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 السدتخمص
دالحنننالي تكسننغ أىسينننة إعنننجاد التقخةنننخ  ًا عمسينننًا لػضنننس األسننناس السصمنننػف لستابعنننة تش ينننح فننني كػننننو محننج  

والخصننط القػميننة متػسنصة وقرننيخة األجننل اليادفنة لتحقيننق أىننجا  التشسينة بذننكل عننام أو التشسيننة اإلسنتخاتيجيات 
، أو تمنظ التني تخكند عمنى الحالنة الدنكانية  2030السدتجامة مثنل اسنتخاتيجية التشسينة السدنتجامة : رؤةنة مرنخ 

والتنني تننع إعننجادىا مننغ قبننل السجمننذ القننػمي لمدننكان ،  2030القػميننة لمدننكان سننتخاتيجية بذننكل خننال مثننل اال
عمننى مدننتػػ السحافطننات وتسثننل مثننل ىننحه التقخةننخ األسنناس العمسنني لستابعننة تش يننح تمننظ االسننتخاتيجيات والخصننط 

 مرننادر أىننع مننغىننحا التقخةننخ كسننا يعننج  . وتقػةسيننا باالسننتشاد إلننى تحمننيالت عمسيننة ألحننجث البيانننات الستاحننة
 .مدتػػ السحافطات والتي يجب إعجادىا عمى لالستخاتيجيات الدكانية  ال شية والتػصيات السجخالت

 2017مرنخ  فنى الدنكانية الحالنة تصنػرات آخنخ عنغ تحمنيالً  يقنجمتنتتي أىنع أىنجا  ىنحا التقخةنخ أننو 
 والبيئينة واالجتساعينة االقترناديةو  الدياسنية الدناحة عمنى شنخأت التنى لمتػيينخات . ونطنخاً وتبايشاتينا السكانينة 

 بذكل دورؼ سشػؼ أو كل سشتيغ . التقخةخ مثل ىحا إعجاد إلى فيشاك حاجة ، الساضية القميمة الدشػات خالل

ووفننق تمننظ األىننج  ، فسننغ الستػقننس أن يتزننسغ التقخةننخ عمننى تػصننيات ونتننائ  ت يننج عننجد مننغ الجيننات 
،  وزارة الرنننحة والدننننكان،  صنننيط والستابعنننة واالصنننالح اإلدراؼوزارة التخالسعشينننة بالدياسنننات الدنننكانية ومشينننا 

دواوةنننغ عسنننػم السحافطنننات ، و  السجمنننذ القنننػمي لمدنننكان،  وزارة القنننػة العاممنننة واليجنننخة،  وزارة التشسينننة السحمينننة
 . السختم ة

متػسننط الكثافننة ارت ننس مننغ أىننع نتننائ  التقخةننخ ىننى تزنناع  عننجد الدننكان فنني أقننل مننغ  ال ننػن عامننا، 
الييكننل العسننخؼ لمدننكان مننا زال هيكننل  عامننًا ، 215ضننع  فنني حننػالي خننالل  37ية العامننة بننتكثخ مننغ الدننكان

 ارت اع السػاليج بسا يؤدؼ لدةادة معنجالت اإلعالنة والتكناليف االقترنادية عمنى األسنخةيتدع باتداع القاعجة نتيجة 
مننغ الدننكان ،  25%كثننخ مننغ إلننى أندننبة األميننة رننل تلمدننكان حيننث  انخ نناا السدننتػػ التعميسنني السرننخةة ،

ن الحننجيث عننغ القزننايا مسننا يعشنني أتدايننج معننجالت ال قننخ .  و ،  سذنناركة فنني الشذنناص االقترننادؼالتننجنى ندننبة 
   ما زالت ىي قزايا ال قخ والجيل. الحاكسة لمتشسية في مرخ ومشح ستيشيات القخن الساضي

إلنى أن ىشناك التقخةنخ  أضينخ، ت تحجينج أولػةنات العسنل الدنكاني عمنى مدنتػػ السحافطناوفي محاولنة ل
سوهااج وأسوضهو والوضوهب و شو  :  ، ىني محافطنات الرعيجشسال وجشػف محافطات في قاع التختيب في  ةست

يصننخح التقخةنخ مشيجيننة ججيننجة  ، وتشنناول التقخةننخ أولػةنات العسننل بتمننظ السحافطنات. كسننا سوهي  والسشيووا والجضوودة
، كسننا وضننس عننجد مننغ التػصننيات د القننائع عمننى الدننجالت اإلدارةننة لتش يننح التعننجاد الدننكاني وىنني مشيجيننة التعننجا

 . بيج  االست ادة مغ السػرد البذخؼ بذكل أكثخ ك اءة وفعالية

 ، الخرائز الدكانية.التبايشات السكانيةالدكان، الدكان والتشسية،  الكمسات الجالة:
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 مقجمة
 2017، حيننث تذننيخ نتننائ  تعننجاد الدننكان  الساضنني شننيج عننجد سننكان مرننخ زةننادة كبيننخة خننالل العقننج
 104إلننى وصننػل عننجد سننكان مرننخ إلننى حننػالي ،  والننحؼ قننام بننو الجينناز السخكنندؼ لمتعبئننة العامننة واإلحرنناء

، 2006ممينػن ندنسة فني تعنجاد  72، وبسقارننة ىنحا العنجد بنن  مميػن داخل مرخ 94مميػن ندسة بيشيع حػالي 
. وتذننيخ الحالنة الججليننة إلننى  سنشة 11مميننػن ندنسة فنني  20بنتكثخ مننغ   ننسأرتيتزنح أن عننجد سنكان مرننخ قنج 

أن ىننحه الدةننادة السصننخدة تعننػت مجيننػدات التشسيننة بذننتى صننػرىا ومننا لننحلظ مننغ آ ننار سننمبية عمننى نػعيننة الحينناة 
وغيخىنا مننغ مقػمنات الحينناة  وعمنى الخنجمات األساسننية بسنا فنني ذلنظ التعمنيع والرننحة واإلسنكان وامننجادات السيناه

 .خةسةالك

، غينننخ أن تمنننظ  ىشننناك عنننجد منننغ التقنننارةخ التننني تشاولنننت حالنننة الدنننكان فننني مرنننخ فننني ال تنننخة الساضنننية
الحنننالي ، لنننحا يقننجم التقخةنننخ  التقننارةخ ركننندت عمننى البعنننج القنننػمي ولننع تتشننناول البعننج السكننناني والت اوتنننات السكانيننة

فنني مرننخ وذلننظ تدنننييال  إلننى حالننة الدننكان فنني الػقننت الحنناليتحميننل لمػضننس الدننكاني فنني مرننخ لمػصننػل 
بوووالتخ ضد عموووى البعوووج ولخبصيننا بنننالتػيخات فننني السجنناالت الدياسنننية واالقترنننادية واالجتساعيننة والبيئينننة الحاد نننة 

 . الحؼ يتع تجاىمو في كثيخ مغ التقارةخ  السكان 

دًا عمسيننًا لػضننس األسنناس السصمننػف لستابعننة تش يننحالحننالي تكسننغ أىسيننة إعننجاد التقخةننخ و   فنني كػنننو محننج  
والخصننط القػميننة متػسنصة وقرننيخة األجننل اليادفنة لتحقيننق أىننجا  التشسينة بذننكل عننام أو التشسيننة اإلسنتخاتيجيات 

التني تخكند عمنى الحالنة الدنكانية تمنظ ، أو  20301السدتجامة مثل استخاتيجية التشسية السدتجامة : رؤةة مرنخ 
ادىا مننغ قبننل السجمننذ القننػمي لمدننكان ، والتنني تننع إعننج 2030القػميننة لمدننكان االسننتخاتيجية بذننكل خننال مثننل 

عمننى مدننتػػ السحافطننات وتسثننل مثننل ىننحه التقخةننخ األسنناس العمسنني لستابعننة تش يننح تمننظ االسننتخاتيجيات والخصننط 
 مرنادر منغ أىنع ىنحا التقخةننخ كسنا يعنج  . وتقػةسينا باالسنتشاد إلنى تحمنيالت عمسينة ألحننجث البياننات الستاحنة

 .مدتػػ السحافطات والتي يجب إعجادىا عمى تخاتيجيات الدكانية لالس ال شية والتػصيات السجخالت

 2017مرنخ  فنى الدنكانية الحالنة تصنػرات آخنخ عنغ تحمنيالً  يقنجموتنتتي أىنع أىنجا  ىنحا التقخةنخ أننو 
 والبيئينة واالجتساعينة واالقترنادية الدياسنية الدناحة عمنى شنخأت التنى لمتػيينخات . ونطنخاً وتبايشاتينا السكانينة 

 بذكل دورؼ سشػؼ أو كل سشتيغ . التقخةخ مثل ىحا إعجاد إلى فيشاك حاجة ، الساضية القميمة شػاتالد خالل

  ، فسننغ الستػقنس أن يتزننسغ التقخةننخ عمنى تػصننيات ونتنائ  ت يننج عنجد مننغ الجيننات اووفنق تمننظ األىنج
،  الرنننحة والدننننكانوزارة ،  وزارة التخصنننيط والستابعنننة واالصنننالح اإلدراؼالسعشينننة بالدياسنننات الدنننكانية ومشينننا 

دواوةنننغ عسنننػم السحافطنننات ، و  السجمنننذ القنننػمي لمدنننكان،  وزارة القنننػة العاممنننة واليجنننخة،  وزارة التشسينننة السحمينننة
 . السختم ة

                                                             
1

 .منها األولى النسخة فً غائبا كان والذي للسكان محور وإضافة تحدٌثها على اإلدراي واإلصالح والمتابعة التخطٌط وزارة تعمل 
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 .التقخيخمشهجية  .1
يعتسننج التقخةننخ عمننى السننشي  اإلسننتقخائي والسننشي  الػصنن ي التحميمنني مننغ خننالل اسننتعخاا الخرننائز 

وكنننحلظ تحمينننل العػامنننل السنننؤ خة والعالقنننات التبادلينننة بنننيغ تمنننظ الخرنننائز ،  الجيسػجخافينننة لمدنننكان بذنننكل عنننام
السننشي  االسنتجاللي مننغ خننالل فحننز يدنتخجم التقخةننخ كننحلظ  . بنالتخكيد عمننى التبايشننات اإلقميسينة بذننكل خننال

 البيانننات والسعمػمننات الستننػفخة ومحاولننة اسننتكساليا وتصبيننق بعننز األسنناليب اإلحرننائية لتتكيننج العالقننات بنننيغ
 . الخرائز الجيسػجخافية بيغ السحافطات السرخةة السختم ة وداخل كل محافطة عمى حجة

 .مرادر البيانات والسعمهمات .2
تننع االعتسنناد عمننى ، لننحا  2017نطننخا ألن اليننج  األساسنني لمتقخةننخ ىننػ تحميننل حالننة الدننكان فنني عننام 

وتننع االعتسنناد عمننى  أساسنني ،بذننكل  2017تعننجاد العننام لنسننكان والدننكان والسشذنن ت لعننام البيانننات الستاحننة لم
ىشنننا يجنننب التشػةنننو إلنننى أن الشتنننائ  الشيائينننة والسشذنننػرة منننغ قبنننل الجيننناز السخكننندؼ لمتعبئنننة العامنننة واإلحرننناء . 

  جننجاول تػزةننس القننػػ العاممننة بكننل وخرائرننيا االجتساعيننة واالقترننادية لننع تشذننخ حتننى تننارة  كتابننة التقخةننخ .
فنني سرنادر األخننخػ خاصنة فنني األجنداء التني تتشنناول تحمينل بيانننات تارةخينة عننجد منغ ال كسنا تنع االعتسنناد عمنى

 ال رل األول مغ التقخةخ .

 األسالضب اإلحرائية السدتخجمة. .3
يدننتخجم التقخةننخ عننجد مننغ األسنناليب اإلحرننائية الستبعننة فنني مثننل ىننحه التقننارةخ والستعننار  عمييننا بننيغ 

حنننج األسننناليب اإلحرنننائية والسدنننتخجمة بنننالتقخةخ نطنننخا السجتسنننس النننجيسػجخافي ، غينننخ أننننو وجنننب التشػةنننو إلنننى أ
تحجيننج أولػةننات العسننل الدننكاني عمننى مدننتػػ السحافطننات حيننث يدننتخجم التقخةننخ ألىسيتيننا فنني الػصننػل إلننى 

قننػم عمننى إنذنناء مرنن ػفة بيانيننة تسثننل " وةSum of Ranking Index" مجسننػع التختيننب"مقينناس أسننمػف "
السصمنػف تحجينج التبايشنات بنيغ السحافطنات عمنى  ػفة متػينخات الجراسنة وتسثل أعسجة السرنالسحافطات أسصخىا 
وباسننتخجام ىننحا االسننمػف تننع التػصننل إلننى سننتة محافطننات ذات األولػةننة فنني العسننل الدننكاني وفننق  . أساسننيا

مؤشننخ منا بنيغ مؤشننخات ديسػجخافينة واقترنادية واجتساعيننة  37وىني السؤشنخات السدنتخجمة والستناح ليننا بياننات 
 والجضودة سوهااج   أسوضهو   الوضوهب    شو  سوهي    السشيوا  وتمنظ السحافطنات ىني  (16ممحق رقع  )انطخ .

لتحجينج  الثالنثحدب التختيب ، لحا تنع تحمينل حالنة الدنكان فني تمنظ السحافطنات بذنكل أكثنخ عسقنًا فني ال رنل 
 أوجو القرػر ومجاالت العسل والتي يجب التخكيد عمييا في تمظ السحافطات .
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  لجراسةخظة ا .4
وضس هيكل ومغ  ع تع  1، مخاجعة األدبيات والجراسات الدابقةتسثمت خصة إعجاد التقخةخ في 

استخخاج الججاول ًا و مكتبيتيا مخاجعو  تجسيس السعمػمات ومعالجتيا، بالتػازؼ مس عسمية  ت ريمى لمتقخةخ
ص حة تزع  ستػن حػالي في  ةقس التقخةخو  ومغ  ع كتابة التقخةخ بذكمو الحالي . والتحميالت االحرائية

. وتزع السقجمة  فرػل باإلضافة إلى السمخز والسخاجس ومرادر السعمػمات والبيانات وخسدةالسقجمة 
الستكذا  وقائس السػضػع ومادتو والسشي  البحثي الحؼ اتبس التقخةخ وأىجا   أىسيةتسييجا يػشئ السػضػع و 

 التحميميو.

العػامل السؤ خة عمى الشسػ كسا يتشاول ،  الت الشسػحجع الدكان ومعجيتشاول ال رل األول 
الثالث وةتشاول ال رل االجتساعية واالقترادية لمدكان ، الخرائز فيتشاول ني أما ال رل الثا، الدكاني

، كسا  الدتة ذات األولػةة مكانياً الجسيػرةة ، وخاصة في السحافطات أولػةات العسل الدكاني في محافطات 
خابس تحميل الدايات الدكانية الستبعة في مرخ مغ خالل عخا بعس الػ ائق التشسػةة مثل يتشاول ال رل ال

، وكحلظ  2030-2015، االستخاتيجية القػمية لمدكان  2030استخاتيجية التشسية السدتجامة : رؤةة مرخ 
ح تعجاد بعس خصط التشسية وبخام  العسل الحكػمية ، وةتتي ال رل الخامذ ليصخح مشيجية حجيثة لتش ي

بسمخز يدتعخا أىع الشتائ  ، وةشتيي التقخةخ وىي مشيجية قائسة عمى الدجالت اإلدارةة ، الدكان 
 .والتػصيات

 

                                                             
1

 ،( مصر) للسكان حدةالمت األمم ، صندوق 2116 مصر فً السكانً الوضع تحلٌل" ،2116 ،( مصر) للسكان المتحدة األمم صندوق 

 (.المساواة عدم زمن فً اإلنجابٌة والحقوق اإلنجابٌة الصحة) منقسم عالم: العالم فً السكان حالة" ،2117
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 الورل األول
 والعهامل السؤثخة عميه حجم الدكانتظهر 

 مقجمة
، وكنان  عنجة عقنػد منغ الندمغبذكل مكثن  عمنى كافنة السدنتػةات مشنح  يةسذكمة الدكانبالبجأ االىتسام 

. حيننث تننختبط الدةننادة  عميينناالسصننخدة نتيجننة الننخبط بننيغ مذنناكل التشسيننة وتننت يخ الدةننادة الدننكانية حا االىتسننام ىنن
برننػرة مباشننخة عمننى الدةننادة الدننكانية ث تننؤ خ يننبح و يقنناً  رتباشنناً إالدننكانية بننالستػيخات االقترننادية واالجتساعيننة 

تال  فنني وجيننات الشطننخ فنني العالقننة بننيغ الدننكان . وىشنناك اخنن ولننة فنني مجنناالت التشسيننة السختم ننةالجيننػد السبح
 . والتشسية ال يتدس السجال ىشا لعخضيا

، ان ، التػزةس العسخؼ والشػعي ليعتسثل السعمػمات الخاصة بالدكان مغ حيث حجع الدككسا 
 تػزةعيع الجػخافي، وخرائريع االجتساعية واالقترادية ، واألوضاع السعيذية والتػزةس السكاني والسػارد

، القخارات والدياسات والتخصيط لياالصبيعية لمجولة مػارد في غاية األىسية ألغخاا صشاعة واتخاذ وتش يح 
 وبشاء استخاتيجيات التشسية بػجو عام واالستخاتيجيات الدكانية عمى وجو الخرػل. 

ام بجايننة مننغ عننلمشسننػ الدننكاني فنني مرننخ لتصننػر حجننع الدننكان ومعننجالت يقننجم ىننحا ال رننل قننخاءة لننحا 
، وكننحلظ يدننتعخا  2017م حتنى أحننجث بيانننات متاحنة مننغ خننالل تعنجاد الدننكان واإلسننكان والسشذن ت 1800

يتشنننناول بالجراسننننة والتحميننننل العػامننننل كسننننا  .الت اوتنننات اإلقميسيننننة )بننننيغ السحافطننننات( وفننننق آخننننخ تعننننجاد لمدننننكان 
ات العسنل الدنكاني لستخنحؼ القنخار الجيسػجخافية السؤ خة عمى الشسنػ الدنكاني لسنا لينا منغ أىسينة فني تحجينج أولػةن

فنني مجنناالت العسننل الدننكانية . وكسننا ىننػ معمننػم بننيغ مجتسننس الننجيسػجخافييغ أن مننغ أىننع العػامننل السننؤ خة عمننى 
الشسننػ الدننكاني بذننكل مباشننخ تننتتي معننجالت السػاليننج ومعننجالت الػفيننات ومننغ  ننع التننت يخ عمننى معننجالت الدةننادة 

 . الصبيعية وكحلظ معجالت اليجخة

 .حجم الدكان خالل القخن التاسع عذختظهر  1-1
مميننػن  2,46م فنني زمننغ الحسمننة ال خندننية بحننػالي 1800ُقننجر عننجد سننكان القصننخ السرننخؼ فنني عننام 

 1850 ممينػن ندنسة ، وفننى 4,48وصنل إلننى  1846، وفنني عنام  1821فني عنام  2,54ندنسة ، وصنل إلننى 
 بمننع عننجد الدننكان 1882 عننجاد الدننكان عنناممميننػن ندننسة ، وفننى ت 4,5 بمننع عننجد الدننكان فنني تعننجاد إحرننائي

 ، كسنا يعنخا الذنكل رقنعممينػن ندنسة  9,73وصنل عنجد الدنكان إلنى  1897مميػن ندسة . وفني تعنجاد  6,8
(1-1). 
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،  الدنكان تت ناوت منغ فتنخة إلنى أخنخػ  ( يالحنع أن ندنبة التػينخ الدنشػؼ فني عنجد1رقنع )سمحق ومغ ال
% ، 3.06، حينث وصنل التػينخ الدنشػؼ إلنى  1846إلنى  1821حيث وصمت إلى أقراىا خنالل ال تنخة منغ 

 .%0.11، حيث كانت 1850إلى  1846غ كسا بمػت القيسة األدنى لمتػيخ الدشػؼ خالل ال تخة ما بي

 )ممضهن ندسة( ( تظهر عجد سكان مرخ خالل القخن التاسع عذخ1-1شكل )

 
 (1رقع ) ممحق :السرجر

 . و جايات الهاحج والعذخون  ون دكان خالل القخن العذخ حجم التظهر  1-2
ليرنل عنجد الدنكان الحنالي  الل القخن العذخةغ وبجايات القنخن الدخةعة لعجد الدكان خلى الدةادات تتػا

،  1927فني عنام  14,2،  نع إلنى  1917فني عنام  12,7والنى  1، 1907مميػن ندسة فني عنام  11,39إلى 
وصننل  1966، وفنني تعننجاد  18,9ان إلننى وصننل عننجد الدننك 1947، وفنني عننام  1937فنني عننام  15,9والننى 

 48,3، والننى  1976مميننػن ندننسة فنني عننام  36,6،  ننع ق نند إلننى  مميننػن ندننسة 29,9عننجد سننكان مرننخ إلننى 
وبمننع عننجد ىننحا ممينػن ندننسة.  61,5وصننل عننجد الدننكان إلننى  1996، وفنني عنام 1986ممينػن ندننسة فنني عننام 

جر عننجد الدننكان فنني عننام ُقننكسننا ،  2ندننسةمميننػن  72,6حننػالي  2006سننكان مرننخ حدننب نتننائ  تعننجاد عننام 
ممينػن ندنسة فني بجاينة  88. وتذنيخ األرقنام إلنى ارت ناع عنجد الدنكان إلنى 3 مميػن ندسة 83,7بحػالي  2013

 .5 مميػن ندسة 94.8نحػ  2017كسا بمع عجد الدكان وفق تعجاد  4، 2015عام 

                                                             
 األميخةننة السصبعنة ، (الثانيننة الدنشة) 1910 عننام السرنخؼ  لمقصننخ العنام الدننشػؼ  االحرناء ، االميخةننة حرناءاإل عسننػم إدارة ، السالينة نطنارة 1

 .1911 بسرخ
 .27-26 ل ، 2008 ديدسبخ اصجار ، الدشػؼ  االحرائي الكتاف ، واالحراء العامة لمتعبئة السخكدؼ  الجياز 2
 . (71-01111-2013) رقع مخجس ،2013  سبتسبخ اصجار ، الدشػؼ  االحرائي الكتاف ، واالحراء العامة لمتعبئة السخكدؼ  الجياز 3
 . (71-01112-2015، مخجس رقع ) 2015في ارقام، اصجار مارس  ، مرخ الجياز السخكدؼ لمتعبئة العامة واالحراء 4
 .أرقام في، مرخ الجياز السخكدؼ لمتعبئة العامة واالحراء 5

http://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5035 
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ارت نس منغ حنػالي ، حينث  خنالل خسدنػن عامناً وتطيخ تمظ الشتائ  أن عجد سنكان مرنخ قنج تزناع  
،  نننع تزنناع  منننخة أخنننخػ 1947ممينننػن ندنننسة فنني عنننام  19حننػالي  إلنننى 1907مميننػن ندنننسة فنني عنننام  9.7

وتزنناع  مننخة .  1976مميننػن ندننسة فنني عننام  37خننالل تدننعة وعذننخون عامننًا ، حيننث وصننل إلننى حننػالي 
 .2006مميػن ندسة في عام  72.6أخخػ خالل  ال ػن عامًا، حيث وصل إلى حػالي 

بعننننج أن كننننان يتسينننند التػيننننخ الشدننننبي بننننيغ التعننننجادات السختم ننننة أن  (1-2كسننننا يالحننننع مننننغ الجننننجول )
% ، بننجء 19% و 14.4، حيننث كانننت هيستننو بننيغ  1947إلننى  1907باالسننتقخار الشدننبي خننال ل ال تننخة مننغ 

خ نس ،  نع إن%37.4، حيث وصل فني ذروتنو إلنى  2017وحتى تعجاد  1960في التحبحف الذجيج مشح العام 
، وةدننننتسخ فنننني التحبننننحف صننننعػدا وننننندوال خننننالل ال تننننخات البيشيننننة % خننننالل العذننننخ سننننشػات التاليننننة 15.3إلننننى 

 لمتعجادات التالية .

 2017إلى  1907( التغضخ الشدب  لعجد سكان مرخ خالل الوتخة من 1-2شكل )

 
 (2رقع ) السمحقبيانات  :السرجر

( نالحنع ارت ناع متػسنط 1-3غ خنالل الذنكل رقنع )وبذكل عام ، ومغ خالل األرقام الدابق ذكخىا ومن
ألن  ندنسة فني الدنشة خنالل ال تنخة  351الدةادة الدشػةة في عجد الدكان خالل السائة سشة الساضية مغ حنػالي 

، 2015إلننى عننام  1966مميننػن ندننسة سننشػةا خننالل ال تننخة مننغ  1,2، إلننى أكثننخ مننغ 1966إلننى  1917مننغ 
كسنا يالحنع منغ البياننات أن عنجد الدنكان زاد  (.2006-2017عنجاديغ )مميػن ندسة بنيغ آخنخ ت 2إلى حػالي 

، وفنني حالننة بقنناء معننجالت الدةننادة عمننى ن ننذ الننػتيخة ، فسننغ  (2006-2017مننخة خننالل ال تننخة ) 1,3بحننػالي 
 .2020، أؼ بحمػل عام  2006بجء مغ عام  الستػقس أن يتزاع  عجد الدكان خالل أربعة عذخ عاماً 
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 2017إلى  1800عجد الدكان ف  مرخ خالل الوتخة من تظهر ( 1-3شكل )

 
(، "ت اعالت السياه والسشاخ واالندان في مرخ )إعادة التذكيل مغ أجل 2016معيج التخصيط القػمي، ) :السرجر

 .5( ، معيج التخصيط القػمي، ل 271إقتراد متػاصل(، سمدمة قزايا التخصيط والتشسية رقع )

 .ن السكان  لمدكاتهزيع ال 1-3
، إال أن سنننكانيا مخبنننس  عمنننى بنننالخغع منننغ اتدننناع السدننناحة الكمينننة لسرنننخ إلنننى نحنننػ ممينننػن كيمنننػ متنننخ

، باإلضافة إلى بعنس الػاحنات فني وسنط الرنحخاء.  يسثل أغمبو الػادػ والجلتا يتخكدون في شخةط ضيق ندبياً 
ينننا الكثافنننة الدنننكانية ب، وارت ننناع  %(7,7وقنننج تختنننب عمنننى ذلنننظ انخ ننناا السدننناحة الستىػلنننة بالدنننكان )حنننػالي 

وةعكنننذ ذلنننظ (، 2017عنننام  2ندنننسة/كع 95ترنننل متػسنننط الكثافنننة الدنننكانية العامنننة فننني مرنننخ إلنننى حنننػالي )
،  العذنػائيات وال قنخ والبصالنةضنػاىخ مثنل فنى تتسثنل ،  يحسمو مغ آ ار سنمبيةقج تػزةس غيخ متػازن لمدكان بسا 

 عية واالقترادية لمدكان.االجتساالسختبصة بتجنى الخرائز كالت وغيخىا مغ السذ

ومنغ البياننات  ،2017السختم نة وفنق تعنجاد لدكان عمى السحافطنات اتػزةس ( 1-4يعكذ الذكل رقع )
نجنج أن محافطنة القناىخة تدنتحػذ عمنى الشرنيب نالحع أن ىحا التػزةنس ىنػ تػزةنس غينخ متنػازن سنكانيًا ، حينث 

يسثننل عنجد الدننكان فني محافطننة جشنػف سننيشاء ، فنني حنيغ  % منغ إجسننالي الدنكان(10.1األكبنخ منغ الدننكان )
 .  % مغ إجسالي سكان الجسيػرةة0.1حػالي 
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 2017( التهزيع الشدب  لمدكان عمى السحافظات عاب 1-4شكل )

 

 .( 3)رقع السمحق : السرجر

 السدنناحة وذلنظ منغ خنناللتحيينج عشرنخ  ولسدةنج منغ التتكنج مننغ عنجم التنػازن الدننكاني مكانينًا البنج مننغ
حدنناف الكثافننة الدننكانية ، خاصننة الكثافننة الدننكانية الرننافية والتنني يدننتخجم فييننا السدنناحة الستىػلننة بالدننكان . 

