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ةيلهقدلا ةظفاحمب 2015م باونلا سلجم تاباختنا

ةيسايسلا ايفارغجلا يف ةيقيبطت ةسارد

دادعا

هبر دبع الم سلا دبع نسح دمحم

ةروصنملا ةعماج – باد اآل ةيلك – ةيسايسلا ايفارغجلا هاروتكد

2018م ةنسل ربمسيد رادصإ

ةيفارغجلا ثوحبلا بعشة

يف ةيرهوج تاريغتو ةريبك تاروطت لا زت وال ايفارغجلا تدهش

ىطخب هجتت ةرصاعملا ايفارغجلا ،ف اهليلحتو اهتسارد قرطو اهتاعوضوم

،و لبقتسملا تاهاجتا فارشتسا هنأش نم ام لك ةسارد وحن ةعراستم
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ةروصلا فصو دح دنع فقت يتلا ةيريرقتلا ت اجلا عملا نع ايجيردت فوزعلا

اذهو ص126)، ،1998م، ىريحب نيدلا (صالح نهارلا عقاولل ةيفارغجلا

ةديدج ةيفارغج تاقيبطتل ةيملعلا سس األ عضو يف دعاسي نأ هنأش نم

اذل . ةيفارغجلا اهسردت يتلا تارهاظلل ةيلبقتسم تاروصت عضو اهناكمإب

و صصختلا نم ديزم وحن ايفارغجلا يف ةرصاعملا تاساردلا تهجتا

. تاباختن ةاال يفارغجك قيبطتلا

اال حيضوت اهقيرط نع نكمي يتلا لئاسولا ىدحإ تاباختن اال ةيفارغج دعت

يتلا ــة يسايسلا تايلمعلل جئا ــ تنلا و تاببسملا ريسفتو ةيناكملا تاف تخال

رهاوظلا نيب ــة يناكملا ـــالت عافتلا ـــة،يأ يسايسلا ـــة يفارغجلا اهب متهت

ــ يفارغج فيرعت نكمي اذهبو ، اهريسفت ةلواحمو ــة يسايسلا ــةو يفارغجلا

ةيباختن اال طامن األ يف تا االتخالفــ ريسفتل ةلواحم اهنأ ىلع تاباختن ةاال

نم يتيوصتلا كو ـــ لسلا تاريغت ليلحتو ةساردو نيعم ناكم يف ةدئاسلا

ص75). ،1988م، مرك مساج ـــر( يغتلا اذه با ــ بسأو آلخــر ناكم

الً قتسم ًايفارغج ًاعرف نوكتس تاباختن اال ةيفارغج نأ ضعبلا يريو

ذنم ةيسايسلا ايفارغجلا تاعوضوم طشنأ نم دعت ألاهن كلذو , هتاذب

ص255), ،2005م، يحليصم يحتف ) نيرشعلا نرقلا تاينيعبس فصتنم

, عوضوملا يف ةصصختم ةيلوصأ تاباتك روهظ نم كلذ يلع لدأ سيلو

, يباختن اال تيوصتلا كولسو ايفارغجلا نع 1975م ماع " ديتسوب " باتك اهنم

. تاباختن اال ةيفارغج نع 1979م ماع " نوتسنوج "و" روليت " باتكو

األمـــ ةءافك نع ـــة حضاو ةركف ــة يسايسلا ــا يفارغجلا ةسارد يطعتو

زيمي نأ نكمي ام مهأ لعلو ص3)، ،1968م، ةناقزر ميهاربإ ) اهتاذ يف ة

نوذ ـ ختي وذلاـني اهيلثمم رايتخا ةيلمعل ةيتاذلا اهترادإ وه ةمأ يأ ةءافك

ةلثمملا ـة يطارقميدلا ـح" لطصم هيلع ـق لطي ام وهو ــة. يسايسلا اهتارارق

بلاالد عيمج يفف ،(450 ص ،2001م، نورخآو يولع ىفطصم )"

ىلإ لوصولا ةيلمع يف ةوطخ لوأ ةيباختن اال ةيلمعلا نوكت ةيطارقميدلا
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لثمت تاباختن اال ةيفارغج نإف اذه ىلعو ؛ ةلودلا تانوكم دحأ يهو ةطلسلا

ــة يطارقميدلا نادلبلا يف ــة يسايسلا ايفارغجلا ةسارد يف ىلو األ ةلحرملا

ص18). ،2002م، رمع ءانث )

