممممممم

اظلؽوغقفماٌرتػعفم،مووجقدمعلوحوتمذودعفمعـماألراضاكماظػضاوءماظؿاكمؼلاؿكماألخؿؾاوءمبفاومعـاؾمحقالممممممممم

ماىؿركموشربم،مووجقدماٌـورؼماظعشقائقفمم

%موتضاؿماألحقاوءماٌؿطرصافمصاكمشاربممممممم10قوءمترتاوحمصقفومجرائؿماألحداثمحلىمصؽوتماظلـمألضؾمعـمأح -

م1األدؽـدرؼفم)ماظعفؿكم،ماظعوعرؼفم،مبرجماظعربم(محقٌمملمتؿفووزمغلؾيمأرتؽوبماىرائؿمظػؽايماظطػقظافممم

صؽيماٌراػؼفماٌؾؽرهم%موملمؼرتؽؾقامدقىمجرائؿماىـحمصكمدرضوتماألحقوءماظـالثفم،مصكمحنيمأرتػعًمغلؾيم

عرتؽاىمظؾفارائؿمورتػعاًمغلاؾيمممممم55%معـمعبؾؿفؿمسؾكمعلؿقىمأحقوءماحملوصظافموبعاددمممم19َ9ظؿصؾماظبم

%معاـمعرتؽؾاكممم20َ2حدثومميـؾاقنممم55أرتؽوبفؿمىرائؿماظؿقزؼعم،ممبعـكماظلـفماألوظبمترطزػوماىـحمبعددم

تؽىمػذهماظػؽفماظعؿرؼفمجرائؿمعـمجارائؿمطاذامممجرائؿماىـحمصكمأحقوءماحملوصظفمظـػسماظػؽفماظعؿرؼفموملمتر

%معاـمجارائؿماىـوؼاوتمممم100اغلونمطذاموطذامجـوؼوتمخطريهمأوزبدراتمدقطرتمصؽيماظعؿرماظشوبفمسؾاكمم

%معـمجرائؿماٌكدراتمبوحملوصظفم.20َ2%معـمجرائؿماىـحمصكماحملوصظفموم17َ5بوألحقوءماظـالثموسبقم
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موسقفمايوظفماألجؿؿ

ظؾقوظفماألجؿؿوسقفمدورمعمثرمصكمهدؼدمععدلماىرميفم،موضدمؼؽقنمظؾزواجمسوعؾمعضودمصكمأرتؽوبماىرائؿ،م

موضدمؼؽقنمسوعؾمؼدصعماظبمأرتؽوبماىرميفم.

اثؾؿًمااظدرادوتماظؾفـوئقفمىرائؿماألحداثمسؾكمأنماظـلؾيماظلوئدهمترتػعمبصقرهمطربهمبنيماظعزاب،موععظؿم

ألحداثمصغورماظلـمهًماألسوظفموالميؾؽقنماظؼدرهماٌوظقفمسؾكماظقصوءممبؿطؾؾوتماظزواجم،ماـمعرتؽؾكماىرائؿمع

وانمععظؿمعرتؽؾكماىرائؿمعـماٌؿزوجنيمعـماألحداثمػكمحوالتمصردؼفموهدثمبنيماألغوثمدونماظذطقر،مأىم

مأنمععظؿمعرتؽؾكماىرائؿمعـماألحداثمعـماألغوثماظؾقائكمتزوجًمصكمدـمعؾؽرهم.م

م

مصكمأدؿعراضمبقوغوتمجدولم)مممم(موذؽؾم)ممممم(مغلؿـؿٍمايؼوئؼماظؿوظقفم:و
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%مم97َ6تػققماظعزابمعـماألحداثمصكمغشورفؿماألجراعكمصكماحملوصظفمصكمأرتؽوبماىرائؿمبـلؾيم

