
                  

  2014 إلى سىت 1984 مذٌىت مذوٍه مه سىت                                

: المقذمت  

 وانزذمذ ثبنؼًم فٍ وصاسح 1965 واَزمهذ ثبنغكًُ إنً يذَُخ يذٍَُ عُخ 1961              ونذد عُخ 

 يًب يكٍُُ يٍ اإلطالع ػهً خصىصُبد ورطىس انًذَُخ وهزا يب شجؼٍُ 1982انزجهُض واإلعكبٌ عُخ 

.ػهً اخزُبسهب كًىضىع نهزا انزمشَش  

:المىقع  

يذٍَُ ورمغ ثبنجُىة انششلٍ نهجًهىسَخ  (يذبفظخ)رزجغ ثهذَخ يذٍَُ إداسَب يؼزًذَخ ووالَخ             

.انزىَغُخ ػهً انذذود انغشثُخ نهمطش انهُجٍ انشمُك  

 كهى 75 كهى جُىثب وػٍ يذَُخ لبثظ 482ورجؼذ ػٍ انؼبصًخ رىَظ " عهم انجفبسح"             ورزىعظ 

 انشاثظ ثٍُ رىَظ وسأط 1ورزًُض يذٍَُ ثًىلغ إعزشارُجٍ ثذكى وجىدهب ػهً انطشَك انىطُُخ سلى. جُىثب

.انجذَش ػهً انذذود انزىَغُخ انهُجُخ  

:الىشأة  

            ثؼضذ يذٍَُ إنً انىجىد فٍ أواخش انمشٌ انغبدط ػشش انًُالدٌ فٍ يكبٌ يمفش رغزىطُه 

" َفشٌ"انىدىػ وعكُه جذهب األول انشجم انصبنخ ػهٍ اثٍ ػجُذ سدًه هللا انُبصح يٍ يُطمخ ججم 

فٍ " يذٍَُ"وعًُذ فٍ األسجخ إلسرجبط  إعًهب .  كهى ششق يذ350ٍَُثطشاثهظ انغشة ػهً ثؼذ 

.صهً هللا ػهُه وعهى" يذَُخ انُجٍ"انًصذس ثبنًذَُخ أٌ   

وَفغشوٌ رنك ثبػزجبس أٌ انجطٍ انزٌ َُذذسيُه جذهى كبٌ َغكٍ يكخ لجم َضوده فشغت هزا ...)            

.(انجذ يذجخ نًغمظ سأعه فٍ أٌ َطهك اإلعى َفغه ػهً انمشَخ انزٍ لبو ثإَشبئهب  

نهجُشال " لصش يٍ لصىس انجُىة انزىَغٍ"كزبة يالدظبد دىل يذٍَُ -  أصم كهًخ يذٍَُ– 1فصم) 

  (.1978انفشَغٍ أوغىعذ ثىعىرشو ورشجًخ انذكزىس ػجذ انشدًبٌ أَىة، طشاثهظ يبسط 

:الجغرافٍت  

رزًزغ يذٍَُ ثزضبسَظ وػشح وَىجذ ثهب ثؼض انججبل يٍ عهغهخ انججبل انشًبنُخ ثطشاثهظ انغشة   - 

 8انزٌ َجؼذ " ربجشح"انًًزذح ػجش انجُىة انزىَغٍ إنً عهغهخ ججبل األطهظ انكجُش ثبنجضائش، ويُهب ججم 

وانزٌ َىفش يمطؼب نهطٍُ َضود يصُغ اِجش ثبنجهخ ويمبطغ نهذجبسح انزٍ رغزؼًم . كهى ػٍ يذٍَُ شًبال

.فٍ انجُبء أو نخهطخ انخشعبَخ أو يذ انطشق ثؼذ كغشهب ورفزُزهب  

.رزًُض يُبخُب ثذسجخ دشاسح يشرفؼخ وثأيطبس ضؼُفخ-   

:التطىر االقتصادي  

جهىَب ثشثطهب كُمطخ إنزمبء ثٍُ يذٌ لبثظ - 1            رغزًذ يذٍَُ أهًُزهب يٍ يىلؼهب كُمطخ ػجىس 

وطُُب رشثظ انؼبصًخ رىَظ ثبنًُطمخ - 2. شًبال ورطبوٍَ جُىثب وثٍُ خذاػ غشثب  وانخظ انغبدهٍ ششلب

إلهًُُب كُمطخ ػجىس رجبسَخ نهجضبئغ انًزجبدنخ ثٍُ انًغشة وانجضائش - 3. انذذودَخ انهُجُخ ػُذ سأط انجذَش

.(إَطبنُب وفشَغب وإعجبَُب)ونُجُب ػجش رىَظ ودزً ثؼض انجهذاٌ األوسوثُخ   

            هزا انىضغ أصًش ًَىا عشَؼب إَؼكظ ػهً صؼُذ انزطىس االلزصبدٌ وانزىعغ انؼًشاٍَ وانكضبفخ 

 يشرجطخ ثغُىاد انذظش انجىٌ ػهً انمطش 1987انغكبَُخ فٍ يشدهخ رؼذ يفصهُخ فٍ دُبح انًذَُخ عُخ 

.انهُجٍ  

 شًبل يذٍَُ وجُىثهب دُش 1        فأدذصذ ثبنًذَُخ يُطمزبٌ صُبػُزبٌ ػهً انطشَك انشئُغُخ سلى

