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 ةمدقم

 سسأ .رطق ةعماJK ةعIات ةيثحب ةسسؤم وB (SESRI) ةي;:ملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم

 طيطختلل ةدوJKا ةيلاع تانايب رفو_و ،حوسملا a`ع ةمئاق ة_وق ةيتحت ةي^ب 2008 ماع XY ھئاشTإ ذنم د#عملا

 كلذكو رارقلا عاّنصو نmططwxا مالعإ uaإ تانايبلا هذB فدqr .يداصتقالاو oYامتجالا نmعاطقلا XY ثحبلاو

  .ةيلا;Jا تا�mغتلاو تاBاجتالاب ��يدا�ألا عمتwKا

XY ع ،ةـيـــــــــــــضاـملا دوقعلا`a ا تاــــــــــــــساـيـــــــــــــسلا رفوت نم مغرلاw;ةـ�وـــــــــــــصخ نأ الا ،باـجنالا تالدـعم ةداـ_زل ةزف 

 ابلاغ ة�وــــــــــصJxا تالدعمل ثدحت ��لا تا�mغتلا .تــــــــــضفخنا �YيلJxا نواعتلا سلجم لود عيمج XY نmنطاوملا

اــــــسا�عTا نو�ت ام
ً

 تاBاجتالا uaا رظنلا دنعو .عمتwKا XY ةيفارغوميدلاو ةيعامتجالاو ةيداــــــصتقالا تا�mغتلل 

 .ةـيفـا� �mغ لاـwKا اذـ�r ةـقلعتملا ثاـحبألاو تاـناـيبلا ناـف ،نmيناـمعلا نmب ةـ�وـــــــــــــصJxا تاددـحمو ةـلـــــــــــــصلا تاذ

 ة�وــص�xل ةيعالطتــسا ةــسارد ةي;ــ:ملا ةيداــصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم دعأ ،ةوجفلا هذB ةJKاعملو

كر .2019 سطسغا-ويلوي نmب ام ة��فلا XY ةينامعلا رسألا نمض
ّ

 لماوعلا ھبعلت يذلا رودلا م#ف a`ع ¡:ملا ز

 تارارقلاو ،ةرـــــــــــــسألا ميظنت هاجتا ءارآلاو ،لم;Jا عنم لئاـــــــــــــسوو ،جاوزلا لثم ،ة�وـــــــــــــص�xل ةدد;wا ةرـــــــــــــشابملا

اـــضيأ ةـــساردلا تثح�و .ة_رـــسألا
ً

 لثم ةيداـــصتقالاو ةيعامتجالا لماوعلا� ،ةرـــشابم �mغلا صئاـــصJxا رثأ نع 

 ةلامعلا دوجوو ،ةلــــــــــصلا تاذ ةيجوزلا صئاــــــــــصJxاو ،ةيفيظولا ةلا;Jاو ،ميلعتلاو ،جاوزلا دنع ةأرملا نــــــــــس

ا�mخأ .ءانبألا ةي�رت XY رــــــــــسألل م#معدو ةيل»ªملا
ً

 ،ىرخألا لودلا عم ¡ــــــــــ:ملا جئاتن ةنراقمل لاwKا ةحاتا لجأ نم ،

 ¡ــــــ:م ²Y “DHS XYــــــصلاو يTا�ــــــسلا ¡ــــــ:ملا" نم ةبــــــسانملا ماــــــسقألا مادختــــــسا مت ،ةي�رعلا لودلا كلذ XY امب

  .ةي;:ملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عمل ة�وصJxا

 ل�ـــشI ة�وـــصJxا طامنأ XY تا�mيغتلا م#فل ھمادختـــسا نكمي يذلا ة�وـــصJxا ¡ـــ:م جئاتن ر_رقتلا اذB مدقي

 مـــــسقلا XY ¡ـــــ:ملل ºr�Yملا راطإلا ليـــــصافت a`ع عالطالا نكمي .ةلـــــصلا تاذ تاـــــسايـــــسلا صالختـــــساو لـــــضفأ

 .ر_رقتلا نم �mخألا
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 نكسلا صئاصخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةرــــــــسألا دارفأ دحأ عم ةلباقم ءارجإ مت ،لوألا ءزJKا XY .نmيــــــــس«ئر نmمــــــــسق uaإ ة�وــــــــصJxا ¡ــــــــ:م ميــــــــسقت مت

 عيمJK ةيفارغوميدلاو ةيعامتجالا صئاـــــــصJxاو ةرـــــــسألل ةيـــــــس«ئرلا تامـــــــسلا لوح تامولعم a`ع لوـــــــص;�ل

 ت_رجأ ،¡ــــ:ملا نم يTاثلا ءزJKا XY .ر_رقتلا نم نmلوألا نmمــــسقلا XY تامولعملا هذB ضرع متي .ةرــــسألا دارفأ

اماع ua 49إ 15 نم ة_رمعلا ةئفلا XY تاجو»�ملا ءاــــــس^لا عم تالباقم
ً

 باجنإلاب ةقلعتملا لئاــــــسملا a`ع فرعتلل 

 .ر_رقتلا نم ةيلاتلا ماسقألا XY ءزJKا اذB نم ةدراولا جئاتنلا ضرع متي ،ة�وصJxاو لم;Jا عنم لئاسوو

 ددع ،ةينكـسلا تا�لتمملاو ،ةماقإلا عون :لمـشÀ ةيـس«ئرلا نكـسلا صئاـصخ نع تامولعم مـسقلا اذB مدقي

 دارفأ ددــــع uYاــــمجإ ،تاــــي�رملاو ةــــيل»ªملا ةــــلاــــمعلا ددــــع uYاــــمجإ ،ل»ªملا XY تاــــبكرملا ددــــع ،ل»ªم لــــ� XY فرغلا

 وB اÂrلباقم مت ��لا رــــــسألا ددع uYامجا نا� امك ،ةماقإلا ةقطنمو ،ةرــــــسألل ير#ــــــشلا لخدلا uYامجإ ،ةرــــــسألا

 رBدزم دلب XY ةينامعلا رـــسألا ھب عتمتت يذلا �Åـــس^لا ءا�Äلا uaإ مـــسقلا اذXY B جئاتنلا تراـــشأ دقو .ةرـــسأ 750

 .ومنلا عÆرس

اب_رقت رـــسألا فـــصن نأ )I-1 ل�ـــشلا( ¡ـــÇوي
ً

 )55.1 XY ةئاملا(، Éنوـــش«ع XY امن«ب ،للف É25 ش«ع XY م ةئاملاºrم 

XY ع لزاـــنم`a رعلا زارطلاÌنكمي .ي Àلـــلفلا ف_رع XY ناـــمع ةـــنطلـــــــــــــس Iع ماـــع لـــ�ـــــــــــــش`a اÍrةـــثيدـــح لزاـــنم اـــ 

 نو�ت ثـيح طقف دـحاو قباـط نم زارطلا ميدـق ل»ªم نع ةراـبع و#ف يÌرعلا ل»ªملا اـمأ نmقباـط نم ةـلقتـــــــــــــسمو

 .ةحوتفمو ةصاخ ةيلخاد ةحاسم لوح فرغلا

 

  :ةيس«ئرلا جئاتنلا

 .ةصاخ للف XY نوش«عÉ رسأ 10 لصأ نم 5 •

 .فرغ ua 5إ a 3`ع ةداع لزانملا يوتحت •

اب_رقت •
ً

 .تابكرم ua 4إ 3 مÐrدل رسألا نم ةئاملاب 48 ،ةبكرم رسالا عيمج كلتمت 

 XY 10 نأ نmح XY ،)تاـي�رملا كـلذ XY اـمب( ل»ªملا XY ةـلماـع لـقألا a`ع مÐrدـل نmكراـــــــــــــشملا فـــــــــــــصن •

 .نmتيل»ªم نmتلماع مÐrدل رسألا نم ةئاملا

  .دارفأ 3.5 وB ةرسألا مÑK طسوتم •

ألا فصن ةبارقل ير#شلا لخدلا uYامجا غلبي •
ُ

  .يTامع لا_ر ua 900إ 800 نم )%40.4( رس
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 نكسلا عون :I-1 ل�شلا
 

 

 

 

 

 

 

 وB اـمك ،uYاـ;Jا نكـــــــــــــسلا ةـيكلم لـقألا a`ع اـºrم دـحاو درف كـلتمي )ةـئاـملا XY 76.9( رـــــــــــــسألا عاـ�رأ ةـثالث نم �Äكأ

 .نكسلا ةيكلم اºrم درف يأ كلتمي ال ھنأ رسألا نم ةئاملا XY 23.1 ةيقبلا دافأو ،I-2 ل�شلا XY نmبم

 

  نكسلا ةيكلم :I-2 ل�شلا

 

Éل�ــشلا ضرع I-3 زوتل ة_وئملا ةبــس^لاÆرــسألا ةيبلاغ .فرغلا ددع بــسح لزانملا ع Àش«ع XY لزانم �rب ام اmن 

 ثالث a`ع يوتحت لزاــنملا عÌر نم لــقأ نأ نmح XY ،فرغ a 4`ع يوتحت لزاــنملا ثــلث ةــبارق .فرغ تــــــــــــــسو ثالث

 لزاــنملا نم ةــئاــملا uY 4 XYاوحو ،لــقأ وأ نmتفرغ a`ع يوتحت (%4.8) لزاــنملا نم ةــئاــملا XY 5 اــب_رقت اــمن«ب .فرغ

 .�Äكأ وأ فرغ a 9`ع يوتحت

76.9%

23.1%

 لزنملا كلتمی ال لزنملا كلتمی

55.1%

25.0%

18.2%

1.7%

 ةعرزم ةقش يبرع لزنم الیف
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 فرغلا ددع :I-3 ل�شلا

 

 

Éل�ــــــــــشلا ضرع I-4 زوتل ة_وئملا ةبــــــــــس^لاÆامجإ بــــــــــسح رــــــــــسألا عuY نأب جئاتنلا ت^يب .ةكولمملا تابكرملا ددع 

 ھجو a`ع ،�Äكأ وأ تابكرم 3 اÐrدل رــــــسألا هذB مظعم .ةبكرم نو�لتمي عالطتــــــسالا ا#لمــــــش ��لا رــــــسألا ةيبلغأ

 ةـئاـملا uY 13 XYاوح .تاـبكرم 6 اـÐrدـل ةـئاـملا XY 11.5و ،تاـبكرم ua 4إ 3 كـلتمت رـــــــــــــسألا نم ةـئاـملا XY 48 دـيدـحتلا

 .بآ كيبلا تارايسو oYا�ر عفدلاو نولاصلا تارايس لمشÀ انB تابكرملا .�Äكأ وأ تابكرم 7 كلتمت

 

  تابكرملا ددع : I-4 ل�شلا

 

 ةبــس^لا I-5 ل�ــشلا ¡ــÇوي كلذل ةينامعلا رــسألا XY تاي�رملاو ةيل»ªملا ةلامعلا نم نmعم ددع دجاوتي ام ةداع 

 لمـــــــشÉ عومwKا اذB نأ ةظحالم Ùaري .ل»ªم ل� XY ةيل»ªملا ةلامعلا ددع uYامجإ بـــــــسح رـــــــسألا عÆزوتل ة_وئملا

اــــضيأ تاي�رملا ددع
ً

اقحال متي نكلو ،
ً

 نإف ،ماع ل�ــــشI-6. I ل�ــــشلا XY تاي�رملا نع ةلــــصفنم تامولعم ضرع 

 ةئاملا XY 10.5 نأ ل�ـــــشلا نم ظحالنو .ةدحاو ةيل»ªم ةلماع مÐrدل ةـــــساردلا اÂrلمـــــش ��لا رـــــسألا فـــــصن اب_رقت

4.8%

20.2%

32.8%

18.6%

10.6%

6.7%

2.0%
4.3%

2 3 4 5 6 7 8 9+

23.1%
25.0%

26.9%

11.5% 11.5%

1.9%

3 4 5 6 7 8
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ا�mخأو ،تالماـــع 3 مÐrدــل ةــئاــملا XY 0.5 اـــمن«ب ،نmتلماــع مÐrدــل
ً

 ةــلاـــمعلا نم ثالث رـــــــــــــسألا نم ةــئاــملا XY 1 ىدــل 

 .�Äكأ وأ ةيل»ªملا

 

  ةيل»ªملا ةلامعلا ددع عومجم :I-5 ل�شلا

 

 
ادـيدـحت I-6 لـ�ـــــــــــــشلا لـثمي

ً
 اـÐrدـل س«ل رـــــــــــــسألا نم ةـئاـملا XY 63.8 نأ ثـيح ةرـــــــــــــسألا XY تالماـعلا تاـي�رملا ددـع 

 ل�شI لافطألا ةسلاجم ةيلوؤسمو ةيل»ªملا لامعألا ميسقت متي نأ نامع ةنطلس XY عÜاشلا نم س«ل .تاي�رم

اـــــــضيأ لافطألا ةـــــــسلاwK ل»ªملا تالماع فيظوت متي ام ةداعف .تاي�رملاو ل»ªملا تالماع نmب مراـــــــص
ً

 ،كلذ عمو .

 .نmت«�رم مÐrدل ةئاملا XY 0.3و ةدحاو ةي�رم مÐrدل نأ رسألا نم ةئاملا XY 35.9 ركذ

 
  تاي�رملا ددع :I-6 ل�شلا

 

39.2%

49.5%

10.5%

0.5% 0.3%

0 1 2 3 4

63.8%

35.9%

0.3%

0 1 2
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Éل�ـــــشلا ضرع I-7 نع تامولعم ÑKبك رـــــسألا ةيبلاغ .ةرـــــسألا مmا ة�JÝKكأ نأ ثيح مÄ� رـــــسألا فـــــصن نم 

 XY 10.5 نأ نmح XY ،دارفأ ua 6إ 5 اــÐrدـل رـــــــــــــسألا نم (%31.2) ثــلثلا نم برقي اـم .�Äكأ وأ دارفأ 5 نم نو�تت

ا�mخأو .�Äكأ وأ دارفأ 9 اÐrدل رـسألا نم ةئاملا
ً

 15.5 XY دل رـسألا نم طقف ةئملاÐrدارفأ 3 ا. Iطـسوتم ماع ل�ـش 

ÑKةرسألا م Bدارفأ 3.5 و. 