( الكثافننة الدننكانية عمننى السدنناحة الستىػلننة بالسحافطننات السختم ننة 1-5( والذننكل رقننع )4رقننع ) السمحننقيعننخا 
بالسحافطنات تؤكنج نطخةنة التػزةنس غينخ الستنػازن لمدنكان ، حينث  ، ومشيسا نجج أن الكثافة الدكانية 2017عام 

ألن  ندننسة عمنى الكيمنػ متننخ السخبنس بسحافطنة القنناىخة  50تتنخاوح هيسنة الكثافنة الدننكانية الرنافية بنيغ أكثننخ منغ 
التػصنل لسجسػعنة يسكنغ السنحكػرةغ وباستخجم بيانات الجنجول والذنكل  فخد بسحافطة جشػف سيشاء . 6.1وبيغ 
 ق التالية:الحقائ

 2017عام  2ندسة / كع 1393.8مرخ  بمع متػسط الكثافة الدكانية الرافية في. 
  أؼ مننا يدةننج عننغ  ، 2كننع / ندننسة ألنن   50أكثننخ مننغ أعمننى كثافننة سننكانية بسحافطننة القاىنننخة بمػننت

آال  ضننع  أقنننل  8ضننع  الستػسننط العننام لمجسيػرةننة ، كسننا تسثننل مننا يدةننج عننغ  36أكثننخ مننغ 
ضنننع  الكثافنننة الدنننكانية  88لمدنننكان )محافطنننة جشنننػف سنننيشاء( ، وأكثنننخ منننغ السحافطنننات كثافنننة 

 .السحافطات الحزخةة كثافة لمدكان(الرافية بسحافطة بػرسعيج )أقل 
  يميينننا كنننل منننغ محافطنننات  (2كنننع / ندنننسة 7276.3محافطنننة الجننننيدة )ينننتتي فننني السختبنننة الثانينننة ،

 .حسخ  ع محافطة الدػةذاألقرخ والقميػبية والبحخ األ

وجنننػد عنننبء وضنننػط قنننج يرننناحبو وعسمينننًا أن ارت ننناع الكثافنننة الدنننكانية  منننغ السؤكنننج والسثبنننت عمسيننناً و 
،  ، كيخبناءالذنخف سكاني عمى التجسعات القائسة في عجد مغ السجاالت مشيا : اختشات البشينة األساسنية )ميناه 

ة( ، باإلضننافة وصننخ  صننحي( ، كسننا يننؤدؼ إلننى الزننػط عمننى الخننجمات االجتساعيننة )مخافننق تعميسيننة وصننحي
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، ، وغيخىننا مننغ السذننكالتإلنى مذنناكل تتعمننق بتمننػث البيئنة ، زحنن  السبنناني عمننى األراضنني الدراعينة السحننجودة 
 .  لزسان تش يح البخام  التشسػةة السختم ة بذكل أكثخ فعاليةاألمخ الحؼ يدتػجب تجخل السخصط ومتخحؼ 

 2017افظات ( الكثافة الدكانية بالسداحة السأاهلة حدب السح1-5شكل )

 
 .( 4ممحق ): السرجر

 .الشسه الدكان العهامل السؤثخة عمى  1-4
بالجراسنة والتحمينل العػامنل الجيسػجخافينة والسنؤ خة عمنى الشسنػ الدنكاني لسنا الجدء مغ التقخةخ يتشاول ىحا 

. وكسنا السختم نة مجناالت العسنل الدنكانية  ليا مغ أىسية في تحجيج أولػةات العسل الدنكاني لستخنحؼ القنخار فني
ىنننػ معمنننػم بنننيغ مجتسنننس النننجيسػجخافييغ أن منننغ أىنننع العػامنننل السنننؤ خة عمنننى الشسنننػ الدنننكاني بذنننكل مباشنننخ تنننتتي 
معننجالت السػاليننج ومعننجالت الػفيننات ومننغ  ننع التننت يخ عمننى معننجالت الدةننادة الصبيعيننة وكننحلظ معننجالت اليجننخة ، 

، سنيتع تحمينل بياننات اليجنخة منا بنيغ عنامي 2017و 2006عشينا منا بنيغ عنامي  نناتوالتي نطخا لعجم تنػفخ بيا
 والستػفخ عشيا بيانات . 2006و 1996

 .السهالضج 1-4-1
التبايغ في معجل السػاليج بنيغ السحافطنات السرنخةة السختم نة، ومشنو يتزنح  (1-6يػضح الذكل رقع )

مػلننػد حنني لكننل ألنن   27م لمجسيػرةننة )حننػالي أن أغمننب هننيع السؤشننخ بالسحافطننات تننجور حننػل الستػسننط العننا
ندسة(. ىحا في حيغ أم هيسة السؤشخ فني محافطنة مصنخوح تعتبنخ منغ القنيع الستصخفنة، كسنا أننو منغ الستػقنس أن 
تخت ننس هننيع السؤشننخ فنني محافطننات الػجننو القبمنني عننغ محافطننات الػجننو البحننخؼ وعننغ الستػسننط العننام لمجسيػرةننة 

مننا زالننت تننؤ خ عمننى معننجالت ومػرو ننات إجتساعيننة و قافيننة حاكسننة وتقاليننج لسننا لتمننظ السحافطننات مننغ عننادات 
 .  اإلنجاف
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 2017التباين فى معجل السهالضج )لكل ألف ندسة( عمى مدتهى السحافظات عاب  (1-6شكل )

 
 ( .5رقع )السمحق باستخجام بيانات  :السرجر

 الهفيات 1-4-2
 معجالت الهفيات العاب  1-4-2-1

عنننجالت لنننشسط مندنننبيا أن نسنننط معنننجالت الػفينننات ىنننػ الرنننػرة العكدنننية ( 1-7يػضنننح الذنننكل رقنننع )
، ، وىنحا أمنخ شبيعني ومتػقنس. لكنغ منا يثينخ االنتبناه ىنػ ارت ناع معنجالت الػفينات بالسحافطنات الحزنخةةالسػاليج

وعنننغ الستػسنننط العنننام والتننني منننغ الس تنننخا أو الجسيػرةنننة عنننغ بننناقي محافطنننات  خاصنننة القننناىخة واألسنننكشجرةة
تخكند الخعاينة الرنحية ومخافقينا فني تمنظ السحافطنات بالسقارننة لوفقنا فييا معنجالت الػفينات قس أن تشخ س الستػ 
 وقج يخجس الدبب في ذلظ إلى دقة نطام تدجيل بياننات الػفينات بالسحافطنات الحزنخةة.. افطات األخخػ بالسح

لجقيمينننننة، الػخبينننننة، مثنننننل دميننننناص، ا بعنننننس السحافطنننننات األخنننننخػ إلنننننى جاننننننب ارت ننننناع معنننننجالت الػفينننننات فننننني 
 اإلسساعيمية، أسيػص، وجشػف سيشاء.

  2017التباين فى معجل الهفيات )لكل ألف ندسة( عمى مدتهى السحافظات عاب  (1-7شكل )

 
 ( .6رقع ) ممحقباستخجام بيانات  :السرجر
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 طوال الخضعمعجالت وفيات األ 1-4-2-2
 تعمنننق بسؤشنننخ معنننجل وفينننات األش ننناليتبنننايغ الػضنننس فننني السحافطنننات السرنننخةة بذنننكل واضنننح فيسنننا ي

( أن هنيع السؤشنخ تتحبنحف مشخ زنة فني محافطنات مثنل الذنخهية ، 1-8، حيث كسا يػضح الذكل رقع )الخضس
ك ننخ الذنني  البحيننخة بالػجننو البحننخؼ ، وبسحافطننة أسننػان بالػجننو القبمنني ، وبسحافطننات البحننخ األحسننخ والننػادؼ 

، بشننني  السؤشنننخ فننني كننل منننغ القننناىخة ، االسننكشجرةة ، أسنننيػصالججيننج بسحافطنننات الحنننجود، فنني حنننيغ تخت نننس هننيع 
ارت نناع إلننى وجشننػف سننيشاء . وةسكننغ ت دننيخ ارت نناع هننيع ىننحا السؤشننخ بالسحافطننات الحزننخةة  وشننسال، سننػةف
وبذنكل عنام فنتن ت دنيخ ىنحا التبنايغ  السحافطنات.مقارننة ببناقي السحافطنات تمنظ بحاالت الػفينات تدجيل ندبة 

 عسقة .يحتاج إلى دراسات مت

التباين فى معجل وفيات األطوال الخضع )لكل ألف مهلهد ح ( عمى مدتهى السحافظات عاب  (1-8) شكل
2017  

 
 . (7رقع ) السمحقباستخجام بيانات  :السرجر

  دون سن الخامدةعجالت وفيات األطوال م 1-4-2-3
سنغ الخامدنة منس معنجالت يتسا ل التبايغ بنيغ السحافطنات السختم نة فني معنجالت وفينات األش نال دون 

( ، وىنحا أمنخ شبيعني حينث أن ىنحان السؤشنخات 1-9وفيات وفيات األش نال الخضنس، كسنا يتزنح منغ الذنكل )
 ػ تقجيع الخجمات الرحية السػجيو لألش ال.ػ يختبصان إلى حج كبيخ بسدت
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ى التباين فى معجل وفيات األطوال دون الخامدة )لكل ألف مهلهد ح ( عمى مدته  (1-9شكل )
  2017السحافظات عاب 

 
 ( .8رقع ) ممحقباستخجام بيانات  :السرجر

  الديادة الظبيعية 1-5
السػالينج والػفينات، معنجالت يتت خ الشسػ الدكاني بذكل أساسي بالدةادة الصبيعينة لمدنكان والستسثمنة فني 

ات السختم نة فني هنيع لنحا منغ الستػقنس أن يكنػن ىشناك ت ناوت بنيغ السحافطن. آخخ وىنػ اليجنخة إلى جانب عامل 
والنننحؼ يتزنننح مشنننو أن ( التبايشنننات بنننيغ السحافطنننات 1-10يعكنننذ الذنننكل رقنننع )معنننجالت الدةنننادة الصبيعينننة . 

سنيشاء عنغ الستػسنط العنام لمجسيػرةنة، كسنا فني جشنػف تخت نس فني محافطنات مصنخوح و معجالت الدةادة الصبيعينة 
ي السحافطنات الحزنخةة بذنكل أعسنق مشينا فني أغمب محافطات الػجو القبمي، في حنيغ تنشخ س تمنظ الدةنادة فن

 محافطات الػجو البحخؼ.

 2017سة عمى مدتهى السحافظات التباين فى معجل الديادة الظبيعية لكل ألف ند (1-10شكل )

 
 ( .9السمحق رقع )باستخجام بيانات  :السرجر
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 الهجخة 1-6
، 2006وتعنجاد  1996د خ منا بنيغ تعنجاصنافى اليجنخة فني مرن ةػضح( و 1-11بالشطخ إلي الذكل )

نجننج أن ىشنناك نسننط لمحننخاك الجػخافنني لمدننكان يننتتي فنني غالبيتننو مننغ مشنناشق شنناردة فنني كافننة محافطننات الػجننو 
 –السشػفينننة  –الجقيمينننة  –الػخبينننة  –القبمننني ، باسنننتثشاء محافطنننة األقرنننخ ، وبعنننس محافطنننات النننجلتا )دميننناص 

تعتبخ محافطات سنػىاج واسنيػص وبشني سنػةف والسشينا ك خ الذي ( ، إلى جانب محافطة الدػةذ ، و  –البحيخة 
بالػجنننو القبمننني ، كسنننا تعتبنننخ محافطنننات الجقيمينننة والبحينننخة والسشػفينننة  السرنننجرة لمدنننكانمنننغ أكثنننخ السحافطنننات 

بالػجننو البحننخؼ. وتتجننو تمننظ اليجننخة إلننى السحافطننات الجاذبننة  السرننجرة لمدننكانوالػخبيننة مننغ أكثننخ السحافطننات 
 –البحنننخ األحسنننخ  –بػرسنننعيج  –شنننسال وجشنننػف سنننيشاء  –مصنننخوح  –الجيننندة  –شجرةة االسنننك –وىننني )القننناىخة 
واالقرننننخ( وتعتبننننخ محافطننننات الجينننندة واالسننننكشجرةة  –الننننػادؼ الججيننننج  –الذننننخهية  –القميػبيننننة  –االسننننساعيمية 

افطنات والقميػبية والقاىخة منغ أكثنخ السحافطنات الجاذبنة لمدنكان . ومنغ السم نت لمشطنخ أيزنا أن اليجنخة منغ مح
الػجننو القبمنني تتدننع بارت نناع أعننجاد الننحكػر عننغ اإلننناث عمننى عكننذ اليجننخة مننغ محافطننات الػجننو البحننخؼ التنني 

 تتدع بارت اع أعجاد اإلناث عغ الحكػر .

محنجدة وتنػافخ فنخل العسنل وارت ناع مدنتػػ أو محافطنات تخكد الشسػ االقترادؼ في أقناليع قج يكػن و 
إلننى ارت نناع قننج يننؤدؼ ، مسننا جعننل تمننظ السشنناشق جاذبننة لمدننكان لسننؤ خ فنني بيننا ىننػ العامننل الحنناكع وا الخننجمات

 ذكخ سابقا .كسا  مدبػت غيخ بذكل الكثافة الدكانية 

 2006وتعجاد  1996صاف  الهجخة ف  مرخ ما  ضن تعجاد ( 1-11شكل )

 
 ( .10باستخجام بيانات السمحق رقع ) :السرجر
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 .ممخص
والعػامننل السننؤ خة عميننو ، حيننث بننجأ بسقجمننة  حجننع الدننكانتصننػر تشنناول ىننحا ال رننل بالجراسننة والتحميننل 

عغ أىسية السذنكمة الدنكانية عبنخ العرنػر السختم نة حينث جناء ىنحا االىتسنام نتيجنة النخبط بنيغ مذناكل التشسينة 
،  وتنت يخ الدةنادة الدنكانية السصننخدة عميينا والنخبط بننيغ الدةنادة الدنكانية وبننيغ الستػينخات االقترنادية واالجتساعيننة 

ألغنخاا صنشاعة واتخناذ وتش ينح القنخارات والدياسنات والتخصنيط الدنكانية السعمػمنات كسا تشاولت السقجمة أىسينة 
 ليا ، وبشاء استخاتيجيات التشسية بػجو عام واالستخاتيجيات الدكانية عمى وجو الخرػل . 

ينننة منننغ عنننام ىنننحا ال رنننل قنننخاءة لتصنننػر حجنننع الدنننكان ومعنننجالت لمشسنننػ الدنننكاني فننني مرنننخ بجا وةقنننجم
كسنا يتشناول ، وةخكد في عخضو عمى الت اوتات اإلقميسية وفنق آخنخ تعنجاد لمدنكان .  2017م حتى عام 1800

 بالجراسة والتحميل العػامل الجيسػجخافية السؤ خة عمى الشسػ الدكاني .

ممينػن ندنسة عنام  2,46حنػالي ومغ العخا ندتصيس القػل أن عجد سكان القصخ السرخؼ ارت نس منغ 
، كسنننا تطينننخ الشتنننائ  أن عنننجد سنننشػات تزننناع  الدنننكان  2017ممينننػن ندنننسة فننني عنننام  94.8إلنننى  1800

، وصمت إلى  ال نػن عامنًا . كسنا يتزنح أننو  1850إلى  1800انخ زت مغ خسدػن عامًا خالل ال تخة مغ 
ػالي عمننى بنننالخغع منننغ اتدننناع السدنناحة الكمينننة لسرنننخ ، إال أن ندنننبة السدننناحة الستىػلننة بالدنننكان ىننني فقنننط حننن

. كسننا  2017عننام  2ندننسة/كع 95والتنني وصننمت إلننى حننػالي العامننة % ، مسننا أدػ إلننى الكثافننة الدننكانية 7,7
تطيننخ الشتننائ  أن تػزةنننس الدننكان عمنننى السحافطننات السختم نننة ىننػ تػزةننس غينننخ متننػازن ، تدنننتحػذ فيننو محافطنننة 

اف الكثافنة الدنكانية الرنافية القاىخة عمى الشريب األكبنخ منغ إجسنالي سنكان الجسيػرةنة . كسنا يؤكنج ذلنظ حدن
 والتي تؤكج نطخةة التػزةس غيخ الستػازن لمدكان .

لسننا ليننا مننغ أىسيننة فنني تحجيننج أولػةننات العسننل  العػامننل السننؤ خة عمننى الشسننػ الدننكانيكسننا تشنناول ال رننل 
تبننننايغ بننننيغ الدننننكاني لستخننننحؼ القننننخار فنننني مجنننناالت العسننننل الدننننكانية السختم ننننة . وةطيننننخ التحميننننل أن ىشنننناك 

لسحافطات السختم ة في معنجل السػالينج ، حينث تخت نس هنيع السؤشنخ فني محافطنات الػجنو القبمني عنغ محافطنات ا
الػجننو البحننخؼ وعننغ الستػسننط العننام لمجسيػرةننة ، كسننا يتزننح أن نسننط معننجالت الػفيننات ىننػ الرننػرة العكدننية 

ينات بالسحافطنات الحزنخةة . كسنا ندبيا لشسط معجالت السػاليج ، لكنغ منا يثينخ االنتبناه ىنػ ارت ناع معنجالت الػف
 تطيخ البيانات أن ىشاك ت اوت شبيعي بيغ السحافطات السختم ة في هيع معجالت الدةادة الصبيعية . 

واسننتكساال ليننح التحميننل يننتتي ال رننل التننالي ليقننجم عخضننا ألىننع الخرننائز االجتساعيننة واالقترننادية 
 . 2017لمدكان لتكػةغ صػرة واضحة عغ حمة الدكان في عام 
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 الثان الورل 
 االجتساعية واالقترادية لمدكانالخرائص 

 مقجمة
يتشاول ىح ال رل مغ التقخةخ بالعخا والتحميل أىع الخرائز االجتساعية واالقترادية لمدكان في 

عمى السدتػػ الكمي مس التخكيد عمى التبايشات بيغ السحافطات السختم ة بيج  الػصػل إلى  2017عام 
،  خرائز لسا ليا مغ تت يخات عمى كافة القزايا الدكانية والتي يعاني مشيا السجتسس السرخؼ تقييع لتمظ ال

كسا يسكغ االست ادة مغ دراسة وتحميل التبايغ بيغ السحافطات في تحجيج أولػةات العسل في كل محافطة وفق 
ات وبخام  عسل ، لتجشب الكثيخ مغ السعػقات في تش يح سياس حتياجات الحقيقية بذكل ال مخكدؼ اال

 .ومذخوعات صسست بذكل مخكدؼ ال تشاسب الستصمبات الحقيقية بالسحافطات السختم ة 

 انلمدكالتهزيع الشهع   2-1
مغ قػة عسل يسكغ يسثل مؤشخ ندبة الشػع أىسية كبخػ لػاضعي الدياسات الدكانية لسا تسثمو السخأة 

ساعية الستخاتيجيات وخصط التشسية االقترادية مغ خالليا تحقيق الكثيخ مغ األىجا  االقترادية واالجت
واالجتساعية ، كسا تسثل ندبة الشػع قاعجة أساسية لتحجيج االحتياجات السدتقبمية مغ الخجمات والسقجمة 

وتبايشاتيا بيغ السحافطات السختم ة ، ومغ الذكل  2017ندبة الشػع عام  (2-1يػضح الذكل )لمشداء . 
رجل مقابل كل أمخأة ،  1.07عمى مدتػػ الجسيػرةة والتي تعشي وجػد  1.07ندبة الشػع ىي يالحع أن 

كسا يالحع أن تمظ الشدبة تختم  مغ محافطة إلى أخخػ حيث تخت س عغ الستػسط العام لمجسيػرةة في كل 
س في  ، في حيغ تشخمغ محافطات القاىخة ، الجيدة ، ال يػم ، البحخ األحسخ ، مصخوح ، وجشػف سيشاء 

األخخػ ، األمخ الحؼ يعشي ضخورة اختال  الخصط والبخام  الدكانية السػجية لكل  سحافطاتمعطع ال
 .محافطة 

 2017ندبة الشهع عمى مدتهى السحافظات ( : 2-1شكل )

 
 .( 11: بيانات السمحق رقع )السرجر
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 لمدكانالهيكل العسخي  2-2
نخ اا معجالت الػفاة إلى وجػد أدت الدةادة الدخةعة لمدكان نتيجة ارت اع معجالت الخرػبة وا

وزةادة عجد الدكان وندبتيع في ىحه ال ئة يسثل .  (2-2العسل )شكل سغ قاعجة عخةزة مغ الدكان دون 
قج تسثل تمظ .  إلى الخجمات حتى تربح مشتجة ، حيث أنيا فئة مدتيمكة تحتاج دائساً  عبئا عمى السجتسس

، فيي تدتيمظ جدءًا كبيخا مغ السػارد لتػفيخ ما يمدميا مغ  ندبياً ال ئة حساًل عمى االقتراد ومػارده السحجودة 
، وىي تكم ة كان مغ السسكغ االست ادة بيا في دفس  وخجمات التعميع والرحةوالسدكغ الستكل والسذخف 

، وىي فئة غيخ مشتجة  وبتضافة فئة كبار الدغ 1. عجمة التشسية مس السداىسة في تحقيق التشسية السدتجامة
 ، األمخ الحؼ يؤ خ عمى معجالت اإلعالة الكمية وتحتاج إلى مدةج مغ الخجمات ذات الصبيعة الخاصة أيزا

 . خاصة في آخخ  الث فئاتمخت عة ، حيث يتزح مغ الذكل أن ندبة كبار الدغ 

 2017( : الهيكل العسخي لمدكان 2-2شكل )

 
 .( 12: بيانات السمحق رقع )السرجر

 يةالتعميسالحالة  2-3

ومسا ال شظ فيو . البذخ الستثسار في وسيمة اركائد التشسية البذخةة وىػ أىع التعميع ىػ أحج تبخ يع
الحالة  ، حيث أنأن الحالة التعميسية لمدكان مغ العػامل التي تتت خ وتؤ خ في حالة التشسية بذكل مباشخ 

جػانب الرحية بذكل أكثخ وعي التعمسيسية لمدكان تؤ خ في الحالة الرحية مغ خالل  قافة التعامل مس ال
كسا تؤ خ الحالة التعميسية لمدكان عمى الشذاص االقترادؼ واإلنتاجية وما . مغ قبل الستعمسيغ مقارنة بػيخىع 

كسا يداىع التعميع والتعمع في تذكيل  ليسا مشتت يخ عمى األوضاع االقترادية لم خد و األسخة والسجتسس .
 .ا كثيخة خاصة القزايا البيئيةاتجاىات وسمػك األفخاد نحػ قزاي

                                                             
 التعميع والتجرةب والتتىيل لرشاعة السدتقبل.وعمى العكذ مغ ذلظ، تسثل تمظ ال ئة مدتقبل أؼ دولة إذا ُأحدغ استثسارىا بذكل جيج في  1
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تشقدع مؤشخات التعميع إلى نػعيغ مغ السؤشخات، مجسػعة تدنتخجم فني هيناس جنػدة التعمنيع منغ وجينة 
نطنخ مخخجننات مشطػمننة التعمنيع، ومجسػعننة أخننخػ تدننتخجم فني هينناس جننػدة العسميننات التعميسينة ذاتيننا. مننغ أىننع 

األمينة والنحؼ يؤشنخ إلنى عنجد منغ الجػاننب مشينا منجػ مؤشخات مخخجنات السشطػمنة التعميسينة ىنػ مؤشنخ ندنبة 
رعايننة الجولننة لمجػانننب التعميسيننة بذننكل شننامل مننغ حيننث تننػفيخ اإلمكانننات البذننخةة والساديننة الزننخورةة لمعسميننة 
التعميسية وكحلظ تػفيخ البيئنة السادينة والتذنخةعية السح ندة لمدنكان لالنزنسام لتمنظ السشطػمنة واالسنت ادة مشينا بسنا 

ىننجا  التشسيننة عمننى كافننة السدننتػةات. أيزننا يعتبننخ مؤشننخ األميننة مننغ مؤشننخات القننػة الجافعننة والزننػط يحقننق أ 
عمنى واضنعي الدياسنات التخناذ قنخار فني شنتن تخ نيس تمنظ الشدنبة لسنا لينا منغ آ نار سنمبية لنيذ عمنى األفننخاد 

 السجتسس ككل. األسخة و فقط ولكغ عمى 

ثيغ ية لمدكان كثيخ مغ األىسية عشج السعشييغ مغ الباحلحا تتخح ندبة األمية كسؤشخ لمحالة التعميس
 2017% في عام 25.8 األمية وصمت إلىوالس كخةغ في الذتن التشسػؼ ، وتذيخ األرقام إلى أن ندبة 
( إلى أن ىشاك ت اوت 2-3وةذيخ الذكل رقع )وىي ندبة ما زالت مخت عة مقارنة بالػضس في دول أخخػ .  

ة % في محافط12رةة في ندبة األمية ، حيث تتخاوح تمظ الشدبة ما بيغ واضح بيغ محافطات الجسيػ 
أغمب ندبة األمية في . كسا يػضح الذكل أن % في محافطة السشيا 37 إلي أكثخ مغالبحخ األحسخ 

تخت س عغ هيع السؤشخ في بعس تخت س عغ الستػسط العام لمجسيػرةة وكحلظ محافطات الػجو القبمي 
 .نقصة  12جة نقاص مئػةة ترل إلى أكثخ مغ بع سحافطات األخخػ ال

( ندبة الدكان مغ ذوؼ التعميع الستػسط ومغ ىع ضسغ 2-5( و)2-4وةػضح الذكميغ )
الحاصميغ عمى تعميع جامعى وأعمى ، وةتزح مغ الذكميغ أن ىشاك ت اوت بيغ السحافطات خاصة فيسا 

س في السحافطات الحزخةة وبعس ، حيث تخت يتعمق بشدبة الحاصميغ عمى تعميع جامعي أو أعمى 
 محافطات الحجود مقارنة بباقي محافطات الجسيػرةة .

  2017سشهات فأكثخ( عمى مدتهى السحافظات عاب  10( ندبة األمية )لمدكان 2-3شكل )

 
 .( 13: بيانات السمحق رقع )السرجر



2017 السكانية وتبايشاتيا مرخ في الدكان حالة تحميل  

18 
 

مدتهى السحافظات  سشهات فأكثخ( عمى 10تعميم متهسط  )لمدكان ندبة الحاصمضن عمى ( 2-4شكل )
  2017عاب 

 
 .( 13: بيانات السمحق رقع )السرجر

  2017عمى مدتهى السحافظات عاب  )%( أعمى أو جامع  تعميمندبة الحاصمضن عمى ( 2-5شكل )

 
 .( 13: بيانات السمحق رقع )السرجر

 الحالة االقترادية لمدكان 2-4
 التذغضل والسذار ة ف  الشذاو االقترادي 2-4-1

خ مؤشخات التذػيل والسذاركة في الشذاص االقترادؼ مغ السؤشخات الجالة عمى الحالة تعتب
 االقترادية السؤ خات مغ عجد وفق السحافطات بيغتختم  هيع السؤشخات و . االقترادية ألؼ مجتسس 

 اصالشذ في السذاركة ندبة في الت اوت بتن (2-7) و (2-6) رقع يغبالذكم البيانات تذيخ.  واالجتساعية
% 55.3 البحيخة محافطة في مذاركة ندبة أعمى تبمع حيث، يسثل تحجيا بيغ السحافطات ال  االقترادؼ

وكحلظ بالشدبة لسؤشخ التذػيل عمى الخغع وجػد بعس االستثشاءات في  ،% 39.7 قشا محافطة في وأدناىا
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والػادؼ  (53%)ح ومصخو ( 67%)محافطات الحجود حيث تخت س ندبة التذػيل في محافطات جشػف سيشاء 
( 31)%، كحلظ تشخ س تمظ الشدبة في محافطتي األقرخ  عغ الستػسط العام لمجسيػرةة (52%)الججيج 

، في حيغ أن باقي السحافطات تقس هيع السؤشخ حػل الستػسط العام لمجسيػرةة دون ( 32)%والدػةذ 
  ت اوت ممحػظ . 