ـــا يفارغجلا معـــل بلص نم تاباختن ــةاال يفارغج دعت اذل

ايفارغجلا نإ ثيحو ،(RichardMuir,1981,P.203) ـــة يسايسلا

" ةلودلا " ةلقتسملا ةيسايسلا تادحولا ةساردب طقف متهت دعت مل ةيسايسلا

Johnston تايلحملا حلا ةسارد ىلإ ةرصاعملا اهتسارد يف تهجتا امنإو ،

رتيب ) تايلحملل ةيسايسلا ةيفارغجلا ب ىمسي ام (R.,1982,P.187)وأ

دق ةيسايسلا ةدحولا موهفم نأ ص129)،يأ ،2002م، تنلف نلوكو روليت

اإل تادحولا ىوتسم ىلع ةيسايسلا تارهاظلا سرديل ةلودلا زجاح ىطخت

عقي ام لك يه ةيسايسلا ةدحولا ب دوصقملا .و ةلودلل ةعباتلا ةيلخادلا ةيراد

وأ ةرمعتسم وأ ةعطاقم ناكأ ءاوس ةلودلل يسايسلا ميسقتلا ىمسم تحت

قداص تلود ) تايروطاربمإ وأ ةدحتم تاي وال وأ ةيداحتا لود وأ ةيمحم

نما لك كلذ ىلإ فاضي رصاعملا روظنملا نمو ص12). ،1982م، نورخآو

ىلإ ةفاض ،باإل ةيورقلا ةيلحملا ةدحولا و زكرملا و ةظفاحملل ةيلحملا ميلا ألق

يسايس ميسقت ملا عم اهل ماد ام ةيبزحلا تادحولا و ةيباختن اال رئاودلا

ةرهاظلا تاباختن اال دعت امك .(JohnstonR.,1982,P.187) حضاو يرادإو

، ةيروتسدلا تاحاسلا ىلإ نامأب تاعارصلا لقنت يتلا ةديحولا ةيسايسلا

نلوكو روليت رتيب ) ايرورض ارمأ تاباختن اال ةيفارغج ةسارد حبصت مث نمو

ص77). ص129 ،2002م، تنلف

2015م باونلا سلجم تاباختنا – ةساردلا عوضوم ءاج انه نمف

ايفارغجلا تاسارد يف رصاعملا هاجت اال كلذل ابكاوم – ةيلهقدلا ةظفاحمب

ةيسايسلا تارهاظلا دحأ لثمت ةيباختن اال ةيلمعلا نأ رابتعا ىلع ؛ ةيسايسلا

. ةلودلا ب
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ال يفارغجلا ليلحتلا و ثحبلا ب ةساردلا موقت فوس قبس ام ىلع ًءانبو

تاريغت نم هقبس امو . ةيلهقدلا ةظفاحمب 2015م باونلا سلجم تاباختن

تاباختن اال ءارجإ مت ىتح ةيباختن اال رئاودلا ميسقت ىلع ترثأ ةيعيرشت

2015م. ماع ةيناملر بلا

: ةساردلا ةقطنم ديدحت

لا مش عقتو ، اتلدلا وأ يرحبلا هجولا تاظفاحم ىدحا ةيلهقدلا ةظفاحم
لوط يطخ نيبو 31,2مشاال، ىلإ 30,2 ضرع يترئاد نيب لينلا اتلد قرش

هتدعاقو بونجلا يف هسأر ثلثملا ىلإ هبشأ كشال ذخأتو ،31,50 ىلإ 31,10
ةظفاحم اقرش اهرواجيو ةلزنملا ةريحبو طسوتملا رحبلا نيب لا مشلا يف

، ةيبويلقلا ةظفاحم ابونجو ، ةيبرغلا و خيشلا رفك اتظفاحم ابرغو ، ةيقرشلا
رهن قرتخي ، طسوتملا رحبلا و ةلزنملا ةريحبل ةفاضا طايمد ةظفاحم اال مشو
ريغ نيمسق ىلإ اهمسقيل لا مشلا ىلإ بونجلا نم ةيلهقدلا يضارأ لينلا

ا زكارملا ددع اذكو اناكسو ةحاسم األربك وهو قرشلا ىلإ امهدحا نيئفاكتم
امك زكارم ةعبرأ مضيل برغلا ىلإ األرخ ءزجلا عقيو ، ازكرم 13 ةيراد إل

ةرغصم ةروص دعت ةيلهقدلا ةظفاحم نإف يلا (1).بوتلا لكشلا اهحضوي
ريغ ايرادإ كشال ذختت يهف اذل ؛ ماعلا لكشلا ثيح نم ةيرصملا اتلدلل

0,33 وحن غلب يذلا لكشلا لماعم بسح جمدنم

2015م ماع ةيلهقدلا ةظفاحمل ةيراد اال ةطيرخلا (1) لكش

نم %0,3 وحن لثمت يهف 3472,7مك2، وحن ةيلهقدلا ةظفاحم ةحاسم غلبت

ةحاسملا نم 2،و٪9,8 1009450مك ةغلا بلا ةيروهمجلا ةحاسم يلا مجإ

يرحبلا هجولا تاظفاحم ةحاسم يلا مجإ نم %7,2 وحن لثمت امك . ةلوهأملا

. يطيطختلا اتلدلا ميلقإ ةحاسم نم 48282,9مك2،و٪31,6 ةغلا بلا
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وحن 1976م دادعت بسح ةيلهقدلا ناكس ددع غلب دقف ناكسلا نع امأو