عرتؽؾكماىرائؿمم%معـمعبؾيم0َ1%موصؽيماٌطؾؼقنمواألراعؾم)مأخرىم(م2َ3وتالػؿمصؽيماٌؿزوجنيمبـلؾيم

عـماألحداثموميؽـمتػلريمارتػوعمغلؾيمجرائؿماظعزابماظبمصغرمدـمػذهماظػؽفموصعقبيماظقصوءمبوظؿزاعوتم

اظزواجموعؿطؾؾوتفم،محقٌمؼؿطؾىمتؽؾػفمعوظقفمطؾريهم،مجبوغىمأنمػمالءماظعزابمعـمأدرمعػؽؽفموشريم

معرتابطفماجؿؿوسقو"م.

%مثؿمجرائؿماىـحمواٌكدراتمم90َ1ائؿماىـوؼوتمبـلؾيمدقطرماظعزابمصكمارتؽوبفؿمظؾفرائؿمسؾكمجر

م مم97َ7بـلى ماظعرضمم97َ6، مػؿؽ مجـوؼوت مارتؽوب ماألخرى ماظػؽوت مسؾك موتػقضقا ماظؿقاظب سؾك

%معـمجرائؿمجـحماظلرضوتمم97َ1واألشؿصوبمواظلرضفمبوألطراهم،موايرؼؼماظعؿدم،مبؾمودقطروامسؾكم

%معـمجـحمأخرىم،مم98َ3%معـمجـحماظضربم،مم95َ5%معـمجرائؿمػؿؽماظعرضم،مم100اهلوعفم،م

م%معـمجـوؼوتماٌكدراتم.م97َ9

معبقعوم ماألدؽـدرؼف مأحقوء مصك ماٌرتؽؾف ماىرائؿ ماألطربمعـ ماظـلؾف ماظعزابمايدثمسؾك دقطرتمصؽي

%مسؾكماظرتتقىمم22َ5،مم23َ21،مم23َ6وبؾغًمغلىمأرتؽوبفؿمظؾفرائؿمصكمأحقوءمودطموذرقمواٌـؿزهم

%م(موتالئؿمأحقوءماىؿركموشربمواظعفؿكمواظعوعرؼفموبرجماظعربمبـلىمم69َ2وصظفم)معـمعبؾيماحمل

م%مسؾكماظرتتقىم4َ1،مم6َ5،مم92،مم9،مم10َ8،مم12َ9

موسؾكم ماٌرتؽؾف ماىرائؿ معـ مأىمجرميف ماألحداثمصك ماظعزابمعـ مسؾك مواٌطؾؼقن ماٌؿزوجقن مؼؿػقق مل

مع معرتؽؾكماىرائؿ مسدد موبؾغ ماحملوصظف ماٌؿزوجنيمعلؿقىمأحقوء معـمم20ـ مععظؿفؿ ماىرميف عرتؽؾو

%موصكمجرائؿماٌكدراتمم2َ1جـقفممتـؾمم17األغوثموأرتػعًمغلؾيماٌؿزوجقنمصكمجرائؿماىـحمبعددم

%معـمعرتؽؾكمجرائؿماألحداثمصكمطؾمغقعمسؾكمم9َ1%م،موجـوؼفمواحدهممتـؾمم2َ1بعددمجرائؿممتـؾم

محدهم
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قمػبسمعـمجرائؿماىـحم،مصكمحنيمملمؼرتؽىماٌطؾؼقنمأرتؽىماٌؿزوجقنمسبقمجـوؼفمواحدهم،موسب

ماألغوثم معـ موععظؿفؿ ماحملوصظف مجرائؿ معبؾي معـ مصؼط موجـقؿون م، ماىـوؼوت مجرائؿ معـ مغقع اى

ماظؼوصراتماالئكمتزوجـمضلرموميؽـمأنمؼؽقنمػذاماظزواجماظؼلرىمواضعمهلـمصكمأرتؽوبماىرائؿم.