ل التذغضل عمى مدتهى السحافظات عاب معجل السدااسة ف  الشذاو االقترادي ومعج( 2-6)شكل 
2017 

 
 .( 14: بيانات السمحق رقع )السرجر

 7102التذغضل ف  محافظات مرخ  معجل (2-7)شكل 

 
 .( 14: بيانات السمحق رقع )السرجر
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 .حالة الوقخ 2-4-2
مشاحي  تعتبخ حالة ال قخ مغ السؤشخات اليامة في العسل الدكاني لسا لو مغ آ ار سمبية عمى كافة

الحياة االجتساعية واالقترادية ، كسا ييتع واضعي الدياسات بالتعخ  عمى مػاشغ ال قخ مغ أجل تػجيو 
بخام  السكافحة نحػىا ، كحلظ تيتع كثيخ مغ مشطسات السجتسس السجني بتحجيج خخةصة ال قخ لتػجيو الجعع 

ل قخ السصمق ؤشخات ال قخ وىسا مؤشخ اء مغ التقخةخ مؤشخةغ مغ مد يتشاول ىحا الجالالزم لتمظ السشاشق . 
محافطات السصمق والسجقس في تخكد مذكمة ال قخ ( إلى 2-8الذكل رقع )يانات بتذيخ  ومؤشخ ال قخ السجقس .

( 66وتحتل محافطة أسيػص السختبة األولى مغ حيث ارت اع ندبة ال قخ السصمق )حػالي %،  الػجو القبمي
، بيشسا تتتي أقل ندبة لم قخاء (%6558) ا محافطة سػىاج، تمييصمق الس يقعػن تحت خط ال قخمغ سكانيا 

ومغ الججيخ بالحكخ أن ندبة ال قخ . ( عمى التػالي %657) و( %1156)في محافطتي اإلسكشجرةة وبػرسعيج 
( مقارنة بسحافطات أخخػ . األمخ الحؼ قج يعػد 1755السصمق في محافطة القاىخة تتتي مخت عة ندبيا )%

 د أغمب السشاشق العذػائية بالقاىخة .إلى تخك

 الوقخ ف  محافظات مرخ ندب (2-8)شكل 

 
 .( 15: بيانات السمحق رقع )السرجر

 ممخص.
يتشاول ىح ال رل مغ التقخةخ بالعخا والتحميل أىع الخرائز االجتساعية واالقترادية لمدكان في 

السحافطات السختم ة بيج  الػصػل إلى عمى السدتػػ الكمي مس التخكيد عمى التبايشات بيغ  2017عام 
 تقييع لتمظ الخرائز لسا ليا مغ تت يخات عمى كافة القزايا والدياسات الدكانية .

وةقجم ىحا ال رل عخا وتحميل لعجد مغ السؤشخات اليامة في مجال العسل الدكاني مثل التػزةس 
مدكان ومغ أىسيا ندبة األمية ، ندبة الشػعي والعسخؼ لمدكان ، كسا يتشاول مؤشخات الحالة التعميسية ل

الحاصميغ عمى تعميع متػسط ، وكحلظ ندبة الحاصميغ عمى تعميع جامعي وأعمى ، ومغ الخرائز 
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االقترادية لمدكان ، يتشاول ال رل عجد مغ السؤشخات تختبط بالتذػيل والسذاركة االقترادية ، إلى جانب 
 مؤشخات ال قخ السصمق وال قخ السجقس .

بيغ السحافطات السختم ة ، حيث تخت س عغ الستػسط العام غ البيانات أن ندبة الشػع تتبايغ يتزح م
رجل مقابل كل أمخأة( في كل مغ محافطات القاىخة ، الجيدة ، ال يػم ، البحخ األحسخ ،  1.07لمجسيػرةة )

ضخورة اختال   مصخوح ، وجشػف سيشاء، في حيغ تشخ س في معطع السحافطا تاألخخػ ، األمخ الحؼ يعشي
 الخصط والبخام  الدكانية السػجية لكل محافطة . 

كحلظ يتشاول ال رل تحميل الييكل العسخؼ لمدكان ، حيث يالحع أنو نتيجة الرت اع معجالت 
. وأوضح العسل سغ ىشاك قاعجة عخةزة مغ الدكان دون السػاليج وانخ اا معجالت الػفيات ما زال 

وندبتيع في ىحه ال ئة يسثل عبئا عمى السجتسس ، وبتضافة فئة كبار الدغ فتن  زةادة عجد الدكانالتحميل أن 
 ذلظ يؤ خ عمى معجالت اإلعالة الكمية .

ية ، يعخا ال رل نػعيغ مغ مؤشخات التعميع ، مؤشخات تدتخجم في هياس التعميسوبالشدبة لمحالة 
في هياس جػدة العسميات التعميسية  جػدة التعميع مغ وجية نطخ مخخجات مشطػمة التعميع، وأخخػ تدتخجم

ذاتيا . ومغ البيانات يتزح أن مذكمة األمية ما زالت قائسة بالسجتسس السرخؼ عمى الخغع مغ إنخ اا 
. كسا يالحع أن  2017% مغ السرخةيغ ضسغ فة األمييغ في عام 25أكثخ مغ  حجتيا ، حيث تبيغ أن 

% في محافطة البحخ 12الشدبة ، حيث تتخاوح ما بيغ  ىشاك ت اوت واضح بيغ محافطات الجسيػرةة في تمظ
% في محافطة السشيا ، كسا تخت س ندبة األمية في أغمب محافطات الػجو القبمي 37األحسخ إلي أكثخ مغ 

عغ الستػسط العام لمجسيػرةة . كحلظ يتزح أن ىشاك ت اوت واضح بيغ السحافطات السختم ة في كل مغ 
ع الستػسط ومغ ىع ضسغ الحاصميغ عمى تعميع جامعى وأعمى ، حيث تخت س في ندبة الدكان مغ ذوؼ التعمي

 السحافطات الحزخةة وبعس محافطات الحجود مقارنة بباقي محافطات الجسيػرةة .

 في ت اوتإلى أن ىشاك  البيانات تذيخ،  2017أما ما يتعمق بالحالة االقترادية لمدكان في عام 
بيغ السحافطات لكشو ال يسثل تحجيا حقيقيا ، وكحلظ بالشدبة لسؤشخ  ادؼاالقتر الشذاص في السذاركة ندبة

التذػيل ، عمى الخغع وجػد بعس االستثشاءات في محافطات الحجود حيث تخت س ندبة التذػيل في 
( عغ الستػسط العام لمجسيػرةة ، 52( والػادؼ الججيج )%53( ومصخوح )%67محافطات جشػف سيشاء )%

( . وفيسا يتعمق بسؤشخات ال قخ ، 32( والدػةذ )%31شدبة في محافطتي األقرخ )%كحلظ تشخ س تمظ ال
إلى تخكد مذكمة ال قخ السصمق والسجقس في محافطات الػجو القبمي ، وتحتل محافطة أسيػص تػضح البيانات 

بيشسا  %(،6558( ، تمييا محافطة سػىاج )66السختبة األولى مغ حيث ارت اع ندبة ال قخ السصمق )حػالي %
 %( عمى التػالي .657%( و )1156تتتي أقل ندبة لم قخاء في محافطتي اإلسكشجرةة وبػرسعيج )
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وبعج استعخاا حجع وتصػر الدكان في ال رل األول وأىع الخرائز االجتساعية واالقترادية 
ة السػارد لمدكان بال رل الثاني ، بالتخكيد عمى الت اوتات بيغ السحافطات السختم ة ، ونطخا لسحجودي

فسغ الزخورؼ التعخ  عمى وتحجيج أولػةات العسل الدكاني مكانيا ، بسعشي تحجيج السحافطات  1،السدتػمة 
ذات األولػةة ، والتي تع تشاول األسمػف الحؼ تست بو في مقجمة التقخةخ ، حيث باستخجام أسػلب مجسػع 

سهااج   لى في العسل الدكاني وىي التختيب ، تع التػصل إلى أن ىشاك ستة محافطات ذات أولػةة أو 
إلى جانب معخفة أولػةات مجاالت العسل الدكاني  ىحاوالجضدة    أسضهو   الوضهب    ش  سهي    السشيا  

 يقجم ال رل الثالث محاولة ل يع وتحجيج تمظ األولػةات .والتي بتمظ السحافطات ، 

                                                             
1

قد تحظى كافة محافظات الجمهورٌة بقدر كبٌر من الموارد المتعددة والتً بدال من تعظٌم االستفادة منها لم ٌتم استغاللها على النحو  

 األمثل .
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 الثالثالورل 
 حافظاتبالسأولهيات العسل الدكان  

 مقجمة
، أن تجسس عمى  ال ية  ، والقػػ العاممة بر ة خاصة تكاد بحػث ودراسات الدكان بر ة عامة

، والتي تتسثل في: الشسػ الدخةس لحجع الدكان  األوضاع الدكانية في مرخ مشح أكثخ مغ نر  قخن 
. وال  ان، واختالل التػزةس الجػخافي لمدك الكبيخ، وتجني الخرائز الدكانية واالجتساعية واالقترادية

، بل إن ىشاك ت اوتات جػخافية عمى مدتػػ األقاليع والسحافطات،  يقترخ األمخ عمى السدتػػ الكمي فحدب
. وتكاد تجسس تمظ الجراسات والبحػث أيزا  ميسا كانت تػيخات الحجود اإلدارةة التي تجخؼ بيغ تعجاد وآخخ

تعاني مغ ىحه  -أحج مكػنات القاىخة الكبخػ بسا فييا الجيدة التي تسثل  -عمى أن محافطات الرعيج كميا 
، وذلظ بالخغع مغ الشتائ  والتػصيات الػاضحة والرخةحة التي  الثال ية برػرة مدمشة وبذكل أكثخ حجة

. وةبجو أن مدتػةات الشجاح في تش يح  كانت تشادؼ بتػجيو االىتسام ألقاليع ومحافطات الرعيج مشح عقػد
والشتائ   -سػاء كانت اقترادية أم بذخةة أم مدتجامة  -ومذخوعات التشسية استخاتيجيات وسياسات وبخام  

، بحيث استسخت كل محافطات  ، كانت أقل ما يسكغ في جانب التػزةس الجػخافي واإلقميسي الستختبة عمييا
 . الرعيج في الجرك األس ل في معطع السؤشخات

تحجيج أولػةات العسل الدكاني عمى مدتػػ وىػ  -تحقيقا ألحج أىجا  ىحا التقخةخ و  ظوبشاء عمى ذل
الجيسػجخافية مغ السؤشخات ( والحؼ يزع عجد 17السؤشخات الػاردة بالسحمق رقع )تع استخجام  -السحافطات 

بيانات ساد عمى توفق الستاح ، كسا تع االع 2017عام بيانات واالجتساعية واالقترادية ، مس االعتساد عمى 
ق رقع ح( مؤشخا )انطخ مم37حداف عجد )وتع .  2017لعام تػفخ البيانات في حالة عجم شػات سابقة س

، مس مخاعاة أن ىحه السؤشخات تذسل كل م اهيع التشسية التي عجة جػانب اجتساعية واقترادية تػصي ( 16
، حتى مؤشخات  سادت في العقػد األخيخة بجاية مغ التشسية االقترادية واالجتساعية والبذخةة والسدتجامة

، معجل الدةادة  ، معجل السػاليج األميةندبة ،  : معجل الشسػ الدكاني . ومغ أىع ىحه السؤشخاتل قخا
، وجػد دورة مياه  ، ندبة ال قخ ، معجل التدخف مغ التعميع اإلعجادؼ الصبيعية، معجل وفيات األميات

 .  استخجام اإلنتخنتو ،  ، االترال بذبكة الكيخباء مدتقمة

شبقا لسدتػةات في كل مؤشخ جسػع تختيبيا وفق متختيب السحافطات  عغية العسمتمظ أس خت 
تختيب السحافطات حدب أولػةة العسل الدكاني في السخحمة إلى عسمية تمظ الأدت  .السدتخجمة السؤشخات 

، مس اتجاىيا مغ  محافطات في قاع التختيب في الرعيج ةست، وأضيخت الشتائ  إلى أن ىشاك القادمة 
، وتػصي إقميسيغ متجاورةغ ىسا  ، وىي متجاورة ومترمة بجون استثشاء لى الذسال بر ة عامةالجشػف إ
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.  سهااج وأسضهو والوضهب و ش  سهي  والسشيا والجضدة : ، وىي محافطات الرعيج وجشػفشسال الرعيج 
تم ة مس ، حيث تتجىػر األوضاع السخ وىحا وضس يؤكج نطخةات السخكد واألشخا  في السجاالت السختم ة

. وةسكغ ببداشة أن نصمق عمييا تعبيخات "الكتمة الحخجة" أو "السحافطات  االبتعاد عغ السخكد )العاصسة(
 .  الحخجة" أو األقاليع الحخجة" أو "األولى بالخعاية"

 مهقع السحافظات الدت ذات األولهية ف  العسل الدكان  ( 3-1شكل )

 

شاء ال يػم( تقس عمى ض تي نيخ الشيل وليا ضييخ السحافطات )باستثتمظ لظ أن ذوةزا  عمى 
صحخاوؼ كبيخ شخت وغخف الشيل، وليذ ىشاك أؼ محافطة حبيدة كسا ىػ الحال في الجلتا. ومغ  ع فتن 
أول عشاصخ اإلنتاج )األرا( متاح بػفخة لكل ىحه السحافطات، بحيث يسكغ تحديغ الطخو  الدكشية بتقامة 

السشاشق الرحخاوةة، باإلضافة إلى إمكانية إنذاء مذخوعات لمتشسية بعيجا  مجتسعات عسخانية ججيجة في ىحه
 عغ األراضي الدراعية السحجودة في مرخ بر ة عامة، وفي الرعيج بر ة خاصة.

وال يقترخ األمخ عمى ذلظ، بل إن السخاتب التالية تحتميا محافطتان في الرعيج أيزا، فباستثشاء 
السختبتيغ الثامشة والتاسعة. ىحا  قشا واألقرخ، تحتل محافطتا  تبة الدابعةالتي تحتل السخ  الذخقيةمحافطة 

بالخغع مغ حجا ة إعالن األقرخ محافطة مدتقمة عغ قشا، بعج إعالنيا ذات وضس مدتقل ل تخة تحت مدسى 
"السجمذ األعمى لألقرخ"، مس ما ي تخا مغ تػجيو عشاية خاصة ليا. وتتبقى مغ محافطات الرعيج 

 . ، وىي ليدت بعيجة كثيخا عغ القاعأسهانمحافطة 
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، ا  التقخةخ، ولمػصػل إلى أحج أىجمؤشخا مشيا( 25، مس اختيار عجد )وباستخجم تمظ السؤشخات
. ني لمسجاالت التشسػةة السختم ة، تع وضس ترػر ألولػةات العسل السكاولسعاونة واضعي الدياسات بالجولة

ولػةات العسل بالسجاالت االجتساعية واالقترادية وفق السؤشخات ( البعج السكاني أل17وةػضح ممحق رقع )
 . لكل مؤشخ 27إلى  1تيب تشازلي مغ السدتخجمة ، وقج تع تقديع أولػةات العسل وفق تخ 

وقج يكػن مغ الس يج أن يتع مقارنة تمظ األوضاع االجتساعية واالقترادية بالسحافطات بالسعاييخ 
، مغ األفزل أن نبجأ أوال بتزالة ال ػارت بيغ السحافطات مس كسخحمة أولىو  .الجولية أو السحمية إن وججت

اعتبار أن الستػسط العام لمجسيػرةة يسثل معيار يتع العسل بو قبل التصخت إلى أؼ معاييخ أخخػ دولية أو 
 محمية .

، وخاصة ما يتعمق بخ س معجالت ، أنو إذا ما أرةج تشاول قزية الرحة (17) ممحقيتزح مغ 
عجد مغ فالبج مغ التخكيد عمى لمحج مغ وفيات األميات ،  عمى سبيل السثالف، ػفاة ومؤشخات سػء التػحية ال
، وبشي قرخ، األيشاء، السشيا، دمياص ، الذخهية، شسال سسػىاج، أسيػص، ال يػم، الدػةذسحافطات )ال

 . سػةف( 

بيل السثال أن مجاالت جانب آخخ ، وبيج  التعخ  عمى أولػةات كل محافطة ، نجج عمى سمغ 
معجل وفيات ىي االىتسام بتخ يس  محافظة  ش  سهي العسل ذات األولػةة األولى بالجانب الرحي في 

وكحلظ الحج ، ز الصػل لمعسخناقاالش ال ندبة ، وتخ يس ش ال الخضس )ش ل متػفى / ال  مػلػد حى(األ
االىتسام بالتعميع يعتبخ مغ أولػةات العسل أن . كسا يتزح ندبة األش ال ناقرى الػزن بالشدبة لمعسخمغ 

 .مغ التعميع االبتجائي واالعجادؼ(التدخف ندبة األمية ، كل مغ  لحج مغأيزا بسخافع بشي سػةف )ا

، كسا ولػةة التشسػةة في كافة السجاالت، يسكغ تحجيج السحافطات ذات األوباستخجام ذات األسمػف
، مسا يديل عمى واضعي الدياسات ومتخحؼ القخار كل محافطة ات العسل التشسػؼ داخليسكغ تحجيج أولػة

 . يػم التشسية الستػازنة إقميسياً سػاء عمى السدتػػ القػمي أو مدتػػ السحافطات تصبيق م

في محاولة لمػصػل إلى تحجيج ، األولى بالخعايةالسحافطات الدت الػضس في تشاول وفيسا يمي سيتع 
 : عمى الشحػ التالية بذئ أكثخ دقة مجاالت العسل التشسػؼ بكل محافط

 محافظة سهااج -1
إلى  2006مميػن ندسة في  3.7حػالي ارت س مغ قج تذيخ البيانات إلى أن سكان محافطة سػىاج 

( بيغ محافطات الجسيػرةة مغ حيث 10، لتحت ع بتختيبيا في السخكد )2017مميػن ندسة في  5حػالي 
% سشػةا، مسا جعميا في 2.6حػالي ليا إلى جل الشسػ الدكاني معكسا يرل عجد الدكان شػال ال تخة. 

كسا يالحع أن تختيب السحافطة في معجالت الشسػ يختبط  .(3-2)كسا يتزح مغ الذكل  (،8السختبة )
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بتختيبيا في مؤشخات معجالت السػاليج وندبة استخجام وسائل تشطيع األسخة وندبة الحاجة غيخ السمباة والتي 
بيا في ، وكحلظ يختبط تختيب السحافطة  في تمظ السؤشخات بتختيل السؤ خة عمى الشسػ الدكانيعػامتعج مغ ال

 .مؤشخ معجل اإلعالة الكمية

مسا يعشي ،  فقط %21سػىاج وصل إلى حػالي سكان الحزخ في محافطة واذا ما عمسشا أن ندبة 
عػاصع )ػيخة األخخػ ن حػالي خسذ سكان سػىاج فقط يعيذػن في عاصسة السحافطة والسجن الرأ
%( في السشاشق الخة ية التي يدػدىا األنذصة 79، وبالتالي يعير حػالي أربعة أخساس الدكان )(سخاكدال

، حيث تتتي السحافطة في فة الدكانية في السشاشق الستىػلة، وةختبط ذلظ بارت اع الكثا الدراعية التقميجية
 . ( عمى مدتػػ محافطات الجسيػرةة7)السختبة 

سا أشخنا سم ا، تتتي محافطة سػىاج في ذيل قائسة التختيب السذار إليو، حيث حققت أدنى كو 
. وما يم ت الشطخ في ىحه السؤشخات أن ندبة سدتخجمة في التحميلالسدتػةات في معطع السؤشخات الس

مغ %(، أؼ أن حػالي  مثي الدكان يعانػن 66الدكان الحيغ يعيذػن تحت خط ال قخ في سػىاج حػالي )
( لتكػن  اني أفقخ 2ال قخ، وىػ ما سيشعكذ عمى بقية السؤشخات، وقج وضعتيا ىحه الشدبة في السختبة )

كان ىحا السؤشخ تحجيج أولػةات العسل التشسػؼ لاالعتساد عمى مؤشخ واحج في اذا جاز . و  محافطة في مرخ
، كانت ندبة األش ال الحيغ  سثالفعمى سبيل ال. كثيخ مغ السؤشخات األخخػ  عمى يخ تت، لسا لو مغ  كافيا

، وىحه تعتبخ مغ أولى نتائ  ومطاىخ معاناة ال قخ الحؼ يطيخ عمى ال ئات  %43يعانػن مغ األنيسيا حػالي 
%( مغ أسخ السحافطة ليذ لجييع دورة مياه مدتقمة، 10. وال يدال حػالي )(1-3رقع  )شكل العسخةة الرػيخة

كانت ندبة سعيذية بر ة عامة، واألوضاع الدكشية بر ة خاصة. و وىػ ما يؤكج عمى تجىػر األوضاع ال
 ، وىشا نتػقس أن تكػن مؤشخات التعميع السختم ة متجنية ججا. ( فقط%20استخجام االنتخنت )

إلى  2017+( في 10األمية لمدكان )ت ندبة وصممق بحالة التعميع في محافطة سػىاج ، عوفيسا يت
الشدبة تعتبخ مخت عة  ه( بيغ السحافطات. وال شظ في أن ىح5)تختيب السحافطة في ال%، مسا جعل 33.6
عية كسا تؤ خ األمية عمى كثيخ مغ الجػانب االجتساالدكانية واالجتساعية واالقترادية،  ادالالتي اوليلمػاية 

غ ووضعيا ضس ستجنيةالخرائز تمظ اليذيخ إلى حتسية مػاجية ، األمخ الحؼ واالقترادية ومغ أىسيا ال قخ
 . أولػةات العسل الدكاني بالسحافطة لسا ليا مغ تت يخات سمبية عمى ال خد والسجتسس 

ارت اع كثافة ال رػل ، وقج يخجس ذلظ إلى في ندبة األمية ( 5سػىاج في السختبة )محافطة تتتي و 
(، بيشسا 13)لمسخحمة االبتجائية، مسا جعميا تحتل السخكد  45.1في السخاحل التعميسية السختم ة، حيث كانت 

تمسيحا في  39.8(، وأخيخا كانت الكثافة في ال رػل الثانػةة12السخكد ) ،42.8كانت في السخحمة اإلعجادية 
 . وتتتكج ىحه االتجاىات بشدب التدخف مغ مخاحل التعميع السختم ة( 16)ممحق  (10ال رل لتحتل السخكد )
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، ولكشيا كانت مخت عة كثيخا (14، وفي السخكد ) (0.49مشخ زة نػعا ما في التعميع االبتجائي ) ، حيث كان
 .بيغ محافطات الجسيػرةة (6سختبة )ال%( مسا جعميا تحتل 5.43بالشدبة لمتعميع اإلعجادؼ )

 ( تختضب محافظة سهااج ف  بعض السؤشخات السختارة3-2شكل )

 
 . (16ق )حمغ إعجاد فخةق التقخةخ اعتسادا عمى بيانات السم السرجر:

عمق بسؤشخات السذاركة في الشذاص االقترادؼ بر ة عامة، ومذاركة اإلناث بر ة خاصة، وفيسا يت
، حيث كانت ندبة مذاركة السخأة في الشذاص  يتزح أن محافطة سػىاج ال تدال قخةبة مغ قاع التختيب

ل )شك( بيغ محافطات الجسيػرةة 3مسايزس السحافطة في التختيب رقع )%(، 14االقترادؼ متجنية ججا )
ومسا يدةج األمخ صعػبة أن جدء كبيخا مغ ىحه السذاركة يشتيي بعجم العسل، حيث كانت ندبة ، ( 3-1

، وةسكغ القػل نطخةا إن ىحا سبب ونتيجة لسدتػػ ال قخ السذار إليو سم ا.  %(17بصالة اإلناث حػالي )
 وىػ و يق الرمة بارت اع مدتػػ األمية بر ة عامة، وبيغ اإلناث بر ة خاصة.