يف غلب امنيب ، ةمسن 3482578 ىلإ 1986م دادعت يف داز ، ةمسن 2729696

ردقيو 2006م، دادعت يف ةمسن 4989997، ةمسن 1996م4223919 دادعت

؛ ةمسن 5659799 يلا وحب 2015م ماع تاريدقت بسح ةظفاحملا ناكس

/مك2. ةمسن 1630 ةظفاحملا ب ةماعلا ةفاثكلا غلبت كلذبو

2011م تاباختنا بقع ةيباختن اال رئاودلل يناكملا ميظنتلا ريغت واال:

: ةيرصملا ةيباختن اال تاعيرشت لا ريغت -1

يف ةيكيتامارد تاريغت ةماع رصمل ةيباختن اال رئاودلا ةطيرخ تدهش

ةيباختن اال رئاودلا ةطيرخ هب ترثأت ام وهو ،2011 ماع تاباختنا باقعا

دودحل ةيفارغجلا تاريغتلا كلت ليلحت بجوي امم ، ةيلهقدلا ةظفاحمل

اهنأ ةيدرفلا ةيباختن اال رئاودلا ئواسم مهأ نم لعلو . ةيباختن اال رئاودلا

ظافحلل كلذو رخآ ىلإ تقو نم اهدودح ميسرت ةداعإ ىلع لمعلا بلطتت

ةيلمع نأ ىلإ ةفاض ،وباإل ناكسلا ددع ثيح نم ًايبسن ةيواستم رئاود ىلع

اال رئاودلا ميسرت ةداعإ نإف ، تقولل ةكلهتسمو ةفلكم دعت ميسرتلا ةداعإ

لكشب ، نيرخ اآل باسح ىلع ام بزح حلا صم ليضفت ىلإ يدؤ دقت ةيباختن

ةيلمع تمدختسا ام اريثكو  ،(Ace,2013,p34) دصق ريغ نع وأ دمعتم

لود نم ديدع يف ةمكاحلا تاطلسلا لبق نم ةيب اختن اال رئاودلا ميسرت

يف بع تلاال قيرط نع ، ةيباختن اال ةيلمعلا جئاتن نم ريبك ءزج مسحل ملا علا

باال زوفلا يف ةمكاحلا تاطلسلا كلت صرف نم ززعي امب ، ميسرتلا ةيلمع

هللا،2005، اطع ) ةضراعملا ظوظح نم اآلرخ بناجلا ىلع للقيو ، تاباختن

اه، ديدحت ةداعإ ،وأ ةيباختن اال رئاودلا دودح ميسرت ةيلمع ص9).وعتد

ةيباختن اال دودحلا ليدعت متي مل اذإو ، يباين ماظن يأ يف ةيرورض ةيلمع

األ ةياهن يفو ، رئاود لا عيمج يف ناكسلا قحب ملظلا دادزيس ، يرود لكشب
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ةيلمعب ةيعيرشتلا ةئيهلا نيوكت ةيلمعو ، تاباختن اال جئاتن رثأتت فوس رم