ماجملؿؿعمجبدمايدثمايوظفماظؿعؾقؿقفمأولمذبؿؿعمؼصودصفمايدثمخو رجمغطوقمأدرتفم،موصكمػذا

دؾطفمشريمدؾطيماألبموأصرادامأخرىمشريمأصرادمأدرتفمصكمذبؿؿعمؼضؿممنوذجمشريمربددهمعـماظؿالعقذم

مجدؼدهم موربف ماٌدردف متؽقن موػـو م، معؿـقسف مودؾقطقف مأجؿؿوسقف موعلؿقؼوت مبقؽوت مميـؾقن ااظذؼـ

ؿفموصشؾفمصقفومؼؽقنماؼذاغومبلسبراصفم)مسؾكمسؾدماظؼودرمظؾقدثمهلومابؾغماألثرمصكمدؾقطفموبـوءمذكصق

مم255،مصمم2005ضفقجكموأخرونم،م ماألظؿقوقمبوٌدارسمسوم موبؾغًمغلؾي سؾكمعلؿقىمم2006(.

%معـماألغوثم(مظؾؿقؼقؼمم90%معـماظذطقرم،مم92دـف(مبـلؾيم)م15م–م6%مظالرػولم)مم91اىؿفقرؼفم

%مم9(موبؾغًمغلؾيماظؿلربمم2008ىمظؾؿـؿقفمواألحصوءم،مبوٌدارسماظعوعفمواًوصفم)ماىفوزماٌرطز

مأرػولم ماظب مؼؿققظقن مأو ماألرػول مبعؿوظي ماٌلؿوه ماألجؿؿوسقف ماظظوػره معـ مؼؿققظقن مبقن ماٌؿلربق وػمالء

(موعـمدراديمجدولم)م(موذؽؾمم22،مصمم2012اظشقارعماوماٌعرضقنمظالسبرافم)سؾدماظعظقؿمأغبدم،م

مؼؿفـكمم.م

%معـمعبؾؿفؿم،موتالػومصؽفمم9َم52أالحداثمعرتؽؾكماىرائؿمصكماألدؽـدرؼفمبـلؾيمتصدرماألعققنمعـم

موؼؽؿىم مؼؼراء مم29َ8عـ مبـلؾي مواٌؿقدطف ماٌؿقدطف ماظشفوداتمدون %موصكماٌرطزمم15َ4%مثؿمعبؾي

ماظطالبماىوععققنمبـلؾيم %معـمعبؾيمعرتؽؾكماىرائؿمعـماألحداثمصكماحملوصظفمم1َ4األخريمجوء

مم2012سومم

ماٌرطزماألولمصكمطؾم تـقسًماىرائؿماظؿكمارتؽؾفوماألعققنموبؾغًمغقعمعـمجرائؿمايدثم،موتصدروا

م61َ7،مم52َ1،ممم36َ4اىرائؿماظؿكمأرتؽؾقػومعـمجرائؿمجـوؼًم،موجـحم،موحقوزةمزبدراتمبـلىم

مص ماٌرتؽؾفمصكماحملوصظفم،مبوأضوصفماظبمدقطرتفؿمسؾكماىرائؿ معـمجرائؿفؿ كمطؾم%مسؾكماظرتتقىم

أحقوءماحملوصظفموؼؽؿـمارتػوعمجرائؿمماالعققنماظبمصشؾفؿموتؽرارمردقبفؿموسدمماػؿؿوممادرػؿمبوظؿعؾقؿم
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بؾمانمععظؿماظدرادوتماطدتمانمشوظؾقيمعرتؽؾكماىرائؿمعـماالحداثمعـماالعقنيموععظؿمابوئفؿمعـم

مسؾوسمغقراظدؼـم،م مم163،مصمم2003االعقنيم)مربؿد ماظذؼـمؼػؿؼدونماظؼدره م، مسؾكم( سؾكماظؼدره

متقجقفمابـوؤػؿمتعؾقؿقًوم.