 

 ل»ªملا XY دارفألا ددع :I-7 ل�شلا

 
 

 عومجم نع ةرابع وBو ةرـسألل ير#ـشلا لخدلا uYامجإ بـسح رـسألا عÆزوتل ة_وئملا ةبـس^لا I-8 ل�ـشلا ¡ـÇوي

 برقي ام بـــــسكي ثيح ،يTامعلا داـــــصتقالا اذB لخدلا عÆزوت سكعÆو .ةرـــــسألا دارفأ عيمJK ير#ـــــشلا لخدلا

 غلبي ��لا رـــــــسألل (%40.4) ةميق a`عأ لثمت .اً_ر#ـــــــش يTامع لا_ر 900 نم لقأ (%72.9) رـــــــسألا عا�رأ ةثالث نم

 رـــــــــــــسألل تنا� (%32.5) اÞrلت ��لا ةميقلا امن«ب .يTامع لا_ر 900 نم لقأ uaإ 800 نم ير#ـــــــــــــشلا ا#لخد uYامجإ

الخد تلKـــß ��لا
ً

 uYامجإ نأ رـــسألا نم ةئملا XY 17   دافأ .يTامع لا_ر 800 نم لقأ uaإ 650 نmب حوا��ي اً_ر#ـــش 

 3000 نmب حوا��ي لـخد مÐrدـل ةـئاـملا XY 2 نم لـقأو .يTاـمع لاـ_ر 3000 نم لـقأ uaإ 2000 نم ير#ـــــــــــــشلا لـخدـلا

 .يTامع لا_ر 5000 نم لقأو يTامع لا_ر

 

 ةرسألل ير#شلا لخدلا عومجم :I-8 ل�شلا

 
 يHامعلا لاDرلاب ةيقفألا ميقلا :ةظحالم

  

8.3%

15.5%

21.4%

17.3%

13.9%

9.5%

3.6%

10.5%

2 3 4 5 6 7 8 9 +

32.5%

40.4%

4.8% 3.4%

17.0%

1.3% 0.6%

650-800 800-900 900-1000 1500-2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000
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  MNملا ةنيع صئاصخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اددع مـسقلا اذB ¡ـÇوي
ً

 ��لا رسألا XY نا�سلا عومwK ةيساسألا ةيفارغوميدلاو ةيعامتجالا صئاـصJxا نم 

 XY ل»ªملا XY اوثكم نيذلا كئلوأو ةرــــــــــسألا دارفأ عيمجب ةقلعتملا تامولعملا a`ع لوــــــــــص;Jا مت .¡ــــــــــ:ملا ا#لمــــــــــش

 ةــلاــ;Jا ،س^JKا ،رمعلا :تاــمولعملا هذــB نمـــــــــــــضتت .ةرـــــــــــــسألا دارفأ دــحأ لــبق نم ةــلباــقملل ةــقباـــــــــــــــسلا ةــليللا

اماع 15 مBرمع نا� اذإ( ةيعامتجالا
ً

 15 مB نمل ةيفيظولا ةلا;Jا ،ھلامكا مت ��يلعÀ ىوتــسم a`عأ ،)�àكأ وأ 

 رــــسألا XY نوــــش«عÉ نيذلا صاxــــáألا ددع uYامجإ غلب .ل»ªملا دارفأ نم درف ل�ل uYا;Jا بتارلاو ،�Äكأ وأ ةنــــس

 .درف 4386 ¡:ملا ءارجإ تقو

Éا ضرعJKلود II-1 زوتل ة_وئملا ةبس^لاÆامجإ عuY او رمعلا بسح ةرسألا دارفأ ددعJK^ظعلا ةيبلاغلا .س�â 

اماع 49 مBرامعأ غلبت مºrم ةئاملا XY 94 ،بابـــشلا ةئف نم مB ¡ـــ:ملا م#لمـــش نيذلا ةرـــسألا دارفأ نم
ً

 .لقأ وأ 

انــــــــــــس رغــــــــــــصألا ةعومwKا هذB نmب نم
ً

 ةنــــــــــــس 14 نmب مBرامعأ حوا��ت ةرــــــــــــسألا دارفا نم ةئاملا XY 33 نأ ثيح 

 ةـبـــــــــــــس^لا نإـف oYاـمتجالا عونلل ةـبـــــــــــــس^لاـب اـما  .ةـنـــــــــــــس 49و 15 نmب مBراـمعأ حوا��ت ةـئاـملا XY 50.8 اـمن«ب ،لـقأـف

 ةنراقملا دنع .)ةئاملا XY 49.7( رو�ذلا ىدل ةيلامجالا ةبـس^لا نم ليلقب a`عأ )ةئاملا XY 50.3( ثانإلل ةيلامجإلا

  :ةيس«ئرلا جئاتنلا

 .لقأ وأ ةنس 49 مBرامعأ تنا� ¡:ملا عمتجم نم ةئملا XY 94 ةبارق •

  .)ةئملا XY 49.7( رو�ذلا ددع نم ليلقب a`عأ ،)ةئملا XY 50.3( ثانإلا ددع نا� •

• 44.2 XY غلابلا نم ةئملاmجو»�م نmايلاح ن
ً

 ل� نم 5 وB نmجو»�م �mغلا صاáxألا ددع امن«ب ،

 .صاáxا 10

• 21.5 XY 10.1 لــــــــــــــصحو ،يوناــثلا ميلعتلا اولمكأ ةــنيعلا نم ةــئاــملا XY م ةــئاــملاºrع م`a ةداــ#ـــــــــــــش 

 .ةيعماج

• 42.7 XY غلاـبلا نم ةـئاـملاmن XY ةـنيعلا Éاـيلاـح نولمع
ً

، 11.4 XY ةـئاـملا B17.2 اـمأ ،بالطلا نم م 

XY ال ¡:ملا ةنيع نم ةئملا Éلمع نع نوثحبي الو نولمع. 

 ،يTامع لا_ر 1000و 500 نmب حوا��ي ير#ـــــش بتار a`ع ةرـــــسألا دارفأ نم ةئاملا XY 63.5 لـــــصحي •

 .اً_ر#ش يTامع لا_ر ua 2000إ 1001 نmب حوا��ي ام a`ع مºrم ةئاملا XY 22.8 لصحي امن«ب
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 ةئفلا XY )ةئاملا XY 14( ثانالا ةبــــــــسT قوفت )ةئاملا XY 15.1( رو�ذلا ةبــــــــسT نأب ¡ــــــــäتي ،عونلاو ة_رمعلا ةئفلاب

انـــــس رغـــــصألا ة_رمعلا
ً

 نم a`عأ )ةئاملا XY 24.1( ءاـــــس^لا ةبـــــسT نإف ،كلذ عمو .ةنـــــس ua 19ا 5 نmب حوا��ت ��لاو 

T21.4( لاجرلا ةبس XY ةئاملا( XY عألا تائفلا`a ب حوا��ت ��لاو ا_رمعmةنس 49و 20 ن. 
 

  س^JKاو رمعلا بسحب ل»ªملا دارفأ ددع عومجم :II-1 لودJKا

  س^JKا 

 ة_رمعلا ةئفلا æâنأ ركذ عومwKا

 ua 4إ 0 9.9 9.6 19.4

 ua 9إ 5 7.1 8.4 15.5

 ua 14إ10 4.2 4.0 8.2

 ua 19إ 15 2.7 2.7 5.3

 ua 24إ 20 3.4 2.4 5.8

 ua 29إ 25 7.3 4.5 11.8

 ua 34إ 30 5.5 5.9 11.4

 ua 39إ 35 4.2 4.7 8.9

 ua 44إ 40 2.1 2.3 4.4

 ua 49إ 45 1.6 1.6 3.2

 ua 54إ 50 1.0 1.1 2.2

 ua 59إ 55 0.8 1.1 1.9

 ua 64إ 60 0.2 0.6 0.8

 ua 69إ 65 0.2 0.5 0.6

 ua 74إ 70 0.1 0.2 0.3

 ua 79إ 75 0 0.2 0.2

0.1 0.1 0 80 + 

 عومSTا 50.3% 49.7% 100%

 

ــماــع 15 مBراــمعأ غلبت نيذــلا دارفألل ةــيعاــمتجالا ةــلاــ;JاII-1 لــ�ـــــــــــــشلا ¡ـــــــــــــÇوي  نmيناــمعلا فـــــــــــــصن .�Äكأ وأ اً

 اًضيأ ل�شلا ¡Çوي .نmجو»�ملا نم مBو ةئاملا èY 44.2 XY ةبسa T`عأ يTاثو .طق اوجو»�ي مل%51.7  نmغلابلا

 وأ نوقلطم مÍrأـــــب دارفألا نم طقف ةـــــئاـــــملاـــــب 2.2 داـــــفأ ثـــــيح يرـــــــــــــسألا كـــــكفتلا نم اًدـــــج ضفخنم لدـــــعم

 .دعI م#جاوزأ \ مqrاجوز عم نوش«عÉ مل مºrكل جاوزلا دقع اوعقو ةئاملا XY 0.3 .نولصفنم
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 )�Äكأف ةنس 15( ةيعامتجالا ةلا;Jا :II-1 ل�شلا

 

 جئاتنلا تر#ظأ ،ماع ل�ـــــــــشI .يدرف ل�ـــــــــشI ةرـــــــــسألا دارفأ ھلمكأ ��يلعÀ ىوتـــــــــسم a`عأ II-2 ل�ـــــــــشلا ¡ـــــــــÇوي

ايميلعÀ ىًوتــــــــــــسم
ً

اديج 
ً

 دارفألا نم ةئاملا XY 24.3و يوناثلا م#ميلعÀ ةئاملا XY 21.5 لمكأ ثيح نا�ــــــــــــسلا ىدل 

اعون مÐrدل
ً

 ة_رمعلا تائفلا XY م#في^ـــــــــــصت متي نيذلا نا�ـــــــــــسلا مظعم نأ uaإ رظنلاب .uYاعلا ميلعتلا عاونأ نم 

اـنـــــــــــــس ىTدألا
ً

 ناـنثا .ةـيدادـعإلا ةـلحرملا اوÍrأ دـق ةـئاـملا XY 12.3و ،ةـيئادـتبالا ةـلحرملا اومتأ دـق ةـئاـملا XY 20 نإـف ،

ـــــــس ميلعتلا ىوتـــــــسم نأ رابتعالا نmعI ذخألا عم ،ةـــــــسردم ةيأب قاحتلالا م#ل قبـــــــسÉ مل ةئاملا XY نورـــــــشعو  لئُ

JKو ،ةرــــــــــسألا دارفأ عيمÀلمــــــــــش Bاوــــــــــس«ل نيذلا كئلوأ ةبــــــــــس^لا هذ XY لافطألا لثم سرادملاب قاحتلالا نــــــــــس 

ادج راغصلا
ً

. 

 

 ��يلعتلا ىوتسملا :II-2 ل�شلا

 
Éلـ�ـــــــــــــشلا  ضرع II-3 اJ;راـمعأ دـ_زت نيذـلا ةرـــــــــــــسألا دارفأل ةـيفيظولا ةـلاـBاـماـع 15 نع م

ً
. Tبك ةـبـــــــــــــسmنم ة� 

 .ةرــــــــــــسألا دارفا uYامجا نم ةئاملا XY 1.41 بالطلا ةبــــــــــــسT تنا�و لما� ماودب نولمعÉ )ةئملا XY 42.7( نا�ــــــــــــسلا

Tادج ةليلق ةبـــس
ً

 نولمعÉ ال )ةئاملا XY 13.2( نأ نmح XY ،)ةئاملا XY 17.2( لمع نع نوثحبي ال رـــسألا دارفأ نم 

44.2%

1.6% 2.0% 0.2% 0.3%

51.7%

 ھل قبسی مل جاوزلا دقع عقو لصفنم قلطم لمرأ جوزتم
 جاوزلا

22.0%
20.0%

12.3%

21.5%

14.2%

10.1%

 ةیوناثلا دعب ( مولبد )12-10( يوناث )9-7( يدادعإ )6-1( يئادتبا ةسردم يأب قحتلی مل
 )ةعماج سیلو

 ( ةیعماج ةداھش
 ،ریتسجام ،سویرولاكب

  )ةاروتكد
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 امإ نا�ــــــسلا ةيبلاغ نإف ،ماع ل�ــــــشI .طقف ةئاملا XY 3.5 نيدعاقتملا ةبــــــسT تغل�و .لمع نع نوثحبي مºrكلو

Éثيح ،نوسردي وأ نولمع Àتعà� Tةياغلل ةضفخنم ةلاطبلا ةبس. 

 

ةيفيظولا ةلا;Jا :II-3 ل�شلا

 

 ثيح ،ةرــــــسألا دارفأل ير#ــــــشلا لخدلا بــــــسح ةرــــــسألل يTا�ــــــسلا عÆزوتلل ة_وئملا ةبــــــس^لا ¡ــــــÇوي II-4 ل�ــــــشلا

 12 لــــصحي .ةئاملا XY 63.5 ةبــــس^ب يTامع لا_ر 1000و 500 نmب حوا��ي ير#ــــش لخد a`ع ةرــــسألا دارفأ لــــصحي

XY ع ةئاملا`a امع لا_ر 500 نم لقأTا_ر#ــــش ي
ً

 1001 نmب حوا��ي ير#ــــش بتار a`ع ةئاملا XY 22.8 لــــصحي امن«ب ،

 2001 نmب حوا��ي ير#ــــــــــش بتار )ةئاملا XY 1.6( ةنيعلا نم ة�mغــــــــــص ةبــــــــــسT بــــــــــسكت .يTامع لا_ر فلأ ua 2000إ

 .يTامع لا_ر 3000و

 

 ل»ªملا دارفأل ير#شلا بتارلا :II-4 ل�شلا

 

يHامع لاDر فلألا ةلمعW ةيقفألا ميقلا :ةظحالم *  

42.7%

2.8%

13.2%

17.2%

11.4%

3.5%

9.3%

 لماك ماودب فظوم

 يئزج ماودب فظوم

 لمع نع ثحبیو ،لمعی ال

  لمع نع ثحبی الو ،لمعی ال

 بلاط

 دعاقتم

 ىرخأ

12.1%

63.5%

22.8%

1.6%

<500 500-1000 1001-2000 2001-3000
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  ن_بيجتسملا ةيفلخ صئاصخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àعم تالباقملا جئاتن ةيلاتلا ماـسقألا ضرع Tرامعأ حوا��ت جاوزلا ن#ل قبـس ءاـسBب نmاماع 49و 15 ن
ً

 نكراـشو 

XY اJKاـثلا ءزTع تـلواـنت ��لا ةـيئاـــــــــــــصقتـــــــــــــسالا ةـــــــــــــساردـلا نم ي`a باـجنإلاـب ةـقلعتملا لـئاـــــــــــــسملا دـيدـحتلا ھـجو 

 èYو .تالBؤملا ءاــــــــس^لل ةيــــــــس«ئرلا صئاــــــــصJxا ميدقتب لوألا مــــــــسقلا أدبي .ة�وــــــــصJxاو لم;Jا عنم لئاــــــــسوو

Àا ،جاوزلا ا#ل قبــــــــــــس ��لا ةأرملا رمع :لمــــــــــــشJ;ا ةيعامتجالا ةلاJ;ا ،ميلعتلا ىوتــــــــــــسم ،ةيلاJ;ةيفيظولا ةلا 

 غلب .uYاــــ;Jا جوزلا بــــتارو ،جوزلل ةــــيفيظولا ةــــلاــــ;Jا ،جوزلا ميلعÀ ىوتـــــــــــــسم ،ةأرملل uYاــــ;Jا بــــتارلا ،ةأرملل

 .990 جاوزلا ن#ل قبس يÀاوللا ءاس^لل uYامجإلا ددعلا نا�و 2217 ةرسألا XY ثانإلا ددع uYامجإ

 نم ءاـس^لا ةيبلاغ تنا� .�mخألا داليملا موي XY رمعلا بـسح ءاـس^لا عÆزوتل ة_وئملا ةبـس^لا III-1 ل�ـشلا ¡ـÇوي

 ة_رمعلا تائفلا XY )ةئاملا XY 7.8( ءاــــــــس^لا نم �mثكب لقأ ددع كانB .) ةئاملا à� 92.1) XYكأ وأ ةنــــــــس 25 رامعأ

انــــــس رغــــــصألا
ً

اماع 20-24 
ً

ةنراقم 
ً

 بــــــس^ل رمتــــــسم ضافخنا يTايبلا مــــــسرلا ضرعÉ .ىرخألا ة_رمعلا تائفلاب 

اماع 25 نس نم ةنيعلا XY ءاس^لا
ً

 .قوف امف 

  :ةيس«ئرلا جئاتنلا

• 96.1 XY اوللا ءاــــــــــــــس^لا نم ةــئاــملاÀراــمعأ حوا��تو جاوزلا ن#ل قبـــــــــــــس يBب نmةــنـــــــــــــس 49و 15 ن Bن 

ايلاح تاجو»�م
ً

 .تاقلطم نºrم طقف ةئاملا XY 2.5 امن«ب ، 

 .ميلعتلا نم ةلثامم تا_وتسم لاجرلاو ءاس^لا ىدل •

• 37.7 XY 20.3 لـــــــــــصح امن«ب ة_وناثلا ةلحرملا نلمكأ ءاـــــــــــس^لا نم ةئاملا XY م ةئاملاºrع ن`a ةدا#ـــــــــــش 

 ةدا#ـــــش a`ع مºrم ةئاملا XY 22 لـــــصحو ة_وناثلا ةلحرملا اولمكأ جاوزألا نم ةئاملا XY 35.1 .ةيعماج

 .ةيعماج

• À31.5 لــمع XY تاــجو»�ملا ءاــــــــــــــس^لا نم ةــئاــملا XY ا تــقولاJ;اــuY 36 اــمن«ب ،لــماــ� ماودــب XY ال ةــئاــملا 

Éحبي الو نلمعÄلمع نع ن. 