.اَزصجذ ػذح يصبَغ فٍ انمطبع انغزائٍ ويىاد اإلَشبء وانصُبػخ انزذىَهُخ يًب وفش فشصب كجُشح نهشغم  



 

:التطىر السكاوً والتىسع العمراوً  

نزخضٍَ ورجبدل انجضبئغ  (لصش ولصىس) أَشئذ يذٍَُ كغىق : األصىل انؼشلُخ وانجغشافُخ- 1           

وكبٌ دُُهب عكبَهب األصهُىٌ ألهُخ وهى أثُبء  (دجىة وصَزىٌ ويىاشٍ)وخبصخ يُزىجبد انجهخ انفالدُخ 

" انزىاصٍَ"وثذكى إشزهبسهى ثبنضمخ وانصالح فمذ إعزأيُهى ػشػ " عُذٌ ػهٍ ثٍ ػجُذ"انىنٍ انصبنخ 

ويغ دخىل . كًب أشبس إنً رنك انجُشال أوغىعذ ثىعىرشو" غشف انمصىس"ػهً يُزىجبرهى انًخضَخ ثـ

و، صى فزخ فشع نجبيغ انضَزىَخ األػظى ثًذٍَُ ثذأد رشهذ 1881انًغزؼًش إنً رىَظ وادزالنهب عُخ 

انجهُذاد وانىداسَخ يٍ رطبوٍَ وانذىاَب يٍ ثٍُ خذاػ )اعزمشاس ثؼض انىافذٍَ انجذد يٍ لجبئم وسغًخ 

.وانًُغىثٍُ نجضَشح جشثخ( انجشاثخ)وكزنك ثؼض انزجبس  (وغًشاعٍ   

صى  (انىالَخ) رذىنذ يذَُخ يذٍَُ إنً يشكض انًذبفظخ اإلداسٌ 1956            ويغ فجش اإلعزمالل عُخ 

. ثزأصُش اإلَفزبح ػهً نُجُب انًذبصشح1987إنً يشكض رجبسٌ ولطت صُبػٍ يُز عُخ   

 

 يذٍَُ يذَُخ راد أغهجُخ يطهمخ يغهًخ، أيب األلهُخ انُهىدَخ انزٍ كبَذ رزشكض :األصىل انذَُُخ-  2           

دُش يؼجذهى –فمذ غبدسد فٍ أغهجهب َذى جضَشح جشثخ - دٍ ثبنىعظ انششلٍ نهًذَُخ–" انذبسح"فٍ 

 وخالل 1973 صى دشة أكزىثش 1967وثؼضهب َذى فشَغب ورنك رىارشا ثؼذ دشة "- انغشَجخ"انًغًً 

.1981عُخ " صجشا وشبرُال"أدذاس يجضسح   

أدي انزطىس االلزصبدٌ انًزغبسع  وكضشح انُذ انؼبيهخ إنً طهت : ػذد انًغبكٍ وانغكًُ- 3            

:يزضاَذ ػهً انغكٍ وهزا كًب َجُُه انجذول انزبنٍ  



السىت             1984 1994 2004 2010 2014  

 المجال

 السكان 26602 - 61705 65812 70278

 األسر 4828 - - - -

 المساكه 5496 - - 11491 -

 معذل األسرة 5.4 - - - -

            

: جذول رطىس انخذيبد ثجهذَخ يذٍَُ  

  السىت                       1984 1994 2004

 المىتفعٍه الىسبت المىتفعٍه الىسبت المىتفعٍه الىسبت الخذماث

 الكهرباء - 92.6 49609 94.6 - 96.4

 المٍاي - - 38454 73.6 - 85.9

 صرف المٍاي المستعملت - - 3770 7.5 - 17.8

              

:انًغبدخ وانكضبفخ انغكبَُخ- 4              

 كهى55 هكزبس أٌ 5500: رجهغ يغبدخ يذَُخ يذٍَُ فٍ دذودهب انجهذَخ      - 
2

.  

كهى/  عبكٍ 1122: انكضبفخ انغكبَُخ نًذَُخ يذٍَُ      - 
2

.  

 

:المراجع المعتمذة  

نهجُشال انفشَغٍ أوغىعذ " لصش يٍ لصىس انجُىة انزىَغٍ"كزبة يالدظبد دىل يذٍَُ -             

  (.1978رشجًخ انذكزىس ػجذ انشدًبٌ أَىة، طشاثهظ يبسط )ثىعىرشو 

واإلداسح انؼبيخ نهزهُئخ انزشاثُخ ثىصاسح انزجهُض " جُك"يكزت انذساعبد –أطهظ والَخ يذٍَُ             - 

2010.  

إصذاساد انًؼهذ انىطٍُ نإلدصبء ثىصاسح انزًُُخ االلزصبدَخ فٍ إطبس انزؼذاد انؼبو نهغكبٌ             - 

. 2009 و2004 و1994 و1984وانغكًُ نغُىاد   

 

 

                                                                   إػذاد يذًذ انًخزبس انالفٍ

                                                                           رمٍُ سئُظ

                                                          وصاسح انزجهُض واإلعكبٌ وانزهُئخ انزشاثُخ

1436 يذشو 01 – 2014 أكزىثش 25                                                            

 