مصكمارتؽوبم مؼؼرأ معـ ماالعقنيموانماشبػضًمغلؾيمم12دوػؿًمصؽي مصؽي مجرميؿنيمسـ مبزؼودة جرميي

%م(معـمعبؾيمعرتؽؾكماىرائؿمعـماالحداثموارتػعًمغلؾيمارتؽوبفؿمظؾفرائؿمم29َ8متـقؾفؿمظؾفرائؿم)م

وميؽـمتػلريمارتػوعمػذهماظػؽيمصكمارتؽوبماىرائؿمم%معـمعبؾؿفؿم7َ2،مم27َ3صكمحقلمذرقمواٌـؿزهم

اظبمضؾيمهصقؾفؿماظعؾؿكموععظؿفؿمعـمأدرمصؼريهمؼصعىمايوقمعبقعمابـوئفؿمبوظؿعؾقؿمبلؾىمعؿطؾؾوتم

(م.66اٌدارسم)مؼلرىماىقػرىم،ممممممم،مصم

موارتػوعمععدالتماظردقبمو دقءمسالضؿفؿمجبوغىمتلربفؿمعـماٌدرديمالرتػوعمطـوصيماظػصقلماظدرادقي

ممبعؾؿقفؿ.

جوءتمصؽيمغبؾيماظشفوداتماٌؿقدطيمودونماٌؿقدطيمصكماٌرطزماظـوظٌمصكمارتؽوبمسبقمثالثمجـوؼوتم

،م....م%معـمعبؾيمتؾؽماىرائؿمبوحملوصظفم16،م27َ2جـوؼيمزبدراتمبـلىمم16جـقفم،مم125،م

وضدمماذرتطقامصكمارتؽوبم%معـمعبؾيمجرائؿماالحداثمبوحملوصظفم،م15َ9جرميفممتـؾمم141وبوعبوظبم

مػؿؽم مجـح ماىـحمسدا مارتؽوبمطؾمجرائؿ موصك موجـوؼوتماخرىم، مبوالطراه مواظلرضي جـوؼوتماظؼؿؾ

اظعرضم،موصكمارتؽوبمجـوؼوتماٌكدرات.

م12ارتؽىماظطؾؾيماىوععققنمأومعـمػؿمصكماٌرحؾيماىوععقيموملمؼـؿفقامعـمدرادؿفؿماىوععقفمسددم

م) معقزسقنمطوظؿو1َ2جرميف مجـحم)م9ظبم:م( م،م1َ2جرائؿ معـمعرتؽؾكم1َ4جرائؿمزبدراتم)م%3( )%

جرائؿماالحداثمصكماحملوصظيموملمؼرتؽؾقامجـوؼيمواحدهم،موععظؿمجرائؿفؿمعـماىـحممتـؾًمصكمجـحم

اظلرضوتمواظؼؿؾمواالصوبيماًطلم،مواالتالفمواظؿؾدؼدم،موجـحماخرىم.

ماحملوص ماحقوء معلؿقى مسؾك ماظؿقزؼعقف ماظصقرة مسـ مجرائأعو مٌرتؽؾك مايوظيمظف مبلؾى ماالحداث ؿ

م:اظؿعؾقؿقي
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محكماٌـؿزهم: -1

مبويكم ماالعقنيمعـمعرتؽؾكماىرائؿ مؼعودلمم89بؾغمسدد معو معرتؽؾكماىرائؿم43َ4أعقًو %معـفؿ

عـمعرتؽؾكماىرائؿمبوحملوصظفمواحؿؾقاماٌرطزماظـوغكمسؾكمعلؿقىماحقوءماحملوصظفمم10َ6بويكموم

االعققنمصكمارتؽوبمجـوؼؿونموػبسمجرائؿمعـماىـحموجوءوامصكماٌرطزماالولمصكمارتؽوبموذوركم