.(Ace,2013,p9) ةيباختن اال رئاود لا ميسرت

ضعب ةيباختن اال رئاودلا ميسرتب موقت يتلا لودلا ةيبلغأ تعضو دقو  

حوارتي ،و ميسرتلا تا يلمع نيب لصافلا MandatoryTime يمازل اإل تقولا

ةيلمع لك نيب ام اماع 15:3 نيب هانبتت يتلا لودلا يف ينمزلا لصافلا

لودلا ثلث يف ددحم ينمز لصاف ءاشنإ متي  مل امنيب ، اهيلت يتلا و ميسرت

عابت با طبتري هتمرب ،واألرم ًابيرقت ةيباختن اال اهرئاود ميسرتب موقت يتلا

،و ةقطنم لكل ةصصخملا دعاقملا ددع يف رييغتلا ،و ناكسلل ينطولا دادعتلا

نماالتخالف نيعم ىوتسم ىلإ لوصولا ،و ةيراد اإل دودحلا يف تارييغتلا

.2013,p34)(Ace, ةيباختن اال رئاودلا ماجحأ يف

ةصاخلا ريياعملا وأ ةيمسرلا دعاوقلا نم ةعومجم ةداع لودلا سسؤت

دودح ميسرت ةيلمع يف رظنلا فدهب ، ةيباختن اال رئاودلا ميسرت تاطلسب

يف صاخ لكشبو األرم، اذه ةحص نم مغرلا ىلعو . ةيباختن اال رئاودلا

نإف ، ةيباختن اال رئاودلا ميسرت لجأ نم ةيباختنا ناجل دمتعت يتلا لودلا

ت ةداعإب ةيموكح ةلا كول وأ يعيرشتلا سلجملل حمست يتلا لودلا نم ريثكلا

يف ةداع دعاوقلا هذه جردتو ، كلذب ةصاخ ريياعم تنس ،دق اهرئاود ميسر

روتسد يف نايح األ ضعب يف اهدجت دق نكلو ، تاباختن اال نوناق

 .(Ace,2013,P31). ةلودلا

سيلو لكك يباختن اال ماظنلل جاتن وه ةيباختن اال رئاودلا ميسرت نإ

ةدا رإ ةمجرت وه هسفن ماعلا فدهلا لظي ام امئادو ، هتاذب ال قتسم اعوضوم

نم اءدب - ةيرصملا تاعيرشتلا تنمضت دقو . ةلعاف ةيباين ةطلس ىلإ بعشلا

يتلا طباوضلا نم ةعومجم - تاباختن باال ةقلعتملا نيناوقلا ب ارورم روتسدلا
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بقع يباختن اال ماظنلا ريغت ثيح ، ةيباختن اال رئاودلا ةطيرخ ىلع تسكعنا

ماظنب باونلا يثلث بختني 2011،و2013 ماع طلتخم ماظن ىلا رياني ةروث

420 حبصأ 2014 ماع يفو ، قلطملا يدرفلا ماظنلا ب ثلثلا ،و ةيبسنلا مئاوقلا

، ةقلطملا مئاوقلا ماظنب ابئان ،و120 قلطملا يدرفلا ماظنلا ب نوبختنيس ابئان

،2013 ماع ابئان 2011،و546 ماع ابئان 498 نم نيبختنملا باونلا ددع ريغتو

دعاقملل يفارغجلا صيصختلا ةداعا بلطت امم ،2014 ماع ابئان و540

ةيعيرشتلا ريياعملا عم قفاوتتل ةيباختن اال رئاودلا ميسرت ةداعاو

ا ةيباختن اال رئاودلا ميسرت ةيلمعب نيمئاقلا ىلع امازل ناك دقف . ةثدحتسملا

ةيباختن اال رئاودلا ميسرت ليبق ا هرارقا مت يتلا ةيعيرشتلا طباوضلا ب مازتل ال

اال رئاودلل ميسرت ةيلمع لكل ةيعيرشتلا طباوضلا حضوي (1) لودجلا ،و

.2015 ىتح نم2011 ةيباختن
:2011 ماع نم رصمل ةيباختن اال رئاودلا ميسرتل ةمكاحلا ةيعيرشتلا طباوضلا (1) لودج

2015م

يعيرشتلا 2011201320142015طباضلا

يباختن اال طلتخمطلتخمطلتخمطلتخمماظنلا

يدرفلا دعاقم 166182420448ددع

مئاوقلا دعاقم 332364120120ددع

يدرفلا دعاقم 78،9%3/13/177.8ةبسن

مئاوقلا دعاقم 21،1%3/23/222.3ةبسن

يدرفلا رئاود 8391237205ددع

مئاوقلا رئاود 464844ددع

ةرئاد دعاقم ددع

يدرفلا

ريغتمريغتم22

ةرئاد دعاقم ريغتمريغتمريغتمريغتمددع
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مئاوقلا

يدرفلا يف زوفلا ةقلطملاطرش ةيبلغ ةقلطملااأل ةيبلغ األ
ةيبلغ األ

ةقلطملا
ةقلطملا ةيبلغ األ

مئاوقلا يف زوفلا يبسنطرش يبسنليثمت ليثمت
ةيبلغ األ

ةقلطملا
ةقلطملا ةيبلغ األ

نينيعملا ءاضع األ 100ددع
نماأل 5%

ءاضع
ءاضع نماأل 5%

اتوكلا

فوال لا %50مع

األلق ىلع نيح

فوال لا %50مع

األلق ىلع نيح

يف صصح

مئاوقلا

و نييحيسملل

يوذو بابشلا

و ةقاع اإل

ب نيميقملا

و جراخلا

و ةأرملا

ال وفلا لا معلا

نيح

مئاوقلا يف صصح

و نييحيسملل

اإل يوذو بابشلا

ب نيميقملا و ةقاع

و ةأرملا و جراخلا

نيح ال وفلا لا معلا

يأ ليثمت طرش

( مسحلا ةبسن ) ةمئاق

لوصح طرشب

0.5% ىلع ةمئاقلا

تاوص نماأل

ب ةحيحصلا

ةيروهمجلا

ةصح ثلث

نماأل دعقملا

تاوص

ب ةحيحصلا

وأ ةرئادلا

يبسنلا ليثمتلا

ىلع اهلوصح

ةيبلغ األ

ةقلطملا

األ ىلع اهلوصح

ةقلطملا ةيبلغ

ةمئاق يأ نوكت ةيبزحطرش مئاوق

بزح يحشرم )