• 62.7 XY ع نلصحي تالماعلا ءاس^لا نم ةئاملا`a ب حوا��ي ير#ش بتارmامع لا_ر 1000 -500 نTي، 

ا_ر#ش يTامع لا_ر 500 نم لقأ a`ع ةئاملا XY 17.9 لصحي امن«ب
ً

. 

• É76.4 لـمع XY جاوزألا نم ةـئاـملا XY ا تـقولاJ;اـuY 63.2 بـــــــــــــسك_و ،لـمـا� ماودـب XY اـب_رقت ةـئاـملا
ً

 اـم 

اــبتار ðâـــــــــــــïاــقتي جاوزألا عÌر نم �Äكأو ،يTاــمع لاــ_ر ua 1000إ 500 نmب
ً

ــ_ر#ـــــــــــــش   1001 نmب حوا��ي اً

 .يTامع لا_ر 2000و
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 uYا;Jا ةأرملا رمع :III-1 ل�شلا

 

Éل�ــشلا ضرع III-2 اJ;ا ةيعامتجالا ةلاJ;و ةتــس .تاجو»�ملا ءاــس^لل ةيلاÀنوعــس XY اوللا ءاــس^لا نم ةئملاÀي 

 .طقف ةئاملا ua 2.5 XYإ لــــــصي ثيح ةياغلل ضفخنم قالطلا لدعم نا�و .تاجو»�م نلزي ال جاوزلا ن#ل قبــــــس

 .لمارأ نºrم ةئملا XY 1.4 امن«ب

 

 جاوزلا ن#ل قبس يÀاوللا ءاس^لل ةيلا;Jا ةيعامتجالا ةلا;Jا :III-2 ل�شلا

 

 ةأرملا �àتعÀ ،ماع ل�شI .ةساردلا هذ#ل تالBؤملا ءاس^لا ھتزجنأ ��يلعÀ ىوتسم a`عأ III-3 ل�شلا ¡Çوي

 ةئاملا XY 40 نم برقي ام  .ديج ��لع ليصحت ىوتسم تاذ جاوزلا ا#ل قبس نم وأ ايلاح ةجو»�ملا ةينامعلا

 نلمكي مل ةئاملا XY 2.5 .ةيعماج ةدا#ش a`ع ةئاملا XY 20.3 لصح امن«ب ،)ةئاملا 37.7XY( يوناثلا ميلعتلا نلمكأ

 .ميلعÀ يأ a`ع نºrم ةئاملا XY 1.9 لصحت مل امن«ب يÜادتبالا ميلعتلا

7.8%

29.8%

24.9%

19.8%

10.3%
7.3%

20 to 24 25 to 29 30 to 34 35 to 39 40 to 44 45 to 49

96.1%

1.4% 2.5%

 ةقلطم ةلمرأ ةجوزتم
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  ءاس^لل ��يلعتلا ىوتسملا :III-3 ل�شلا

 

 ثلث نأ III-4 ل�ــــــــشلا  XY ىرن ،ةينامعلا ةأرملل ��لعلا ليــــــــصحتلا نم ام دح uaإ ةيلاعلا تا_وتــــــــسملا a`ع ءانب

 الو نلمعÉ ال نÍrإ )ةئاملا XY 36( ءاــــــــس^لا ثلث نم �Äكأ دافأ .لما� ماودب نلمعÉ )ةئاملا XY 31.5( اب_رقت ءاــــــــس^لا

 ،لـمع نع نÄحبي نºrكلو نلمعÉ ال )ةـئاـملا XY 24.7( تاـبيجتـــــــــــــسملا نم عÌرلا ةـبارق ،كـلذ عمو .لـمع نع نÄحبي

 .تابلاط نºrم ةئاملا XY 0.6 امأ

 

 ءاس^لل ةيفيظولا ةلا;Jا :III-4 ل�شلا 

 

 نع )ةئملا XY 34.6 ةيلامجالا ةبس^لا( يÜزج ماود�و لما� ماودب لمع XY ايلاح نلمعÉ يÀاوللا ءاس^لا لاؤس مت

 نmب ام حوا��ي ير#ش بتار a`ع نلصحي ةئاملاب 62.7 نإف ،III-5 ل�شلا XY نmبم وB امك .uYا;Jا ير#شلا لخدلا

1.9% 2.5%
6.1% 4.5%

37.7%

27.0%

20.3%

 ةیوناثلا دعب ( مولبد )12-10( يوناث ينھملا میلعتلا )9-7( يدادعإ )6-1( يئادتبا ةسردم يأب قحتلت مل
 )ةعماج سیلو

 ( ةیعماج ةداھش
 ،سویرولاكب

  )ةاروتكد ،ریتسجام

31.5%

3.1%

24.7%

36.0%

0.6%

0.3%

3.8%

 لماك ماودب ةفظوم

 يئزج ماودب ةفظوم

 لمع نع ثحبت ،ةفظوم ریغ

  لمع نع ثحبت ال ،ةفظوم ریغ

  ةبلاط

 ةدعقاتم

 ىرخأ
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ا_ر#ش يTامع لا_ر 500 نم لقأ a`ع ةئاملاب 17.9 لصحي .يTامع لا_ر 1000 نم لقأ uaإ 500
ً

 بسكت امن«ب ،

18.9 XY إ 1001 ةئاملاua امع لا_ر 2000 نم لقأTلصحت امك .ي T0.5( ءاس^لا نم ةليلق ةبس XY ع )ةئاملا`a 

 .يTامع لا_ر 3000 نم لقأ uaإ 2001 نmب ام حوا��ي ير#ش بتار

 
 ءاس^لل ير#شلا لخدلا :III-5 ل�شلا

 

ينامع لایر فلألا ةلمعب ةیقفألا میقلا :ةظحالم  

 ءاس^لا ةيبلاغ نإف ،III-6 ل�شلا XY نmبم وB امك .ن#جاوزأ ھلمكأ ��يلعÀ ىوتسم a`عأ نع ءاس^لا تلئس

 XY 35.1 لمكأ ،ديدحتلا ھجو a`ع .)ةئاملا ñY )90.8 XYماJKا وأ يوناثلا ميلعتلا اولمكأ نmملعتم جاوزأ نÐrدل

 نإ ءاس^لا نم طقف ةئاملا XY 0.8 دافأو .ةيعماج ةدا#ش a`ع ةئاملا XY 22 لصح امن«ب �òملا ميلعتلا مºrم ةئاملا

 ة�rاشóم تا_وتسم نوينامعلا لاجرلاو ءاس^لا ىدل ،ماع ل�شÌو .ةسردملاب قاحتلالا م#ل قبسÉ مل ن#جاوزأ

 .��لعلا ليصحتلا نم ام دح uaإ

 

  جوزلل ��يلعتلا ىوتسملا :III-6 ل�شلا

 

17.9%

62.7%

18.9%

0.5%

<500 500-1000 1001-2000 2001-3000

0.8% 2.6%
5.9% 5.2%

35.1%
28.5%

22.0%

 ةیوناثلا دعب (مولبد ينھم میلعت )12-10( يوناث )9-7( يدادعإ )6-1( يئادتبا ةسردم يأب قحتلی مل
 )ةعماج سیلو

 ( ةیعماج ةداھش
 ،سویرولاكب

  )ةاروتكد ،ریتسجام
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 امن«ب ،لما� ماودب جاوزألا نم ةئاملا XY 76.4 لمعÉ .جاوزألل ةيفيظولا ةلا;Jا نع تامولعم III-7 ل�شلا مدقي

2.6 XY م ةئاملاºrو نيدعاقتم مTض ةبسô1 نأ ظحالنو ،ءاس^لا نم ةياغلل ةلي XY نع نولطاع ن#جاوزأ ةئاملا 

 وBو ةئاملا XY 0.8 ةبس^ب )لمع نع نوثحبي نم( لاجرلا ىدل ةلاطبلا لدعم نإف ،ءاس^لاب ةنراقملا دنع .لمعلا

 ءاس^لل ة_وئملا ةبس^لا نإف عقوتم وB امكو .ةئاملا XY 24.7 ةبسT غلبي يذلا ءاس^لا نmب ةلاطبلا لدعم نم لقأ

 .uYاوتلا a`ع ةئاملا XY 0.2و ةئاملا XY 36 ،لاجرلا نم �mثكب a`عأ لمع نع نÄحبي الو نلمعÉ ال يÀاوللا
 

 جوزلل ةيفيظولا ةلا;Jا :III-7 ل�شلا

 

 

 

 

 

 

 
 

 .لما� ماودب وأ يÜزج ماودب لمع XY ايلاح نولمعÉ نيذلا ن#جاوزأل ير#شلا لخدلا نع ءاس^لا لاؤس مت امك

 uaإ 500 نmب ام حوا��ي )ةئاملا XY 63.2( جاوزألا فصن نم �Äكأل ير#شلا لخدلا ناف ،III-8 ل�شلا uaإ انرظن اذإ

 لقأ uaإ 1001 نmب حوا��ي ير#ش بتار نوضاقتي )ةئاملا XY 27.3( م#عÌر نم �Äكأو ،يTامع لا_ر 1000 نم لقأ

 نmب ير#ش بتار a`ع نولصحي نيذلا جاوزألل تنا� ةئاملا XY 3.1 تنا� لقألا ةبس^لا .يTامع لا_ر 2000 نم

 30.4 نأ ثيح ،مqrاجوزب ةنراقم �mثكب �Äكأ لاجرلا بسكي ،ماع ل�شI .يTامع لا_ر 3000 نم لقأ uaإ 2001

XY كأ نوبسكي لاجرلا نم ةئاملاÄ� امع لا_ر 1000 نمTا_ر#ش ي
ً

 ءاس^لا نم طقف ةئاملا XY 19.4 عم ةنراقملاب ،

XY لخدلا قاطن Bاذ. 

  جوزلل ير#شلا لخدلا :III-8 ل�شلا

 

ينامع لایر فلألا ةلمعب ةیقفألا میقلا :ةظحالم   

6.5%

63.2%

27.3%

3.1%

<500 1000-500 2000-1001 3000-2001

76.4%

3.3%

0.8%

0.2%

2.6%

16.8%

 لماك ماودب فظوم

 يئزج ماودب فظوم

 لمع نع ثحبیو ،لمعی ال

 لمع نع ثحبی الو ،لمعی ال

 دعاقتم

 ىرخأ
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 ة�وصJxا 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

À .نامع ةنطلــس XY ة�وــصJxا طامنأ مــسقلا اذB ¡ــÇوي
ُ

 تالدعم لمــشÀ ة�وــص�xل ةفلتخم تاــسايق مدختــس

 نيذلا لافطألا ددع طـــــــــــسوتم ،ةدد;wا ةيفلJxا صئاـــــــــــصخ بـــــــــــسح ة�وـــــــــــصJxا �mغÀو ،ةيلا;Jا ة�وـــــــــــصJxا

اقفو ةدالو لوأ دنع مألا رمع طــسوتمو ،نوــش«عÆو نودلوي
ً

 XY ةديفم تامولعملا هذB .ةيفارغوميدلا ةيفل�xل 

 نم �mبادتلا هذ�r ةــــــصاJxا تانايبلا ذخأ مت .نامع ةنطلــــــس XY ةيلبقتــــــسملاو ةيلا;Jا ة�وــــــصJxا طامنأ مييقت

 اوتام نيذلا وأ ءايحألا لافطألا عيمج نع ةلما� ليــــــــــصافت عمج مت ثيح نايöتــــــــــسالا XY باجنالا خ_رات مــــــــــسق

 .uYا;Jا لم;Jا نع تامولعم عم ةأرملل

Éا ضرعJKلود IV-1 ا تالدعمJxا ة�وــصJ;ةيلا XY بعتلل تارــشؤملا نم ددع مادختــسا متي .نامع ةنطلــسm� 

 ماعلا ة�وـصJxا لدعم ،Y`كلا ة�وـصJxا لدعم ،رمعلاب ةـصاخ تالدعم èYو .ةيلا;Jا ة�وـصJxا تالدعم نع

اـقفو ةأرما 1000 لـ�ل ءاـيحألا دـيلاوملا ددـع uaإ ةددـ;wا رمعلا تالدـعم �mـــــــــــــشÀ .ماـJxا دـيلاوملا لدـعمو
ً

 تاـئفل 

 لافطألا ددع طــــــسوتم يأ ،uYامجإلا ة�وــــــصJxا لدعم ھنأ a`ع Y`كلا ة�وــــــصJxا لدعم فّرعÉُ .ةددحم ة_رمع

اماع 49و 15 نmب حوا��ت نــــس XY ش«عÀ تنا� اذإ ةأرملا مørجنóــــس نيذلا
ً

 بــــسح ةددحم تالدعمب ا�rاجنإ ءانثأ 

 XY ةنـــس 49-15 باجنإلا نـــس XY ةأرما 1000 ل�ل ديلاوملل يونـــسلا ددعلا وB ماعلا ة�وـــصJxا لدعم .رمعلا

 1000 لـ�ل ناـ�ـــــــــــــسلا ددـع XY دـيلاوملل يونـــــــــــــسلا ددـعلا ماـJxا دـيلاوملا لدـعم لـثمي .ناـ�ـــــــــــــسلا نم نmعم ددـع

áـــــــــــــxبادتلا عيمج باـــــــــــــسح مت .صm� ا�ـــــــــــــسلا ¡ـــــــــــــ:ملا" عابتاب هالعأ ةرو�ذملاT²ـــــــــــــصلاو يY “DHS عو`a ىدم 

 .تاريدقتلا ثدحأ ميدقت لجأ نم ¡:ملل ةقباسلا ثالثلا تاونسلا

اماع 29-25 نم ة_رمعلا ةئفلا a XY`عأ ة�وــــــــــــصJxا دعIV-1، À لودJKا XY ¡ــــــــــــÇوم وB امك
ً

 204 تغلب ثيح ،

 XY .39-35 ةــــ_رمعلا ةــــئفلا XY ةأرما 1000 لــــ�ل ةدالو ua 104إ ةــــ�وـــــــــــــصJxا ضفخنت .ةأرما 1000 لــــ�ل ةدالو

  :ةيس«ئرلا جئاتنلا

 .ةأرما ل�ل ةدالو 3.2 وB ¡:ملل ةقباسلا ثالثلا تاونسلل uYامجإلا ة�وصJxا لدعم •

• Àا دعJxعأ ة�وص`a ءاس^لا ىدل XY 1000 ل�ل ةدالو 204 لدعمب ةنس 29-25 ة_رمعلا ةئفلا 

 .39-35 ة_رمعلا ةئفلا XY ةأرما 1000 ل�ل ةدالو ua 104إ ة�وصJxا ضفخنت .ةأرما

 ل�ل ةدالو 34 وB ماJxا ديلاوملا لدعمو ةأرما 1000 ل�ل ةدالو 82 وB ماعلا ة�وصJxا لدعم •

1000 áxص. 