%(موتؾكمصؽيماالعققنمصؽيمعـمؼؼرأمأومؼؽؿىمصكماٌرطزم10َ6جـوؼيماٌكدراتمععمحكماىؿركم)

%معـماحملوصظفم،موذورطقامصكم7َ2%مظؾقكم،مم31َ2اظـوغكمبويكمصكمارتؽوبماىرائؿمبـلؾيم

م)ارتؽوبمجـوؼيم م،م)33َ3واحده معـمجرائؿماىـحم،م)%31َ9( ماٌكدراتم%25( معـمجرائؿ )%

بوظـلؾيمظؾقكم،مم25َ4بويكموملمتؿعدمجرائؿمصؽيمغبؾيماظشفوداتماٌؿقدطيمواىوععقنيمغلؾيم

مجرائؿم5َ8 مععظؿ مصك مذورطقا ماىـوؼوتموان مجرائؿ ماظػؽؿون مترتؽىمػوتون مومل ماحملوصظف معـ %

ماىـحمواٌكدراتم.

محكمذرقم -2

%مبوظـلؾيمظؾقكمواحملوصظيمسؾكماظؿقاظبمواحؿؾقام11َ1%م،م47َ1حقًوممبوؼعودلم99ضؿمضلؿمذرقم

%معـمم50%م،م47َ1%م،م33َ3اٌرتؾيماالوظبمصكمارتؽوبماىرائؿمبوحملوصظيموارتؽىماالعققنمسبقم

%مبوظـلؾيم31َ2جرائؿماىـوؼوتمواىـحمواٌكدراتمبويكم،موتالػؿمصؽيمعـمؼؼرأموؼؽؿىمبـلؾيم

مظ م، مواىـحم5َ3ؾقك ماىـوؼوت مجرائؿ مصك موذورك ماىرائؿ معرتؽؾك معـ مظؾؿقوصظي مبوظـلؾي %

%مبوظـلؾيمٌرتؽؾكماىرائؿمصكمايكموبؾغًم31َ2%م،م30َ9%م،م33َ3واٌكدراتم،ممبوؼعودلم

%مسؾكماظرتتقىم،موجوءتمصؽيمغبؾيماظشفوداتم5َ3%م،م7َ5غلؾؿفؿمصكماحملوصظيممممم%م،م

%م20َ4%معـمجرائؿماىـوؼوتم،م33َ3ـوظٌمعـمعرتؽؾكماىرائؿممبومؼعودلماٌؿقدطفمصكماٌرطزماظ

%م0َ5%م،م1َ9%معـمجرائؿماىـحمواٌكدراتم،موملمتعدمغلؾيمارتؽوبماىرائؿمظؾفوععقنيم20،م

مبوظـلؾيمٌرتؽؾقفومبويكمواحملوصظيمسؾكماظؿقاظبم.

محققومودطمواىؿرك -3

مبوحملوصظي معرتؽؾكماىرائؿ مضوئؿي ماالعققن مؼؽؿىممتصدر مأو مؼؼرأ معـ مصكماظرتتقىمصؽي موتالػؿ ،

معـماظربعموبؾغًم ماطـر مظؾققنيم،م29َ2%م،م32َ5بـلىمارتؽوبمظؾفرائؿ %م،م4َ2%مبوظـلؾي

ماىـوؼوتم،مواىـحم،م3َ1 مجرائؿ مصكمارتؽوبمبعضماغقاع معشورطؿي مرشؿ مظؾؿقوصظي مبوظـلؾي %
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اٌمػالتماٌؿقدطيمبؽالمايقنيمواٌكدراتم،مصكمحنيمملمتؿفووزمغلؾيمعرتؽؾكماىرائؿمعـمعبؾيم

مغلؾيم7َ3%م،م8َ7 مبوحملوصظيم،م1َ9%مسؾكماظرتتقىموذؽالمععًو معرتؽؾكماىرائؿ %معـمعبؾي

موخالمايققونمعـمارتؽوبمجرائؿماالحداثمبوظـلؾيمظؾطؾؾيماىوععقنيم.