( ، يالحع أن محافطة سػىاج ال تعاني مغ 3-2( والذكل )16وعمى الخغع مغ ذلظ ومغ السمحق )
سػء األحػال فيسا يتعمق باالترال بالسخافق العامة ، حيث تتتي في تختيب متقجم مقارنة بباقي السحافطات 

 دورات مياه خاصة .في مؤشخات ندبة األسخ التي لجييا اترال بالكيخباء ومؤشخ ندبة األسخ التي لجييا 

  محافظة أسضهو -2
، وىي  تحتل محافطة أسيػص التختيب قبل األخيخ بيغ محافطات الجسيػرةة عمى الشحػ الدابق شخحو

. وبالخغع  السحافطتان معا كتمة وسط الرعيج سثل، لت تقس شسال محافطة سػىاج التي تحتل التختيب األخيخ
، إال أن  لتي تستعت بػجػد جامعة كاممة مدتقمة مشح عقػدمغ أن أسيػص كانت أولى محافطات الرعيج ا

 . واجتساعياً  واقترادياً  ىحا لع يسشس أن يكػن مجسل أوضاعيا عشج ىحا السدتػػ الستجني سكانياً 
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، حيث زاد الجسيػرةة  ( بيغ محافطات11أسيػص بتختيبيا )تحت ع محافطة ،  مغ حيث حجع الدكان
، ليرل  2017مميػن ندسة في  4.4إلى  2006مميػن ندسة في  3.4 عجد سكانيا بشحػ مميػن ندسة مغ
. وةسثل ىحا ببداشة ما يسكغ أن نقابمو مغ مدتػةات متجنية  % سشػةا2.2متػسط معجل الشسػ الدكاني إلى 

مؤشخ ندبة سكان الحزخ أما  . مغ حيث الخرائز االجتساعية واالقترادية لمدكان في ىحه السحافطة
، أؼ أن حػالي ربس سكان أسيػص فقط يعيذػن في مجيشة ( 26%فقج وصل إلى حػالي ) في محافطة أسيػص

، وبالتالي يعير حػالي  ال ة أرباع سكان محافطة أسيػص ( سخاكدهالعػاصع )أسيػص والسجن الرػيخة األخخػ 
  ، وما يختبط بحك مغ خرائز أجتساعية واقترادية .%( في السشاشق الخة ية 74)

ىػ ندبة تحميل حالة الدكان بسحافطة أسيػص م ت االنتباه في يأول ما سػىاج ،  كسا في محافطة
)شكل  %(66، فقج جاءت محافطة أسيػص في السختبة األولى بشدبة ) الدكان الحيغ يعيذػن تحت خط ال قخ

، لتكػن أشج محافطات مرخ بر ة عامة والرعيج  أؼ أن حػالي  مثي الدكان يعانػن مغ ال قخ،  (3-3
، ميسا  السؤشخات االجتساعية واالقترادية األخخػ عمى كثيخ مغ يشعكذ األمخ الحؼ  ،  ة خاصةبر

 . اختم ت تعخة اتيا وشخت هياسيا

 ف  بعض السؤشخات السختارة أسضهو( تختضب محافظة 3-3شكل )

 
 ( .16ق )حمغ إعجاد فخةق التقخةخ اعتسادا عمى بيانات السم السرجر:

ما بيغ ، كتحج مكػنات وعشاصخ ونتائ  التشسية ، في محافطة أسيػص ميسية حالة الدكان التعتتزح 
 ، و الث مدتػػ مغ حيث األمية عمى مدتػػ الجسيػرةة. تحقيق أعمى مدتػػ لمتدخف مغ التعميع اإلعجادؼ

حػالي ترل إلى  2017عام +( في 10األمية بيغ الدكان )( أن ندبة 16يتزح مغ بيانات السمحق )حيث 
، بسا يعشي أن أكثخ مغ ( 3-3)شكل  ( بيغ السحافطات3سا جعل محافطة أسيػص تحتل السخكد )، م 35%

ذلظ ، كسا ىػ الحال بسحافطة يختبط قج . و  ( سشػات يعانػن مغ األمية10 مث سكان السحافطة فػت )
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سخحمة لمتمسيح/فرل  48، حيث كانت  بارت اع كثافة ال رػل في السخاحل التعميسية السختم ةسػىاج ، 
في التختيب ،  تمسيح/فرل  42، وكانت في السخحمة اإلعجادية  (7)تختيب ، مسا جعميا تحتل ال االبتجائية

بيغ  (16)تتي في التختيب فرل لت/تمسيح 38الثانػةة السخحمة ، وأخيخا كانت الكثافة في ال رػل  (13)
عميسية االبتجائية واإلعجادية بتجني كثافات ال رػل في السخاحل التوةشحر ارت اع . محافطات الجسيػرةة 

التدخف مغ التعميع اإلعجادؼ  ةؤكج ىحه الحالة التعميسية الستجنية ارت اع ندبو ،  مدتػػ العسمية التعميسية
 .  (1%( مسا جعميا صاحبة أعمى ندبة تدخف في السخحمة اإلعجادية محتمة بحلظ السختبة )8)

السذاركة ة لمدكان بسحافطة أسيػص ، مغ خالل تحميل حالة الحالة االقتراديمؤشخات إلي  وباالنتقال
، مغ جانب أكثخ الدكان فقخا وأمية  ، ومذاركة اإلناث بر ة خاصة في الشذاص االقترادؼ بر ة عامة

، حيث كانت ندبة مذاركة  ، يتزح أن محافطة أسيػص ال تدال قخةبة مغ قاع التختيب وتدخبا مغ التعميع
أن حػالي ربس الخاغبيغ في  ، ومسا يدةج الػضس ت اقساً  %(16قترادؼ مشخ زة ججا )السخأة في الشذاص اال

، وةسكغ القػل ىشا  %(24، حيث كانت ندبة بصالة اإلناث حػالي ) السذاركة يشتيي بيع األمخ بعجم العسل
،  ة أخخػ . ومغ ناحي إن ىحا يسكغ أن يكػن أحج أسباف ونتائ  السدتػػ األول في ال قخ كسا ذكخنا سم اً 

يختبط ىحا السدتػػ السشخ س مغ السذاركة ال عمية في الشذاص االقترادؼ بارت اع مدتػػ األمية بر ة 
 . ، وبيغ اإلناث بر ة خاصة عامة

 محافظة الوضهب  -3
منس كنل منغ محافطنة الجيندة )منغ جيتني الذنسال والػنخف( ومحافطنة حنجودىا  فنيمحافطة ال يػم  تذتخك

، 5009ممينػن ندنسة عنام  5.8وقج بمع عجد سنكان محافطنة ال ينػم  . خت والجشػف(بشي سػةف )مغ جيتي الذ
ممينػن ندنسة فني  6.9. وارت نس عنجد الدنكان ليرنل إلنى  لتحتل السختبة الخابعة عذخ بنيغ محافطنات الجسيػرةنة

-6)شنكل رقنع  %(6.6لتدنجل معنجل نسنػ بمنع )( 09)ممحنق ، لتتقنجم رتبتينا إلنى السختبنة الثالثنة عذنخ  :500
. حيننننننث اسننننننتت خت بالسختبننننننة األولنننننني بننننننيغ معننننننجالت الشسننننننػ بننننننيغ محافطننننننات الجسيػرةننننننة خننننننالل ال تننننننخة ( 7
حينث سنجمت معنجل زةنادة شبيعينة ، السػالينج والػفينات مؤشنخات ىحا جميا عشج فحز ةبجو . و  (:5009/500)

 .   ، لتحتل السختبة الدادسة بيغ محافطات الجسيػرةة %59.9بمع 
% مننغ إجسننالي 5.6، تسثننل حننػالي  5كننع 89;0تىػلننة لسحافطننة ال يننػم حننػالي تبمننع السدنناحة السوحيننث 

،  5ندنننسة/ كنننع ;6>0ستىػلنننة تبمنننع سنننكانية بالسشننناشق ال، لتدنننجل بنننحلظ كثافنننة  السدننناحة الستىػلنننة بالجسيػرةنننة
 .   (7-6)شكل رقع  لتحتل السختبة الخابعة عذخ بيغ محافطات الجسيػرةة

معنجالت األمينة الخة ينة بالسحافطنة أ نخ سنمبًا عمنى السشناشق دنبة ولعل انخ اا درجة التحزخ وارت اع ن
محافطنة ال ينػم حينث سنجمت ،  ندنبا مخت عنة لمػاينة، والتني شنيجت شسال الرعيج بذنكل عنام  بسحافطات إقميع



2017 السكانية وتبايشاتيا مرخ في الدكان حالة تحميل  

31 
 

لتحتننل السختبننة الخابعننة بننيغ  ،( كثختعذننخ سننشػات فنن)% مننغ إجسننالي الدننكان 67 حننػاليترننل إلننى أميننة ندننبة 
. ىننحا وقننج سننجل متعننجدة  مننغ آ ننار سننمبية اقترننادية واجتساعيننةمخت ننس ولننو وىننػ رقننع  ، رةننةمحافطننات الجسيػ 

 ، فقنج سنجمت كثافنة التعميع قبل الجامعى مؤشخات سمبية ندنبيا لمخنجمات التعميسينة والستسثمنة فني كثافنة ال رنػل
. بيشسنننا  لجسيػرةنننةشالب/فرنننل( لتحتنننل السختبنننة الثامشنننة بنننيغ محافطنننات ا 8.:7)ال رنننػل بالسخحمنننة اإلبتجائينننة 

شالب/فرننل( ، لتدننتت خ بالسختبننة الدادسننة بننيغ محافطننات  :.77)ال رننػل بالسخحمننة اإلعجاديننة سننجمت كثافننة 
. ىننحا وقننج سننجمت ن ننذ السختبننة فنني السخحمننة الثانػةننة  األعمننى كثافننة شالبيننةوىنني مننغ السحافطننات الجسيػرةننة 

تحدنيغ حل السدةنج منغ الجينػد الػششينة تجناه . األمنخ النحػ يتصمنب بن شالب/فرنل( 70.6بمػت )فرػل بكثافة 
% لتدننجل >0.6. ىننحا وقننج سننجمت ندننب التدننخف مننغ التعمننيع االبتننجائي  اً جننػدة الخننجمات التعميسيننة كسننا وكي نن

% بننالتعميع اإلعنجادؼ والتنني احتمننت 7.77، وندننبة بمػنت  (:0رتبنة إيجابيننة ندنبيًا بننيغ محافطنات الجسيػرةننة )
 . (>ات الجسيػرةة )رتبة متجنية ندبيًا بيغ محافط

بمػننت حيننث ،  بصالننةلشدننبة الأن محافطننة ال يننػم حققننت نتننائ  جيننجة بالشدننبة وتكذنن  مؤشننخات التذننػيل 
. ىنحا  ( بنيغ محافطنات الجسيػرةنة58)، لتتحيل قائسة التختينب بسختبنة  % فقط9.7شدبة بيغ الحكػر نحػ تمظ ال

( بنننيغ 56% لتحتننل السختبننة )0.>0بمػننت وقننج سننجمت أيزننا انخ اضننا فننني بصالننة اإلننناث حيننث حققننت ندنننبة 
 قبننػل فنني مخونننة أكثننخ السننؤىميغ غيننخ األفننخاد كننػن  إلننى ذلننظ يخجننسقننج . و ( 6-6)شننكل  محافطننات الجسيػرةننة

 العزننمية القننػة عمنى يعتسننج النحؼ خاصننة ، بننو القينام وةدننتصيعػن  ، شبيعتنو كانننت أيًّننا ، الستنجني واألجننخ العسنل
حينننث وصنننمت ندنننبة األمينننة  .وغينننخ الخسنننسي  السػسنننسي العسنننل قبنننػليع وكنننحلظ ، معخفنننة أينننة إلنننى يحتننناج وال

% ، كسنا ;5، وتسثل فئة حناممى الذنيادات الستػسنصة ندنبة حنػالي ( 09)ممحق % 67بالسحافطة إلى حػالي 
%( لتحتنننل بنننحلظ السختبنننة الثامشنننة بنننيغ أقنننل :0ال مشخ زنننة )ال تننند سنننخأة االقترنننادية لمندنننبة السذننناركة نجنننج أن 

 .( 7-6)شكل رقع  رةةمحافطات الجسيػ 

يتزنح العالقنة الخرائز االجتساعينة واالقترنادية لمسحافطنة وبتحميل العالقات الستبادلة ببغ مؤشخات 
، وىنحا يبنجو جمينا فني مؤشنخات  عسمية ديشاميكية تؤ خ وتتت خ بالعػامنل الخارجينة السذنتخكةعالقات ، فيي بيشيا 

، لتكتسنننل صنننػرة  جاندنننة منننس بننناقى مؤشنننخات السحافطنننة، والتننني جننناءت مت ال قنننخمؤشنننخات الحخمنننان البذنننخؼ و 
، لتدننننجل السختبننننة الثامشننننة بننننيغ  (:.68%السحافطننننة حيننننث كننننان أكثننننخ مننننغ  مننننت الدننننكان تحننننت خننننط ال قننننخ )

والتني تسثمنت الحالنة الرنحية لألش نال بػجنو الخرنػل ، عمى  . األمخ الحػ أ خ سمباً  السحافطات األكثخ فقخاً 
، لتدنجل السختبنة الثامشنة منغ  % منغ إجسنالي األش نال5.:6النى األنيسينا و  منغ يعنانػن  النحيغ األش نال في ندنبة
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مختبنننة متجنينننة لشدنننبة األش نننال فننني السحافطنننة جننناءت . كسنننا ( 7-6)شنننكل  حينننث السحافطنننات األكثنننخ إصنننابة
تمنننظ حينننث بمػنننت لتحتنننل السختبنننة الدنننابعة بنننيغ السحافطنننات األكثنننخ إصنننابة ، ،  ناقرننني الصنننػل بالشدنننبة لمنننػزن 

 . %58.6الشدبة 

 ( تختضب محافظة الوضهب ف  بعض السؤشخات السختارة3-4شكل )

 
 ( .16ق )حمغ إعجاد فخةق التقخةخ اعتسادا عمى بيانات السم السرجر:

 محافظة  ش  سهي  . -4
 متػسنط يرنل بيشسنا ،( كنع 6;) حنػالي إلنى يرنل بصنػل الشينل وادؼ بامتنجاد سنػةف بشني محافطة تستج

 شننخقاً  أمنا ، السشينا محافطنة وجشػبناً  ، الجيندة محافطنة شننساالً  وةحنجىا ،( كنع 50) حنػالي إلنى بينا النػادؼ عنخا
تعننننج محافطننننة بشنننني سننننػةف أقننننل و  .( 0-6)شننننكل  ال يننننػم محافطننننة وغخبنننناً  األحسننننخ البحننننخ محافطننننة فتحننننجىا

؛ لتحتنل بنحلظ السختبنة الدادسنة عذنخ بنيغ  5009مميػن ندنسة عنام  5.6محافطات اإلقميع سكانًا حيث يقصشيا 
( :500)ممينػن ندنسة فني التعنجاد األخينخ  6.08، واسنتسخ العنجد فني الدةنادة ليرنل إلنى  حافطنات الجسيػرةنةم

، حيننث اسننتت خت بالسختبننة  %(>.5، وسننجمت عمننى إ ننخه معننجل نسننػ بمننع ) لتدننجل بننش ذ رتبننة التعننجاد الدننابق
 معننجل . ىننحا وةعننج (:5009/500الثالثننة بننيغ أعمننى معننجالت الشسننػ بننيغ محافطننات الجسيػرةننة خننالل ال تننخة )

تػضننننح ، حينننث  اليجننننخة صنننافي ومعننننجل لمدنننكان الصبيعينننة الدةننننادة معنننجل مننننغ لكنننل محرننننمة الدنننكاني الشسنننػ
؛  فنني األلنن  67أنيننا فني مقجمننة السحافطنات )السختبننة الثانيننة( ارت اعنا فنني معنجالت السػاليننج والبالػنة السؤشنخات 

لتدنننجل السختبننة الدنننابعة بنننيغ محافطنننات لننن  فنني األ ;.58حيننث سنننجمت السحافطنننة معننجل زةنننادة شبيعينننة بمنننع 
 .  ( 8-6)شكل  الجسيػرةة
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% منغ إجسنالي :.0بشدنبة بمػنت  5كنع 7.>069بمػت السداحة الستىػلة لسحافطة بشي سنػةف ىحا وقج 
 5ندننسة/ كننع 5606.6بمػننت ية بالسشنناشق الستىػلننة سننكان؛ لتدننجل بننحلظ كثافننة  السدنناحة الستىػلننة بالجسيػرةننة

 . ( 8-6)شكل  ادية عذخ بيغ محافطات الجسيػرةةلتحتل السختبة الح

 مسننا أ ننخ ، وتعننج محافطننة بشنني سننػةف مننغ السحافطننات الخة يننة كبنناقى محافطننات إقمننيع شننسال الرننعيج
حيننث جناءت فنني مقجمننة السحافطنات األعمننى أميننة بالجسيػرةننة  ، اإلقمننيع بسحافطننات األمينة معننجالت عمننى سنمباً 

 إن القنننػل وخالصنننة . فنننتكثخ سنننشػات عذنننخ الدنننكان إجسنننالي منننغ %68.9لتحتنننل السختبنننة الثانينننة بسعنننجل بمنننع 
بنننيغ  األميننة اجيننة ندنننبػ سب واالىتسننام عالنننجع مننغ كبنننخأ قننجرا تذننيج أن يجنننب السحافطننة فننني التعميسيننة الدياسننة

 لمخنجمات ندنبياً  سنمبية مؤشنخات الجنامعى قبنل التعمنيع سنجل وقنج ، ىنحا اإلنناث بنيغ وبخاصة ،ال ئات السختم ة 
 االبتجائيننة بالسخحمننة( فرننل/شالننب 79.0)ال رننػل كثافننة  سننجمت فقننج ، ال رننػل كثافننة فنني الستسثمننة التعميسيننة

 78)ال رننػل بالسخحمنة اإلعجاديننة  كثافنة سننجمت بيشسنا ، الجسيػرةننة محافطنات الثانيننة عذنخ بننيغ السختبنة لتحتنل
 السخحمنة فني السختبنة  نذن سنجمت وقنج ىنحا ، الجسيػرةنة محافطات بيغ الخامدة بالسختبة لتدتت خ (فرل/شالب

 تجننناه الػششينننة الجينننػد منننغ مدةنننجا يتصمنننب النننحػ األمنننخ . (فرنننل/شالنننب 70.9) بمػنننتفرنننػل  بكثافنننة الثانػةنننة
 التعمننيع مننغ التدننخف ندننب سننجمت وقننج ىننحا .مننغ الشنناحيتيغ الكسيننة والكي يننة  التعميسيننة الخننجمات جننػدة تحدننيغ

، عمنى مدنتػػ الجسيػرةنة  لتدنتت خ بالسختبنة الثالثنة باً لتترجر قائسة السحافطات األعمى تدنخ % 5;.0 االبتجائي
 . %9 االعجادؼ بشدبة بمػت بالتعميع كسا سجمت السحافطة السختبة الخابعة مغ حيث األعمى تدخباً 

أن محافطنننة بشنننى سنننػةف حققنننت نتنننائ  جينننجة إلنننى بالسحافطنننة وتذنننيخ مؤشنننخات التذنننػيل والقنننػة العاممنننة 
( 06) % لتتنحيل قائسنة التختينب بسختبنة>.;ت ندنبة البصالنة بنيغ النحكػر نحنػ بمػن، حيث  بصالةلشدبة البالشدبة 

، حيننث حققننت ندننبة بمػننت  فنني بصالننة اإلننناث ، ىننحا وقننج سننجمت أيزننا انخ اضنناً  بننيغ محافطننات الجسيػرةننة
الشذناص ، كسنا سنجمت ندنبة مذناركة لننناث فني  ( بيغ محافطات الجسيػرةة59% لتحتل السختبة األخيخة );.>

 . %60ىي األعمى بيغ محافطات اإلقميع ادؼ ندبة االقتر

بشنننى سنننػةف محافطنننة % منننغ سنننكان 76أن أكثنننخ منننغ يتبشننني ، ية قترنننادوبتحمينننل مؤشنننخات الحالنننة اال
،  السختبننة الدادسنننة بننيغ قائسننة السحافطننات األعمننى فقنننخافنني السحافطننة حينننث تننتتي ،  يقعننػن تحننت خننط ال قننخ

، والتنني تسثمننت فنني ارت نناع ندننبة األش ننال  العامننة لمسحافطننة عمننى مؤشننخات الرننحة األمننخ الننحػ انعكننذ سننمباً 
% منننغ إجسنننالي األش نننال لتترنننجر السحافطنننة القائسنننة فننني >.70والتننني بمػنننت ، ناقرنني الصنننػل بالشدنننبة لمنننػزن 

خصنننة اسننننتخاتيجية تشسػةنننة اقترنننادية واجتساعيننننة لسعالجنننة تمننننظ وضننننس ، األمننننخ النننحػ يتصمنننب  السختبنننة األولنننى
 . السذاكل
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 ف  بعض السؤشخات السختارة  ش  سهي تختضب محافظة  (3-5شكل )

 
 ( .16ق )حمغ إعجاد فخةق التقخةخ اعتسادا عمى بيانات السم السرجر:

 محافظة السشيا . -5
 وادؼ بتمتننجاد وذلننظ( كننع :0) حننػالي عخضننيا ومتػسننط ،( كننع 059) حننػالي السشيننا محافطننة شننػل يبمننع

 شننخقاً  يحننجىا كسننا ، الججيننج والننػادؼ أسننيػص محافطتننا جشػبنناً  ، سننػةف بشنني محافطننة شننساالً  يحننجىا حيننث الشيننل
 إلنننى وصنننػالً  الػخبينننة الرنننحخاء عسنننق فننني الجيننندة محافطنننة امتنننجاد فيحنننجىا غخبننناً  أمنننا األحسنننخ البحنننخ محافطنننة
 .( 0-6)شكل  البحخةة الػاحات

السشيننا  ، فقننج بمننع عننجد سننكان محافطننة تعننج محافطننة السشيننا مننغ أكبننخ محافطننات اإلقمننيع سننكانا ومدنناحة
، وارت نننس عنننجد الدنننكان  5009ممينننػن ندنننسة لتدنننتت خ بالسختبنننة الدنننابعة بنننيغ محافطنننات الجسيػرةنننة عنننام  7.2

. وتدنجل معنجل نسنػ بمنع  لتحافع عمى رتبتيا في قائسنة التختينب :500مميػن ندسة في تعجاد  8.5 ليرل إلى
فطنننات الجسيػرةنننة خنننالل ال تنننخة %( حينننث اسنننتت خت بالسختبنننة العاشنننخة بنننيغ أعمنننى معنننجالت نسنننػ بنننيغ محا5.9)
حيننث سننجل ، يانننات السػاليننج والػفيننات تحميننل بواضننحا بعننج ذلننظ يبننجو كسننا .  (9-6)شننكل  (:5009/500)

لتدنجل السختبنة الثانينة عذنخ  55.9في األلن  لتدنتت خ بالسختبنة الخابعنة بدةنادة شبيعينة بمػنت  66معجل السػاليج 
 .   بيغ محافطات الجسيػرةة

% منغ إجسنالي السدناحة 6.0بشدنة بمػنت  5كنع :.5700حة الستىػلنة لسحافطنة السشينا بمػت السداىحا و 
لتحتننننل  5ندنننسة/ كنننع 6.>:55ستىػلنننة تبمنننع سنننكانية بالسشننناشق اللتدنننجل بنننحلظ كثافنننة ، الستىػلنننة بالجسيػرةنننة 

 .  السختبة الثانية عذخ بيغ محافطات الجسيػرةة
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الخة يننة بالسحافطننة يدننبب آ ننارا سننمبية عمنننى  السشننناشقوال ينندال انخ نناا درجننة التحزننخ وارت نناع ندننبة 
أمينننة بنننيغ محافطنننات ندنننبة ، فقنننج احتمنننت محافطنننة السشينننا السختبنننة األولنننى منننغ حينننث أعمنننى  مؤشنننخات التعمنننيع

آ ننار تعتبننخ تمننظ الشدننبة مخت عننة وليننا و  . فننتكثخ مننغ إجسننالي الدننكان عذننخ سننشػات% 5.:6الجسيػرةننة لتدننجل 
منننغ حينننث تنننػفيخ  سنننجل التعمنننيع قبنننل الجنننامعى مؤشنننخات سنننمبية ندنننبياً  . ىنننحا وقنننج سنننمبية اقترنننادية واجتساعينننة

شالب/فرننل( بالسخحمننة  77.7)ال رننػل ، فقننج سننجمت كثافننة  الستسثمننة فنني كثافننة ال رننػلو التعميسيننة الخننجمات 
 ;.78)ال رنننػل ، بيشسنننا سنننجمت كثافنننة  االبتجائينننة لتحتنننل السختبنننة الخامدنننة عذنننخ بنننيغ محافطنننات الجسيػرةنننة

،  خحمننة اإلعجاديننة لتدننتت خ بالسختبننة الثالثننة بننيغ محافطننات الجسيػرةننة األعمننى كثافننة شالبيننةشالب/فرننل( بالس
 ،  شالب/فرنل( 5.>6بالسختبة الثالثة عذخ في السخحمنة الثانػةنة بكثافنة شالبينة بمػنت ) السحافطةاستت خت كسا 

ىنننحا وقنننج سنننجمت ندنننب . الخنننجمات التعميسينننة بالسحافطنننة األمنننخ النننحػ يتصمنننب مدةنننجا منننغ الجينننػد تجننناه نذنننخ 
وندنننبة ، ( 05% لتدنننجل رتبنننة ايجابينننة ندنننبيًا بنننيغ محافطنننات الجسيػرةنننة )0.8التدنننخف منننغ التعمنننيع االبتنننجائي 

 .   ( بيغ محافطات الجسيػرةة07% بالتعميع االعجادؼ والتي احتمت رتبة )7.09بمػت 

النحكػر والتني اصنة بنيغ خالبصالنة ندنبة حققت نتنائ  جينجة بالشدنبة النخ ناا يالحع أن محافطة السشيا 
ندنننبة بمػنننت فننني حنننيغ ،  ( بنننيغ محافطنننات الجسيػرةنننة55% لتتنننحيل قائسنننة التختينننب بسختبنننة )0.:بمػنننت نحنننػ 

ندنب ارت ناع  إلنى ذلنظ يخجنسقج ، و  ( بيغ محافطات الجسيػرةة:0% لتحتل السختبة )57.0اإلناث بيغ بصالة ال
 العسنننل قبنننػليع وكنننحلظ ،ندنننبيا  الستنننجني واألجنننخ لالعسننن قبنننػل فننني مخوننننة أكثنننخ األمينننيغ األفنننخاد األمينننة لكنننػن 

لتحتنل  (%50الشذناص االقترنادؼ ) إال أنيا سجمت ندبة مخت عنة لسذناركة السنخأة فني ،وغيخ الخسسي  السػسسي
 . السختبة الثامشة بيغ محافطات الجسيػرةة

الجتساعيننننة العننننجو األول والعامننننل األكثننننخ تننننت يخا فنننني خمننننق األضننننخار االقترننننادية واكسننننا يذننننكل ال قننننخ 
. فينننػ كسنننا أشنننخنا سنننم ا عسمينننة ديشاميكينننة يكنننػن فيينننا ال قنننخ  والرنننحية الرتباشنننو كسؤشنننخ بتحدنننيغ جنننػد الحيننناة

، حيننث  ، وىننحا يبننجو جميننا فنني محافطننة السشيننا والتنني جنناءت فنني مقجمننة السحافطننات األكثننخ فقننخا األكثننخ تننت يخا
 فقنخا األكثنختبنة الخابعنة بنيغ السحافطنات ، لتحتل السخ ( %:.89)خقيعير أكثخ مغ نر  الدكان تحت خط ال 

، إذ إن ندنننبة  خاصننة بنننيغ األش نننالقنننج يكننػن لنننو تنننت يخ سنننمبيا عمننى الحالنننة الرنننحية لمدنننكان ، . األمننخ النننحػ 
لتدنتت خ بالسختبنة الخابعنة بنيغ ، % 58.9األش ال ناقري الصػل بالشدبة لمػزن ارت عت ألكثخ منغ ربنس األش نال 

% 7:. كسننا انخ زننت ندننبة الننػالدات التننى تننتع تحننت إشننخا  شبنني إلننى ( :-6الجسيػرةننة )شننكل  محافطننات
فيننات األميننات ندننبة و ارت نناع مسننا قننج يكننػن أحننج أسننباف ،  األقننل رعايننةات لتحتننل السختبننة الثانيننة بننيغ السحافطنن

، كسنا تػضنح بياننات السمحننق  فنني األلن  08فني األلن  وارت ناع معننجالت وفينات األش نال ليرنل إلنى  90إلنى 
(09 ). 
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، ال زلننت خننجمات البشيننة األساسننية تحتنناج إلننى مدةننج مننغ الجيننػد الحثيثننة لتحقيننق  وعمننى الجانننب اآلخننخ
 دورة لنجييا التني األسنخ ، فقج وصنمت ندنبة . وعمى سبيل السثال ال الحرخ التشسية البذخةة وجػدة الحياة عامة

 . قل نريبا؛ لتدجل السختبة الثامشة عذخ بيغ السحافطات األ %9.67>إلى  مدتقمة مياه

 ف  بعض السؤشخات السختارةالسشيا ( تختضب محافظة 3-6شكل )

 
 ( .16ق )حمغ إعجاد فخةق التقخةخ اعتسادا عمى بيانات السم السرجر:

 . محافظة الجضدة -6
، وأنيا  بالخغع مغ وقػع محافطة الجيدة عمى الجانب الػخبي لشيخ الشيل في مػاجية العاصسة القاىخة

، وبالخغع مغ وجػد أول  ، وأنيا ال تبعج عشيا سػػ بزس دقائق و يقا بعجد مغ السعابخ تباشاً مختبصة بيا ار 
ة في د ، إال أن ىحا لع يسشس أن تتتي محافطة الجي وأكبخ جامعة في مرخ عمى أراضي محافطة الجيدة

حافطات الرعيج ، إذ إنيا أولى م ، لتسثل رأس السحافطات الدت األقل تشسية في الرعيج السختبة الدادسة
 .  بتقديساتو السختم ة مغ الشاحية الجػخافية في االتجاه مغ الذسال إلى الجشػف

، حيث اكتدبت أكبخ زةادة  ، بعج القاىخةفي عجد الدكان  السخكد الثانيتحتل محافطة الجيدة ال تدال 
مميػن  6.3 ، مغ مميػن ندسة 2.3حػالي بدةادة ،  2017و 2006 تعجادؼمغ حيث عجد الدكان بيغ 

، وةبجو أن  . بل إنيا تقتخف مغ حجع سكان القاىخة برػرة سخةعة 2017في  8.6إلى  2006ندسة في 
. مس ما تختب عمى  ، وتدايجىا إلى الجيدة مغ ناحية أخخػ  ذلظ نات  عغ تخاجس اليجخة إلى القاىخة مغ ناحية

ججيجة أو اتداع السشاشق العذػائية  ئية، وضيػر مشاشق عذػا ذلظ مغ فقجان مداحات مغ األراضي الدراعية
 .القائسة 
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 ( تختضب محافظة الجضدة ف  بعض السؤشخات السختارة3-7شكل )

 
 ( .16ق )حمغ إعجاد فخةق التقخةخ اعتسادا عمى بيانات السم السرجر:

 (29%، فسغ السجىر أن يكػن ما بيغ ربس و مث سكان محافطة الجيدة ) وبشاء عمى الخم ية الدابقة
، بالخغع مغ مػاجيتيا لمعاصسة ( 7-3)شكل  ، وأن تكػن تاسس أفقخ محافطات الجسيػرةة تحت خط ال قخ