 (3.3) .تالماعلا �mغ ءاس^لا نم لقأ لافطأ )3.1( تالماعلا ءاس^لا بجنت •

 .4.0 وB 49و 40 نmب نBرامعأ حوا��ت يÀاوللا ءاس^لل ديلاوملا ددع طسوتم •
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 ترمتـــــــــــــسا اذإ ھـــنأ �ùعÉ اذـــBو .ةأرما لـــ�ل ةدالو 3.2 ناـــمعل uYاـــمجإلا ةـــ�وـــــــــــــصJxا لدـــعم غلبي ،uYاـــ;Jا تـــقولا

ايلاح ةدوــــــــصرملا تالدعملا
ً

 نمو .ةلما�لا ا�rاجنإ تاونــــــــس لالخ لفط 2.3 بجنóــــــــس ةينامعلا ةأرملا نإف ،ةتباث 

 ،ةينامعلا ةأرملل لافطألا نم ھب بوغرملا uYاثملا ددعلا طـــــــــــسوتم نم لقأ عقاولا XY وB مقرلا اذB نأ ظحالملا

 .uYاتلا مسقلا XY ليصفتلا نم د_زمب ةيلاثملا ةرسألا مÑK تاليضفت ةشقانم متت .3.8 وBو

اـــــــضيأ IV-1 لودJKا رفوي
ً

 ماعلا ة�وـــــــصJxا لدعم .ماJxا ديلاوملا لدعمو ماعلا ة�وـــــــصJxا لدعم نع تانايب 

Bرمع حوا��ي ةأرما فلأ ل�ل ةدالو 82 وBب اmاماع 44و 15 ن
ً

. Bاذ Éعù� نو�يـــــــس ،ةينامع ةأرما 1000 ل�ل ھنأ 

Bاوح كاـــنuY 82 ا دـــيلاوملا لدـــعم .دولوم لـــفطJxماـــ Bو .ناـــ�ـــــــــــــسلا نم فلأ لـــ�ل ةدالو 33.6وBلـــثمتي اذـــ XY 

الفط uY 33اوح
ً

ادولوم 
ً

 .نامع ةنطلس XY صáx 1000 ل�ل 

  ةيلا;Jا ة�وصJxا تالدعم :IV-1 لودJKا

 )ماJxا ديلاوملا لدعمو ، ماعلا ة�وصJxا لدعمو ، Y`كلا ة�وصJxا لدعمو ، رمعلاب ةصاخ تالدعملا(

 ة_رمعلا ةئفلا ة�وصJxا لدعم

0 15-24 

47 25-29 

204 30-34 

203 35-39 

104 40-44 

70 45-49 

10 15-24 

 uY (15-49)امجإلا ة�وصJxا لدعم 3.2

 (49-15) ماعلا ة�وصJxا لدعم 82

 ماJxا ديلاوملا لدعم 33.6
 .ةأرما 1000 لsل رمعلا بسح ةددSpا ةgوصefا تالدعم .MNملا قبسlm nلا تاونس 3 ةدمل hi ةgوصefا تالدعم :ةظحالم*

 .عاطتقالا ب�سW ءm{|لا ضعW ةزاحنم نوكت دق 49-45 ةDرمعلا ةئفلا تالدعم

 ةأرما لsل ��عم �iكلا ةgوصefا لدعم :�iامجإلا ةgوصefا لدعم

 اماع 49 و 15 ن_ب ن�رامعأ حوا��ت ةأرما 1000 لsل ماعلا ةgوصefا لدعم نع ��ع� :ماعلا ةgوصefا لدعم

ا��عم ماefا ديلاوملا لدعم
ً

 ةمسH 1000 لsل ھنع 

 

 تالماعلا ءاس^لا بجنت .ةيفارغوميدلا صئاصJxا بسح ة�وصJxا تالدعم XY نيابتلا IV-2 لودJKا ¡Çوي

 تا_وتــــــــــــسم فالتخاب ة�وــــــــــــصJxا تالدعم فلتخت ،لثملا�و .)3.3( تالماعلا �mغ ءاــــــــــــس^لا نم لقأ لفط )3.1(

 نم )2.3( لقأ ةعماج وأ مولبد ةدا#ــــــش a`ع تالــــــصا;Jا ءاــــــس^لا ىدل ة�وــــــصJxا لدعم نو�ي ثيحب ،ميلعتلا

  .)3.3( ةيدادعإلا وأ ةيئادتبالا ةلحرملا نلمكأ يÜاللا ءاس^لا
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اــــــــضيأ IV-2 لودJKا ¡ــــــــÇوي
ً

ايلاح تاجو»�ملا ءاــــــــس^لل ة_وئملا ةبــــــــس^لا 
ً

اماع ua 49إ 15 نــــــــس نم( 
ً

 نك يÀاوللا )

 يأ نم مغرلا a`ع ،uYا;Jا ة�وـــــصJxا لدعمل رـــــشؤمك مدختـــــسÉ رخآ سايقم اذB .ةلباقملا تقو لالخ لماوح

 XY لـم;Jا تالاـح نع غالبإلا مدـع راـتخت وأ ةـيارد a`ع ةأرملا نو�ت ال اـمدـنع ثدـحي دـق أـطخ ثودـ;J لاـمتحا

اددع نأ لودJKا ¡ــــــÇوي .uaوألا ر#ــــــشأ ةثالثلا
ً

 تقو لالخ لماوح نك )ةئاملاب 6.9( تالماعلا ءاــــــس^لا نم لقأ 

ةنراقم ،ةلباقملا ءارجإ
ً

 Iا ءاس^لا ددعJ;غ لماوm� ةئاملاب 18.6( تالماعلا(.  

ا�mخأ
ً

 تامولعملا هذB .49-40 نــــــــــــس نم ءاــــــــــــس^لل نودلوي نيذلا لافطألا ددع طــــــــــــسوتم IV-2 لودJKا مدقي ،

 نم نب��قي يÀاوللا ءاــــــــــس^لا ىدل ة�وــــــــــصJxا طامنأ رابتعالا XY ذخأت اÍrأل ةيمكا��لا ة�وــــــــــصJxا م#ف XY ةديفم

Írا ة��ف ةـياـJxو .ةـ�وـــــــــــــصBاذـ Éعù� ا تالدـعم تـيقب اذإ ھـنأJxتـقولا رورم عم ةرقتـــــــــــــسم ةـ�وـــــــــــــص XY ةـعومجم 

اماع 49و 40 نmب نBرامعأ حوا��ت يÀاوللا ءاـــــــس^لل نودلوي نيذلا لافطألا ددع طـــــــسوتم نإف ةنيعم ةينا�ـــــــس
ً

 

ا�rاــــــــــــشم نو�يــــــــــــس
ً

 ة�وــــــــــــصJxا لدعم ةنراقم لالخ نم ،uYاتلا�و .نا�ــــــــــــسلا ءالؤ#ل uYامجإلا ة�وــــــــــــصJxا لدعمل 

 40 نmب نBرامعأ حوا��ت يÜاللا تاينامعلا ءاـــــــس^لل ةبـــــــس^لاب( نودلوي نيذلا لافطألا ددع طـــــــسوتمو uYامجإلا

اماع 49و
ً

 XY ةيـــضاملا ةليلقلا دوقعلا ىدم a`ع ة�وـــصJxا تا_وتـــسم m� XYغتلا هاجتاو ةجرد ىرن نأ اننكمي ،)

 .نامع ةنطلس

 نم ام دح uaإ a`عأ نودلوي نيذلا لافطألا ددع طـــــــــسوتم تا_وتـــــــــسم نو�ت ماع ل�ـــــــــشI ،لودJKا uaإ رظنلاب

 uYامجإلا ة�وـــــــصJxا لدعم �mـــــــشÉ .ةفلتwxا ةيفارغوميدلا صئاـــــــصJxا مظعم �àع uYامجإلا ة�وـــــــصJxا لدعم

الافطأ نàجني ءاـس^لا .رمتـسم ضافخنا XY ة�وـصJxا تالدعم نأ uaإ ام دح uaإ ضفخنملا
ً

 ھيلع اونا� امم لقأ 

 .ةقباس ةليلق دوقع لبق

 ةيفارغوميدلا صئاصJxا بسحب ة�وصJxا :IV-2 لودJKا

 ة�وصJxا لدعم

 Y`كلا

Tب ءاس^لا ةبسm49 و 15 ن 

ايلاح لماوح اًماع
ً

 

 نيدولوملا لافطألا ددع طسوتم

 49-40 نس XY ءاس^ل
 ةيفارغوميدلا صئاصJxا

 ةيفيظولا ةلاepا   

3.1 6.9 3.7    Àلمع 

 لمعÀ ال    4.1 18.6 3.3

 �mيلعتلا ىوتسملا   

  ةسردمب قحتلت مل 4.2 0.2 -

 يدادعإ \ يÜادتبا   4.1 3.4 3.3

 يوناث    3.9 8.3 3.6

 ñYماج \ مولبد    3.6 3.0 2.3

 عومwKا 4.0 24.8 3.2
 49-40 نس �i ءاس�ل لافطألا ديلاوم ددع طسوتم

 



 

 
 
 

19 

Éا ضرعJKلود IV-3 زوتل ة_وئملا ةبـــــــــس^لاÆاللا ءاـــــــــس^لا عÀايلاح تاجو»�ملاو جاوزلا ن#ل قبـــــــــس ي
ً

 تائفلا �àع 

 a`ع ةـماـع ةرظن لودـJKا مدـقي .ةاـي;Jا دـيق a`ع اولازاـمو اودـلو نيذـلا لاـفطألا ددـع uYاـمجإ بــــــــــــــسح ةـ_رمعلا

 ةبــــــــس^لا كلذكو ،باجنالا a`ع ةردقلا مدع ديدحت XY ديفم وBو ة_رمعلا تائفلا �àع ةرــــــــسألا مm� XY ÑKغتلا

 لاـفطألا ددـع ةداـ_ز نmب ةـيدرط ةـقالع دـجوت ،عقوتم وB اـمك .ةاـي;Jا دـيق a`ع نولازي ال نيذـلا لاـفطألل ةـ_وئملا

 ةنــس ua 24إ 20 رمع نم ءاــس^لل دحاو لفط نم لقأ uYاوح نم ،رمعلا مدقت عم ةينامعلا ةأرملا مørجنت نيذلا

 لفط 2.3 مºrم لفط 2.4 ةينامعلا ةأرملا بجنت ،طـسوتملا XY .ةنـس ua 49إ 45 نـس نmب ءاـس^لل لفط ua .2984إ

 قرفلا نم ¡ـــÇوم وB امك ،نـــسلا XY ا#مدقت عم ا#لفط ةأرملا دقفت نأ لامتحا د_زي .ةاي;Jا ديق a`ع نولازي ال

 نـــــس XY ءاـــــس^لل )4.3( ءايحألا لافطألا ددع طـــــسوتمو ،)4.5( اودلوي نيذلا لافطألا ددع طـــــسوتم نmب �àكألا

اـــــــــــــضيأ لودـJKا ¡ـــــــــــــÇوي .ةـئفلا 45-49
ً

 نmب a`عأ )قالطإلا a`ع لاـفطأ دـجوي ال( باـجنالا a`ع ةردـقلا مدـع نأ 

انس رغصألا ءاس^لا
ً

.  
 

 مºrم ءايحالاو نيدولوملا لافطألا ددع :IV-3 لودJKا

 نيدولوملا لافطألا ددع 

 عومwKا
 ددع

 ءاس^لا

 طسوتم

 ددع

 لافطألا

 نيدولوملا

 طسوتم

 ددع

 لافطألا

 ءايحألا
 +6 5 4 3 2 1 0 رمعلا

 جاوزلا ن�ل قبس يnاوللا ءاس�لا

15-24 60 34.0 6.0 0 0 0 0 100 50 0.48 0.46 

25-29 14.7 39.8 31.9 11.5 1.1 1.1 0 100 191 1.503 1.476 

30-34 4.4 14.5 39.0 28.9 11.3 1.9 0 100 159 2.396 2.340 

35-39 0.8 7.9 24.4 37.8 25.2 3.15 0.8 100 127 2.984 2.913 

40-44 3.0 3.0 10.6 28.8 31.8 12.1 10.6 100 66 3.894 3.621 

45-49 0 0 4.3 21.3 29.8 29.8 14.9 100 47 4.511 4.298 

 2.325 2.406 640 100 2.3 4.8 13.6 22.7 25.9 20.0 10,6 عومSTا

 ً◌ايلاح تاجو��ملا ءاس�لا

20-24 60.0 34.0 6.0 0 0 0 0 100 50 0.48 0.46 

25-29 14.0 39.8 32.3 11.8 1.1 1.1 0 100 186 1.522 1.495 

30-34 4.5 13.4 39.5 29.3 11.5 1.9 0 100 157 2.408 2.357 

35-39 0.9 7.6 25.4 35.6 26.3 3.4 0.9 100 118 3 2.924 

40-44 3.3 1.7 11.7 30.0 30.0 13.3 10.0 100 60 3.883 3.617 

45-49 0 0 4,6 18.2 31.8 31.8 13.6 100 44 4.545 4.318 

 2.314 2.393 615 100 2.11 5.0 13.5 22.1 26.7 19.8 10.7 عومSTا
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اقفو 49-25 نــــــــــس XY تاجو»�ملا ءاــــــــــس^لل ةدالو لوأ دنع رمعلا طــــــــــسوتم IV-4 لودJKا ¡ــــــــــÇوي
ً

 صئاــــــــــص�xل 

الماع باجنإلا ھيف أدبي يذلا رمعلا �àتعÉ .ةفلتwxا ةيفارغوميدلا
ً

اددحم 
ً

 Bاما
ً

 .ةيل�لا ة�وـــصJxا تا_وتـــسمل 

 ال ھـنا ظحالن لودـJKا uaإ رظنلاـب .ةـ�وـــــــــــــصJxا XY ضاـفخنا uaإ يدؤي نأ نكمي لوألا لـفطلا باـجنإ m� XYخأـتلا

  .ة_رمعلا ةئفلا بسح uaوألا ةدالولا دنع يطسولا رمعلل ¡Çاو طمن دجوي

 