)وال رثكأ وأ دحاو

اهب حشرتي

نولقتسملا

نا زوجي

يحشرم نمضتت

بزح نم رثكأ

نيحشرم وأ

،وأ نيلقتسم

امهنيب عمجت

لأل قحي

و بازح

نيلقتسملا

يف حشرتلا

امهنم لك

و بازح لأل قحي

حشرتلا نيلقتسملا

امهنم لك يف

تاوص األ ددع فصن ىلع ةمئاقلا وأ يدرفلا يف حشرملا لوصح ينعت ةقلطملا ةيبلغ األ
ىلع األ ةداع اإل ةلوج يفو . ىلو األ ةلوجلا يف األلق ىلع دحاو توص + ةرئادلا ب ةحيحصلا

. اتاوصأ
األ نم اهتصحو بسانتي دعاقملا نم ددع ةمئاق لك ءاطعإ ينعي مئاوقلا يف يبسنلا ليثمتلا

. ةمئاقلا ب دراولا بيترتلا مازتلا عم ةرئادلا ب ةحيحصلا تاوص
2011و2013و2015،2014. ماعل ةيباختن اال رئاودلا ميسقتب ةصاخلا نيناوقلا : ردصملا

2013 لماع ةيباختن اال رئاودلا ةطيرخ -2
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هلح مت دق 2011 ماع رخاوأ يف هباختنا مت يذلا بعشلا سلجم ناك

اال نوناق يف يروتسد راوعل 2011 ماع يف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مكحب

نود بازح األ ىلع مئاوقلا يف حشرتلا رصقب قلعتي اميف تاباختن

ماع رياربف 21 ،ويف هتجلا عم 2013 ماع روتسد لواح ام وهو ، نيلقتسملا

ضعب ليدعتب ،2013 ةنسل 2 مقر نوناقلا ةيروهمجلا سيئر ردصا 2013

73 مقر نوناقلا ،و بعشلا سلجم نأش يف 1972 ةنسل 38 مقر نوناقلا ماكحأ

8 ددعلا ، ةيمسرلا ةديرجلا ) ةيسايسلا قوقحلا ةرشابم ميظنتب 1956 ةنسل

يثلث عقاوب بعشلا سلجم باختنا نمضت ثيح ،(2013 رياربف أ،21 عبات

بازح لأل قحيو يدرفلا ماظنلا اآلرخب ثلثلا ،و ةقلغملا مئاوقلا ماظنب دعاقملا

ءاضع األ ددع نوكي نأ بوجو نمضت .امك امهنم لك يف حشرتلا نيلقتسم ولل

دعاقملا ددع يثلثل ايواسم ةقلغملا مئاوقلا قيرط نع ةظفاحم لكل نيلثمملا

باختن اال قيرط نع اهل نيلثمملا ءاضع األ ددعو ، ةظفاحملل ةصصخملا

اهل. ةصصخملا دعاقملا ددع ثلثل ايواسم يدرفلا
ةيبسنلا مئاوقلا رئاود ةطيرخ أ-

نيب اميف ةاواسملا ىلع ظفاحت ةقيرطب ةيباختن اال رئاودلا ميسرت يغبني

،و ةيطارقميدلا تاباختن اال يف ةيواز لا رجح لثمي يذلا ،األرم نيبخانلا

ةوق يواست ةرثؤم تاوصأ ةوق ةزايحب نيبخانلل ةقيرطلا هذه حمست

ىرخ األ رئاودلا يف نيبخانلا نم EquallyWeightedVote مهريغ تاوصأ

اال رئاودلا دوجو ضراع تيو .(Handley,2007,p59) مهيلثمم باختنا دنع

وهو - نيبخانلا ددع ةيحان نم اهنيب اميف ًاريبك الًاف تخا فلتخت يتلا ةيباختن

وأ صيصختلا يف Malapportionment بسان تلا ءوس عاونأ نم عون

نم هنأ لوقي يذلا ةيطارقميدلل ةيساس األ ئدابملا دحأ عم - عيزوتلا

ئفاكتم نزو تاذ تاوصأب اإلدالء نم نيبخانلا عيمج نيكمت يرورضلا

.(Ace,2013,p12) 
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تاظفاحمب نيلجسملا نيبخانلل يفارغجلا عيزوتلا (2) لودجلا حضوي