، وارت اع  محافطة الجيدةالحالة االقترادية الستجنية لدكان  هت ديخ ىحوةسكغ  . وبعجىا عشيا ببزس دقائق
يدة يعيذػن في ث سكان الج. فال يدال أكثخ مغ  م ، بالمجػء إلى ندبة سكان الحزخبيا مدتػػ ال قخ 
. ( 61%ة ال يرمػن إلى  مثي الدكان )، وأن مغ يعيذػن في السشاشق الحزخة( 29ة )%السشاشق الخة ي

 مخاكد رة ية تعتسج عمى األنذصة الدراعيةتتزسغ  وذلظ ألن محافطة الجيدة محافطة رة ية زراعية أيزا
بكل ما يدػده مغ مجتسس رة ي وأنذصة لرعيج مرخ  البػابة الذساليةوتعتبخ محافطة الجيدة .  التقميجية
محافطات الرعيج قج يكػن أغمبيع مغ دبة كبيخة ، و قج يسثل حجيثػ العيج مغ سكان الحزخ ن. بل  زراعية

 . ذػائيةع، يقيسػن في مشاشق  السختم ة

،  2017% في عام 25ترل إلى نجج أن ندبة األمية في محافطة الجيدة لمحالة الدمبية ، استصخادا 
. والشظ في أن ىحا يتدق  سشػات ال يقخأون وال يكتبػن  10 سغ مسا يعشي أن حػالي ربس سكان الجيدة فػت 

برػرة مباشخة بسؤشخات أيزا . وال شظ في أن ىحا يختبط  حزختانخ اا ندبة الارت اع ندبة ال قخ و مس 
. إذ تعاني بق تحميل حالة الدكان بيا بالحع بالسحافطات الداكسا ، كثافة ال رػل والتدخف مغ التعميع مثل 

، فيي تحتل السختبة األولى في رمحافطة الجيدة مغ أعمى كثافات ال رػل في السخاحل التعميسية السختم ة
السخحمة ، و  (تمسيح/فرل 48، والسخحمة االعجادية ) (تمسيح/فرل 53كثافة ال رػل في السخحمة االبتجائية )

. وال يسكغ تػقس أن تكػن الحالة التعميسية لمدكان جيجة مس ىحه الكثافات  (تمسيح/فرل 47الثانػةة أيزا )
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، حيث ترل ندبة التدخف مغ  إذا استجعيشا ندب التدخف مغ التعميع . وةدداد الػضس ت اقساً  السخت عة
 . %(4السخحمة اإلعجادية إلى )

الحالة االقترادية  عمىوةسكغ افتخاا أن األوضاع االجتساعية الدابقة تشعكذ برػرة مباشخة 
،  ، فسس ارت اع ندبة سكان الخةف مذاركة الدكان في الشذاص االقترادؼلمدكان ، فسغ خالل تحميل 

، بل  %(17، يتػقس أن تكػن مذاركة السخأة في الشذاص االقترادؼ مشخ زة أيزا ) وارت اع مدتػػ األمية
الت لمبحث عغ عسل تشتيي بعجم الحرػل ليدت إال مجخد محاو مشغ يذاركػن اقتراديا ( 25%)حػالي إن 

 . (ندبة البصالة كسا تذيخعميو )

قاىخة إلقميع ال، والسكػن الثاني  ، األقخف إلى العاصسة وىكحا يسكغ أن ندتشت  أن محافطة الجيدة
ن حالة الدكامغ حيث  ، تسثل الرعيج تسثيال جيجاً الذسالية لمػجو القبمي لسرخ بػابة ال، والتي تسثل  الكبخػ 

 .يع االقترادية واالجتساعية الخرائرو 

 .ممخص
، تشاول وىػ تحجيج أولػةات العسل الدكاني عمى مدتػػ السحافطات ، تحقيقا ألحج أىجا  التقخةخ 

 واالجتساعية واالقتراديةالجيسػجخافية السؤشخات مؤشخا مغ  37ىحا ال رل بالجراسة والتحميل مدتخجما عجد 
أولػةة العسل بيج  الػصػل إلى تحجيج في كل مؤشخ جسػع تختيبيا فق مو الجسيػرةة ختيب محافطات لت

محافطات في قاع التختيب في  ةست، وأضيخت الشتائ  إلى أن ىشاك مكانيا الدكاني في السخحمة القادمة 
وتػصي إقميسيغ متجاورةغ ىسا شسال الرعيج  ، مس اتجاىيا مغ الجشػف إلى الذسال بر ة عامة الرعيج

 .  سهااج وأسضهو والوضهب و ش  سهي  والسشيا والجضدة : ، وىي محافطات جووسط الرعي

الدكانية تع وضس ترػر ألولػةات العسل السكاني لمسجاالت التشسػةة مؤشخا مختارا ،  25وباستخجم 
ادية البعج السكاني ألولػةات العسل بالسجاالت االجتساعية واالقتروتع تختيب السحافطات وفق السختم ة . 

 وفق السؤشخات السدتخجمة .

التعخ  عمى أولػةات كل محافطة ، نجج عمى سبيل السثال أن مجاالت العسل مغ تمظ الشتائ  يسكغ 
ش ال معجل وفيات األىي االىتسام بتخ يس  محافظة  ش  سهي ذات األولػةة األولى بالجانب الرحي في 

ناقز الصػل لمعسخ ، وكحلظ الحج مغ الش ال ا، وتخ يس ندبة  الخضس )ش ل متػفى / ال  مػلػد حى(
وباستخجام ذات األسمػف ، يسكغ تحجيج السحافطات ذات  . ندبة األش ال ناقرى الػزن بالشدبة لمعسخ

األولػةة التشسػةة في كافة السجاالت ، كسا يسكغ تحجيج أولػةات العسل التشسػؼ داخل كل محافطة ، مسا 
القخار سػاء عمى السدتػػ القػمي أو مدتػػ السحافطات تصبيق يديل عمى واضعي الدياسات ومتخحؼ 

 م يػم التشسية الستػازنة إقميسيًا .
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كسا تشاول ال رل بالجراسة والتحميل حالة الدكان في السحافطات الدتة ذات األولػةة في العسل 
 ة .التشسػؼ بكل محافطة بذئ أكثخ دقفي محاولة لمػصػل إلى تحجيج مجاالت العسل الدكاني 

مغ خالل عخا وتحميل تصػر حجع  2117ي عام فبعج استعخاا السػق  الحالي لحالة الدكان 
الدكان والخرائز االجتساعية واالقترادية ليع ، مس تحجيج السحافطات ذات األولػةة في العسل الدكاني ، 

حية السكانية ، مغ وتحجيج مجاالت العسل والتي يجب التخكيد عمييا في ستة محافطات ذات أولػةة مغ الشا
األىسية بسكان تشاول بالتحميل مػق  الدياسات الدكانية السصبقة في مرخ وتحجيج مجػ مالءمتيا ألولػةات 
مجاالت العسل الدكاني وكحلظ مجػ تخكيدىا عمى البعج السكاني لمعسل الدكاني ، لحا يتتي ال رل التالي 

ة مغ استخاتيجيات وخصط التشسية االقترادية ليدتعخا أىع ما ورد في الستاح مغ الػ ائق التشسػة
 واالجتساعية . 
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 الخابعالورل 
 يةالدكانوالخظط ستخاتيجيات اال

 مقجمة.
تصننخح القزننية الدنننكانية ن دننيا عمنننى كافننة دول العنننالع بتوجننو مختم نننة وذلننظ الرتباشينننا بكافننة جػاننننب  
. كسنننا  بعننجم التننػازن بننيغ الدننكان والسننػارد قترننادية واالجتساعيننة والبيئيننة، وارتباشيننا عمننى األخنننزالتشسيننة اال

عمنى  كبينخاً  تخكينداً  Milinum Development Goals (MDGs)–شنيجت حقبنة األىنجا  اإلنسائينة لألل ينة 
–التشسيننننننة السدننننننتجامة الخاىشنننننة وىنننننني حقبننننننة حقبننننننة اللننننننى إنتقننننننل إ، وىننننننػ االىتسننننننام النننننحػ  القزنننننية الدننننننكانية

Sustaianble Development Goals (SDGs)   قزننايا الزننػط الدننكاني عمننى مننػارد تتشنناول التننى
 ، جنػدة الحيناة ، التػسنس الحزنخؼ  ، ال قنخ فنخل العسنلوآ ارىنا عمنى قزنايا أخنخػ مثنل الػحاء والسياه والصاقنة 

 .   ، وقزايا شيخػخة أو ضسػر الييكل الدكاني فى بعس البمجان مقابل االن جار الدكاني فى بمجان أخخػ 

لقزننية الدننكانية فننى حقبننة التشسيننة السدننتجامة مننس العجيننج مننغ دول العننالع ايتذننابو شننخح ،  وفنني مرننخ
، والزننػط الدننكاني عمننى  ، وعمننى األخننز فيسننا يتعمننق بالعالقننة بننيغ الشسننػ الدننكاني والسننػارد الستاحننة الشاميننة

 . ةبيئية متكاممو اجتساعية و وىػ األمخ الحػ يتصمب رؤةة اقترادية  ، كافة مجاالت التشسية مغ ناحية أخخػ 

 مغ الجدء ىحا يتشاول ، والتشسية الدكان قزايا تتشاول التي التشسية و ائق مغ العجيج مرخ في يػجج
 وارتباشيا الػ ائق تمظ وتػجيات أىجا  عمى الػقػ  بيج  والتحميل بالعخا الػئا ق تمظ مغ عجد التقخةخ

  . مرخ في لمدكان الحقيقية بالسذكالت

 . 2030-2015ن والتشسية االستخاتيجية القهمية لمدكا -1
 1: أبخزىا ومغ ، السبادغ مغ مجسػعة مغ عمى مختكدة الدكانية لتحجياتا االستخاتيجية تمظ تتشاول

o سمبياً  الدكان زةادة معجالت تؤ خ أال عمى ، لمجولة الذاممة القهة عشاصخ أحج الدكان 
 التشسية. عمى

o ال قخ وتخ يف ال قخاء تسكيغ عمى والتخكيد ، التشسية خظط ف  الدكان  السكهن  دماجإ . 

o معجالت بتخصار التػعية في الجولة مدئػلية مس   األ شاء عجد تحجيج ف  األسخة حق 
  السخت عة. اإلنجاف

                                                             
1

 : السجمذ القػمى لمدكان . . القاىخة  2030-2015القػمية لمدكان  االستخاتيجية( . 2015وزارة الجولة لمدكان ) 
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o األقميع دور وتعدةد ، الدكانية والسذخوعات البخام  إدارة في ، الالمخ دية تظبضق 
 . الخرػل ىحا في السحمياتو 

o السجني السجتسس أدوار خاصة ، الدكانية القزية مع التعامل ف  السذار ة تهسيع 
  . الخال والقصاع

o وتش يح تخصيط لجعع ، الدكانية البحثية واألنذظة والسعمهمات البيانات لشظم ااب دور 
 الجانب بيحا اىتسامو لمدكان( القػمى )السجمذ السجمذ عدز وقج ، الدكانية البخام  وتقييع

 1. 2016 عام في العخبية( مرخ جسيػرةة – الدكانية التشسية )أشمذ بتصجاره

 : 2030 عاب حتى محجدة قهمية إستخاتيجية أاجافا   االستخاتيجية تتبشى كسا

 الدكانية الدةادة معجالت خ س خالل مغ السرخي  السهاطن حياة  شهعية اإلرتقاء .  

 راتيةوالسيا السعخفية لمسػاششيغ الدكانية الخرائص تحدضن خالل من مرخ ريادة استعادة 
  . والدمػكية

 الػشغ عبخ الدكان تػزةس إعادة خالل مغ لسرخ الدكانية الخخيظة رسم إعادة . 

 التشسػةة السؤشخات في ال جػات تقميز خالل مغ ، االجتساع  والدالب االجتساعية العجالة تحقضق 
  . لمجولة السختم ة الجػخافية السشاشق بيغ

 . 2030 مرخ ةرؤي:  السدتجامة التشسية استخاتيجية -2
 بالخؤةة ورد حيث ، مرخ رؤةة ضسغ يتتي االندان عشرخ أن نخػ  لالستخاتيجية األولى الشطخة مغ

 حياة جػدة بسدتػػ  وتختقي السدتجامة التشسية لتحقق واالندان السكان عبقخةة "....تدتثسخ مرخ أن
 عمى دولة 30 أفزل سغض مرخ تكػن  أن االستخاتيجية ىحه خالل مغ الحكػمة تيج  كسا ...السرخةيغ

 مغ إنصالقاً  ىحا وةتتي . " الحياة وجػدة .....، ، البذخةة والتشسية .....، مؤشخات حيث مغ العالع مدتػػ 
 لمتشسية مح دات إلى لتحػةميا محاولة في ، وتعميع وصحة سكان مغ البذخةة التشسية مػارد بتػاضس االعتخا 

 . االستخاتيجية و يقة مقجمة في ورد كسا ، لمتشسية يةالخئيد التحجيات ضسغ تتتي كػنيا مغ بجالً 

 أو خاصاً  محػراً  2030 مرخ رؤةة : السدتجامة التشسية استخاتيجية تخريز عجم مغ الخغع عمىو 
 الدابق الدكانية والقزايا التحجيات كافة االعتبار في أخحت قج االستخاتيجية أن إال 2الدكانية لمقزية مش خداً 

                                                             
1

مرخ العخبية . القاىخة : السجمذ القػمى  جسيػرةة –( . أشمذ التشسية الدكانية 2016السجمذ القػمى لمدكان ) –وزارة الرحة والدكان  
 لمدكان .

 ت االستخاتيجية .يتع العسل حاليا عمى تحجيث و يقة االستخاتيجية ، وةعتقج أن محػرا خاصا بالدكان سػ  يزا  إلى مكػنا 2
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 العذخة التشسػةة محاورىا خالل ومغ والبيئية، االجتساعية قترادية،اال الثال ة ادىاأبع في ليا العخا
  وبخامجيا.

 و يقة في وردت كسا الدكانية السذكمة لسػاجية التالية التػجيات رصج يسكغ ، الخرػل ىحا وفى
    : االستخاتيجية

o ردم عمى بالتخكيد   انلمدك االجتساع  االنجماج وتعديد والوخص الحقهق  ف  السداواة تحقضق 
   . البصالة مػاجية ، لمذباف األعسال رةادة ، السخأة  تسكيغ ، الجشديغ بيغ ال جػة

o في الجػخافية ال جػات ردم ، األساسي خاصة التعميع عمى بالتخكيد   الدكان خرائص تحدضن 
 والجعع ةاالجتساعي الحساية ومشطػمات شبكة تعدةد ، الالئق والعسل والرحة التعميع خجمات
 وخمق ، والتجرةب ال شى التعميع نطع وتصػةخ ، والست ػقيغ السػىػبيغ رعاية ، الرحي والتتميغ

  . العسل فخل

o  السدشيغ ، السعيمة السخأة  ، ال قخاء خاصة ، بالخعاية ىولأ واألأ  السهسذة بالوئات االاتساب ، 
 أىجا  مس يتػافق ما )وىػ . عوغيخى ، اإلعاقة ذوػ  ، متوػ  بال األش ال ، العذػائيات قاششػا
 السدتجامة( التشسية

o  ججيج قػمي عسخاني ومخصط استخاتيجي مشطػر خالل مغ   لمدكان الجغخاف  التهزيع إعادة ، 
 واالىتسام ، العذػائيات ضاىخة مػاجية ، الججيجة التشسية مشاشق في الدكاني التػشيغ وتح يد
  . بالبيئة

  1. 2017 -2016السال   التشسية السدتجامة لمعاب خظة -3
 التػازن  إلحجاث الدكانية الدةادة معجالت خ س بيج  لمدكان القػمية االستخاتيجية تش يح فتتبشى

 استثسارات جشيو مميػن  50 حػالي تخريز وتع الدكاني، الشسػ ومعجل االقترادؼ الشسػ معجل بيغ الس قػد
 بخام  تش يح وليذ االستخاتيجية ومذخوعات بخام   يحبتش السعشية األجيدة نذصةأ تش يح جععل جشيو مميػن  50

 2.الدكان قزايا إلى مػجيو ومذخوعات

 

 

                                                             
1

 gov eg       www.mop.2017/ 2016وزارة التخصيط ، خصة التشسية السدتجامة " لمعام  
 بيج  لمدكان، القػمية االستخاتيجية ومذخوعات بخام  بتش يح الرحة بػزارة األسخة وتشطيع الدكاني والبخنام  لمدكان القػمي السجمذيقػم  2

 الدكانية التػجيات بيغ التخابط ودعع الرػيخة األسخة م يػم لتبشى االتجاىات وتػيخ األسخة، وتشطيع بيةاالنجا الخجمات بسدتػػ  االرتقاء
 .الذاممة والتشسية
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 . 2019\2018 خنامج عسل الحكهمة لمعاب السال   -4
 الدةادة مغ لمحج سياسات تصبيق خالل مغ الدكاني الشسػ لزبط التػجيات بعس البخنام  في ورد

 بالسشاشق خاصة تػفيخىاو  االسخة تشطيع وسائل استخجام ندبة زةادة عمى العسل خالل مغ ،الدكانية
 الدكانية الدةادة بخصػرة تعخة و بيج  السجتسس لجػ الػعي ورفس تػعية عمى العسل إلى باإلضافة ،السحخومة

 1. كخامة بخنام  مدت يجؼ مغ أسخ يدتيج  حيث ك اية" "ا شيغ مثل مذخوعات خالل مغ

 ممخص.
لنى السذنكمة الدنكانية فنى إالشطنخة العمسينة ق التشسية التني عخضنت تتبشني مسا سبق يسكغ القػل أن و ائ

دون أبعادىننا الثال ننة والتنني تتسثننل فنني الشسننػ، التػزةننس السكنناني، والخرننائز الدننكانية، مننغ خننالل تشنناول مرننخ 
 التخكيد عمى بعج دون اآلخخ، وىػ أمخ جيج. 

عنننغ القزنننايا الحاكسنننة لمتشسينننة فننني  مسنننا سنننبق تشاولنننو فننني ال رنننميغ األول والثننناني يتزنننح أن الحنننجيث
، رغنع التحدنغ الص ينف فني بعنس تمنظ  الت ىي قزايا ال قخ والجينلمرخ ومشح ستيشيات القخن الساضي ما ز 

القزننايا ، كننحلظ مننا زال التخكينند عمننى سياسننات الحننج مننغ الشسننػ الدننكاني واعتبارىننا ىنني السعننػت الػحيننج لمتشسيننة 
السحناور األخننخػ مثنل خرننائز الدنكان االجتساعيننة واالقترننادية  مشنح أربعننة أو خسدنة عقننػد دون الشطنخ إلننى

 واعادة تػزةعيع مكانيًا . 

واذا تػافقشننا مننس الننخأؼ القائننل بننتن أىننع محننػر فنني معالجننة القزننية الدننكانية ىننػ خ ننس معننجالت الشسننػ 
لننع فمسنناذا  وحتننى اآلن كسننا ورد فنني و ننائق التشسيننة ، وأنننو يجننب التخكينند عميننو كسننا حننجث خننالل العقننػد الساضننية

أن معنننجالت الشسنننػ إلننى  2017تعنننجاد ؟ حيننث تذنننيخ بيانننات  تننؤتي سياسنننات الحننج منننغ الشسننػ الدنننكاني  سارىنننا
 .( 2017-2006خة )% خالل ال ت2.56ارت عت مخة أخخػ إلى الدكاني 

ىننحا األمننخ الننحؼ يننجعػ إلننى التدنناؤل حننػل مننجػ جننجوػ الدياسننات الدننكانية التنني تبشتيننا الجولننة خننالل 
؟ وىننل التخكينند عمننى سياسننات الحننج مننغ الشسننػ  ، وىننل كننان ىشنناك قرننػر فنني تمننظ الدياسننات لدننابقةالعقننػد ا

؟ وىنننل كنننان منننغ السسكنننغ تشننناول القزنننية  الدننكاني وتجاىنننل السحننناور الدنننكانية األخنننخػ ىنننػ السنننجخل الرنننحيح
لالسننت ادة التعميسيننة والتجرةبينة الرنحية و الدنكانية مننغ زاوةنة أخننخػ مثنل العسننل عمنى تحدننيغ خرنائز الدننكان 

؟ كننل ذلننظ يدننتجعي الشطننخ واعننادة الشطننخ فنني الدياسننات الدننكانية  بيننع فنني تحقيننق أىننجا  التشسيننة االقترننادية
والتنني  2030، وىشنناك فخصننة ذىبيننة وىنني تحننجيث اسننتخاتيجية التشسيننة السدننتجامة : رؤةننة مرننخ  الستبعننة حالينناً 

  باشيا بالتشسية السدتجامة .يسكغ أن تتبس مشيجا آخخ في معالجة وتشاول قزايا الدكان وارت

                                                             
1

 gov eg      www.mop.2117/ 2116وزارة التخطٌط ، خطة التنمٌة المستدامة للعام  
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و العسل فيو  االستثسارمغ خالل االست ادة القرػػ مغ السػرد البذخؼ وةسكغ تش يح ذلظ مغ خالل 
، إلى جانب  ادولي سشافدةالإيجاد مجتسس يدتصيس مغ أجل ليع تحديغ الخرائز التعميسية والتجرةبية عمى 

بة مغ خالل مقابمة مخخجات العسمية التعميسية والتجرةبية تػفيخ متصمبات تحقيق التشسية االقترادية السخغػ 
 الحالية والسدتقبمية . لستصمبات أسػات العسل

نخػ أن األمخ يدتجعي ليذ فقط التخكيد عمى سياسات الحنج منغ الشسنػ الدنكاني عمنى اعتبنار مغ ىشا 
يسيننة وتجرةبيننة وصننحية وبذننكل متننػازؼ وضننس سياسننات تعماألىسيننة بسكننان ، بننل مننغ  أنننو أحننج معػقننات التشسيننة

أؼ مبنادرة فني سنبيل أىع عػامنل نجناح ىي مغ تيج  إلى تحديغ خرائز الدكان االجتساعية واالقترادية و 
تتشناول عنادة تػزةنس الدنكان باإلضافة إلى أىسينة إعنادة الشطنخ فني سياسنات إل. حقيقية اقترادية تحقيق نيزة 

 .الدكان إلييا  تش يح بخام  ومذخوعات محجدة بالسشاشق السدتيج  نقل

بعنج اسننتعخاا كنل مننا سنبق مننغ تصننػر لحجنع الدننكان وخرائرنيع والدياسننات الستبعنة ، ومننغ خننالل 
مالحطنة أن ىشنناك إشننكالية تتعمننق بالبيانننات الدننكانية خاصننة السختبصنة بالتعننجاد والننحؼ يننتع كننل عذننخ سننشػات ، 

تش ينح حجيثنة لتنالي ليصنخح مشيجينة مسنا يعينق وضنس الخصنط وبنخام  ومذنخوعات تنختبط بنالػاقس ، ينتتي ال رنل ال
التعننجاد الدننكاني وىنني مشيجيننة التعننجاد القننائع عمننى الدننجالت اإلدارةننة لعننل ذلننظ يكننػن فيننو فائننجة لكافننة القننائسي 

 عمى وضس واتخاذ القخار في مجاالت العسل الدكانية .

 



2017 السكانية وتبايشاتيا مرخ في الدكان حالة تحميل  

44 
 

 الخامذالورل 
 التظهيخ واتجااات الخاان الهاقع – مرخ فى الدكانية البيانات

 مة.مقج
الستعجدة الجػانب ت خا ن ديا عمى لدكان ايا اقز، ندتصيس القػل أن  وفقا لسا تع عخضو سابقاً  

الرتباشيا بكافة جػانب التشسية االقترادية واالجتساعية والبيئية ، وارتباشيا عمى األخز  الداحة السرخةة
لبيانات الدكانية محجودة وأغمبيا يتتي ، كا أنو مغ السالحع أن مرادر ا التػازن بيغ الدكان والسػاردبقزية 

ذخ سشػات وكان آخخىا تعجاد والسشذ ت والحؼ يتع تش يحه كل ع مغ التعجادات السختم ة لمدكان واإلسكان
فاعمية حيث تع استخجام نطع السعمػمات دقة و والحؼ يعج مغ التعجدات التي تع تش يحىا بذكل أكثخ  2017

ت مسا أتاح لمباحثيغ االست ادة مغ البيانات في وقت هياسي مقارنة السختم ة في جسس ومخاجعة البيانا
  بالتعجادات الدابقة والتي كان يدتػخت نذخ بياناتيا حػالي الدشتيغ.

عمى الخغع مغ ذلظ فتن تصػةخ مشطػمة جسس البيانات ال تتػق  عشج حج معيغ وةجب األخح بتفزل  
كل دورؼ وخالل فتخات زمشية أقل مغ عذخ سشػات كسا ىػ الصخت النتاج بيانات يسكغ االعتساد عمييا بذ

، لحا ندتعخا ىشا  2017 الػضس حاليا ، عمى الخغع مغ استخجام تكشػلػجيا حجيثة في جسس بيانات تعجاد
األمخ الحؼ ان تع ، ار والتي مغ السسكغ أن تتيح إجخاء تعجاد لمدكان عمى فتخات زمشية قريخة أحج األفك

بي عمى وضس الدياسات ومتابعة نتائ  الخصط والبخام  والسذخوعات السػجيو لقزايا سيكػن لو أ خ إيجا
ركدت السؤتسخات والسحافل الجولية واإلقميسية مشح  ىسية البيانات الدكانيةكسا تتتي أ . والتشسية الدكان 

تيا لمسخصصيغ والػششية الخاصة بالدكان والتشسية عمى أىسية تػفيخ البيانات والسعمػمات الدكانية واتاح
وحتى السؤتسخ  1994القخار والسػاشغ العادؼ بجءًا مغ مؤتسخ القاىخة الجولي لمدكان والتشسية عام  ؼومتخح

والحػ تعيجت الجسعية العامة لألمع الستحجة )بسذاركة فاعمة مغ  2014الجولي لمدكان والتشسية ما بعج 
 1لتش يح مغ جانب الجول األعزاء في األمع الستحجة .مرخ( تش يح نتائجو باعتبارىا إلتدامات عالسية واجبة ا

بخرػل البيانات  2014ومغ أبخز جػانب اىتسام السؤتسخ الجولي لمدكان والتشسية ما بعج 
البيانات حػل الدكان والتشسية بتعمى قجر مغ الجػدة ،  كانت التػجيات الخاصة بتػفيخوالسعمػمات الدكانية 

، لتػفيخ البيانات السشاسبة في الػقت السشاسب حػل ديشاميكيات الدكان تقػةة نطع اإلحراءات الػششيةو 
   . ، وتصػةخ أنذصة الجسس والتحميل السختم ة

 
                                                             

1
 العامة لمجسعية الخاصة الجمدة:  نيػةػرك.  والتشسية الدكان عسل ججول تش يح: 2014 بعج ما والتشسية لمدكان الجولي السؤتسخ( . 2015) الستحجة األمع 

 . 2014 بعج والتشسية لمدكان الجولي السؤتسخ عسل بخنام  لستابعة 29 رقع الستحجة لألمع
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 الخاان: الهاقع – مرخ فى الدكانية البيانات مرادر 5-1
ىشالظ مرادر متعجدة لمبيانات الالزمة لجراسة الدكان والتي تعكذ خرائز الدكان في لحطة 

( أىع مرادر البيانات الدكانية في مرخ وتذسل التعجادات ، السدػح ، 5-1وةعخا الذكل )زمشية معيشة 
 والدجالت اإلدارةة .