 49-25 نBرامعأ ءاس^لل uaوألا ةدالولا دنع رمعلا طسوتم :IV-4 لودJKا

 دنع رمعلا طسوتم

 ��وألا ةدالولا

 ةيفارغوميدلا صئاصefا

  ةDرمعلا ةئفلا 

23    25-29      

24    30-34 

25.5    35-39 

22    40-44 

20    45-49 
 ةيفيظولا ةلاepا 

25     Àلمع 

 لمعÀ ال    23

 �mيلعتلا ىوتسملا 

 ةسردمب قحتلت مل 19

 يدادعإ \ يÜادتبا    21

 يوناث    24

 ñYماج \ مولبد    25

 عومSTا 24
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  باجنالا تاليضفت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باجنالا XY ةيلبقتــــــــسملا ا#ططخ ثيح نم ةجو»�ملا ةينامعلا ةأرملل باجنالا تاليــــــــضفت مــــــــسقلا اذB شقاني

 ةأرملل باــــجنالا تاليـــــــــــــضفت نmب ةــــقالعلا لــــيلحت متي اــــمك .م�rاــــجنإــــب بــــغرت يذــــلا لاــــفطألل uYاــــثملا ددــــعلاو

 متي امك .ةرــــسألا لخدو لمعلا ةلاحو ميلعتلا ىوتــــسم لثم ةيــــس«ئرلا ةيداــــصتقالاو ةيعامتجالا صئاــــصJxاو

ا�mخأو ،ةرـــــــــــــسألا مa ÑK`ع ن#جاوزاو ءاـــــــــــــس^لا قاـفتا تاليلحت ضرع
ً

 لـيـــــــــــــضفتب ةـقلعتملا جئاـتنلا ضرع متي ،

 .لفطلا س^ج

ايلاح تاجو»�ملا تاينامعلا ءاـــــــــــس^لا لاؤـــــــــــس مت ،ةيلبقتـــــــــــسملا باجنالا تاليـــــــــــضفت م#ف لجأ نم
ً

 نك اذإ امع 

 لـــ�ـــــــــــــشلا ¡ـــــــــــــÇوي .uYاـــتلا لـــفطلا باـــجنإ لـــبق راـــظتنالا نودوي �âم üuaو لاـــفطألا نم دـــ_زملا باـــجنإ XY نàغري

 XY 16.6 ءاـــــــــــــس^لا ءالؤB نmب نم .رخآ لفط باجنإ XY نàغري )ةئاملا XY 69.6( ءاـــــــــــــس^لا ةيبلاغ نأ V-1 سماJxا

 نـا�و .�Äكأ وأ نmماـع ةدـمل �mخأـتلا نلـــــــــــــضفي ةـئاـملا XY 53و ،نmماـع نم لـقأ XY رخآ لـفط باـجنإ XY نàغري ةـئاـملا

 نم طقف ةـئاـملا XY 4.4 داـفأ ثـيح .لاـفطألا نم دـ_زملا باـجنإ XY نàغري ال) ةـئاـملا XY 26.1( ءاـــــــــــــس^لا ýYاـب مظعم

 .باجنإلاب ةقلعتملا م#ططخ دعI نررقي مل نÍrأ ءاس^لا

  :ةيس«ئرلا جئاتنلا

اــيلاــح تاــجو»�م ءاــــــــــــــس10T لــ� نم 7 •
ً

 XY نàغري نºrم ةــئملا XY 53و ،رخآ لــفط باــجنإ XY نàغري 

 .�Äكأ وأ نmماع ةدمل لم;Jا �mخأت

 بـغرت ال اـمن«ب ،رخآ لـفط باـجنإ XY ءاـيحأ لاـفطأ 5 لـعفلاـب نÐrدـل ءاـــــــــــــسT 10 لـ� نم 2 بـغرت •

 .نmلبقملا نmماعلا لالخ رخآ لفط باجنإ Ä� XYكأ وأ لافطأ ةتس اÐrدل ةأرما يأ

  .3.8 وB تاجو»�ملا ءاس^لل uYاثملا لافطألا ددع طسوتم •

 .مÞrف بوغرملا لافطألل uYاثملا ددعلا a`ع ليôض �mثأت ا#ل ةأرملل ةيفيظولا ةلا;Jا •

 ةئاملا XY 28.2 ركذ امن«ب ،بسانملا ةرسألا مa ÑK`ع م#عم ءاـس^لا فـصن نم �Äكأ جاوزا قفتي •

 .لافطألا نم د_زملا باجنإ XY نàغري ن#جاوزأ نأ

 .ءاسT 10 ل� نم 7 ددع uaا ةبس^لاب م#م لفطلا س^ج �àتعÉ ال •
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 :49-25 نسل uaوألا ةدالولا دنع ةأرملا رمع طسوتم :V-1 ل�شلا

ايلاح تاجو»�ملا ءاس^لا نmب لافطألا نم د_زملا XY ةبغرلا 
ً

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

XY اJKلودـ V-1، اـمجإ عم ةأرملل ةـيلبقتـــــــــــــسملا باـجنالا ططخ ةـنراـقم متتuY نيدوجوملا ءاـيحألا لاـفطألا ددـع 

اــيلاــح
ً

 XY ةــبغرلا تــــــــــــــضفخنا اــمل� ،ءاــيحألا لاــفطألا ددــع عفترا اــمل� ھــنأ ¡ـــــــــــــÇاولا نم ،لودــJKا uaإ رظنلاــب .

 2 نأ نmح XY ،رخا لفط باجنإ uaا ءايحا نالفط نÐrدل ءاسT 10 ل� نم 9 ططخي .لافطألا نم د_زملا باجنإ

  .رخآ لفط باجنإ XY نàغري ءايحأ لافطأ 5 نÐrدل ءاسT 10 ل� نم

 وأ لافطأ 6 لعفلاب نÐrدل يÀالا ءاــس^لا uaإ ةبــس^لاب طقف �mبك ل�ــشI لافطألا ددع ةدا_ز XY ةبغرلا ضفخنت

 �Äكأ وأ لافطأ 6 اÐrدل ةأرما دجوت ال .ة�mبك رــــــــسأ دوجو ليــــــــضفت uaإ تاينامعلا ءاــــــــس^لا نmب �mــــــــشÉ امم ،�Äكأ

اب_رق رخآ لفط باجنإل ططخت
ً

 يÀاوللا ءاــــــــــس^لا ت^يب ،لافطألا نmب ءاــــــــــس^لا اBرظت^ي ��لا ةدملاب قلعتي اميف .

 �mخأت لــــضفي ةئاملا XY 70.1 لــــضفي ثيح ،ةيلاتلا ةدالولا ليجأت XY ةليôــــض ةبغر كانB نأ دحاو لفط نÐrدل

 a`ع نmماع غلبت ��لا ةوجفلا يوذ لافطألا باجنإ ليجأت ليــــــــــــضفت .�Äكأ وأ نmت^ــــــــــــس ةدمل uYاتلا لفطلا باجنإ

 ةعÌرأ uaا نالفط ءاـــس^لا ةيبلاغ ىدل دجوي ،ماع ل�ـــشÄ�. Iكأ وأ لافطأ 3 نÐrدل يÜاللا ءاـــس^لا نmب لقأ لقألا

 .نÂrلباقم تمت ةأرما 706 نmب نم لافطأ

 

 

 

 
 

 ةرابعو ، نیماع نوضغ يف باجنالا لیضفت ينعت ً"ابیرق" :ةظحالم
 .رثكأ وأ نیماع ةدمل باجنالا ریخأت دوت ينعت  ً"اقحال"

16.6%

53%

4.4%

12.9%

13.2% ً ابیرق

ً اقحال

 ددحم ریغ

 دیزم ال

  بجنت ال
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 ءايحألا لافطألا ددع بسحب ةأرملل باجنالا تاليضفت : :V-1 لودJKا

 باجنإلا XY ةبغرلا ءايحألا لافطألا عومجم 

  +6 5 4 3 2 1 0 عومwKا

 1اب_رق 0 5.0 8.8 20.2 19.4 20.6 11.1 16.6

 2اقحال 12.5 15.0 21.6 50.9 68.6 70.1 61.1 53.0

 ددحم �mغ 12.5 15.0 7.8 1.7 3.3 4.1 0 4.4

 د_زم ال 31.3 27.5 26.5 16.8 7.0 2.1 0 12.9

 بجنت ال 43.8 37.5 35.3 10.4 1.7 3.1 27.8 13.2

 عومwKا 100 100 100 100 100 100 100 100

  ددعلا 16 40 102 173 242 97 36 706
نmماع نوضغ   XY ةمداقلا  ةدالولا   XY بغرت   1 

�Äكأ وأ  نmماعل  ةمداقلا  ةدالولا  ليجأت   XY بغرت   2  

 

Éا ضرعJKلود V-2اوللا ءاـــــــــــس^لل ة_وئملا ةبـــــــــــس^لاÀأ نركذ يÍrغري ال نàن XY لافطألا نم د_زملا Iلافطألا ددع 

 XY نÂrبغر ثيح نم تالماعلا �mغو تالماعلا ءاـــــــس^لا نmب قرف كانB ،ماع ل�ـــــــشI .ةيفيظولا مÂrلاحو ءايحألا

 د;Jا XY ةبغرلا نع نm�BبعÀ لامتحا داز ،تالماعلا ءاــــــــــس^لا ىدل لافطألا ددع داز امل�ف - باجنإلا نم د;Jا

 6 نÐrدل يÜاللا ءاـــــــــس^لا عم صاخ ل�ـــــــــشI فالتخالا اذB ¡ـــــــــäتي .تالماعلا �mغ ءاـــــــــس^لاب ةنراقم باجنإلا نم

 اـمن«ب ،لاـفطألا ددـع نم دـ;Jا XY نÂrبغر نع (%100) تالماـعلا ءاـــــــــــــس^لا عيمج تـ�رعأ ثـيح ،�Äكأ وأ لاـفطأ

 .كلذب �Äكأ وأ لافطأ 6 نÐrدل يÜاللا تالماعلا �mغ ءاس^لا نم طقف ٪25 تدافأ

 

 باجنإلا نم د;Jا XY ةبغرلا :V-2 لودJKا

 ةأرملل ةيفيظولا ةلا;Jا ءايحألا لافطألا ددع

0 1 2 3 4 5 6+  

 لمعn ال 25.0 23.5 23.1 14.5 7.2 5.7 0

0 11.6 7.1 24.2 28.6 40.0 100 nلمع 

 
Iرظنلا دع XY ذخالا متي فوـــــــــس ،باجنإلل ةيلبقتـــــــــسملا ءاـــــــــس^لا تاليـــــــــضفت Iعmاثملا لافطألا ددع رابتعالا نuY 

 ھيف كيدل نكي مل يذلا تقولاب ةدوعلا تعطتـــــــــــسا ول" ،تاجو»�ملا ءاـــــــــــس^لا لاؤـــــــــــس مت .ءاـــــــــــس^لا هدوت يذلا

 ."؟مBددــع نو�يـــــــــــــس مك ،كــتاــيح XY م�rاــجنا نيدــ_رت نيذــلا لاــفطألا ددــع راــيتخا كــناــ�مإــب ناــ� ولو ،لاــفطأ

Éا ضرعJKلود V-3 زوتل ة_وئملا ةبــس^لاÆاثملا ددعلا عuY جو»�ملا لافطأللmع ن`a امجإ ساــسأuY لافطألا ددع 

اب_رقت ءاــــسT 10 ل� نم 1 نم لقأ تلاق .ءايحألا
ً

 - 8.5 XY اثملا لافطألا ددع نإ - ةئاملاuY Bكأ وأ لافطأ 6 وÄ�، 

 نإف ،ماع ل�شI .لافطأ 5 باجنإ XY نàغري نÍrأ ةئاملا XY 14.5 تركذو ،لافطأ 4 ةئاملا XY 39.5 نلضفي امن«ب
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ايلاح تاجو»�ملا ءاـس^لل لافطألل طـسوتملا uYاثملا ددعلا
ً

 لفط نÐrدل يÀاوللا ءاـس^لا نم 3.3 قاطن نمـض عقي 

 uYامجإ عم لافطألل uYاثملا ددعلا ةنراقم دنع .�Äكأ وأ لافطأ 6 نÐrدل يÀاوللا ءاــــــــــس^لل ةبــــــــــس^لاب ua 5.8إ دحاو

 uaإ ةثالث باجنإ ءاـــــس^لا لـــــضفت ،ءايحألا لافطألا ددع نع رظنلا ضغI ھنأ لودJKا ¡ـــــÇوي ،ءايحألا لافطألا

 4 نÐrدل نو�ي نأ نلضفي لافطأ 3 نÐrدل يÀاوللا ءاس^لا نم ةئاملا XY 73.9 ،لاثملا ليöس a`ع .لافطأ ةسمخ

 وأ لاــفطأ 5 وuY Bاــثملا نBددــع نأ لاــفطأ 5 نÐrدــل يÀاوللا ءاــــــــــــــس^لا نم ةــئاــملا XY 57.5 ركذو ،�Äكأ وأ لاــفطأ

 .�Äكأ
 

 ءايحألا لافطألا ددع بسح لافطألا ددع :V-3 لودJKا

 لافطألل �iاثملا ددعلا ءايحألا لافطألا ددع 

  +6 5 4 3 2 1 0 عومwKا

0.9 0 0.9 1.2 1.1 0.9 0 0 1 

10.9 15.4 24.4 13.4 4.9 5.6 0 0 2 

25.6 35.9 38.3 36.4 20.1 4.7 5.0 0 3 

39.5 28.2 25.2 40.1 46.7 50.5 37.5 11.1 4 

14.5 15.4 9.6 6.9 21.2 23.4 27.5 0 5 

8.5 5.1 1.7 2.0 6.0 15.0 30.0 88.9 6+ 

 عومwKا 100 100 100 100 100 100 100 100

ملا ددعلا طسوتم        
ُ

  لافطألل لضف

 جاوزلا ن#ل قبس نم ددع طسوتم 5.8 4.8 4.3 4 3.4 3.2 3.6 3.8

 جاوزلا ن#ل قبس نمم ءاس^لا ددع 64 109 296 192 82 7 0 750

 ايلاح تاجو»�ملا ددع طسوتم 5.8 4.8 4.3 4.0 3.4 3.3 3.6 3.8

 ايلاح تاجو»�ملا ءاس^لا ددع 59 106 283 183 68 7 0 706

 

Éا ضرعJKلود V-4 قورفلا XY اثملا لافطألا ددع طــسوتمuY اقفو ةينامعلا ةأرملل
ً

 ةيفارغوميدلا صئاــص�xل 

 ءاــس^لا لــضفت ،ماع ل�ــشI .ةرــسألا لخدو ميلعتلا ىوتــسمو ةيفيظولا ةلا;Jاو ة_رمعلا ةئفلا لثم ةيــساــسألا

انــــــــس �àكألا
ً

انــــــــس رغــــــــصألا ءاــــــــس^لا نmب لافطأ 3.6نم uYاثملا لافطألا ددع طــــــــسوتم د_زي .لافطألا نم د_زملا 
ً

 

انـــــــــس �àكألا ءاـــــــــس^لا نmب لافطأ ua4.6إ
ً

. Àـــــــــشm� إ جئاتنلاua بك قرف دوجو مدعm� XY ھلـــــــــضفت ��لا لافطألا ددع 

 يÀاوللا ءاــــــس^لا لــــــضفت ،ميلعتلا ىوتــــــسمب قلعتي اميف .)4.0( تالماعلا �mغ ءاــــــس^لاو )3.4( تالماعلا ءاــــــس^لا

 uYاثملا ةرــــــــسألا مXY ÑK قرف دجوي ال ،كلذ عمو .تاملعتملا ءاــــــــس^لا نم �Äكأ لافطأ ��ــــــــسر ميلعÀ نÐrدل س«ل