ثال ىلا تمسق دق ةيلهقدلا ةظفاحم نأ حضتي هنمو ،2013 ماع ةيروهمجلا

24 اهصخي ، يموقلا ىوتسملا ىلع ةرئاد 48 لصأ نم ، ةمئاقلا ب رئاود ث

يموقلا ىوتسملا ىلع ادعقم 364 لصأ ،نم ةرئاد لكل دعاقم 8 عقاوب ادعقم

اهب ةمئاقلا دعقم نزو غلب ثيح ضفخنملا ليثمتلا نم ةظفاحملا تناعو ،

ام ،وأ يموقلا ىوتسملا ىلع بخان فلأ 141 لباقم دعقم / بخان فلأ 155 وحن

. يموقلا ىوتسملا ىلع دعقملا نزو نم %110 لداعي
2013 ماع رصم يف مئاوقلا رئاودل يناكملا ميظنتلا (2) لودج

نيبخانلاةظفاحملا ددع
نيلجسملا

ددع
رئاود
ةمئاقلا

ددع
دعاقم
مئاوقلا

دعقم / بخان
مئاوق

نم %
سوتملا

ط
يموقلا

ئفاكملا
تيوصتلا

ي

ءانيس 654071416351,7511,6100بونج
ديدجلا 143584143589625,4219,5يداولا

2124951453123,7537,6324,8حورطم
ءانيس لا 2156181453904,538,2329,6مش

رمح األ 232388145809741,1355,3رحبلا

387522سيوسلا
1

496880,568,6592,5

868773طايمد
1

8108596,677,0664,1

872740ناوسأ
1

8109092,577,3667,1

445322ديعسروب
1

4111330,578,9680,8
2393672220119683,684,8731,9جاهوس

فيوس 1454278212121189,885,9741,1ىنب
1579694212131641,293,3805,0مويفلا
2127688216132980,594,2813,2طويسأ
1629713212135809,496,3830,5انق
2236898216139806,199,1855,0ةيفونملا
2948656320147432,8104,5901,6ةيبرغلا
3565351224148556,3105,3908,5ةيقرشلا
6580478444149556,3106,0914,6ةرهاقلا
3719758324154989,9109,9947,8ةيلهقدلا
4383701328156560,8111,0957,4ةزيجلا

خيشلا 1886212212157184,3111,4961,3رفك
3276930220163846,5116,11002,0ةريحبلا
2639808216164988116,91009,0ةيبويلقلا

ةيردنكس 3347770220167388,5118,61023,7اإل



X

2718947216169934,2120,51039,2اينملا
رصق 68500914171252,3121,41047,3األ
ةيليعامس 71396314178490,8126,51091,6اإل

يلا ـــ5133237548364141023100اإلمج
ا باسح نم بسنلا ص21،20.و ص ،2013 رياربف أ،21 عبات 8 ددعلا ، ةيمسرلا ةديرجلا .و تاباختن لال ايلعلا ةنجللا : ردصملا

بلا طل

مئاوقلا رئاود ةطيرخب 2013 ماعل ةيبسنلا مئاوقلا رئاود ةطيرخ ةنراقمبو
ةيلهقدلا ةظفاحم يف رئاودلا ةطيرخ نأ حضتي 2011 ماعل ةيبزحلا ةيبسنلا

دودح يف ركذي رييغت يأ وأ يفارغجلا اهدادتما يف تاريغت ةيأ دهشت مل
.(2011 ةنسل 121 نوناقلا 2013،و ةنسل 2 مقر نوناقلا ) ةيباختن اال رئاودلا

اهماجحأ يف نيابت كلا نه ناك ةظفاحملا ب ةمئاق لا رئاود ىوتسم ىلعو
ينعي امم ، ةيناثلا مث ةثلا ثلا ةرئادلا اهتل ،تو اهربكأ يه ىلو األ ةرئادلا تناكف

ــل يثمت تاذ ــر ئاود نيب ىلحملا ىوتسملا ىلع يتيوصتلا نزاوتلا الل تخا
(3)و لودجلا نم ــح ضتي امك ــع. فترم ليثمت تاذ ىر خأوــ يندتم

.(3)،(2) لك ــ شلا
.2013 ماع ةيلهقدلا ةظفاحمب مئاوقلا رئاود (3) لودج

دعاقملاتانوكملاةرئادلا
ددع

نيبخانلا
/قم بخان

%دع

1

زكرم - ةروصنملا يناث - لوأ
– اخلط – ساقلب – ةروصنملا

ةصمج – هوربن
81384171173021,4113,2

2

نيبرش – ةنمد ةلحم – سنركد
ةيلا مجلا – ةيرطملا – ةلزنملا –

– رصنلا ةينم – ليسلس تيم –
يدركلا

8104617613077285,5

3
– نيو ال بنسلا – اجا – رمغ تيم

ديبع ينب – ديدم اال يمت
81236207154525,9101,1

اال
يلا 243666554152773,1100,0مج

بلا طلا باسح نم بسنلا و تاباختن لال ايلعلا ةنجللا : ردصملا

يدرفلا رئاود ةطيرخ ب-
2011 ماع ةرئاد 83 نم يموقلا ىوتسملا ىلع ة يدرفلا رئاود لا ددع ديز