 البيانات الدكانية ف  مرخ( هيكل 5-1شكل )

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

الشطام اإليكػلػجي لمبيانات فى مرخ ، "واالحراء العامة لمتعبئة السخكدؼ  الجياز :السرجر
 .2017، ديدسبخ جامةلجعع التشسية السدت

مرخ تعتبخ ، حيث لبيانات الدكانية وحيث أن التعجاد العام لمدكان يعتبخ مغ مغ أىع مرادر ا
مغ أشيخ الجول عمى مخ التارة  التي تسيدت بتجخاء التعجاد الدكاني مشح زمغ ال خاعشة ، وعخفت مرخ 

ي كل عرخ . وفى العرخ الحجيث تعجادات الدكان عبخ العرػر مس اختال  أساليبيا وتصػر أىجافيا ف
 2017كان آخخ تمظ التعجادات تعجاد تبشت مرخ نطامًا دورةًا يقزى بتجخاء التعجاد كل عذخ سشػات ، و 

 .باستخجام التقشيات الحجيثة والحؼ تع 

 البيانات الدكانية

 مرادراا:
 التعجاد
 السدهح
 الدجالت

الجهات 

المعنٌة 

بالبٌانات 

 السكانٌة

 مستخدمً البٌانات:
 متخذ القرار

واضعً السٌاسات 
 والمخططٌن
 الجامعات
 ثٌةالمراكز البح

المراكز القومٌة 
 المتخصصة

... 

الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة 

 واالحصاء

الوزارات والهٌئات 
 المنتجة للبٌانات
 السجل المدنً
 وزارة الصحة
 وزارة العدل

... 

المنظمات 
والمؤسسات 

 الدولٌة واالقلٌمٌة
... 

 الخرائص
 اجتساعية 
 اقترادية

... 

 التغظية
 الجولة

السشاطق 
 يةالجغخاف



2017 السكانية وتبايشاتيا مرخ في الدكان حالة تحميل  

46 
 

الحؼ  تعجاد الدكان، إلى جانب السشذ ت و وةذسل التعجاد العام لمدكان والسباني حرخ السباني 
البيانات التي تخز فتخة زمشية معيشة لجسيس األفخاد السقيسيغ بالجولة ، وأن تدجل  جسس يعبخ عغ عسمية

خرائرو الجيسػغخافية واالجتساعية واالقترادية في تارة  إسشادىا الدمشي السحجد ، مس ترشيف ىحه البيانات 
 وعخضيا وتحميميا ونذخىا أو تػزةعيا .  

التدجيل ، والتي يتع بيا الدجالت السجنية واإلدارةة ىشاك أيزا مرجر لمبيانات الدكانية وىػ 
مرجر وتعتبخ تمظ الدجالت السدتسخ والجائع واإللدامي لػقػع وخرائز األحجاث الحيػةة الستعمقة بالدكان . 

تخصج الػقائس واإلحراءات الحيػةة مثل السػاليج ، الػفيات ، الدواج ، حيث  ،رئيدي لنحراءات الحيػةة 
جالت التعميع والدجل السجني وما إلى ذلظ ، وتتع عسمية التدجيل فييا بر ة مدتسخة نطخًا والصالت ، وس

الرتباشيا بحقػت األفخاد وعشرخ اإللدامية ، وةسكغ الحرػل مشيا عمى معمػمات واحراءات خالل فتخات 
جاث الحيػةة التي جسيس األحل التغظية الذاممةبوتتسيد تمظ الدجالت مختم ة )يػم / أسبػع / شيخ / سشة( . 

مغ خالل اإلشار  الدخية ،  دون تػق  أو فجػات زمشيةالجقة واالستسخارية ،  تحجث في كل مشصقة جػخافية
 مس الحخل عمى أن تكػن ال تخات البيشية واحجة .الشذخ السشتظم ، القانػني 

التي مغ خالليا ، و مدػح العيشة الجيسػغخافية كسا أن ىشاك مرادر أخخػ لمبيانات الدكانية مشيا 
أنيا تتصمب عجدًا أقل مغ الباحثيغ والسقابالت ، ، ومغ مسيداتيا يتع الحرػل عمى البيانات مغ عيشات مختارة 
  1.إلى جانب مدايا أخخػ وبالتالي فيي أقل تكم ة عغ الحرخ الذامل ، 

 .اتجااات لمتظهيخ  :لدكان اتعجاد  5-2
، ر جيػد كبيخة وتكم ة مالية باىطةاستثسايتصمب جاد الدكاني إجخاء التعأوال البج مغ الناكيج عمى أن 

 2017برعػبات ميشية وتشطيسية وادارةة . وقج تع تصػةخ آليات تش يح تعجاد عام لو كسا تتدع التحزيخات 
عغ غيخه مغ التعجادات الدابقة مغ خالل استخجم التقشيات الحجيثة في جسس البيانات ، األمخ الحؼ ألػى 

سخاحل الػرهية ، كحلظ إدخال البيانات واجخاء التحميل اإللكتخوني عمى البيانات والخخوج بالشتائ  عجد مغ ال
التى يػفخىا التعجاد تداؤالت اليائل مغ البيانات الحجع ىحا األولية وانتياءًا برجور الشتائ  الشيائية . وةصخح 

 إحرائية . بيانات سكانية ة االست ادة مشيا في إنتاج حػل دور الدجالت اإلدارةة وامكاني

، يشطع تهفضخ إطار تذخيع  وقانهنى داعم شخوص تحػةل الدجل اإلدارؼ إلى سجل احرائي مغ 
استخجام ىحه البيانات لألغخاا اإلحرائية ، ودور أجيدة اإلحراء الػششية في ىحا الخرػل ، باإلضافة 

خاصة أن القبهل والسهافقة السجتسعية   إلى وضس بشػد تتعمق بالتعخةف الس رل لحساية تمظ البيانات ، 
بيانات شخرية عمى السدتػػ ال خدؼ بسا يثيخ قزايا حساية الخرػصية في  تمظ الدجالت تحتػػ عمى

                                                             
"الشطام اإليكػلػجي تقخؼ بعشػان  كغ الخجػع إلىلسعخفة أىع السدػح واألبحات الدكانية التي قام بتجخائيا الجياز السخكدؼ لمتعبئة العامة واإلحراء يس 1

 .2017لمبيانات فى مرخ لجعع التشسية السدتجامة، ديدسبخ 
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، حيث يجب تحجيج دقيق لمدجالت  وضع نظاب مهحج لتحجيج الههية الظبيعية واالعتبارية، السجتسس
والعسل عمى استخجام نطع مػحجة لميػةة عبخ  األساسية التي سػ  تدتخجم في إنتاج اإلحراءات ،

تظهيخ نظم ، السرادر السختم ة بسا يديل ربط الدجالت السختم ة لتدييل إنتاج اإلحراءات السدتشجة إلييا 
، نطخًا لمتعامل مس مجاالت متعجدة ومتذابكة مثل نطع الزسان االجتساعي ، والشطع سجالت دقيقة ومحجثة

، بسا فييا األجيدة الحكػمية أو  ن مع  افة الجهات التى تسمك أو تجيخ الدجالتالتعاو، الزخةبية وغيخىا 
الػحجات السحمية ، وىػ ما يتصمب خصصًا لمتشديق والتعاون واإللتدام مغ كافة جيات الجولة السعشية .  

 . الييكل العام لمشطام اإلحرائي القائع عمى الدجالت ( يػضح5-2والذكل التالي رقع )

في تصػةخ التعجاد  ادتثسخ جيػدىتأن ذلظ يجب عمى األجيدة السعشية بالبيانات الدكانية ولتش يح 
القائع عمى نطام الدجالت اإلدارةة ، بسا يرب مباشخة في تعدةد التعاون الػ يق بيغ الجيات التي لجييا تمظ 

لى تش يح مدػح مكسمة . وةججر اإلشارة إلى أن ىشاك ضخورة إ الدجالت والجياز اإلحرائي الػششى السدئػل
 لمتعجاد لمحرػل عمى البيانات التي ال تتزسشيا الدجالت اإلدارةة. 

 الهيكل العاب لمشظاب اإلحرائ  القائم عمى الدجالت (5-2شكل )

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الشطام اإليكػلػجي لمبيانات فى مرخ لجعع ، "واالحراء العامة لمتعبئة السخكدؼ  الجياز :السرجر

 .2017، ديدسبخ امةالتشسية السدتج

سجل 

 األعمال

األفراد 

 المتعطلٌن

سجل 

 الدخل
سجل 

 التعلٌم
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ما يمي : الدجالت األساسية التي يسكغ مغ خالليا تػفيخ بيانات التعجاد بجياز اإلحراء وتذسل 
وةزع بيانات أساسية لكافة السػاششيغ والسقيسيغ بر ة دائسة في الجولة ، وكحلظ  ،نطام السعمػمات الدكانية 

يتزسغ سجل العقارات والسداحات  ،ػمات العقارةة نطام السعم، بيانات عغ السباني ومذارةس بشاء السداكغ 
ةزع بيانات أساسية عغ الذخكات و نطام السعمػمات التجارةة ،  وكحلظ كافة الحقػت الستعمقة بالسستمكات

سجالت أخخػ وتذسل : الزخائب ، العسالة ، سجالت السعاشات التقاعجية ، وسجالت ،  ومشطسات األعسال
التعميع والجرجات العمسية ، سجالت السباني والسداكغ ، وسجالت الصالف ،  شالبي العسل ، سجالت اكتسال

 ( العالقة بيغ الدجالت اإلدارةة والدجالت اإلحرائية .5-3وةػضح الذكل )

 ( العالقة  ضن الدجالت اإلدارية والدجالت اإلحرائية5-3شكل )

 
 
 
 
 

 
 

ام اإليكػلػجي لمبيانات فى مرخ الشط، "واالحراء العامة لمتعبئة السخكدؼ  الجياز: السرجر
 .2017، ديدسبخ لجعع التشسية السدتجامة

تعجيل ، مغ أىسيا عسميات إحرائية ضخورةة لتجييد الدجالت اإلدارةة مغ الذكل يتزح أن ىشاك 
البيانات في الدجالت اإلدارةة القائسة ومعالجة القيع الس قػدة ، كسا يجب أن تتػافق مس الستصمبات 

السصابقة واالختيار باستخجام رقع مػحج ، عسميات اإلسشاد الدمشي ، وخمق أىجا  ، لسقخرة اإلحرائية ا
 خمق متػيخات مدتسجة مغ الدجالت ، وغيخىا . مدتسجة مغ الدجالت ،

ومغ األىسية بسكان في ىحا الخرػل اإلشارة إلى أن إنذاء سجل متكامل ججيج ليذ مغ الزخورؼ 
سجالت إدارةة ججيجة تساما ، ألنو وفقا لمخبخة الجولية في ىحا السجال يجب أن يقػم بالكامل عمى استخجام 

أن يتع إجخاء عسميات مكث ة ومدبقة عمى البيانات اإلدارةة مس التتكيج عمى ضخورة استخجام العجيج مغ 
 السرادر اإلدارةة . 

ستخجام الدجل تصػةخ تصبيقات بايتتي خصػات بشاء الشطام اآللي القائع عمى الدجالت ومغ أىع 
تصبيقات باستخجام السرادر اإلدارةة ، تصبيق واحج لكل سجل مغ الدجالت ، وتحجيث ، تصػةخ  األصمي

كسا  وتصػةخ تصبيقات متقجمة عغ شخةق تكامل البيانات السدتخخجة مغ الدجالت اإلحرائية السختم ة .

 الدجالت اإلدارية
 نألغراض اإلداريحانًستخذيح 

 

 

 

 العملٌات اإلحصائٌة على السجالت 

 عسميات تحهيل الدجالت اإلدارية إلى سجالت إحرائية

 السجالت اإلحصائٌة 
 تستخذو نألغراض اإلحصائيح 
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مغ خالل التالي : ل إحرائي كتحج السحاور اليامة في إنذاء سج 1يجب وضس اشار لتزسيغ الستػيخات
، تكػةغ  الستػيخات األساسية الجاخمية مغ الدجالت اإلدارةة، جسس تعخةف الستػيخات التي يحتػةيا الدجل 

، تكػةغ الستػيخات األساسية الخارجية باستخجام سجل آخخ داخل الشطام ، إدخال الستػيخات السذتقة الجاخمية 
وضس م يػم ، ام عجد مغ الستػيخات مغ سجل آخخ في الشطام" الستػيخات السذتقة الخارجية باستخج

ةتع الحرػل عمييا مغ و إنذاء متػيخات الدجل السصمػبة ، تػحيج الستػيخات في الدجالت ، لمستػيخات 
 محجدة .تكػةغ الستػيخات السذتقة باستخجام نساذج ، مرادر مختم ة 

مغ خالل عجة إلدارةة مقارنة بالتعجاد التقميجؼ إيجابيات التعجاد القائع عمى الدجالت اوةسكغ تحجيج 
حيث السعزمة األساسية في جسس البيانات ،  تخ يف عبء االستجابة، انخ اا التكم ة عشاصخ ىي : 

، وأخيخا التدامغ والحجا ة ، الذسػلية ، دورةة اإلجخاء ، باستخجام االستبيان في العجيج مغ الجول ومشيا مرخ 
يداىع تبادل البيانات بيغ الجوائخ الحكػمية في تحديغ صػرة حيث ػ الخأؼ العام تحديغ صػرة الحكػمة لج

الحكػمة لجػ الخأؼ العام ، وخ س تكم ة جسس البيانات واعادة تػزةس السػارد عمى قصاعات الخجمات األخخػ 
 السختبصة بسرالح وحياة األفخاد مثل التعميع أو الرحة أو اإلسكان وغيخىا .  

( ألىع ايجابيات التعجاد القائع عمى الدجالت اإلدارةة مقارنة 5-1خا الججول رقع )وفيسا يمي يع
 .بالتعجاد التقميجؼ 

 ( خرائص التعجاد التقمضجي مقا ل التعجاد القائم عمى الدجالت اإلدارية5-4) شكل
 التعجاد القائم عمى الدجالت اإلدارية التعجاد التقمضجي البيان

 تكموة جسع البيان

)تكم ة التجرةب  مختبظة مباشخة بالعج السضجان تكموة  -
ومكاف ت جامعي البيان واالنتقاالت، السػاد السدتخجمة 

 وتكم ة خجمات مترمة بجسس البيانات  ( .
)تكم ة معالجة البيانات  تكموة غضخ مختبظة بالعج السضجان  -

 وتحميميا ونذخ الشتائ  والتقارةخ، ... ( .

   ة بالعج السيجاني . ال يػجج تكم ة مختبصة مباشخ 
 
 
   تكم ة معالجة البيانات  تكموة غضخ مختبظة بالعج السضجان(

 وتحميميا ونذخ الشتائ  والتقارةخ، ... ( . 

)في بعس األحيان يتع  فخد كل عغ مش رمة معمػمات جسس - الوخدي العج
 ال خد باإلنابة( . السعمػمات عغ عمى الحرػل

  د مغ مرجرىا فخ  لخرائز كل مش رمة معمػمات جسس
 الخئيذ . مس إمكانية التتكج مغ البيان مغ مرجر آخخ .

 نظاق ف  الذسهل
دة مشظقة  محجَّ

 مغ واحج يدتخجم نسػذج حيغ :الهاحجة  مشهجية االستسارة -
األشخال السذسػليغ بالتعجاد  جسيس التعجاد لعج استسارات
  محجَّدة في مشصقة

استسارة العج ) القريخة االستسارة مشهجية االستسارتضن : -
دة في األشخال جسيس عج ُيجخػ  الدخةس(  السشصقة السحجَّ

)عيشة( تعشي  الت ريمية في التعجاد، أما االستسارة السذسػليغ
في الشتائ   مغ خارج العيشة ولكغ مسثمػن  أن ىشاك أشخال

مس  بالتدامغ البيانات الشيائية لمتعجاد، حيث يتع جسس
 القريخة . االستسارة

  دة والسقيجيغ  األشخال سجسي يتع عج السشتسيغ إلى مشصقة محجَّ
 بالدجالت اإلدارةة. 

  يتع تعبئة سجل الدكان السخكدؼ بكافة خرائريع مغ 
 الدجالت ال خعية .

                                                             
1

مثال للمتغٌرات هى السن والنوع والحالة التعلٌمٌة والحالة العملٌة ألي شخص ، كل ذلك ٌعتبر من المتغٌرات ألنها تتغٌر وتختلف من  

 شخص آلخر.
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 التعجاد القائم عمى الدجالت اإلدارية التعجاد التقمضجي البيان

 التدامن

معيشة. لحا في حالة  زمشية بمحطة التعجاد بيانات تترل -
 الدابق )األسبػع جسس البيانات عغ فتخة مخجعية سابقة

العج )مثال  بالشدبة إلى لحطة ال تخة ىحه غفيعبخ ع )مثالً 
 يصمق عمييا األسبػع الدابق لمحطة العج( .

  ال خد حالة حدباإلدارةة  الدجالت مغ السعمػمات تدتخمز 
لمتعجاد، شخةصة أن يتع تحجيث الدجالت  السقخرة المحطة في

   .اإلدارةة وقت استخالل بيانات التعجاد

 عمى سشػات عذخ كل السبجأ ، حيث مغ عجاد ،الت يجخػ  - دورية إجخاء التعجاد
 األقل .

  ، 10سشػةا كل خسدة أو  وفقا الحتياجات متخحؼ القخار 
 سشػات . 

 كواءة الشتائج
البيانات قج تشقريا الجقة وتحتاج إلى معالجات إحرائية،  -

مشيا ما يتعمق السبحػ يغ لخفس اإلجابة أو إخ اء معمػمات 
 أو نديان وغيخىا. 

  ت التي يتع جسعيا عغ شخةق الدجالت اإلدارةة تتدع البيانا
بسدايا ندبية فيسا يتعمق بالجقة والسػ ػهية آلنيا تتتي مغ السشبس 

 وىػ ال خد .

عبء االلتدام بتعبئة االستبيان حتى في وجػد عجاد أو  - عبء االستجابة
 باحث .

  . التخمز بذكل نيائي مغ عبء االستجابة عمى السبحػ يغ 

ىشاك دائسا درجة مغ عجم االستجابة والخفس مغ  - االستجابةمعجل عجب 
 السبحػ يغ .

   )التخمز بذكل نيائي مغ معجل عجم االستجابة )يداوؼ ص خ
. 

 تكهين رأي عاب إيجا  
عجم ارتياح بيغ األفخاد حػل تبادل البيانات الذخرية مس  -

 الباحثيغ، كػنيع غخباء .
  سػاشغ بتعادة تػزةس تعدز الرػرة اإليجابية لمحكػمة لجػ ال

السػارد لرالح السػاشغ ، كسا تداىع في تعدةد ك اءة اإلدارة 
 الحكػمية .

 .2017، ديدسبخ الشطام اإليكػلػجي لمبيانات فى مرخ لجعع التشسية السدتجامة، "واالحراء العامة لمتعبئة السخكدؼ  الجياز: السرجر

 .ممخص
رخ في االىتسام بالبيانات الدكانية لجعع التشسية ، نالحع أن ىشاك تارة  حافل لسفى ضػء ماسبق ، 

دورًا حاكسًا في رسع بخام  التشسية االقترادية واالجتساعية مغ خالل تػفيخ حيث تمعب تمظ البيانات 
السعصيات مغ البيانات وعشاصخىا أمام جياز التخصيط ومتخح القخار وصشاع الدياسات العامة لجػ إعجاد 

لدمشية السختم ة ، ووضس البخام  والسبادرات الالزمة لتش يحىا ، إلى جانب دعع أنذصة خصط التشسية ب جاليا ا
تعجد مرادر البيانات الدكانية في مرخ ، والتي تذسل كسا نالحع الستابعة والتقييع وهياس األ خ . 

صػةخ تعجاد اتجاىات تكسا تشاول ال رل  التعجادات ، ومدػح العيشة الجيسػغخافية ، والدجالت اإلدارةة ،
الدكان في مرخ إلى تعجاد قائع عمى الدجالت / البيانات اإلدارةة ، وذلظ نتيجة التصػر في مجاالت 
الحػسبة وعمى األخز في مجال حػسبة وميكشة الدجالت اإلدارةة في العسل اإلحرائي بسا يعصى ليا قجر 

ساسية لشجاح األذخوص ل رل الكسا استعخا اأكبخ مغ الجقة والسػ ػهية ، خاصة التدجيل السجني .  
التحػل إلى تعجاد قائع عمى الدجالت / البيانات اإلدارةة في مرخ ، وعمى راسيا تذخةس خال ومشاسب ، 
القبػل السجتسعي لسخاعاة دواعي حساية الخرػصية والدخةة لبعس البيانات ، تصػةخ نطع حػسبية لمبيانات 

جياز اإلحراء الػششى واألجيدة السختم ة التى تسمظ الدجالت  والدجالت اإلدارةة ، والتعاون الستبادل بيغ
إيجابيات التعجاد القائع عمى الدجالت اإلدارةة مقارنة بالتعجاد كسا تع عخا  اإلدارةة السشطسة في الجولة .

 . التقميجؼ 
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 ممخص التقخيخ
ئة العامة واإلحراء أعمغ الجياز السخكدؼ لمتعبحيث القزية الدكانية فى مرخ يتشاول التقخةخ أبعاد 

مميػن ندسة ، وىػ ما يعشى  93وصػل عجد سكان مرخ إلى  2017في الخامذ عذخ مغ شيخ مايػ 
مية لمدكان تخصج االستخاتيجية القػ . كسا أشيخ 6ر )مميػن ندسة( فى أقل مغ زةادة عجد الدكان بسقجا

جاف ، زةادة ندبة األسخ تحت أبخز التحجيات الدكانية في تراعج معجالت اإلن 2030-2015 –والتشسية 
خط ال قخ ، تخاجس مكانة السخأة بػجو عام وانخ اا معجالت تذػيل اإلناث ، انعكاسات الشسػ الدكاني 
الدمبية عمى نريب ال خد مغ الخجمات العامة ، وعمى األوضاع البيئية وجػدة الحياة ، وعمى أوضاع 

تحميل أبعادىا و طخة عمسية إلى السذكمة الدكانية فى مرخ تصمب ناألمخ الحؼ يالت اوتات اإلقميسية وغيخىا . 
 .  يعخا ليا التقخةخ الثال ة والتي تتسثل في : الشسػ ، التػزةس السكاني ، والخرائز الدكانية ، والتي 

لسرخ تارة  سكاني شػةل يش خد عغ غيخه بجػخافيتو الخاصة التي حرخت الػجػد الدكاني مشح 
الزيق مغ وادؼ الشيل والجلتا ، كسا تسثل السداحة الستىػلة بالدكان حاليا ندبة عيج ال خاعشة في الذخةط 

قجر في عام عجد الدكان مرخ يػضح التقخةخ أن  .مغ إجسالي السداحة الكمية لسرخ  7.7%حػالي 
 . 2017مميػن ندسة في تعجاد  94وصل إلى ،  مميػن ندسة 2,46حػالي ب 1800

ارت اع معجل الدةادة و سخ فى متػسط الدةادة الدشػةة في عجد الدكان ارت اع مدتمغ البيانات يالحع 
خسديغ عامًا  تزاع  عجد الدكان عبخ فتخات زمشية متعجدة ، حيث تزاع  العجد خاللكسا الصبيعية ، 

-1947عام( خالل ال تخة ) 29، وتزاع  مخة أخخػ في أقل مغ  ال ػن عاما )( 1897-1947)
 . الثال ػن عاما التاليةأيزا خالل ، وتزاع  (1976

تسثل السداحة الستىػلة بالدكان ندبة ، اإلشارة  كسا سبق، و التػزةس السكاني لمدكان وفيسا يعمق ب
، وىػ األمخ الحػ تختب عميو ارت اع الكثافة الدكانية بالسشاشق %( 7,7حػالي )ضئيمة مغ جسمة السداحة 

عامًا ،  215ضع  في خالل  37كانية العامة بتكثخ مغ متػسط الكثافة الد، حيث ارت س الستىػلة بالدكان 
 .الرافية والتخكد الدكاني فى السشاشق الحزخةة  متػسط الكثافة الدكانيةكسا ارت س 

، مدكان االجتساعية واالقترادية لخرائز البعس جػانب ومؤشخات وةمقي التقخةخ الزػء عمى 
ارت اع السػاليج بسا ال هيكل يتدع باتداع القاعجة نتيجة العسخؼ لمدكان ما ز  لومغ البيانات يالحع أن الييك

يؤدؼ لدةادة معجالت اإلعالة والتكاليف االقترادية عمى األسخة السرخةة ، كسا يسثل ضػصًا عمى الخجمات 
 .كثخ احتياجًا لمخجمات ال ئات دون سغ العسل ىي األالحكػمية حيث أن 

إلى أكثخ مغ ندبة األمية رل تلمدكان حيث  يسيانخ اا السدتػػ التعمكسا يذيخ التقخةخ إلى 
تػاصل الجيػد لخفس السدتػػ التعميسي للجػ السخصط ومتخح القخار مغ الدكان وىػ مؤشخ ذو أىسية  %25
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عية تحجيات االقترادية واالجتساالقزايا و التعامل مس لسا ليا مغ آ ار إيجابية في الوالقزاء عمى األمية 
 .  والبيئية

نخ اا السدتػػ التعميسي ، فتن ىشاك ميجدات أخخػ لمخرائز الدكانية ال تقل وباإلضافة ال
. يج معجالت ال قخ ، بخال  تدا سذاركة في الشذاص االقترادؼالأىسية وخصخًا، ومغ أبخزىا : تجنى ندبة 

ل قيخة وتججر اإلشارة في ىحا الخرػل إلى العالقة بيغ ال قخ وارت اع معجالت السػاليج فكثيخ مغ األسخ ا
يشطخون إلى زةادة عجد األش ال باعتبارىا وسيمة لدةادة الجخل دون إدراك لتجاعيات تمظ الدةادة سمبيًا في رفس 

 معجالت اإلعالة في السجتسس . 

 4% مغ الدكان )27إلى أن حػالي  2017واألكثخ خصػرة مغ قزية األمية ىػ رصج تعجاد 
% مغ ىؤالء لع يمتحق بالتعميع بدبب عجم رغبة ال خد 50ثخ مغ سشػات فتكثخ( لع يمتحقػا بالتعميع، وأن أك

ذاتو أو عجم رغبة األسخة، وىػ ما يذيخ إلى تػيخ كار ي في نطخة فئة كبيخة مغ الدكان إلى أىسية التعميع 
بذكل عام وما لحلظ مغ تت يخات مدتقبمية سمبية ليذ فقط عمى قزية األمية ولكغ ترل آ ارىا الدمبية إلى 

 . ية االقترادية واالجتساعية والبيئية بذكل عامالتشس

وباإلضافة النخ اا السدتػػ التعميسي، فتن ىشاك تحجيات أخخػ لمخرائز الدكانية ال تقل 
: تجنى ندبة السذتخكيغ في التتميغ الرحي حيث وصمت ندبة غيخ السذتخكيغ  ، ومغ أبخزىا أىسية وخصخاً 

إجسالي الدكان. والججيخ بالحكخ أن بيانات الحالة العسمية في  % مغ49أو غيخ السدت يجيغ إلى أكثخ مغ 
، غيخ أن البيانات السعمشة مغ مرادر أخخػ تػضح أن ندبة البصالة  لع ترجر بعج 2017تعجاد الدكان 

%. كسا تجاوزت معجالت ال قخ ندبة 24.7، تخت س بيغ اإلناث إلى  2016% في عام 12.5ترل إلى 
 1. وسط الرعيج اقميع% في 66غ ، وترل إلى أكثخ م 27%

الحجيث عنغ القزنايا الحاكسنة لمتشسينة فني مرنخ فتن تشاولو في ال رميغ األول والثاني تمخيرا لسا تع 
ومشننح سنننتيشيات القنننخن الساضننني منننا زالنننت ىننني قزنننايا ال قننخ والجينننل ، رغنننع التحدنننغ الص ينننف فننني بعنننس تمنننظ 

الشسننػ الدننكاني واعتبارىننا ىنني السعننػت الػحيننج لمتشسيننة القزننايا ، كننحلظ مننا زال التخكينند عمننى سياسننات الحننج مننغ 
مشنح أربعننة أو خسدنة عقننػد دون الشطنخ إلننى السحناور األخننخػ مثنل خرننائز الدنكان االجتساعيننة واالقترننادية 

 واعادة تػزةعيع مكانيًا . 