 لخدل ةبــــس^لاب امأ .uYاعلا ميلعتلا a`ع نلــــصح يÜاللا كئلوأو طقف يوناث ميلعa À`ع تالــــصا;Jا ءاــــس^لا نmب

 )يTامع لا_ر 350-800 نmب uYامجإلا ير#ـــشلا لخدلا( ضفخنم ا#لخد ��لا رـــسألا XY ءاـــس^لا نأ ودبي ،ةرـــسألا

 3.8( a`عأ ير#ــــــــــش لخد تاذ رــــــــــسأ XY نــــــــــشعÉ يÜاللا ءاــــــــــس^لاب ةنراقم )4.4( لافطألا نم �àكأ اًددع نلــــــــــضفي
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 لخد تاذ رـــــــــــسأ XY نوـــــــــــش«عÉ نمل 3.6و يTامع لا_ر 2000و 800 نmب حوا��ي ير#ـــــــــــش لخد تاذ رـــــــــــسأل لافطأ

 .)�Äكأ وأ يTامع لا_ر 2000 غلبي ير#ش
 

 ةيفارغوميدلا صئاصJxا بسح uYاثملا لافطألا ددع طسوتم :V-4 لودJKا
 ةيفارغوميدلا صئاصJxا طسوتملا ءاس^لا ددع

 ةDرمعلا ةئفلا  

66 3.6 15-24 

242 3.5 25-29 

179 3.7 30-34 

139 3.9 35-39 

72 4.5 40-44 

52 4.6 45-49 

 ةيفيظولا ةلاepا  

247 3.4 Àلمع 

 لمعÀ ال 4.0 474

 �mيلعتلا ىوتسملا  

 ةسردمب قحتلت مل 5.3 12

 يدادعإ \ يÜادتبا 5.0 55

 �òملا ميلعتلا 4.5 29

 يوناث 4.0 241

 ñYماج \ مولبد 3.4 303

 ةرسألا لخد  

 يTامع لا_ر 800-350 4.4 32

   يTامع لا_ر 800-2000 3.8 543

 �Äكأ وأ يTامع لا_ر 2000 3.6 157

 

XY اJKلود V-5، اثملا ددعلا عم جوزلا باجنإ تاليـــــضفت ةنراقم متتuY تاجو»�ملا ءاـــــس^لا هدوت يذلا لافطألل 

ايلاح
ً

. XY حmـــــــس دقف ،لاجرلا عم ةرـــــــشابم تالباقم ِرجي مل ¡ـــــــ:ملا نأ ن  باجنالا تاليـــــــضفت نع ءاـــــــس^لا تلئُ

 a`ع نقفتي ن#جاوزأو نÍrأب )ةئاملا XY 55.4( تاينامعلا ءاــس^لا فــصن نم �Äكأ رعــشÀ ،ماع ل�ــشI .ن#جاوزأل

 اـــمم �Äكأ لاـــفطأ باـــجنإ نولـــــــــــــضفي ن#جاوزأ نأ 28.3  %دـــقتعا .م�rاـــجنإ XY نوبغري نيذـــلا لاـــفطألا ددـــع

 ددعلا سفن نلــضفي ن#جاوزأو نÍrإ لافطأ 4و 2 نmب ةيلاثملا نqrرــسأ مÑK غلبي يÀاوللا ءاــس^لا دافا .نود_ري

 .اضيأ دحاو لفط باجنإ XY ن#جاوزأ عم نقفتي نÍrا دحاو لفط XY نàغري يÀاوللا ءاس^لا دافأو .لافطألا نم
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 لافطألل uYاثملا ةجوزلا ددع بسح ة�وص�xل جوزلا ليضفت :V-5 لودJKا

 ة�وص�xل جوزلا ليضفت 1 2 3 4 5 +6  عومwKا

 ددعلا سفن 100 64.7 63.9 54.4 39.6 45.8 55.4

 �Äكأ لافطأ 0 17.7 25.7 28.6 34.9 37.3 28.2

 لقأ لافطأ 0 0 4.4 1.1 0 3.4 1.8

 دوجوم �mغ 0 17.7 6.0 15.9 25.5 13.6 14.6

 عومwKا 100 100 100 100 100 100 100

ايلاح تاجو»�ملا ءاس^لا ددع 7 68 183 283 106 59 706
ً

 

 

 نم د_زملا باجنإل طغــــــــــض يأ ن#جاوي uYا;Jا تقولا XY تاجو»�ملا ءاــــــــــس^لا تنا� اذإ ام V-2 ل�ــــــــــشلا ¡ــــــــــÇوي

 .لافطألا نم د_زملا باجنإل وأ لفط باجنإل طغضلاب نرعشÉ ال نÍrأ ءاسT 10 ل� نم 8 تركذ .ال مأ لافطألا
 

 لافطألا باجنإل طغضلا ::V-2 ل�شلا
 

 

 

 

 
 
 
 XY 70.3 ،ءاـس^لا ةيبلاغل ةبـس^لاب ھنأ ل�ـشلا ¡ـÇوي .تاينامعلا ءاـس^لا نmب لفطلا س^ج ليـضفت V-3 لوانóي

اددــع نولـــــــــــــضفي طقف ةــئاــملا uY 19 XYاوح .æâنا وأ ركذــب اوقزر اــم اذإ اــم مÐr ال ،ةــئاــملا
ً

 a`ع رو�ذــلا نم �àكأ 

 .رو�ذلا a`ع ثانالا ةئاملا XY 10.7 لضفي امن«ب ،ثانالا
 

 دولوملا س^JK ءاس^لا ليضفت :V-3 ل�شلا
  

84.4%

15.6%

 ال
 معن

 نم دیزملا لیضفت
  ,روكذلا

19.1%  

10.7%, ثانالا نم دیزملا لیضفت  70.3% , مھی ال 
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  ةرسألا ميظنت لئاسو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éضرع Bايلاح ةجو»�ملا ةينامعلا ةأرملا مادختـــسال مييقت مـــسقلا اذ
ً

 wxا ةرـــسألا ميظنت بيلاـــسأ فلتJ;ةثيد 

 XY لــمت;wا مادــختـــــــــــــسالاو ةرـــــــــــــسألا ميظنت لــئاــــــــــــــسول uYاــ;Jا مادــختـــــــــــــسالا نم لــ� XY ثــحبي اــمك .ةــيدــيلقتلاو

اــضيأ مــسقلا حرــشÉ .لبقتــسملا
ً

 نم د;Jا XY ةبغرلا نم مغرلا a`ع لم;Jا عنم لئاــسو مادختــسا مدع بابــسأ 

ا�mخأو .باجنإلا فاقيإ وأ
ً

 ةيادب XY لم;Jا عنم لئاــــــسو مادختــــــسا هاجت ةينامعلا ةأرملا فقاوم ةــــــشقانم متت ،

 .جاوزلا

Éا ضرعJKلود V1-1 اوللا تاجو»�ملا ءاــس^لا في^ــصتل ة_وئملا ةبــس^لاÀدل يÐrةرــسألا ميظنت قرطب ةفرعم ن 

 مل اذإ .لم;Jا عنم لئاـــــسو وأ قرط نع تامولعم مÐrدل تنا� اذإ امع ءاـــــس^لا لاؤـــــس مت .ةيديلقتلاو ةثيد;Jا

افــــصو مدقي ةلباقملا يرجم نا� ،ةليــــسولا مــــسا a`ع فرعتلا نم ءاــــس^لا نكمتت
ً

 مل .لاؤــــسلا ررك_و ةليــــسولل 

  :ةيس«ئرلا جئاتنلا

 ،ةأرملا ميقعÀ ،لم;Jا عنم بوبح ةـصاخ ،ةثيد;Jا لم;Jا عنم لئاـسوب ةمات ةيارد a`ع ءاـس^لا •

 .يركذلا ýYاولاو

• Àاـــــــــــــضيأ ءاـــــــــــــس^لا مظعم فرع
ً

 وÙY BراـJxا فذـقلا دـعÉ ثـيح ،ةـفلتwxا ةـيدـيلقتلا بـيلاـــــــــــــسألا 

 .ةر#ش �Äكألا ةليسولا

 .ةرسألا ميظنت لئاسو نم عون يأ نمدختسÉ ال ايلاح تاجو»�م ءاسT 10 ل� نم 4 •

 اÞrلي لم;Jا عنم بوبح مادختــــــسا ةرــــــسألا ميظنت لئاــــــسو نمدختــــــسÉ يÀاوللا ءاــــــس^لا لــــــضفت •

 .ةيديلقتلا بيلاسألا

اراـشóنا �Äكأ ةثيد;Jا لم;Jا عنم لئاـسو مادختـسا •
ً

 30 نmب نBرامعأ حوا��ت يÀاوللا ءاـس^لا نmب 

 .ةنس ua 44إ

 .اºrمدختسÉ ��لا ةرسألا ميظنت ةق_رط نع تايضار ءاسT 10 ل� نم 9 •

ايلاح تاجو»�م ءاسT 10 ل� نم 9 •
ً

 .لبقتسملا XY ةرسألا ميظنت لئاسو مادختسال نططخي ال 

اركذ �Äكألا باــبـــــــــــــسألا èY ةــيöناــJKا راــثآلا نم فوJxاو جوزلا ضا��عاو ةــي^يدــلا عTاوملا •
ً

 مدــعل 

 .ةرسألا ميظنت لئاسو مادختسا



 

 
 
 

28 

ت
ُ

 انB ةليـسولا ةفرعم نإف ،uYاتلا�و .ةحي;ـ"لا ةليـسولاب نmبيجتـسملا ةفرعم نم دكأتلل ىرخأ ةلئـسأ يأ حرط

Àشm� إua ةقباسلا ةفرعملا. 

 لودJKا XY ¡ـــÇوم وB امك ةيديلقتلاو ةثيد;Jا لم;Jا عنم لئاـــسو نم ديدعلاب ةيارد a`ع ءاـــس^لا ةيبلاغ نا�

VI-1. Àاولا اب_رقت ءاــس^لا عيمج فرعýY ةئاملاب 99( يركذلا( ا عنم بوبحوJ;لم )ةئاملاب 96.1(. Àل� نم ةعــس 

 عنم نقح نفرعÉ ءاـــــــــــــس^لا نم ةئملا XY 88.1 نا�و ،)ةئملاب 89.9( يÜاـــــــــــــس^لا ميقعتلاب ةيارد a`ع ءاـــــــــــــسT رـــــــــــــشع

 ميقعÀ نع نفرعÉ ءاــــــس^لا نم ةئاملا XY 69.8 نأ هابóنالل �mثملا نمو .بلوللا نع نعمــــــس ةئملا XY 78.6و لم;Jا

 ةليـــــــــسولا ÙYراJxا فذقلا نا� ثيح ،ا�r ةيارد a`ع ءاـــــــــس^لا ةيبلاغ نإف ،ةيديلقتلا قرطلل ةبـــــــــس^لاب  .لجرلا

ابلاغ تركذ ��لا
ً

. 
 

 يرسألا ميظنتلا لئاسوب ةفرعملا :VI-1 لودJKا

Tةيديلقتلا لئاسولا ءاس^لا ةبس Tا لئاسولا ءاس^لا ةبسJ;ةثيد 

 ةأرملا ميقعÀ 89.9 نامألا ة��ف 75.0

 لجرلا ميقعÙY 69.8 ÀراJxا فذقلا 80.9

   بلوللا 78.6 ةعاضرلا ة��ف ةلاطإ 68.7

 نق;Jا 88.1 ىرخأ ةيديلقت ةليسو 1.3

 بوب;Jا 96.1  

 دلJKا تحت تالوسöك 63.2  

 يركذلا ýYاولا 99  

 Y`ب#ملا ءاشغلا 35.3  

 ئراوطلا ةليسو 50.6  

 

ايلاح تاجو»�ملا ءاس^لا تلئس دقو
ً

 ¡Çوي ،ماع ل�شI .ةرسألا ميظنت بيلاسأل uYا;Jا ن#مادختسا نع 

ايلاح نمدختسÉ ال تاينامع ءاسT 10 ل� نم 4 ةبارق نأ VI-1 ل�شلا
ً

ث نmب نم .لم;Jا عنمل لئاسو يأ 
ُ

 ثل

 ةئاملا XY 22.6و لم;Jا عنم بوبح نºrم ةئاملا XY 30.7 مدختسÀ ،لم;Jا عنم لئاسو نمدختسÉ يÀاوللا ءاس^لا

Éاولا نمدختسýY 35و يركذلا XY ي ةئاملاóا بنجتل ةيديلقتلا قرطلا نعبJ;لم. 
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 ةليسولا بسح uYا;Jا لامعتسالا :VI-1 ل�شلا

 

 

 ةئفلا بسحب ايلاح ةجو»�ملا ةأرملل لبق نم ةثيد;Jا لم;Jا عنم لئاسو مادختسا VI-2 لودJKا ¡Çوي

اراشóنا �Äكأ ةثيد;Jا لم;Jا عنم لئاسو مادختسا ،ماع ل�شI .ة_رمعلا
ً

 نBرامعأ حوا��ت يÀاوللا ءاس^لا نmب 

اماع 39و 30 نmب
ً

. Bع اضيأ قبطني طمنلا اذ`a اوللا ءاس^لاÀي Éا عنم بوبح نمدختسJ;لم. XY حmنأ ن 

انس رغصألا ءاس^لا مدختسÀ ثيح ،�mثكب لقأ يركذلا ýYاولل uYامجإلا مادختسالا
ً

اماع 39و 25 نmب 
ً

 ýYاولا 

 نأل ¡$رألا a`ع ضافخنالا uaإ لم;Jا عنم لئاسو مادختسا ليمي ،44 نس دعI .ةرسألا ميظنتل يركذلا

 .ثمطلا عاطقنا uaإ نلصي ءاس^لا نم ديدعلا

 

 ة_رمعلا ةئفلا بسحب ةثيد;Jا لئاسولا لامعتسا :VI-2 لودJKا

 يأ

ةليسو  

 ةليسو يأ

ةثيدح  

Àميقع 

ةأرملا  
بوب;Jا بلوللا  نق;Jا   

 تحت تالوسöك

دلJKا  

 ýYاولا

يركذلا  

 ءاشغلا

Y`ب#ملا  

 ةئفلا

ة_رمعلا  

3.0 1.5 0 1.5 0 0 0 0 0 15-24  

23.1 16.9 0 6.6 0 2.1 0 9.9 0 25-29  

37.4 32.4 0 17.9 0 2.2 2.8 14.5 0 30-34  

33.1 25.2 0 15.8 0 0.7 3.6 7.2 0 35-39  

20.8 20.8 0 15.3 0 2.8 0 4.2 0 40-44  

17.3 13.5 0 9.6 0 1.9 0 1.9 0 45-49  

 30.7 %,  ةیودألا

0 %,  بلوللا  

 0% ,ءاسنلا میقعت 22.6 %,يركذلا يقاولا

 35 % ,ةیدیلقت لئاسو يأ

 ,ىرخأ ةثیدح لئاسو
%11.7  
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ايلاح ةجو»�ملا ةأرملا لبق نم ةيديلقتلا لم;Jا عنم لئاسو مادختسا ليصافت VI-3 لودJKا فصي
ً

 بسحب 

انس رغصألا ءاس^لا نmب ام دح uaإ اًعويش لقأ ةيديلقتلا قرطلا �àتعÀ .ة_رمعلا ةئفلا
ً

 مBرامعأ حوا��ت نيذلا 

اماع 24و 20 نmب
ً

 ال ماع 39-25 نmب ة_رمعلا ةئفلا XY ءاس^لا نم ةئاملا XY 50 ةبارق ،ماع ل�شI ،كلذ عمو .