م

محققومشربمواظعفؿكم -4

مظؾفرائؿمعـماالعقنيماوعوؼعودلمثؾـكمم53،م57ضؿمايقنيمسددم عرتؽؾكماىرائؿمبويقنيمعرتؽؾًو

م64َ1 م66َ3%م، مععًو مغلؾؿفو متؿفووز مومل م، مصؽيم%12َ4 معـ مبوحملوصظي معرتؽؾكماىرائؿ معـ %

االعقنيم،موارتؽىمغبؾيماٌمػالتماٌؿقدطفمجـوؼيمواحدهمصكمحكماظعفؿكم،موسبقمثالثمجرائؿم

م ماظعفؿكمبـلي مصكمحك مجـح مصكمحكمشربم،موػبسمجرائؿ ماىـحم41جـح عرتؽىمىرائؿ

%معـمعبؾيماحملوصظيم،م3َ2%مظؾؿقوصظفم(موارتؽىمجرائؿماٌكدراتمعـفؿمعوؼشؽؾم1َ7بويقنيم)

موملمؼرتؽىمبويقنيمأىمغقعمعـماىرائؿم

ماظرتطقىماظـقسكمٌرتؽؾكمجرائؿماالحداث

اثؾؿًماظعدؼدمعـماظدرادوتمانماظرتطقىماظـقسكمٌرتؽؾكمجرائؿماالحداثمصكمعصؾقيماظذطقرم،م

م2000%مظالغوثمسومم30%مظؾذطقرم،م70عوٌقفمهلمالءمعـمعرتؽؾكماىرائؿمبغًمحقٌمانماظـلؾيماظ

%مصكمبعضم69وتؼرتبمػذهماظـلؾيمبقضقحمصكماظعدؼدمعـمدولماظعوملمحقٌممتـؾمغلؾيماظذطقرم

مواظربازؼؾمظؿؿـؾم موترتػعمصكماظقالؼوتماٌؿقده مسؾكمم69،مم71اظدولماالصرؼؼقف %مصكمطؾمعـفو

(موتؿشوبفمتؾؽماظـلؾيمععمعـقؾؿفومصكماظقرـمم81،مصمم80،مصمم2000اظؿقاظبم)ماظققغقلقػم،م

(مم9،مصمم2007%م)صمادماظصالحكم،مم30:م70اظعربكمحقٌمترتاوحمغلؾيماظذطقرماظبماالغوثم

مواالحداثم معـماالحداثم، ماٌرتؽؾي ماظرتطقىماظـقسكمصكمطؾماىرائؿ مظؿكؿؾػمبفو وتلتكمعصر

%مم25:مم75مطدمارتػوعماظـلؾيمظصوحلماظذطقرمسـماالغوثماٌعرضنيمظالسبرافم،موأرػولماظشقارعمظؿ

م(م.م130،مصمم2003عؿػقضيمبذظؽمسـماٌعدالتماظعوٌقيمواظعربقفم)مربؿدمغقرماظدؼـماظلؾعووىم،م

 م،مصكمربوصظيمم10َ4:مم89َ6أتًماظدراديمظؿمطدمارتػوعمغلؾيماظذطقرمسـماالغوثمبـلؾيمغقعم%

ماٌعدال مسـ مترتػع مبذظؽ موػك مدوظيماالدؽـدرؼف معصر مظؽقن مذظؽ مؼرجع موضد مواظعربقي تماظعوٌقي

مظؾؿـزلم،مجبوغىماظعوداتمواظؿؼوظقدم مترتكماظػؿوه ماًوصمصكمحلودقي مروبعفو مذاتمهلو ذرضقي
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اًوصيمبوٌصرؼنيمصكمايػوزمسؾكماظػؿقوتمدرءًامظؾعورم،موثؼوصيماظػؿؿوهماٌصرؼيماًوصيمخبطقرةم