لكل ةرئاد 11:1 نيب يدرفلا رئاود ددع حوارتو ،2013 ماع ةرئاد 91 ىلإ
نم 2013دبال ماع يف ادعقم 182 ىلإ يدرفلا دعاقم ددع ديزو ، ةظفاحم
ةبسن قيقحتل نادعقم ةيدرف ةرئاد لكل صصخو .2011 ماع يف ادعقم 166

يلع يدرفلا دعقملا نزو طسوتم غلبو ، نيح فوال لا مع ةئاملا ب نيسمخلا
بخان فلأ 21.5 وحن ضافخناب ، بخان فلأ 282 وحن يموقلا ىوتسملا

امك 2013و ماع يف دعاقملا ددع ةدايز ءارج نم كلذو ،2011 ماعب ةنراقم
%110 ةيلهقدلا ةظفاحمب يدرفلا دعقم نزو غلب دقف (4) لودجلا نم حضتي
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ليثمتلا نم تناع ةظفاحملا نأ يأ ، يموقلا ىوتسملا ىلع هنزو نم
ةظفاحملا ب يدرفلا دعقملا نزو غلبو ، مئاوقلا يف امك يدرفلا يف ضفخنملا
تصتخاو ،، يموقلا ىوتسملا ىلع بخان فلأ 282 لباقم ابيرقت بخان فلأ 313

بختني ، يموقلا ىوتسملا ىلع 91 لصأ نم ةيباختنا رئاود تسب ةيلهقدلا
. يموقلا ىوتسملا ىلع 182 لصأ نم ابئان 12 اهنم

2013م ماع ةيلهقدلا ةظفاحمب ( مئاوق ) ةيباختن اال رئاودلا (2) لكش

ماع ةيلهقدلا ةظفاحمب نيبخانلا نم دعقملا بيصنو ( مئاوق ) نيبخانلا ددع (3) لكش
2013م

2013 ماع رصم يف يدرفلا رئاودل يناكملا ميظنتلا (4) لودج

نيبخانلاةظفاحملا ددع
ددع
رئاود
يدرفلا

ددع
دعاقم
يدرفلا

دعقم / بخان
يدرف

نم
طسوتملا

% يموقلا

ئفاكملا
يتيوصتلا

بونج
654071232703,511,6100ءانيس

يداولا
143584127179225,5219,5ديدجلا

21249512106247,537,7324,9حورطم

ءانيس لا 2156181210780938,2329,7مش

رمح اال 2323881211619441,2355,3رحبلا

3875221219376168,7592,5سيوسلا

86877324217193,377,0664,1طايمد

8727402421818577,4667,2ناوسا

4453221222266178,9680,8ديعسروب
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2393672510239367,284,9731,9جاهوس

فيوس 145427836242379,785,9741,1ىنب

157969436263282,393,3805,1مويفلا

21276884826596194,3813,2طويسا

162971336271618,896,3830,5انق

223689848279612,399,1854,9ةيفونملا

2948656510294865,6104,5901,6ةيبرغلا

3565351612297112,6105,3908,5ةيقرشلا

65804781122299112,6106,1914,6ةرهاقلا

3719758612309979,8109,9947,8ةيلهقدلا

4383701714313121,5111,0957,5ةزيجلا

خيشلا 188621236314368,7111,5961,3رفك

3276930510327693116,21002,0ةريحبلا

263980848329976116,91008,9ةيبويلقلا

ةيردنكس 3347770510334777118,71023,7اال

271894748339868,4120,51039,2اينملا

رصق 68500912342504,5121,41047,3اال

ةيليعامس 71396312356981,5126,61091,6اال

يلا -5133237591182282046,1100االمج

ص52،51 ص ،2013 رياربف أ،21 عبات 8 ددعلا ، ةيمسرلا ةديرجلا .و تاباختن لال ايلعلا ةنجللا : ردصملا
بلا اطل باسح نم بسنلا ،و

2013 ماع يف ةيلهقدلا ةظفاحمل ةيدرفلا رئاودلا ةطيرخ ةنراقمبو

يأ امنود 2013 ماع حاهلا ىلع ةتباث تلظ اهنأ دجن 2011 ماع يف اهتريظنب

(5) لودجلا نم حضتي امك رئاودلا كلت دادتماو دودح يف ركذي رييغت

.(4) لكشو

2013 ماع ةيلهقدلا ةظفاحمب يدرفلا رئاود (5) لودج

رئادلا
تانوكملاة

ددع
عاقملا

د

ددع
دعقمنيبخانلا / بخان

نم %
سوتملا

ط

1
- ةروصنملا يناث - لوأ

ةروصنملا زكرم
2689862344931112,89

2
- اخلط - ساقلب ) زكارم

( ةصمج ه- وربن
2694309347154,5113,6

3
ةلحم - سنركد ) زكارم

( نيبرش - ةنمد
2492773246386,580,6
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4