Éةرسألا ميظنتل ةيديلقت وأ ةثيدح ةليسو يأ نمدختس. 
 

 ة_رمعلا ةئفلا بسحب ةيديلقتلا لئاسولا مادختسا :VI-3 لودJKا

 ةليسو يأ

 ةيديلقت
 نامألا ة��ف

 فذقلا

 ÙYراJxا

 ة��ف ةلاطإ

 ةعاضرلا

 يأ لامعتسا مدع

 ةثيدح وأ ةيديلقت ةليسو
 ة_رمعلا ةئفلا

1.5 1.5 0 0 16.7 15-24 

14.9 5.0 6.2 6.6 51.1 25-29 

13.4 6.7 5.0 3.9 51.5 30-34 

12.2 9.4 4.3 3.6 46.2 35-39 

1.4 1.4 0 0 28.3 40-44 

5.8 3.9 0 3.9 27.7 45-49 

 

 ��لا ةليسولا نع مBاضر ىدم نع لم;Jا عنمل ةليسو يأ نمدختسÉ يÀاوللا تاجو»�ملا ءاس^لا تلئُس امك

ÉومدختسÍrجئاتنلا ر#ظت .ا XY ل�شلا VI-2 54.6 ،ءاس^لا ةيبلاغ نأ XY إ نوضار ،ةئاملاua ةليسولا نع ام دح 

ادج نوضار ةئاملا XY 33.8 امن«ب ،اBوراتخا ��لا
ً

 ةليسولا نع مBاضر مدع نع طقف ةئاملاب uY 8اوح برعأ .

ت مل "دياحم" ةئف نأ ةظحالم .اÍrومدختسÉ ��لا
ُ

  .نmبيجتسملل أرق

 
 لم;Jا عنم ةليسو نع اضرلا ىوتسم :VI-2 ل�شلا

 

33.8%

54.6%

3.4%
7.7%

0.5%

ً ادج ضار ً ادبأ ٍضار ریغ ام دح ىلإ ٍضار ریغ دیاحم ام دح ىلإ ضار
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 �mخأتل لم;Jا عنمل ةليسو يأ نومدختس«س اونا� اذإ امع ءاس^لا لاؤس مت ،uYا;Jا مادختسالا uaإ ةفاضإلاب

 عنم لئاسو مادختسال ططخ نÐrدل س«ل ءاسT 10 ل� نم 9 نم برقي ام .لبقتسملا XY ھبنجت وأ لم;Jا

اقباس رو�ذملا دد;wا مادختسالا طمن عم ةجيóنلا هذB نما»�ت .VI-3 ل�شلا Ç¡ XYوم وB امك ،لم;Jا
ً

. Iل�ش 

 .تاينامعلا ءاس^لا نmب رشóنم ةرسألا ميظنت لئاسو نأ ودبي ،ماع

 

 لبقتسملا XY لم;Jا عنمم لئاسو لامعتسا :VI-3 ل�شلا

 

 نع لبقتسملا XY ةرسألا ميظنت لئاسو نمدختسÉ دق نÍrأ ندفأ يÀاوللا ءاس^لا نم ةئاملا XY 86.7 لئُس

ايشامت ،ىرخأ ةرم .VI-4 ل�شلا XY مqrاباجإ حيضوت مت .ا#مادختسا نودوي ��لا ةليسولا
ً

 ��لا جئاتنلا عم 

اقباس اBانيأر
ً

 نإف ،uYا;Jا مادختسالا ثيح نم ھنأ وB ديحولا قرفلا ،قرطلا نم اm�Bغو بوب;Jا ركذ مت 

امادختسا �Äكأ ءاس^لا
ً

 J;ا عنم بوبJ;مادختسالاب قلعتي اميف امأ ،لم XY غ ىرخألا قرطلا ،لبقتسملاm� 

اضفخنم )يركذلا ýYاولا( لاجرلل لم;Jا عنم تارايخ ليضفت نا� .لضفملا رايJxا èY ةمئاقلا XY ةرو�ذملا
ً

 

ادج
ً

  .يÜاس^لا ميقعتلا مادختساب نوركفي نÍrإ ءاسT 10 ل� نم ةدحاو تلاقو .ةئاملا XY 5 ةبس^ب 

 

86.7%

13.3%

 معن

 ال
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  ؟لّضفت لمح عنم ةليسو يأ:VI-4 ل�شلا

 

 

 ءاس^لا نmب عساو قاطن a`ع ةرسألا ميظنت مادختسا مدع ءارو ةنما�لا بابسألا نع فشكلاب ¡:ملا ماق امك

ايلاح تاجو»�ملا تاينامعلا
ً

 نع اولئُس ،ن_رخآ لافطأ وأ رخآ لفط XY نàغري ال يÀاوللا ءاس^لا نإف ،uYاتلا�و .

 .نmبيجتسملل نmيلاتلا نmلودJKا XY ةدراولا بابسألا ةمئاق ةءارق متي مل .ةرسألا ميظنت مادختسا مدع بابسأ

الدب
ً

ط ،كلذ نم 
ُ

 اعبت تائفلا a`ع ًءانب اm«Bمرت مت ��لا مادختسالا مدع بابسأ نع نثدحتي نأ ءاس^لا نم بل

 ةطبترملا بابسألا èYو ةيس«ئر تائف عÌرأ uaإ بابسألا هذB مسقنت  .²Y “DHSصلاو يTا�سلا ¡:ملل"

 .ةليسولاب ةقلعتملا بابسألاو ،ةفرعملا صقنو ،مادختسالا ةضراعمو ،ة�وصJxاب

Éا ضرعJKلود VI-4 زوتل ة_وئملا ةبس^لاÆاوللا ءاس^لل يرسألا ميظنتلا لئاسو مادختسا مدع بابسأ عÀال ي 

Éغ نم ميظنتلا لئاسو نمدختسm� اJ;ايلاح لماو
ً

اب_رق رخآ لفط XY نàغري الو ،
ً

 ،ءاس^لا نmثلث uYاوح ىطعأ ،

67.9 XY ةبغرلا مدعل ةليسولاب قلعتت بابسأ ،ةئملا XY أو .ةرسألا ميظنت مادختساBا ا#مwxةي;"لا فوا 

)28.6 XY ةئاملا(، اوJxا راثآلا نم فوJKناöةي )35.7 XY ةئاملا(، غوm� لامعتسالل مئالم )3.6 XY ركذ .)ةئاملا 

17.9 XY اب ةطبترملا بابسأ ءاس^لا نم ةئملاJxمو ة�وصºrا ةيلمعلا ثودح ةلق اJK^14.3( ةيس XY مدع ،)ةئاملا 

 اب_رقت م#فصن ركذ اميف ةي^يدلا عTاوملا نع) ةئاملا XY (50 ءاس^لا فصن ركذ .)ةئاملا XY 3.6( س^JKا ةسرامم

)46.4 XY سك جوزلا ةضراعم )ةئاملاöةرسألا ميظنت لئاسو مادختسا مدعل ب. 
 
 
 
 
 

 بوبحلا
27% 

 بلوللا
1% 

 يركذلا يقاولا
% 5 

 نقحلا
4% 

ةأرملا میقعت  
%11  

يجراخلا فذقلا  
1%  

 ةرتف ةلاطإ
   ةعاضرلا

7%  

  ىرخأ لئاسو
% 44  
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اب_رق رخآ لفط XY نàغري ال ءاس^لا( مادختسالا مدع بابسأ : VI-4 لودJKا
ً

( 

Tبابسألا ءاس^لا ةبس 

 ةgوصefاب ةقلعتم بابسأ 18.6

 س^JKا ةسرامم مدع 1.3

 عطقتملا س^JKا 5.3

 محرلا لاصئóسا / ثمطلا عاطقنا 0.0

 ة�وصJxا مادعTا\ة�وصJxا ضافخنا 0.0

 ةدالو رخآ ذنم ثمطلا عاطقنا 0.0

 ردقلاو ءاضقلا \هللا ةئ«شمب 12.0

 مادختسالا ةضراعم 42.6

 ةبيجتسملا ةضراعم 5.3

 جوزلا ةضراعم 17.3

 ن_رخآ ةضراعم 1.3

اي^يد مرحم 18.7
ً

 

 ةفرعملا ةلق 0.0

 ةليسو يأ ةفرعم مدع 0.0

 ردصم يأ ةفرعم مدع 28.6

 ةليسولاب ةقلعتم بابسأ 25.3

 ةي;) فواخم 10.7

 ةيöناJKا راثآلا نم فوJxا 13.3

 ً◌ادج ديعI \لوصولا ة�وعص 0.0

 عفترم رعسلا 0.0

 ةدوجوم �mغ ةلضفملا ةليسولا 0.0

 ةليسو دجوت ال 0.0

 لامعتسالل مئالم �mغ 1.3

 ةيعيبطلا دسJKا تايلمع عم لخادتلا 0.0

 ىرخا 13.3

Éا ضرعJKلود VI-5 اوللا تاجو»�ملا ءاس^لل يرسألا ميظنتلا لئاسو مادختسا مدع بابسأل ة_وئملا ةبس^لاÀي 

ايلاح لماو;Jا �mغ ميظنتلا لئاسو نمدختسÉ ال
ً

اب_رق رخآ لفط XY نàغري الو ،
ً

 مدع بöس بسحب ،

 .مادختسالا مدعل بöسك ردقلا / * كو��م رمألا نأ )ةئاملا XY 73.3( ءاس^لا ةيبلاغ تركذ .مادختسالا

 ،ةئاملا XY 36.7 ،ليلقب ءاس^لا ثلث نم �Äكأ ركذ نmح ù�، XYيدلا رظ;Jاب 10 لصأ نم ءاسT ثالث تد#شóسا

 �mغ ل�شI س^JKا ةسرامم )ةئاملا XY 33.3( رخآ ثلث ركذو .مادختسالا مدع بöس èY جوزلا ةضراعم نأ
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 لئاسو مادختسا مدعل بöسك ةيöناJKا راثآلا نم فوJxا ءاسT سمخ ل� نم ةدحاو تركذ امن«ب ،مظتنم

 .ةرسألا ميظنت

  )لافطألا نم د_زملا ءاس^لا د_رت ال( مادختسالا مدع بابسأ :VI-5 لودJKا

Tبابسألا  ءاس^لا ةبس 

 ةgوصefاب ةقلعتم بابسأ 54.6

 س^JKا ةسرامم مدع 0

 عطقتملا س^JKا 15.2

 محرلا لاصئóسا / ثمطلا عاطقنا 6.1

 ة�وصJxا مادعTا\ة�وصJxا ضافخنا 0

 ةدالو رخآ ذنم ثمطلا عاطقنا 0

 ردقو ءاضق \هللا ةئ«شمب 33.3

 مادختسالا ةعHامم 30.3

 ةبيجتسملا ضا��عا 0

 جوزلا ضا��عا 16.7

  ن_رخآ ضا��عا 0

 ةي^يد عTاوم 13.6

  ةليسو يأ ةفرعم مدع 0

 ردصم يأ ةفرعم مدع 0

 ةليسولاب ةقلعتم بابسأ 12.1

 ةي;) فواخم 3.0

  ةيöناJKا راثآلا نم فوJxا 9.1

 ادج ديعI \لوصولا ة�وعص 0

  عفترم رعسلا 0

  ةدوجوم �mغ ةلضفملا ةليسولا 0

  ةليسو دجوت ال 0

  لامعتسالل مئالم �mغ 0

 ةيعيبطلا دسJKا تايلمع عم لخادتلا 0

 ىرخا 3.0

 نم ھنأ ندقتعÉ نك اذإ امع تالBؤملا ءاس^لا عيمج لاؤس مت .ةرسألا ميظنت هاجت فقاوملا سايق مت امك

 ةضراعملا تنا� .لوألا لم;Jا / uaوألا ةدالولا دعÌو لبق ةرسألا ميظنت لئاسو مادختسا نmجوزلل بسانملا
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 يÀاوللا تاينامعلا ءاس^لا فصن نأ VI-5 ل�شلا ¡Çوي .ه�mبك لفط لوأ لبق ةرسألا ميظنت لئاسو مادختسال

Éغ نم ھنأ نودقتعm� جوزلل مئالملاmةرسألا ميظنت ةليسو مادختسا ن I50.4( لفط لوأ دع XY عمو .)ةئاملا 

ثيدح نmجو»�ملا نmجوزلل بسانملا �mغ نم ھنأ ن�àتعÉ ةئاملا XY 90.3 ءاس^لا ةيبلاغ نإف ،كلذ
ً

 مادختسا ا

 .VI-6 ل�شلا Ç¡ XYوم وB امك ، لوألا لم;Jا لبق ةرسألا ميظنت لئاسو

 

 

  

 نmجوزل مئالملا نم ھنأ دجت لVI-5: B ل�شلا

 ةرسألا ميظنت ةليسو مادختسا جاوزلا �æيدح

Iوألا ةدالولا دعua؟ 

50.4%
49.6%

 معن
 ال

 نmجوزل مئالملا نم ھنأ دجت لVI-6: B ل�شلا

 ميظنت ةليسو مادختسا جاوزلا �æيدح

  ؟لوألا لم;Jا لبق ةرسألا

9.7%

90.3%

 معن
 ال
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  جاوزلا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةــيعاــمتجالا تا�mغتملا �mثأــت XY ثــحبي ثــيح .ةــ�وـــــــــــــصJxا دــيدــحت XY م#م لــماــعك جاوزلا مـــــــــــــسقلا اذــB لواــنóي

 ةـيناـمعلا ةأرملا ه�àتعÀ اـم لوح تاـمولعم رفوي اـمك .جاوزلا دـنع رمعلا طـــــــــــــسوتم a`ع ةددـ;wا ةـيفارغوميدـلاو

انس
ً

ايلاثم 
ً

 .ءاس^لاو لاجرلا دنع جاوزلل 

Éا ضرعJKلود VII-1 اJ;ا ةيعامتجالا ةلاJ;اوللا ءاـــــــــس^لل ةيلاÀة_رمعلا ةئفلا بـــــــــسحب جاوزلا ن#ل قبـــــــــس ي. 

 ءاــــــــــس^لا ةبــــــــــسT نإف ،عقوتم وB امك .تاجو»�م ءاــــــــــس^لا نم ةئملا XY 97.8-90.3 لازي ال ،ة_رمعلا تائفلا �àع

اـماـع 40 رمعلا نم نغلبي يÀاوللا ءاـــــــــــــس^لل ةـبـــــــــــــس^لاـب a`عأ لـمارألا
ً

 ةـعزوتم قالطلا بـــــــــــــسT نأ ودـبي .قوف اـمف 

ـب_رقت يواـــــــــــــسóلاـب ـعويـــــــــــــش �Äكأ ودـب_و ،ةـ_رمعلا تاـئفلا a`ع اً  49-45( ءاـــــــــــــس^لا نم a`عألا ةـ_رمعلا ةـئفلا ىدـل اً

 .)29-15( رغصألا كلذكو )اًماع

 
 

 

 

 :ةيس«ئرلا جئاتنلا

 .ةنس 23 وB لوألا جاوزلا دنع رمعلا طسوتم •

 .ةنس 39-30 نmب مBرامعأ حوا��ت يÀاوللا ءاس^لل )ةنس a )24`عأ نو�ي رمعلا طسوتم •

اماع 18 وB ةسردملا uaإ نBàذي مل يÀاوللا ءاس^لل ةبس^لاب جاوزلل رمعلا طسوتم •
ً

 دادز_و ،

Iإ تباث ل�شua 24 اوللا ءاس^لل ةبس^لابÀاعلا ميلعتلا نلمكأ يuY. 