ػػ تحجيج أولػةات العسل الدكاني عمى مدت، تشاول ال رل الثالث محاولة التقخةخ ىجا  استكسااًل ألو 
عجة جػانب اجتساعية  تػصي( مؤشخا 37) بيانات الستاحة لحدافالاستخجام ، حيث تع السحافطات 

 .  واقترادية

                                                             
1

لتخصيط وادارة التشسية السمحية"، ورشة عسل حػل الالمخكدةة وادارة التشسية السحمية، معيج التخصيط القػمي، ، "ا2017نيال السػخبل،  
 القاىخة.
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لسدتػةات  شبقاً في كل مؤشخ جسػع تختيبيا وفق مالعسمية إلى تختيب السحافطات تمظ أس خت 
الدكاني في السخحمة  تختيب السحافطات حدب أولػةة العسلإلى عسمية تمظ الأدت  .السدتخجمة السؤشخات 

:   ، ىي محافطات محافطات في قاع التختيب في الرعيج ةست، وأضيخت الشتائ  إلى أن ىشاك القادمة 
حيث تع تحميل حالة الدكان في تمظ السحافطات .  سػىاج وأسيػص وال يػم وبشي سػةف والسشيا والجيدة

 . لمػصػل إلى أولػةات العسل الدكاني في كل محافطة 

اذا تػافقشننا مننس الننخأؼ القائننل التقخةننخ بالجراسننة والتحميننل الدياسننات الدننكانية الستبعننة بالجولننة ، فنن وتشنناول
بننتن أىننع محننػر فنني معالجننة القزننية الدننكانية ىننػ خ ننس معننجالت الشسننػ وأنننو يجننب التخكينند عميننو كسننا حننجث 

سنننات الحنننج منننغ الشسنننػ خنننالل العقنننػد الساضنننية وحتنننى اآلن كسنننا ورد فننني و نننائق التشسينننة ، فمسننناذا لنننع تنننؤتي سيا
ارت عنت منخة أخنخػ الدنشػةة إلى أن معنجالت الشسنػ الدنكاني  2017الدكاني  سارىا ؟ حيث تذيخ بيانات تعجاد 

 ( .2017-2006% خالل ال تخة )2.56إلى 

ىننحا األمننخ الننحؼ يننجعػ إلننى التدنناؤل حننػل مننجػ جننجوػ الدياسننات الدننكانية التنني تبشتيننا الجولننة خننالل 
ىننل كننان لتنني تننع تشاوليننا فنني ال رننل الخابننس مننغ التقخةننخ ، والدننؤال الننحؼ يصننخح ن دننو ىشننا : واالعقننػد الدننابقة ، 

ىشنناك قرننػر فنني تمننظ الدياسننات ؟ وىننل التخكينند عمنننى سياسننات الحننج مننغ الشسننػ الدننكاني وتجاىننل السحننناور 
مثننل  الدنكانية األخنخػ ىنػ السننجخل الرنحيح ؟ وىنل كنان مننغ السسكنغ تشناول القزنية الدننكانية منغ زاوةنة أخنخػ 

العسنننننل عمنننننى تحدنننننيغ خرنننننائز الدنننننكان التعميسينننننة والتجرةبينننننة لالسنننننت ادة بينننننع فننننني تحقينننننق أىنننننجا  التشسينننننة 
االقترننادية؟ كننل ذلنننظ يدننتجعي الشطنننخ واعننادة الشطنننخ فنني الدياسننات الدنننكانية الستبعننة حالينننًا ، وىشنناك فخصنننة 

غ أن تتبنس مشيجننا آخنخ فنني والتني يسكنن 2030ذىبينة وىنني تحنجيث اسننتخاتيجية التشسينة السدننتجامة : رؤةنة مرننخ 
 معالجة وتشاول قزايا الدكان وارتباشيا بالتشسية السدتجامة . 

لنى السذنكمة الدنكانية فنى إالشطنخة العمسينة مسا سبق يسكغ القػل أن و ائق التشسية التني عخضنت تتبشني 
،  الدننكانية ، والخرننائز ، التػزةننس السكنناني أبعادىننا الثال ننة والتنني تتسثننل فنني الشسننػمننغ خننالل تشنناول مرننخ 

 .  ، وىػ أمخ جيج دون التخكيد عمى بعج دون اآلخخ

مننق بالبيانننات الدننكانية واشننكاليتيا الستسثمننة فنني تباعننج ال تننخات الدمشيننة لجسننس بياناتيننا ، يصننخح عوفيسننا يت
تش يح التعجاد الدكاني وىي مشيجينة التعنجاد القنائع عمنى الدنجالت اإلدارةنة لعنل ججيجة لمشيجية ال رل الخامذ 

حينث تشناول ال رنل  ذلظ يكػن فيو فائجة لكافة القائسي عمى وضس واتخاذ القخار في مجاالت العسنل الدنكانية .
اتجاىننات تصننػةخ تعننجاد الدننكان فنني مرننخ إلننى تعننجاد قننائع عمننى الدننجالت / البيانننات اإلدارةننة ، وذلننظ نتيجننة 

اإلدارةننننة فنننني العسننننل  التصننننػر فنننني مجنننناالت الحػسننننبة وعمننننى األخننننز فنننني مجننننال حػسننننبة وميكشننننة الدننننجالت
 .لسػ ػهية ، خاصة التدجيل السجني اإلحرائي بسا يعصى ليا قجر أكبخ مغ الجقة وا
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 مالحق
 ( تظهر عجد سكان مرخ خالل القخن التاسع عذخ )ممضهن ندسة(1ممحق )

 التغضخ الدشهي % عجد الدكان الدشة
1800 2.46 - 
1821 2.54 0.15 
1846 4.48 3.06 
1850 4.5 0.11 
1882 6.8 1.60 
1897 9.73 2.87 

 عنننام السرنننخؼ  لمقصنننخ العنننام الدننشػؼ  االحرننناء ، االميخةنننة حرننناءاإل عسنننػم إدارة ، الساليننة نطنننارة :السروووجر
 .1911 بسرخ األميخةة السصبعة ، (الثانية الدشة) 1910

 

 

 

 (( تظهر عجد سكان مرخ خالل القخن العذخون و جايات الهاحج والعذخون( )ممضهن ندسة2ممحق )
 التغضخ % عجد الدكان الدشة التغضخ % عجد الدكان الدشة
1897 9.7 - 1966 29.9 14.6 
1907 11.1 14.4 1976 36.6 22.4 
1917 12.7 14.4 1986 48.3 32.0 
1927 14.2 11.8 1996 61.5 27.3 
1937 15.9 12.0 2006 72.6 18.0 
1947 18.9 18.9 2017 94.8 30.6 
1960 26.1 38.1    
 ، (الثانيننة الدننشة) 1910 عننام السرننخؼ  لمقصننخ العننام الدننشػؼ  االحرنناء ، االميخةننة حرنناءاإل عسننػم إدارة ، الساليننة نطننارة :السرووجر

 ديدسبخ اصجار ، الدشػؼ  االحرائي الكتاف ، واالحراء العامة لمتعبئة السخكدؼ  الجياز،  1911 بسرخ األميخةة السصبعة
 ،2013  سبتسبخ اصجار ، الدشػؼ  االحرائي الكتاف ، واالحراء العامة تعبئةلم السخكدؼ  الجياز ، 27-26 ل ،2008
 ، 2015 منارس اصجار ارقام، في مرخ ، واالحراء العامة لمتعبئة السخكدؼ  الجياز ،(71-01111-2013) رقع مخجس
 . (71-01112-2015) رقع مخجس
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 2017( تهزيع الدكان حدب السحافظات 3ممحق )
 التهزيع الشدب  عجد الدكان  السحافظة التهزيع الشدب   عجد الدكان السحافظة
 355 3362185 كوخالذيخ 11151 94798827 الجسههرية

 358 3596954 الوضهب 151 112118 جشهب سضشاء

 455 4311611 السشهفية 153 241247 الهادى الججيج

 456 4383289 أسضهو 154 359888 البحخ االحسخ

 552 4967419 سهااج 154 425624 مظخوح

 553 4999633 الغخ ية 155 451328 شسال سضشاء

 554 5163751 االسكشجرية 158 728181 الدهيذ

 558 5497195 السشيا 158 749371  هرسعضج

 559 5627421 القمضه ية 153 1251219 االقرخ

 655 6171613 البحضخة 154 1313993 االسساعضمية

 658 6492381 الجقهمية 156 1473975 أسهان

 756 7163824 الذخقية 156 1496765 دمياو

 951 8632121 الجضدة 353 3154111  ش  سهي 

 1151 9539673 القااخة 353 3164281 قشووووا

 . 2017، ديدسبخ  2017التعجاد العام لمدكان واإلسكان والسشذ ت الجياز السخكدؼ لمتعبئة العامة واالحراء، : السرجر

 2017لدكانية بالسداحة السأاهلة حدب السحافظات ( الكثافة ا4ممحق )

 السحافظة
الكثافة الدكانية عمى 

 السحافظة السداحة السأاهلة
الكثافة الدكانية عمى 

 السداحة السأاهلة
 727653 الجضدة 139358 الجسههرية

 231557  ش  سهي  525956 القااخة

 196551 الوضهب 3191 االسكشجرية

 229158 السشيا 56857  هرسعضج

 281151 أسضهو 354359 الدهيذ

 313359 سهااج 224555 دمياو

 182758 قشووووا 184157 الجقهمية

 147454 أسهان 146455 الذخقية

 553853 االقرخ 526459 القمضه ية

 5182 البحخ االحسخ 97451 كوخالذيخ

 22359 الهادى الججيج 258358 الغخ ية

 25152 مظخوح 177351 السشهفية

 21551 شسال سضشاء 874 لبحضخةا

 651 جشهب سضشاء 25854 االسساعضمية

، مخجس رقع  2018، مارس  2018مرخفي أرقام الجياز السخكدؼ لمتعبئة العامة واالحراء، : السرجر
2018-01112-71 . 
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 2017( معجالت السهالضج لمدكان 5ممحق )
 معجالت السهالضج السحافظة معجالت السهالضج السحافظة

 25585 الجضدة 27.43 لجسههريةا

 32517  ش  سهي  25529 القااخة

 31595 الوضهب 24514 االسكشجرية

 32529 السشيا 21542  هرسعضج

 32589 أسضهو 23513 الدهيذ

 31591 سهااج 24577 دمياو

 31523 قشووووا 24512 الجقهمية

 28595 أسهان 26516 الذخقية

 27535 االقرخ 23575 القمضه ية

 26564 البحخ االحسخ 26588 كوخالذيخ

 25561 الهادى الججيج 25515 الغخ ية

 54558 مظخوح 26567 السشهفية

 25595 شسال سضشاء 29514 البحضخة

 33515 جشهب سضشاء 28586 االسساعضمية

التعجاد العام لمدكان واإلسكان الجياز السخكدؼ لمتعبئة العامة واالحراء، : السرجر
 . 2017، ديدسبخ  2017والسشذ ت 

 2017( معجالت الهفيات لمدكان 6ممحق )
 معجالت الهفيات السحافظة معجالت الهفيات السحافظة
 5.29 الجضدة 5.87 الجسههرية
 5.02  ش  سهي  8.98 القااخة

 4.24 الوضهب 7.93 االسكشجرية
 4.92 السشيا 5.93  هرسعضج
 6.05 أسضهو 5.55 الدهيذ
 5.21 سهااج 6.16 دمياو
 5.35 قشووووا 6.02 الجقهمية
 5.22 أسهان 5.20 الذخقية
 5.66 االقرخ 4.86 القمضه ية
 4.38 البحخ االحسخ 5.25 كوخالذيخ
 4.16 الهادى الججيج 6.28 الغخ ية
 5.47 مظخوح 5.66 السشهفية
 5.05 شسال سضشاء 5.10 البحضخة

 6.21 جشهب سضشاء 5.75 االسساعضمية
التعجاد العام لمدكان واإلسكان السخكدؼ لمتعبئة العامة واالحراء،  الجياز: السرجر

 . 2017، ديدسبخ  2017والسشذ ت 
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 2017معجل وفيات األطوال الخضع ( 7ممحق )

 السحافظة
معجل وفيات األطوال الخضع )لكل 

 السحافظة ألف مهلهد ح (
معجل وفيات األطوال الخضع )لكل 

 ألف مهلهد ح (
 12541 الجضدة 15511 الجسههرية

 17551  ش  سهي  25519 القااخة

 13549 الوضهب 24518 االسكشجرية

 15583 السشيا 13586  هرسعضج

 23567 أسضهو 12547 الدهيذ

 14533 سهااج 11584 دمياو

 15531 قشووووا 11549 الجقهمية

 9541 أسهان 9584 الذخقية

 14536 االقرخ 12579 القمضه ية

 8597 بحخ االحسخال 11541 كوخالذيخ

 8591 الهادى الججيج 12585 الغخ ية

 12514 مظخوح 12599 السشهفية

 18591 شسال سضشاء 11561 البحضخة

 16591 جشهب سضشاء 13566 االسساعضمية

 . 2017، ديدسبخ  2017التعجاد العام لمدكان واإلسكان والسشذ ت الجياز السخكدؼ لمتعبئة العامة واالحراء، : السرجر
 2017معجل وفيات األطوال دون الخامدة ( 8)محق م

 السحافظة
 الخامدة دون  األطوال وفيات معجل

 السحافظة (ح  مهلهد ألف لكل)
 الخامدة دون  األطوال وفيات معجل

 (ح  مهلهد ألف لكل)
 16.17 الجضدة 19.59 الجسههرية

 22.03  ش  سهي  31.72 القااخة

 18.30 الوضهب 28.33 االسكشجرية

 20.51 السشيا 15.95 رسعضج ه 

 30.09 أسضهو 15.38 الدهيذ

 19.52 سهااج 14.46 دمياو

 19.70 قشووووا 15.37 الجقهمية

 13.87 أسهان 14.01 الذخقية

 19.16 االقرخ 16.32 القمضه ية

 13.35 البحخ االحسخ 14.03 كوخالذيخ

 13.60 الهادى الججيج 16.46 الغخ ية

 15.58 مظخوح 16.60 السشهفية

 24.73 شسال سضشاء 14.56 البحضخة

 24.02 جشهب سضشاء 18.15 االسساعضمية

 . 2017، ديدسبخ  2017التعجاد العام لمدكان واإلسكان والسشذ ت الجياز السخكدؼ لمتعبئة العامة واالحراء، : السرجر
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 2017-2006( التغضخ ف  معجالت الديادة الظبيعية لمدكان ما  ضن 9ممحق )

 السحافظة معجالت الديادة الظبيعية ةالسحافظ
معجالت الديادة 

 الظبيعية
 20.56 الجضدة 21.56 الجسههرية

 27.15  ش  سهي  16.31 القااخة

 26.71 الوضهب 16.21 االسكشجرية

 27.36 السشيا 14.49  هرسعضج

 26.84 أسضهو 17.58 الدهيذ

 25.69 سهااج 18.61 دمياو

 25.87 قشووووا 18.00 الجقهمية

 23.73 أسهان 20.96 الذخقية

 21.68 االقرخ 18.89 القمضه ية

 22.25 البحخ االحسخ 21.63 كوخالذيخ

 21.44 الهادى الججيج 18.77 الغخ ية

 49.11 مظخوح 21.02 السشهفية

 20.90 شسال سضشاء 23.94 البحضخة

 26.84 جشهب سضشاء 23.12 االسساعضمية

التعجاد العام لمدكان واإلسكان ة العامة واالحراء، الجياز السخكدؼ لمتعبئ: السرجر
 . 2017، ديدسبخ  2017والسشذ ت 
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 2006وتعجاد  1996( صاف  الهجخة ف  مرخ ما  ضن تعجاد 10ممحق )

 السحافظة
 صاف  الهجخة

 صاف  إناث ذ هر
 89033 25598 63435 البحخ األحسخ
 82906 23914 59992 جشهب سضشاء
 19952 11889 8063  هر سعضج
 718- 587 1305- الدهيذ

 6603 3400 3203 الهادي الججيج
 15490- 8538- 6952- دمياو

 265809 129858 135951 االسكشجرية
 113255 83604 29651 القااخة

 62046 30160 31886 االسساعضمية
 74954- 42315- 32639- الغخ ية
 4082- 3496- 586- اسهان
 131699- 59410- 72289- الجقهمية

 5065 1349 3716 شسال سضشاء
 120859 59341 61518 القمضه ية
 109536- 60480- 49056- السشهفية
 10588 7895 2693 الذخقية
 112591- 70046- 42545- البحضخة
 21622 10607 11015 االقرخ
 35334 15127 20207 مظخوح
 373967 174505 199462 الجضدة

 77050- 43529- 33521- كوخ الذيخ
 59642- 23427- 36215- قشا

 84542- 38837- 45705-  ش  سهي 
 240855- 96574- 144281- سهااج
 76386- 33128- 43258- السشيا
 168148- 72468- 95680- اسضهو
 51349- 24587- 26762- الوضهب

 . 2006 و 1996أعػام : الجياز السخكدػ لمتعبئة العامة واالحراء، التعجاد العام لمدكان السرجر
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 2017( الهيكل الشهع  لمدكان 11ممحق )

 السحافظة
عجد الدكان الح هر  

2017 
عجد الدكان االناث  

 ندبة الشهع 2017

 1.07 45917319 48891518 الجسههرية

 1.08 4579148 4961625 القااخة

 1.06 2518926 2654824 االسكشجرية

 1.06 364242 385129  هرسعضج

 1.06 353781 374399 ذالدهي

 1.06 727261 769515 دمياو

 1.04 3189534 3312847 الجقهمية

 1.06 3475163 3688761 الذخقية

 1.07 2718751 2918671 القمضه ية

 1.05 1641971 1721214 كوخالذيخ

 1.05 2444216 2555427 الغخ ية

 1.07 2181813 2219798 السشهفية

 1.06 2989811 3181812 البحضخة

 1.07 631562 673431 االسساعضمية

 1.08 4144381 4487641 الجضدة

 1.06 1527533 1626567  ش  سهي 

 1.09 1721362 1875592 الوضهب

 1.06 2662147 2834948 السشيا

 1.07 2116615 2266684 أسضهو

 1.07 2398377 2569132 سهااج

 1.05 1541929 1623352 قشووووا

 1.03 724575 749411 أسهان

 1.07 614881 645329 االقرخ

 1.09 172419 187479 البحخ االحسخ

 1.06 117191 124157 الهادى الججيج

 1.11 212165 223459 مظخوح

 1.04 221711 229617 شسال سضشاء

 1.08 49198 52921 جشهب سضشاء

، ديدسبخ  2017مدكان واإلسكان والسشذ ت التعجاد العام لالجياز السخكدؼ لمتعبئة العامة واالحراء، : السرجر
2017 . 
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 2017( الهيكل العسخي لمدكان 12ممحق )
 التهزيع الشدب  2017عجد الدكان  الوئة العسخية

0-4 12911574 13.6 

5-9 11514521 11.1 

10-14 9131546 9.5 

15-19 9116158 9.5 

20-24 8231944 8.7 

25-29 8167617 8.6 

30-34 7344289 7.7 

35-39 6486415 6.8 

40-44 5152723 5.4 

45-49 4392511 4.6 

50-54 3998196 4.2 

55-59 3261371 3.4 

60-64 2649361 2.8 

65+ 3662813 3.9 

التعجاد العام لمدكان واإلسكان الجياز السخكدؼ لمتعبئة العامة واالحراء، : السرجر
 . 2017، ديدسبخ  2017والسشذ ت 

 عمى مدتهى السحافظات 2017حالة التعميسية لمدكان ( ال13ممحق )

 ندبة األمية السحافظة
2017 

تعميم متهسط 
)%( 

تعميم جامع  
 ندبة األمية السحافظة أو أعمى )%(

2017 
تعميم متهسط 

)%( 
تعميم جامع  أو 

 أعمى )%(
 14.3 26.4 24.9 الجضدة - - 25.8 الجسههرية
 7.5 25.7 35.9  ش  سهي  24.8 27.7 16.2 القااخة

 6.1 27.7 34.0 الوضهب 18.0 27.3 19.0 االسكشجرية
 6.7 26.4 37.2 السشيا 19.8 35.7 14.1  هرسعضج
 8.0 25.5 34.6 أسضهو 13.6 39.3 15.3 الدهيذ
 7.2 25.1 33.6 سهااج 11.7 31.4 20.2 دمياو
 7.5 30.0 29.1 قشووووا 11.9 31.8 23.6 الجقهمية
 8.0 37.7 19.1 أسهان 11.5 31.0 25.9 الذخقية
 9.1 33.2 25.9 االقرخ 11.6 31.1 23.7 القمضه ية
 16.8 33.5 12.0 البحخ االحسخ 10.2 31.3 28.5 كوخالذيخ
 15.0 35.2 14.7 الهادى الججيج 13.9 32.1 21.4 الغخ ية
 5.0 20.1 31.9 مظخوح 12.6 32.3 22.5 السشهفية
 8.6 28.2 22.2 شسال سضشاء 7.2 27.9 32.9 البحضخة

 14.9 24.0 16.6 جشهب سضشاء 12.1 32.5 21.4 االسساعضمية
 .2017، الشتائ  الشيائية لمتعجاد العام لمدكان واإلسكان والسشذ ت 2018الجياز السخكدؼ لمتعبئة العامة واإلحراء، : السرجر
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 2017سحافظات عاب معجل السدااسة ف  الشذاو االقترادي ومعجل التذغضل عمى مدتهى ال( 14)ممحق 
 السحافظة

معجل السدااسة ف  
 الشذاو االقترادي

معجل 
 السحافظة التذغضل

معجل السدااسة ف  
 معجل التذغضل الشذاو االقترادي

 %38 %43.5 الجضدة %42 %45.0 الجسههرية
 %48 %52.2  ش  سهي  %40 %46.8 القااخة

 %42 %46.0 الوضهب %39 %45.3 االسكشجرية
 %44 %49.2 السشيا %37 %49.0  هرسعضج
 %39 %42.1 أسضهو %32 %46.6 الدهيذ
 %36 %40.4 سهااج %43 %49.3 دمياو
 %37 %39.7 قشووووا %41 %44.9 الجقهمية
 %39 %45.2 أسهان %43 %49.5 الذخقية
 %31 %40.0 االقرخ %43 %49.6 القمضه ية
 %44 %49.1 البحخ االحسخ %45 %46.3 كوخالذيخ
 %52 %53.2 الهادى الججيج %42 %45.4 الغخ ية
 %53 %47.8 مظخوح %47 %49.3 السشهفية
 %43 %51.2 شسال سضشاء %52 %55.3 البحضخة

 %67 %44.7 جشهب سضشاء %43 %49.6 االسساعضمية
(، بحث تحت 2006-2017معيج التخصيط القػمي، "الشسػ الدكاني وآ اره االجتساعية واالقترادية والعسخانية خالل ال تخة ) :السرجر
 الشذخ.

 ( ندبة الوقخ ف  محافظات مرخ15ممحق )

 السحافظة
 )%( الوقخندبة 

2015 

الوقخ ندبة 
 )%( السجقع

2015 
 السحافظة

 )%( الوقخندبة 
2015 

الوقخ ندبة 
 )%( السجقع

2015 
 1.3 23.7 البحضخة 2.5 17.5 القااخة

 3.8 24.1 االسساعضمية 0.5 11.6 االسكشجرية
 5.5 28.6 الجضدة 0.0 6.7  هرسعضج
 5.0 43.1  ش  سهي  1.3 17.1 الدهيذ
 4.8 35.7 الوضهب 2.1 18.0 دمياو
 14.5 56.7 السشيا 1.1 15.1 الجقهمية
 23.1 66.0 أسضهو 0.6 14.1 الذخقية
 24.9 65.8 سهااج 1.2 13.1 القمضه ية
 16.5 57.8 قشووووا 1.7 19.4 كوخالذيخ
 12.3 48.6 نأسها 0.8 16.5 الغخ ية
 3.8 41.2 االقرخ 1.2 16.0 السشهفية

(، بحث تحت 2006-2017معيج التخصيط القػمي، "الشسػ الدكاني وآ اره االجتساعية واالقترادية والعسخانية خالل ال تخة ) :السرجر
 الشذخ.
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 ( السؤشخات السدتخجمة ف  تظبضق أسمهب مجسهع الختب16ممحق )

 التختضب 2017عجد الدكان  التختضب 2006عجد الدكان  السحافظات
معجل الشسه 

-2006الدشهي 
2017 

سشهات  10االمية  التختضب
 2017فاكثخ 

ندبة الديادة  التختضب
 الدشهية )لمدكان(

 2السداحة السأاهلة  م  التختضب
الكثافة الدكان ٌة فى 

ندسة )السداحة السأاهلة 
 ( 2/كم 

 التختضب

 7 3116.5 1593.9 8 2.9 5 33.6 8 2.6 10 4967409 10 3747289 سهااج
 9 2784.8 1574 18 2.5 3 34.6 20 2.2 11 4383289 11 3444967 أسضهو
 14 1938.0 1856 3 3.6 4 34 1 3.3 13 3596954 14 2511027 الوضهب

 11 2303.3 1369.4 5 3.2 2 35.9 3 2.9 16 3154100 16 2291618  ش  سهي 
 12 2279.3 2411.7 13 2.7 1 37.2 10 2.6 7 5497095 7 4166299 السشيا
 2 7247.7 1191 2 4 12 24.9 4 2.9 2 8632021 2 6294319 الجضدة
 18 1503.6 4764.3 10 2.8 10 25.9 7 2.7 3 7163824 3 5354041 الذخقية
 16 1817.9 1740.6 26 0.5 8 29.1 21 2.2 15 3164281 15 2499964 قشووووا

 3 5514.8 226.7 1 14.8 11 25.9 16 2.4 20 1250209 19 959003 االقرخ
 25 108.5 3921.4 9 2.9 7 31.9 11 2.5 24 425624 24 323381 مظخوح
 4 5246.0 1072.7 11 2.8 13 23.7 9 2.6 6 5627420 6 4251672 القمضه ية

 8 3081.9 1675.5 21 2.3 21 19 22 2.1 8 5163750 8 4123869 االسكشجرية
 20 870.0 7093.8 14 2.7 6 32.9 18 2.4 5 6171613 5 4747283 البحضخة
 1 10468.6 140.8 24 2.2 20 19.1 25 2.0 18 1473975 17 1186482 أسهان
 6 5010.3 1904 25 1.2 23 16.2 26 1.7 1 9539673 1 7902085 القااخة

 24 214.4 2100.8 6 3 15 23.3 15 2.5 23 450328 23 343681 شسال سضشاء
 22 257.4 5067 17 2.6 17 21.4 5 2.9 19 1303993 20 953006 عضميةاالسسا

 10 2574.1 1942.3 23 2.2 18 21.4 24 2.0 9 4999633 9 4011320 الغخ ية
 26 80.9 9002.2 4 3.5 24 15.3 2 3.3 22 728180 22 512135 الدهيذ
 17 1765.9 2435.9 16 2.6 16 22.5 12 2.5 12 4301601 12 3270431 السشهفية
 13 2239.0 668.5 7 3 19 20.2 6 2.9 17 1496765 18 1097339 دمياو
 15 1834.9 3538.2 19 2.5 14 23.6 17 2.4 4 6492381 4 4989997 الجقهمية
 19 969.9 3466.7 20 2.4 9 28.5 13 2.5 14 3362185 13 2559582 كوخالذيخ
 21 567.4 1320.7 15 2.7 26 14.1 14 2.5 21 749371 21 570603  هرسعضج

 5 5061.7 71.1 12 2.8 27 12 23 2.0 25 359888 25 288661 البحخ االحسخ
الهادى 
 23 222.9 1082.2 22 2.3 25 14.7 19 2.3 26 241247 26 187263 الججيج

 27 6.1 16791 27 1.8- 22 16.6 27 3.4- 27 102018 27 150088 جشهب سضشاء
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 لسدتخجمة ف  تظبضق أسمهب مجسهع الختب( السؤشخات ا16تابع ممحق )

-كثافة الورهل السحافظات
 -كثافة الورهل  التختضب السخحمة اال تجائة

-كثافة الورهل التختضب يةالسخحمة االعجاد
 التختيب االعالة الرغخى  التختضب االعالة الكمية التختضب االعالة الكبخى  التختضب يةالسخحمة الثانه 