)مم(متؿضحمايؼؽؼماالتقفم:مترطفومٌـزلماظعوئؾيموعـمضراءةماىدول

 م ماالحداثمسبق معؼوبؾمم92بؾغمسددماٌؼؾقضمسؾقفـمعـمعرتؽؾوتمجرائؿ مواعراه رجاًلمم796صؿوه

عرتؽؾومظؾفرائؿمم8َ7،موؼعـكمانمػـوكمصؿوهمواحدهمعرتؽؾيمىرائؿماالحداثمظؽؾمم8َ7:مم1بـلؾيم

واٌكدراتمبـلؾيماضؾممعـماظذطقرم،مواذرتطًماظػؿقوتمصكمارتؽوبمكمجرائؿماىـحمواىـوؼوت

عـماظرجول.

 معـمم90َ9%موبؾغًمغلؾيمارتؽوبماظذطقرم9َ1بؾغًمغلؾيمارتؽوبماظػؿقوتمصكمجرائؿماىـوؼوتم%

ماىـوؼوتم مجرائؿ ماظذطقرسؾك مودقطر مواحده مجرميي مصك مايدثوت ماظػؿقوت موذورطً عبؾؿفو

اىـحموارتػعًمم%معـمعبؾيمجرائؿم11َ1االخرىم،موارتػعًمغلؾؿفـمصكمجرائؿماىـحموبؾغًم

م،موودطم،موشربم،مواىؿركم،م غلؾؿفـمصكمارتؽوبمتؾؽماىرائؿمصكماحقوءمذرقم،مواٌـؿزه

%معـمعبؾيمجرائؿماىـحماٌرتؽؾفمعـماظػؿقوتمايدثم،موذورطًمػمالءماظػؿقوتم75َ9وارتؽنبم

م مسدد مارتؽوب مصك م)م4ايدث مزبدرات ماٌكدراتم4َ3جرائؿ مجرائؿ معرتؽؾك معبؾي معـ )%

%معـمعبؾؿفؿمسؾكم95َ7ظيم،موارتػعفمغلؾيماظذطقرمصكمارتؽوبمجرائؿماٌكدراتمبـققمبوحملوص

علؿقىماحملوصظفم.

 اخؿؾػًماظصقرةماظؿقزؼعقفمسؾكمعلؿقىماالحقوءمحؿكمتؿػققمسددمعرتؽؾكماىرائؿمعـماظذطقرمسؾكم

ؾكم:االغوثمصكمطؾماالحقوءموانماخؿؾػًماظـلؾيمسؾكماٌؿقدطماظعوممبوظزؼودهمواظـؼصونمطؿوؼ

أضلوممزادتمعشورطيماالغوثمصكمارتؽوبماىرائؿمسـماٌؿقدطماظعوممومتـؾًمصكماحقوءمذرقمواٌـؿزهم -مأ

وميؽـمتػلريمذظؽمبورتػوعمغلؾيمعشورطيماالغوثمظؾذطقرمصكمم10:مم1،مم11:م1وبؾغًمااظـلؾيم

ؿؿقزمارتؽوبماىرائؿمخوصيماىـحمواٌكدراتموطقنم،ايقنيمعـماالحقوءماظؼدميفمبوحملوصظيموت

بورتػوعماظؽـوصيماظلؽوغقيمبفوموطـرةماسدادماٌـورؼماظعشقائقيم.