اماع 22( تالماعلا �mغ ءاس^لل ةبس^لاب جاوزلا دنع رمعلا طسوتم •
ً

اليلق لقأ )
ً

 نم طقف 

اماع 24( تالماعلا ءاس^لا رامعأ طسوتم
ً

(. 

• Àتعà� ب ة_رمعلا ة��فلاmاماع 25-20 نس ن
ً

 نmب نو�ت لاجرلل ةبس^لا�و ،ءاس^لا جاوزل ةيلاثم 

اماع 30و 25
ً

. 
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 ة_رمعلا ةئفلا بسحب جاوزلا ن#ل قبس يÀاوللا ءاس^لل ةيلا;Jا ةيعامتجالا ةلا;Jا :VII-1 لودJKا

 ة_رمعلا ةئفلا ةقلطم ةلمرأ ةجو»�م عومwKا

100 93.9 0 6.1 15-24 

100 94.6 0 5.4 25-29 

100 97.8 0 2.2 30-34 

100 92.1 2.2 5.8 35-39 

100 90.3 6.9 2.8 40-44 

100 90.4 1.9 7.7 45-49 

 )49-15( عومSTا 4.7 1.2 94.1 100

 

اقفو جاوزلا دنع ةأرملا رمع طـــــــــسوتمVII-2 لودJKا ¡ـــــــــÇوي
ً

 فّرعÉُ ،ر_رقتلا اذXY B .ةيلا;Jا ة_رمعلا تائفلل 

 a`عأ جاوزلا دـنع رمعلا طـــــــــــــسوتم .اـ#جوز عم ش«علا XY ةأرملا ھـيف تأدـب يذـلا رمعلا ھـنأـب جاوزلا دـنع رمعلا

اليلق لقأ وBو .ةنـس ua 39إ 30 نmب مBرامعأ حوا��ت نيذلا ءاـس^لل )24(
ً

 لقت يÀاوللا ءاـس^لل ةبـس^لاب )23-21( 

اماع 30 نع نBرامعأ
ً

 طــسوتمب ،نجوزت امدنع اًنــس رغــصأ )à� )45-49كألا ة_رمعلا ةئفلا نم ءاــس^لا تنا� .

اماع 23 جاوزلل uYامجإلا رمعلا طسوتم غلبي .اًماع 19
ً

. 

 

  لوألا جاوزلا دنع رمعلا :VII-2 لودJKا

 ة_رمعلا ةئفلا جاوزلا دنع رمعلا طسوتم ءاس^لا ددع

66 21 15-24 

233 23 25-29 

161 24 30-34 

107 24 35-39 

55 21 40-44 

44 19 45-49 

 عومSTا 23 666

 .طقف ةدحاو ةرم نجوزت يتاوللا ءاسنلل يھ لودجلا اذھ يف میقلا عیمج :ةظحالم
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 صئاـــــــصJxا بـــــــسح جاوزلا ا#ل قبـــــــس ��لا ةينامعلا ةأرملل ةبـــــــس^لاب جاوزلا دنع رمعلا VII-3 لودJKا نراقي

 جاوزلل رمعلا طـــــــــــسوتم .ميلعتلا تا_وتـــــــــــسم عافترا عم جاوزلا دنع رمعلا عفتري ،عقوتم وB امك .ةيفاـــــــــــضإلا

اماع 18 وB ةـسردملا uaإ نBàذي مل يÀاوللا ءاـس^لل ةبـس^لاب
ً

 ةيعماج ةدا#ـش وأ مولبد a`ع تالـصا;Jا ءاـس^للو ،

Bاماع 24 و
ً

اماع 24( ليلقب �àكأ نــس XY تالماعلا ءاــس^لا جو»�ت .
ً

اماع 22( تالماعلا �mغ ءاــس^لاب ةنراقم ،)
ً

(. 

اليلق �àكأ نس uY XYاعلا لخدلا تاذ لئاوعلا نم ءاس^لا جو»�ت ،ةرسألا لخد ثيح نم
ً

. 

 

  ةيفارغوميدلا صئاصJxا بسحب جاوزلا دنع رمعلا :VII-3 لودJKا

 ةيفارغوميدلا صاصJxا جاوزلا دنع رمعلا طسوتم ءاس^لا ددع

 �mيلعتلا ىوتسملا  

  ةسردمب قحتلت مل     18 11

 يدادعإ \ يÜادتبا     19 41

 �òملا ميلعتلا     20 24

 يوناث     22 206

 ñYماج \ مولبد     24 282

 ةيفيظولا ةلاepا  

218 24     Àلمع 

 لمعÀ ال     22 422

 ةرسألا لخد  

 يTامع لا_ر 800-350    21 24

   يTامع لا_ر 800-2000    23 484

 �Äكأ وأ يTامع لا_ر 2000    24  141
 .طقف ةدحاو ةرم نجوزت يnاوللا ءاس�لل hi لودeTا اذ� �i ميقلا عيمج :ةظحالم

 

 تايتفلا جاوزل uYاثملا نـــــسلا ھن�àتعÉ ام بـــــسح ءاـــــس^لل �Åـــــس^لا عÆزوتلا VII-2 ل�ـــــشلاو VII-1 ل�ـــــشلا ¡ـــــÇوي

 رغــصأ نإف ،ءاــس^لل ةبــس^لاب .ثانإلا نم �àكأ نــس XY رو�ذلا جو»�ي نأ ءاــس^لا لــضفت ،ماع ل�ــشI .نايتفلاو

اماع 18 وB جاوزلل نــــس
ً

اماع 20 وB لاجرلل ةبــــس^لا�و 
ً

 22 نmب uYاثملا جاوزلا رمع حوا��ي ،ءاــــس^لل ةبــــس^لا�و .

اماع 26و
ً

اماع 30و 25 نmب لاجرلل ةبس^لا�و ،ءاس^لل ةبس^لاب 
ً

. 
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 ةاتفلا جاوزل uYاثملا نسلا :VII-1 ل�شلا

 

 

 باشلا جاوزل uYاثملا نسلا :VII-2 ل�شلا
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  لافطألاو عضّرلا ةافو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XY نيابتلا نع ثحبي امك .نامع ةنطلــــــــــــس XY لافطألاو عــــــــــــضرلا تايفو تالدعم نع جئاتن مــــــــــــسقلا اذB مدقي

 لفطلا س^ج كلذ لمـــشÆو .ةراتخم ةيداـــصتقاو ةيعامتجا صئاـــصخ a`ع ًءانب ةركبم نـــس XY لافطألا تايفو

 .مألا ميلعÀ ىوتسمو ةدالولا دنع مألا رمعو

Àــــــــــسóإ تايفولا تاباــــــــــسح دنua ا#عمج مت ��لا تامولعملا XY باجنالا خ_رات مــــــــــسق XY لاؤــــــــــس مت ثيح ¡ــــــــــ:ملا 

 ليÀ:K مت ،ةدالو ل�ل .ةركبم نس XY اوفوت نيذلا كئلوأ مÞrف نمب ىÀوملاو ءايحألا ن#لافطأ عيمج نع ءاس^لا

 a`ع ًءانب تايفولا تالدعم باــــــــــــسح مت .ةافولا دنع رمعلا وأ uYا;Jا رمعلاو ،داليملا ةنــــــــــــسو ر#ــــــــــــشلاو س^JKا

 :ةيلاتلا ²Y “DHSصلاو يTا�سلا ¡:ملا“ XY ةرفوتملا تاف_رعتلا

 .ةاي;Jا نم لوألا ر#شلا لالخ ةافولا لامتحا :ةدالولا m»يدح تايفو

 .ديلاوملا تايفوو عضرلا تايفو نmب قرفلا :ةدالولا دعW ام تايفو

 .ةاي;Jا نم uaوألا ةنسلا لالخ ةافولا لامتحا :عضرلا تايفو

 .سماJxاو لوألا ماعلا نmب ةافولا لامتحا :لافطألا تايفو

  :ةيس«ئرلا جئاتنلا

 2.6 ¡ــــــ:ملل ةقباــــــسلا تاونــــــس رــــــشعلا ة��ف XY ةــــــسماJxا نــــــس نود لافطألا تايفو لدعم غلب •

 ةنطلس XY لفط 370 ل� نmب نم دحاو لفط ةافو uaإ �mشÉ لدعملا اذB .دولوم 1000 ل�ل ةافو

 .رمعلا نم ةسماJxا غولب لبق نامع

 ھماع لفطلا غولب لبق نامع ةنطلس XY ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم XY تايفو 10 ل� نم 8 ثدحت •

 .لوألا

 ن�mو ،دولوم 1000 لــ�ل ةاــفو 1.6 غلبت دالوألا نmب رمعلا نم ةــــــــــــــسماــJxا نود لاــفطألا تاــيفو •

 .دولوم 1000 ل�ل ةافو 1.0 غلبت تايتفلا

 دح uaإ a`عأ )دولوم 1000 ل�ل ةافو ةلاح 1.84( تالماعلا �mغ ءاـــــــــس^لل عـــــــــضرلا تايفو لدعم •

 .)دولوم 1000 ل�ل ةافو ةلاح 0.65( تالماعلا ءاس^لا لدعم نم ام
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 .ةسماJxا نس غولب لبق ةافولا لامتحا :ةسماefا نس نود لافطألا تايفو

Éا ضرعJKلود VIII-1 ت��فل ةركبملا لافطالا تايفو تالدعمmتددحم نmو ،نèY وألا رـــــــــشعلا تاونـــــــــسلاua لا�� 

Àلت ،¡ـــ:ملا قبـــسÞrكأ وأ تاونـــس 10 اÄ� Iامك .¡ـــ:ملا دع Bبم وmن XY اJKنود لافطألا تايفو لدعم نا� ،لود 

 دجوي ھنأ دجن لدعملا اذ�r .دولوم 1000 ل�ل ةافو ةلاح 2.6 ¡ـ:ملل ةقباـسلا تاونـس رـشعلا ة��فل ةـسماJxا

الفط 370 ل� نmب نم دحاو لفطل ةافو ةلاح
ً

 XY ا غولب لبق نامع ةنطلـــــــــــــسJxلدعم نا�و .رمعلا نم ةـــــــــــــسما 

 XY ،دولوم 1000 لـ�ل ةاـفو 2.5 عـــــــــــــضرلا تاـيفو لدـعم نـا�و دولوم 1000 لـ�ل ةاـفو 2.4 ةدالولا �æيدـح تاـيفو

 XY ثدحت ةركبم نـــــــــــس XY لافطألا تايفو نم 83  %نأ �ùعÉ اذBو .¡ـــــــــــ:ملل ةقباـــــــــــسلا تاونـــــــــــس رـــــــــــشعلا ة��ف

 .لوألا ھماع لفطلا غولب لبق نامع ةنطلس

 

 ةركبم نس XY لافطألا تايفو لدعم :VIII-1 لودJKا

 لافطألا تايفو

 ةدالولا �æيدح

 دعI ام تايفو

 ةدالولا

 تايفو

 عّضرلا

 تايفو

 لافطألا

 تحت لافطألا تايفو

 تاونس سمخ

 لبق تاونسلا

 ¡:ملا

1.4 1.0 1.9 0.2 1.9 0-9 

0.6 0.5 0.7 0 0.7 10+ 

 عومwKا 2.6 0.23 2.55 1.42 2.04

 

 رمعو لفطلا س^ج امBو نmم#م ني�mغتمو ةركبم نــس XY لافطألا تايفو نmب ةقالعلا VIII-2 XY لودJKا رظني

اليلق a`عأ ةدالولا �æيدــح تاــيفو لدــعم نأ ودــبي .ةدالولا دــنع مألا
ً

 لــيöـــــــــــــس a`ع .ثاــنإلاــب ةــنراــقم رو�ذــلا نmب 

 ل�ل ةافو1.0 ثانالا فوفــــص XYو ،ةدالو 1000 ل�ل ةافو 1.6 ةــــسماJxا نــــس نود لافطألا تايفو غلبت ،لاثملا

 .ةدالو 1000

 ةركبم نـــــــــــس XY لافطألا تايفو تالدعم نأ uaإ ماقرألا �mـــــــــــشÀ ،ةدالولا دنع مألا رمع رابتعالا نmعI ذخالا دنع

انس رغصألا ءاس^لا uaإ ةبس^لاب a`عأ
ً

اماع 29-20 نmب مBرامعأ حوا��ت نيذلا 
ً

 بöسI اذB نو�ي دق ،كلذ عمو .

اقباــــس ¡ــــÇوم وB امك ة_رمعلا ةئفلا هذXY B ءاــــس^لا ىدل ة�وــــصJxا تالدعم عافترا
ً

 XY ا" مــــسقJxة�وــــص" XY 

Bر_رقتلا اذ. 
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 ةدالولا دنع مألا رمعو دولوملا س^ج بسحب ةركبم نس XY لافطألا تايفو :VIII-2 لودJKا

 لافطألا تايفو

 ةدالولا �æيدح

 ام تايفو

Iةدالولا دع 

 تايفو

 عّضرلا

 تايفو

 لافطألا

 تحت لافطألا تايفو

 تاونس سمخ
 

 لفطلا س�ج     

 ركذ 1.6 0.2 1.6 0.9 1.2

 æâنأ 1.0 0.1 1.0 0.6 0.9

 *ةدالولا دنع مألا رمع     

 20 نم لقأ 0 0 0 0 0

1.47 1.1 1.9 0.11 1.9 20-29 

0.57 0.34 0.7 0.11 0.7 30-39 

0 0 0 0 0 40-49 
ارظن :ةظحالم*                  

ً
 m»يدح لافطألا تايفو نع ان� ةدراولا تايفولا تاريدقت نإف ،ةرفوتم �_غ لفطلا وأ مألا نع ةمزاللا تامولعملا ا®ف نوكت lmلا تالاepا ضعبل 

اليلق ةفلتخم hi ةدالولا دنع تا�مألا رامعأ بسحب تايفولا تاريدقتو ،س�eTا بسح ةدالولا
ً

 .ةيلعفلا ميقلا نع 

 

 عــضرلا تايفو لدعم .لمعلا ةلاح بــسح ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم XY تايفولا تالدعم VIII-3 لودJKا ¡ــÇوي

  .تالماعلا ءاس^لل عضرلا تايفو لدعم نم a`عأ تالماعلا �mغ ءاس^لل

 

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا صئاصJxا بسح ةركبم نس XY لافطألا تايفو :VIII-3 لودJKا

 لافطألا تايفو

 ةدالولا �æيدح

 ام تايفو

Iةدالولا دع 

 تايفو

 عّضرلا

 تايفو

 لافطألا

 تحت لافطألا تايفو

 تاونس سمخ
 

 ةيفيظولا ةلاepا     

 لمعÀ ال 1.84 0.12 1.84 0.95 1.48

0.47 0.41 0.65 0.12 0.65 Àلمع 

اليلق ةفلتخم تايفولا تاريدقت نوكت دق ،تامولعملا صقن ب�سW :ةظحالم 
ً

 .ةيلعفلا تاريدقتلا نع 