 4 62.3 2 69.1 4 6.7 10 39.8 12 42.8 13 45.1 سهااج
 3 63 1 69.4 7 6.4 16 38 13 42.4 7 47.5 أسضهو
 7 60.1 7 65.9 13 5.8 6 41.3 6 44.7 8 47.5 الوضهب

 6 61.5 5 68.2 5 6.7 5 41.6 5 45 12 46.1  ش  سهي 
 5 62 4 68.6 6 6.6 13 39.2 3 45.8 15 44.4 السشيا
 14 47.9 18 52.5 23 4.6 1 46.5 1 47.8 1 52.5 الجضدة
 10 51.6 10 57.1 17 5.5 17 37.7 11 43 9 47.5 الذخقية
 8 57 8 64.2 1 7.2 14 38.7 15 41.6 18 41.5 قشووووا

 21 46.2 15 52.9 2 6.8 12 39.5 16 40.7 21 39.7 االقرخ
 2 63.4 6 67.2 25 3.8 19 35.3 23 34.7 24 34.9 مظخوح
 12 48.9 14 53.3 15 5.8 2 44.2 2 46.4 2 50.9 القمضه ية

 25 37.1 25 42.9 16 5.8 3 42.7 10 43.3 4 49.2 االسكشجرية
 20 46.4 21 51.2 22 4.8 7 40.8 8 44.5 6 48.2 البحضخة
 15 47.6 12 54 9 6.3 22 32.8 20 37.1 23 36.4 أسهان
 24 37.7 24 44.5 3 6.8 18 36.2 18 39.7 16 43.6 القااخة

 1 64.4 3 68.9 24 4.5 20 34.2 25 31.6 25 29 شسال سضشاء
 11 49.8 11 54.9 20 5.1 21 32.9 19 37.1 20 40.8 االسساعضمية

 22 44.1 22 49.9 14 5.8 8 40.5 4 45.1 3 49.6 الغخ ية
 16 47.5 17 52.9 19 5.4 23 32.3 21 36.9 17 42.7 الدهيذ
 13 47.9 13 54 11 6.1 4 42.6 7 44.7 10 47.4 السشهفية
 18 46.8 19 52.3 18 5.5 15 38.5 14 41.9 14 44.8 دمياو
 17 46.9 16 52.9 12 6 9 40.2 9 43.5 5 48.5 الجقهمية
 19 46.8 20 51.9 21 5 11 39.7 17 40.4 11 46.3 كوخالذيخ
 23 38.8 23 45 10 6.2 24 31.4 22 34.9 19 40.8  هرسعضج

 26 35.9 26 39 26 3.1 25 28.3 24 34.5 22 38.9 البحخ االحسخ
الهادى 
 9 51.8 9 58.2 8 6.4 26 25.6 26 25.8 26 27.5 الججيج

 27 23.4 27 25.3 27 1.3 27 23.6 27 23.3 27 22.4 جشهب سضشاء
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 ( السؤشخات السدتخجمة ف  تظبضق أسمهب مجسهع الختب16تابع ممحق )
 الترتية وفٌات االطفال الرضع الترتية معدل الزٌادة الطبٌعٌة الترتية معدل الوفٌات الترتية معدل الموالٌد الترتية معدل الطالق الترتية معدل الزواج السحافظات

 4 19.7 4 28 24 4.6 6 32 26 0.8 10 10 سهااج

 2 26.2 5 26.6 11 6 5 32.6 27 0.07 6 10.4 أسضهو

 14 13.7 6 26.6 17 5.3 3 33.6 19 1.6 7 10.2 الوضهب

 6 17.9 7 25.8 19 5.2 2 34 20 1.6 20 9.1  ش  سهي 

 11 15 12 22.6 10 6 4 33 3 4 11 9.8 السشيا

 16 12.5 13 22.6 14 5.8 12 28.4 2 4 3 12.9 الجضدة

 23 10.9 14 22.4 4 6.7 14 27.9 18 1.7 17 9.4 الذخقية

 7 16.1 2 29 18 5.3 7 31.2 14 2.1 2 14.2 قشووووا

 8 15.7 10 23.6 21 5.1 11 28.8 22 1.4 16 9.6 االقرخ

 12 14.4 11 22.8 22 4.9 1 48.6 13 2.2 24 8.4 مظخوح

 15 13.2 20 20.2 20 5.2 23 25.4 16 1.9 25 8.4 القمضه ية

 3 25.2 24 17 2 8.3 24 25.2 5 3.4 5 10.8 االسكشجرية

 21 11.5 9 24.5 6 6.4 9 29.7 21 1.4 15 9.7 البحضخة

 24 10.8 3 28.7 12 6 10 28.8 11 2.2 4 12 أسهان

 1 26.3 25 16.4 1 9 21 25.4 1 4.7 1 16.6 القااخة

 5 18.7 1 43.7 23 4.9 20 26 12 2.2 19 9.1 شسال سضشاء

 9 15.3 8 24.6 9 6.1 8 30.8 10 2.3 23 8.7 االسساعضمية

 17 12.4 22 19.2 7 6.4 22 25.4 15 1.9 22 8.8 الغخ ية

 20 12 21 19.9 8 6.3 19 26.2 6 3.2 8 10.1 الدهيذ

 13 13.8 15 22.2 13 6 13 28.1 25 1.3 21 8.8 السشهفية

 18 12.3 19 20.3 3 7.6 16 27 8 2.3 12 9.8 دمياو

 22 11.3 23 19.1 15 5.6 25 24.4 9 2.3 14 9.7 الجقهمية

 26 10.4 17 22.1 16 5.4 15 27.5 24 1.3 13 9.8 كوخالذيخ

 19 12.3 27 15.9 5 6.5 26 22.4 4 3.6 9 10.1  هرسعضج

 27 10 18 20.9 25 4.4 17 26.8 7 2.5 18 9.4 البحخ االحسخ

 25 10.6 16 22.2 26 4.3 18 26.5 23 1.4 26 8.1 الهادى الججيج

 10 15.1 26 16 27 3.7 27 19.7 17 1.9 27 4.3 جشهب سضشاء
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 سمهب مجسهع الختب( السؤشخات السدتخجمة ف  تظبضق أ16تابع ممحق )

 انًحافظاخ
وفياخ االطفال دوٌ 

 انخايسح
 انترتية

وفياخ 

 االيهاخ  
 انترتية

َسثح استخذاو وسائم تُظيى 

 االسرج 
 انترتية

يعذل االَجاب 

 انكهي
 انترتية

َسثح انحاجح غير  

 انًهثاج
 انترتية

انتسرب يٍ انتعهيى 

 االتتذائى
 انترتية

 14 0.49 1 25.9 3 4.3 1 31 3 61 9 20.2 سىهاج

 4 0.67 3 18.8 4 4.2 3 41.4 4 61 25 14.2 أسيىط

 17 0.39 5 14.9 2 4.6 7 57.4 2 61 2 32.8 انفيىو

 3 0.82 19 9.6 5 3.9 8 58.3 10 54 5 22.5 تُي سىيف

 12 0.5 4 17.2 6 3.9 6 51.3 6 60 13 16.6 انًُيا

 19 0.33 16 10.7 18 3.3 17 63.9 11 54 14 16.6 انجيزج

 5 0.62 8 14.4 11 3.6 10 59.7 8 60 24 14.4 الشرقيح

 21 0.3 2 20.2 9 3.7 2 37.8 14 48 6 20.8 قىــــا

 22 0.22 9 14.1 16 3.4 4 48.4 9 59 7 20.7 االقصر

 nr 25 4.8 1 14.8 6 0.83 2 12 49 10 19 مطروح

 8 0.59 22 8.5 7 3.8 14 63.1 21 38 12 17 القليىتيح

حاالسكىدري  29.6 3 45 17 60.2 11 2.2 25 14.7 7 0.5 13 

 7 0.6 23 8.2 14 3.5 21 66.4 18 44 22 15 الثذيرج

 26 0.15 11 13.5 12 3.6 5 49.7 22 37 20 15.3 أسىان

 20 0.32 21 9.3 24 2.6 18 64 15 46 1 33 القاهرج

 nr 26 nr 26 nr 26 0.17 24 5 60 4 25.8 شمال سيىاء

 15 0.41 13 11.5 8 3.7 12 61.7 23 36 8 20.6 االسماعيليح

 9 0.58 12 12.1 21 3.1 16 63.2 16 46 15 15.8 الغرتيح

 1 0.9 18 10 19 3.2 13 61.9 1 72 16 15.8 السىيس

 10 0.57 24 6.9 13 3.5 22 67.1 20 39 11 17.9 المىىفيح

 18 0.33 20 9.6 23 3 20 65.8 7 60 18 15.5 دمياط

 6 0.61 17 10.4 20 3.1 19 64.1 13 49 19 15.3 الدقهليح

 11 0.56 15 10.8 15 3.4 15 63.2 19 43 26 14.2 كفرالشيخ

 16 0.4 10 13.6 22 3 9 58.5 25 30 21 15.1 تىرسعيد

 nr 23 3.4 17 11.5 14 0.21 23 27 20 23 15 الثذر االدمر

 nr 24 3.7 10 6.5 25 0.12 27 24 32 17 15.8 الىادي الجديد

 nr 27 nr 27 nr 27 0.16 25 26 30 27 9.1 جىىب سيىاء
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 ( السؤشخات السدتخجمة ف  تظبضق أسمهب مجسهع الختب16تابع ممحق )

 انًحافظاخ

التسرب من 
التعلٌم 
 االعدادى

 الترتية

نسبة السكان 
تحت خط الفقر 

2012 
 الترتية

نسبة األطفال 
ناقصىى الطول 

 2012للعمر  
 الترتية

طفال نسبة األ
ناقصى الوزن 

بالنسبة للعمر  
2012 

 الترتية

نسبة االطفال الذٌن 
ٌعانون من أى 

 2012انٌما 
 الترتية

نسبة الوالدات التى 
تمت تحت إشراف 

 2012طبى 
 الترتية

 8 87.0 4 42.6 8 25.4 4 32.3 2 65.8 6 5.43 سىهاج

 5 82.0 3 42.6 3 35.3 21 10.5 1 66.0 1 8.44 أسيىط

 6 85.0 8 37.2 16 20.9 7 25.6 8 35.7 9 4.44 انفيىو

 4 81.0 18 22.7 6 28.9 1 41.9 6 43.1 4 6 تُي سىيف

 2 74.0 24 11.1 20 16.0 6 26.8 4 56.7 14 4.06 انًُيا

 11 93.0 22 14.7 15 22.2 3 32.8 9 28.6 15 3.94 انجيزج

 10 92.0 5 41.9 4 34.0 2 36.1 19 14.1 20 2.49 الشرقيح

ــاقىــ  4.79 7 57.8 3 16.6 10 8.3 24 24.9 15 87.0 7 

 20 98.0 11 30.9 25 8.0 13 15.3 7 41.2 3 6.21 االقصر

 n.a  24 12.3 16 23.8 10 59.3 1 98.0 22 2 8.23 مطروح

 13 94.0 12 30.2 22 12.7 19 11.1 20 13.1 17 3.63 القليىتيح

 16 96.0 21 14.9 9 24.7 17 12.1 21 11.6 8 4.69 االسكىدريح

 12 93.0 13 25.1 12 23.2 23 9.9 11 23.7 5 5.74 الثذيرج

 9 91.0 2 46.7 23 9.2 15 14.8 5 48.6 12 4.17 أسىان

 19 98.0 14 24.9 14 22.3 8 22.7 14 17.5 19 3.01 القاهرج
 n.a  23 n.a  26 n.a  26 n.a  26 78.0 3 26 1.52 شمال سيىاء

 18 96.0 6 39.4 19 17.1 18 11.3 10 24.1 11 4.34 االسماعيليح

 17 96.0 19 22.6 11 23.6 5 28.3 16 16.5 18 3.47 الغرتيح

 25 99.0 16 23.7 7 27.1 14 15.1 15 17.1 10 4.4 السىيس

 15 95.0 20 18.0 5 30.0 24 9.2 17 16.0 13 4.1 المىىفيح

 23 99.0 25 6.7 1 69.0 12 15.4 13 18.0 16 3.74 دمياط
 24 99.0 17 23.0 17 19.0 22 10.0 18 15.1 23 2.08 الدقهليح

 26 99.0 10 35.4 18 17.1 11 15.6 12 19.4 22 2.2 كفرالشيخ
 27 100.0 23 12.6 13 23.0 20 10.9 22 6.7 24 1.82 تىرسعيد

 n.a  25 21.6 9 14.4 21 35.9 9 98.0 21 21 2.32 الثذر االدمر
 n.a  26 5.9 25 36.0 2 37.3 7 94.0 14 27 0.55 الىادي الجديد
 n.a  27 n.a  27 n.a  27 n.a  27 n.a  1 25 1.63 جىىب سيىاء
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 ( السؤشخات السدتخجمة ف  تظبضق أسمهب مجسهع الختب16تابع ممحق )

 انًحافظاخ

نسبة األسر 
التى لدٌها 

اتصال بمصدر 
محسن مٌاة 

 2012الشرب 

 الترتية

نسبة األسر 
التى لدٌها 
دورة مٌاة 
مستقلة 
2012 

 الترتية

نسبة األسر 
التى لدٌها 

اتصال 
بالكهرباء 

2012 

 الترتية

نسبة 
المشاركة 
االقتصادٌة 

 2012للمرأة 

 الترتية

نسبة 
البطالة 
بٌن 

الذكور 
2012 

 الترتية

نسبة 
البطالة 

بٌن اإلناث 
2012 

 الترتية

نسبة استخدام 
االنترنت بٌن 

+ 2السكان 
 2012فى 

 الترتية

اجسىه  100.0 15 91.1 6 99.5 6 14.0 3 8.6 14 16.8 25 20.0 8 
 7 19.1 19 23.6 16 8.1 7 16.0 4 99.2 9 92.7 13 100.0 أسيىط
 5 18.4 23 19.1 25 6.4 8 17.0 5 99.4 8 92.3 14 100.0 الفيىم

 4 18.4 26 9.8 13 8.9 24 30.0 10 99.7 24 99.2 12 100.0 تىي سىيف
 3 16.3 17 24.1 22 7.1 21 27.0 18 99.9 18 96.4 11 100.0 المىيا

 20 33.4 13 25.2 6 9.9 9 17.0 8 99.7 14 94.8 9 98.0 الجيزج

 13 26.7 9 27.7 11 9.2 20 26.0 14 99.9 5 77.1 4 83.0 الشرقيح

 9 22.4 14 24.7 17 8.1 5 14.0 21 100.0 12 94.0 6 96.0 قىــــا

 11 25.1 1 45.3 7 9.9 4 14.0 11 99.8 15 95.1 23 100.0 االقصر

 n.a  3 15.0 6 7.7 18 29.1 8 14.2 2 27 100.0 3 62.0 مطروح

 19 33.0 15 24.2 8 9.7 14 24.0 16 99.9 10 92.9 7 96.0 القليىتيح

 24 43.8 6 31.9 9 9.6 10 19.0 26 100.0 25 99.4 19 100.0 االسكىدريح

 6 18.6 21 21.6 23 7.0 27 40.0 13 99.9 3 63.0 17 100.0 الثذيرج

 15 28.8 3 41.0 4 12.1 15 24.0 19 99.9 22 98.7 16 100.0 أسىان

 26 49.0 11 26.5 5 11.2 17 24.0 24 100.0 21 98.4 22 100.0 القاهرج
 n.a  2 n.a  2 n.a  2 n.a  2 9.1 12 41.5 2 12.4 1 شمال سيىاء

 21 33.5 7 29.2 21 7.1 23 29.0 9 99.7 17 95.8 21 100.0 االسماعيليح

 18 32.1 18 24.0 10 9.3 19 26.0 7 99.6 19 96.8 20 100.0 الغرتيح

 25 45.2 4 39.9 1 18.2 12 22.0 27 100.0 26 99.7 26 100.0 السىيس

 14 27.8 27 9.4 20 7.1 25 30.0 23 100.0 16 95.3 10 99.0 المىىفيح

 22 38.6 12 26.1 26 6.1 16 24.0 20 100.0 4 65.9 24 100.0 دمياط

 17 30.6 20 22.5 15 8.4 11 20.0 15 99.9 7 91.3 25 100.0 الدقهليح

 12 25.2 24 18.9 24 6.5 18 25.0 17 99.9 11 92.9 27 100.0 كفرالشيخ

 27 51.1 10 27.3 3 13.5 22 27.0 22 100.0 13 94.5 8 97.0 تىرسعيد
 23 41.0 5 38.7 2 16.9 13 23.0 25 100.0 23 99.2 5 89.0 الثذر االدمر
 16 30.0 22 20.4 19 7.1 26 31.0 12 99.8 20 98.2 18 100.0 الىادي الجديد
 n.a  1 n.a  1 n.a  1 n.a  1 4.6 27 24.2 16 24.0 10 جىىب سيىاء
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 (: أولهيات التشسية عمى مدتهى السحافظات وفق بعض السؤشخات17ممحق )

تختضب 
 األولهية

لشسه معجل ا
الدشهي 
2006-
2017 

الكثافة الدكانية 
فى السداحة 

 السأاهلة
 معجل السهالضج

معجل 
 الهفيات

ندبة استخجاب 
وسائل تشظيم 

 االسخة 

ندبة الحاجة 
 غضخ  السمباة

االعالة 
 الكمية

 أسضهو سهااج سهااج جشػف سيشاء مصخوح أسػان الوضهب 1
 سهااج قشننننا اقشنننن الػادػ الججيج  ش  سهي  الجضدة الدػةذ 2
 شسال سيشاء أسضهو أسضهو البحخ االحسخ الوضهب االقرخ  ش  سهي  3
 السشيا السشيا االقرخ سهااج السشيا القميػبية الجضدة 4
  ش  سهي  الوضهب أسػان شسال سيشاء أسضهو البحخ االحسخ االسساعيمية 5
 مصخوح مصخوح السشيا مصخوح سهااج القاىخة دمياص 6
 الوضهب االسكشجرةة الوضهب االقرخ قشننننا سهااج ةالذخهي 7
 قشننننا الذخهية  ش  سهي  القميػبية االسساعيمية االسكشجرةة سهااج 8
 الػادػ الججيج االقرخ بػرسعيج  ش  سهي  البحيخة أسضهو القميػبية 9
 الذخهية بػرسعيج الذخهية قشننننا أسػان الػخبية السشيا 10
 االسساعيمية أسػان االسكشجرةة الوضهب االقرخ  ش  سهي  مصخوح 11
 أسػان الػخبية االسساعيمية ك خالذي  الجضدة السشيا السشػفية 12
 السشػفية االسساعيمية الدػةذ الجقيمية السشػفية دمياص ك خالذي  13
 القميػبية البحخ االحسخ القميػبية الجضدة الذخهية الوضهب بػرسعيج 14
 االقرخ ك خالذي  ك خالذي  السشػفية ك خالذي  يميةالجق شسال سيشاء 15
 الجقيمية الجضدة الػخبية أسػان دمياص قشننننا االقرخ 16
 الدػةذ الجقيمية الجضدة أسضهو البحخ االحسخ السشػفية الجقيمية 17
 الجضدة الدػةذ القاىخة السشيا الػادػ الججيج الذخهية البحيخة 18
 دمياص  ش  سهي  الجقيمية االسساعيمية الدػةذ ك خالذي  الػادػ الججيج 19
 ك خالذي  دمياص دمياص الدػةذ شسال سيشاء البحيخة أسضهو 20
 البحيخة القاىخة البحيخة الػخبية القاىخة بػرسعيج قشننننا 21
 الػخبية القميػبية السشػفية البحيخة الػخبية االسساعيمية االسكشجرةة 22
 بػرسعيج البحيخة البحخ االحسخ بػرسعيج القميػبية لججيجالػادػ ا البحخ االحسخ 23
 القاىخة السشػفية الػادػ الججيج الذخهية االسكشجرةة شسال سيشاء الػخبية 24
 االسكشجرةة الػادػ الججيج مصخوح دمياص الجقيمية مصخوح أسػان 25
 حسخالبحخ اال شسال سيشاء شسال سيشاء االسكشجرةة بػرسعيج الدػةذ القاىخة 26
 جشػف سيشاء جشػف سيشاء جشػف سيشاء القاىخة جشػف سيشاء جشػف سيشاء جشػف سيشاء 27

 ( .16سل اعتسادا عمى السؤشخات بالسمحق )مغ إعجاد فخةق الع السرجر:
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 (: أولهيات التشسية عمى مدتهى السحافظات وفق بعض السؤشخات17تابع ممحق )

تختضب 
 األولهية

 10االمية 
 سشهات فاكثخ

2017 

التدخب من 
التعميم 
 اال تجائى

التدخب من 
التعميم 
 االعجادى

وفيات 
 االمهات  

وفيات االطوال 
 الخضع

ندبة األطوال 
ناقرصى الظهل 

 2014لمعسخ  

ندبة األطوال 
ناقرى الهزن 
بالشدبة لمعسخ  

2014 

ندبة االطوال 
الحين يعانهن 
من أى انيسا 

2014 

ندبة الهالدات 
التى تست تحت 

طبى إشخاف 
2014 

 جشػف سيشاء مصخوح دمياص  ش  سهي  القاىخة الدػةذ أسضهو الدػةذ السشيا 1
 السشيا أسػان الػادػ الججيج الذخهية أسضهو الوضهب مصخوح مصخوح  ش  سهي  2
 شسال سيشاء أسضهو أسضهو الجضدة االسكشجرةة سهااج االقرخ  ش  سهي  أسضهو 3
  ش  سهي  سهااج الذخهية سهااج ااجسه  أسضهو  ش  سهي  أسضهو الوضهب 4
 أسضهو الذخهية السشػفية الػخبية شسال سيشاء شسال سيشاء البحيخة الذخهية سهااج 5
 الوضهب االسساعيمية  ش  سهي  السشيا  ش  سهي  السشيا سػىاج الجقيمية البحيخة 6
 شنننناق الػادػ الججيج الدػةذ الوضهب قشننننا دمياص قشننننا البحيخة مصخوح 7
 سهااج الوضهب سهااج القاىخة االقرخ الذخهية االسكشجرةة القميػبية قشننننا 8
 أسػان البحخ االحسخ االسكشجرةة البحخ االحسخ االسساعيمية االقرخ الوضهب الػخبية ك خالذي  9
 الذخهية ك خالذي  مصخوح قشننننا جشػف سيشاء  ش  سهي  الدػةذ السشػفية الذخهية 10
 الجضدة االقرخ الػخبية ك خالذي  السشيا الجضدة االسساعيمية ك خالذي  قرخاال 11
 البحيخة القميػبية البحيخة دمياص مصخوح مصخوح أسػان السشيا الجضدة 12
 القميػبية البحيخة بػرسعيج االقرخ السشػفية الجقيمية السشػفية االسكشجرةة القميػبية 13
 الػادػ الججيج القاىخة القاىخة الدػةذ الوضهب قشننننا السشيا سهااج الجقيمية 14
 السشػفية قشننننا الجضدة أسػان القميػبية القاىخة الجضدة االسساعيمية شسال سيشاء 15
 االسكشجرةة الدػةذ الوضهب مصخوح الجضدة الػخبية دمياص بػرسعيج السشػفية 16
 الػخبية الجقيمية الجقيمية كشجرةةاالس الػخبية االسكشجرةة القميػبية الوضهب االسساعيمية 17
 االسساعيمية  ش  سهي  ك خالذي  االسساعيمية دمياص البحيخة الػخبية دمياص الػخبية 18
 القاىخة الػخبية االسساعيمية القميػبية بػرسعيج ك خالذي  القاىخة الجضدة دمياص 19
 االقرخ ػفيةالسش السشيا بػرسعيج الدػةذ السشػفية الذخهية القاىخة أسػان 20
 البحخ االحسخ االسكشجرةة البحخ االحسخ أسضهو البحيخة القميػبية البحخ االحسخ قشننننا االسكشجرةة 21
 مصخوح الجضدة القميػبية الجقيمية الجقيمية أسػان ك خالذي  االقرخ جشػف سيشاء 22
 دمياص ػرسعيجب أسػان البحيخة الذخهية االسساعيمية الجقيمية البحخ االحسخ القاىخة 23
 الجقيمية السشيا قشننننا السشػفية أسػان الػادػ الججيج بػرسعيج شسال سيشاء الدػةذ 24
 الدػةذ دمياص االقرخ الػادػ الججيج الػادػ الججيج بػرسعيج جشػف سيشاء جشػف سيشاء الػادػ الججيج 25
 ك خالذي  شسال سيشاء سيشاء شسال شسال سيشاء ك خالذي  جشػف سيشاء شسال سيشاء أسػان بػرسعيج 26
 بػرسعيج جشػف سيشاء جشػف سيشاء جشػف سيشاء البحخ االحسخ البحخ االحسخ الػادػ الججيج الػادػ الججيج البحخ االحسخ 27

 ( .16سل اعتسادا عمى السؤشخات بالسمحق )مغ إعجاد فخةق الع السرجر:
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 فظات وفق بعض السؤشخات(: أولهيات التشسية عمى مدتهى السحا17تابع ممحق )

تختضب 
 األولهية

 معجل الظالق

ندبة األسخ التى 
لجيها اترال 

بسرجر محدن 
مياة الذخب 

2014 

ندبة األسخ التى 
لجيها دورة مياة 

 2014مدتقمة 

ندبة األسخ التى 
لجيها اترال 

 2014بالكهخ اء 

ندبة السذار ة 
االقترادية لمسخأة 

2016 

ندبة البظالة  ضن 
 2016الح هر 

ندبة البظالة  ضن 
 2016اإلناث 

ندبة الدكان تحت 
 2015خط الوقخ 

ندبة استخجاب 
االنتخنت  ضن 

+ فى 4الدكان 
2017 

 شسال سيشاء أسضهو االقرخ الدػةذ جشػف سيشاء جشػف سيشاء جشػف سيشاء جشػف سيشاء القاىخة 1
 مصخوح سهااج شسال سيشاء البحخ االحسخ شسال سيشاء شسال سيشاء شسال سيشاء شسال سيشاء الجضدة 2
 السشيا قشننننا أسػان بػرسعيج سهااج مصخوح البحيخة مصخوح السشيا 3
  ش  سهي  السشيا الدػةذ أسػان االقرخ أسضهو دمياص الذخهية بػرسعيج 4
 الوضهب أسػان البحخ االحسخ القاىخة قشننننا الوضهب الذخهية البحخ االحسخ االسكشجرةة 5
 البحيخة  ش  سهي  االسكشجرةة الجضدة مصخوح سهااج سهااج اقشنننن الدػةذ 6
 أسضهو االقرخ االسساعيمية االقرخ أسضهو الػخبية الجقيمية القميػبية البحخ االحسخ 7
 سهااج الوضهب مصخوح القميػبية الوضهب الجضدة الوضهب بػرسعيج دمياص 8
 قشننننا الجضدة الذخهية ةاالسكشجرة الجضدة االسساعيمية أسضهو الجضدة الجقيمية 9
 جشػف سيشاء االسساعيمية بػرسعيج الػخبية االسكشجرةة  ش  سهي  القميػبية السشػفية االسساعيمية 10
 االقرخ البحيخة القاىخة الذخهية الجقيمية االقرخ ك خالذي  السشيا أسػان 11
 ك خالذي  ك خالذي  دمياص شسال سيشاء الدػةذ الػادػ الججيج قشننننا  ش  سهي  شسال سضشاء 12
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 الجقيمية السشػفية السشيا قشننننا القاىخة ك خالذي  االسساعيمية البحيخة جشهب سضشاء 17
 الػخبية الجقيمية الػخبية مصخوح ك خالذي  السشيا السشيا الػادػ الججيج الذخهية 18
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 دمياص بػرسعيج الػادػ الججيج السشيا بػرسعيج بػرسعيج أسػان ةالقاىخ  االقرخ 22
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 ( .16سل اعتسادا عمى السؤشخات بالسمحق )الع مغ إعجاد فخةق السرجر:
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