اضلوممضؾًمعشورطيماالغوثمصكمارتؽوبماىرائؿمسـماٌؿقدطماظعومم:مومتـؾًمصكماحقوءماىؿركم،مم -مب

م8:مم1،مم8َ6:مم1واظعفؿكم،موودطم،موشربم،مواظعوعرؼفم،موبرجماظعربمبـلؾيمغقسقفمبؾغًم

سؾكماظرتتقىم.م6َ2:مم1،مم6َ2:مم1،مم6َ4:مم1،مم7َ8:مم1،م
م
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 ؿراجعذعربقة

عدحًمجوبرم،مجغراصقيماىرميفمعـوػففوموابعودػوموتطؾقؼوتفوم،ماىؿعقيماىغراصقيماٌصرؼيم،ماظؼوػرةم،ممربؿد (1
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 اٌفـفم:

ماألحداثمأسؿول معـؾمماالسؿولماظؿكمميوردفو ماٌوظبماظذىمالؼػكمبوحؿقوجوتفؿ مبعضماظعوئد مسؾقفؿ متدر ػوعشقف

تؾؿقعماالحذؼفموشلقؾماظلقورات،موممورديماظؿلقل،موعبعماظؼؿوعفمواٌكؾػوتموبقعماٌـودؼؾماظقرضقفمصكمودوئؾم

م(م.70،مص2005اظـؼؾماظعوعيم)دؾقىمرزضك،م

متلثريمسؾكماو مؼرتكماٌدردفمالذؽمأنماغؿشورماظؾطوظيمبنيمصؽيماألحداثمهلو وػفمظؾفرمييمألنمايدثمسـدعو

ظققاجفمايقوه،موؼػشؾمصكمايصقلمسؾكمسؿؾمجدؼدموتطقلمصرتةماغؿظوره،مخوصيموأغفمفمعرحؾيمسؿرؼفمعؾقؽيم

متػؽريهمصكمايصقلمسؾكماٌولم مبوظقلسمواظػشؾ،موؼؾدأ بوظطوضيموايققؼفممموؼمثرمسؾكمغػلقيمايدثموؼشعره

تؾدأمصؾؿفمبوالسبرافمصريتؽىماىرائؿمعـؾمجرائؿماظلرضوتموااظلرضيمبوإلطراه)ممبطرقمشريمعشروسف،موعـمػـو

م(م،موعـمضراءةمجدولم)مممم(موذؽؾم)ممم(مؼؿضحم:214،مص2005سؾكمسؾداظؼودرمضفقجك،م

%معـمعبؾؿفؿموارتؽؾقامعبقعمأغقاعم45َ2تصدرماظعورؾقنمعـماألحداثماىوسبنيمعرتؽؾكماىرائؿمبـلؾيم -

%عـمجرائؿماىـحمواٌكدراتمأىماضرتصقام41.4%،م45.2%معـمجرائؿماىـوؼوت،م63.6اىرائؿمبوحملوصظي

عوؼؼربمعـمغصػمجرائؿماألحداثمبوحملوصظيموػقمعمذرمأعـكمخطريمالغفمبوزدؼودمأسدادماظؾطوظيمواظعورؾنيم

متؽـرماىرائؿمالحؿقٍماىـوةمإظبماٌولمظؾقصوءمبوحؿقوجوتفؿم.

%مصكماٌرطزماألولم45حدثًومعؿفؿومبـلؾيمم400عرتؽؾكماىرائؿمسددمذؽؾماظعورؾقنمسـماظعؿؾمعـمايدثم -

وارتػعًمغلؾؿفؿمصكمارتؽوبماىرائؿمصكمأحقوءماٌـؿزه،موذرق،موودط،مواىؿرك،موبرجماظعربمبـلىم

م23.5 م23.3، م13.3، م11.4، محقكم10، مصك مظؾفرائؿ مارتؽوبفؿ مغلؾي مواشبػضً م، ماظرتتقى مسؾك %

%موميؽـمتػلريمذظؽمإظبماغؿشورماٌصوغعمصكمايقنيموتقاصرمصرصم2.7،م6.5اظعوعرؼيموبرجماظعربموبؾغًم

اظعؿؾم.

م