ةيرطملا - ةلزنملا ) زكارم
تيم - ةيلا مجلا -

-( رصنلا ةينم - ليسلس
يدركلا مسق

2553403276701,590,5

5
رمغ- تيم ) زكارم
رمغ تيم مسق ( اجأ

2735966367983120,4

6

- نيو ال بنسلا ) زكارم
ينب - ديدم األ ىمت

( ديبع

2500241250120,581,8

،2013 رياربف أ،21 عبات 8 ددعلا ، ةيمسرلا ةديرجلا .و تاباختن لال ايلعلا ةنجللا : ردصملا
بلا طلا باسح نم بسنلا و

2013م ماع ةيلهقدلا ةظفاحمب ( يدرف ) ةيباختن اال رئاودلا (4) لكش
2014 لماع ةيباختن اال رئاودلا ةطيرخ -3

2011 يماع يتطيرخب ةنراقم 2014 ماعل ةيباختن اال رئاودلا ةطيرخ دعت

ىلإ يباختن اال ماظنلا ريغت ببسب ، هاجت اال يف يرذج ريغت ةباثمب و2013
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ةيدرفلا دعاقملل ةيقبتملا ةبسنلا امنيب ، طقف %22,3 هيف مئاوقلا لكشت ماظن

نم 102 ةداملا تنمضت دقف ، ةقلطم ىلإ ةيبسن نم مئاوقلا تريغت امك ،

450 نع لقي ال ددع نم باونلا سلجم لكشي 2014نأ ماعل لدعملا روتسدلا

امب ةيباختن اال رئاودلا ميسقتو ، باختن اال ماظن نوناقلا نيبي نأ ىلع اوضع

، نيبخانلل ئفاكتملا ليثمتلا ،و تاظفاحملا و ناكسلل لداعلا ليثمتلا يعاري

ةبسن يأب عمجلا ،وأ ةمئاقلا وأ يدرفلا يباختن اال ماظنلا األذخب زوجيو

.(2014 رياني أ،18 رركم 3 ددعلا ، ةيمسرلا ةديرجلا ). امهنيب

سلجم نوناق ةيروهمجلا سيئر ردص 2014أ وينوي نم سماخلا ويف

2014 روتسدب لمعلا دعب باون سلجم لوأ نوكتي نأ نمضت يذلا باونلا

مهباختنا نوكي ،و رشابملا يرسلا ماعلا عارتق باال نوبختني اوضع 540 نم

ةقلغملا مئاوقلا ماظنب ادعقم ،و120 يدرفلا ماظنلا ب ادعقم 420 عقاوب

مسقت نأو . امهنم لك يف حشرتلا نيلقتسملا و بازح لأل قحيو ، ةقلطملا

عبرأ ددعو . يدرفلا ماظنلا ب باختن لال صصخت رئاودلا نم ددع ىلإ رصم

15 اهنم نيترئادل صصخي ،و ةقلطملا مئاوقلا ماظنب باختن لال صصخت رئاود

.و امهنم لكل ادعقم 45 نيترخ اآل نيترئادلل صصخيو ، امهنم لكل ادعقم

ةرئاد لك نع بختني .و اهنم لك تانوكمو قاطنو ددع صاخ نوناق ددحي

يعاري امب اهب نيبخانلا و ناكسلا ددع و بسانتي يذلا ءاضع األ ددع اهنم

، ةيمسرلا ةديرجلا ) نيبخانلل ئفاكتملا و تاظفاحملا و ناكسلل لداعلا ليثمتلا

.(2014 هينوي 5، عبات 23 ددعلا

ةنجل ليكشتب 2014 هنسل 1833 مقر هرارق ءارزولا سلجم سيئر ردصأ

ةمهم يلوتل - ءاربخلا نم ةعومجمو ةيلا ةلااالقتن دعلا ريزو ةسائرب - ةيموق

ةنجللا تلوت دقو ، ةيباختن اال رئاودلا ميسقتل نوناقب رارق عورشم دادعإ

نايبلا ىلع ميسقتلا اذه دادعإ يف دامتع اال متو ، نوناقلا عورشم دادعإ

ـ نايب ـةد عاقب نيلجسملا نيبخانلا دادعأ نايبو ، ةلودلا ب ناكسلا ددعل يمسرلا
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ا رئاودلا ميسقت نوناق عورشم ، ةيلا ةلااالقتن دعلا ريزو ةركذم ) نيبخانلا تا

.( قورشلا ةباوب ، ةيباختن ال

رئاود ميسقت نأش يف 2014 ةنسل 202 نوناقلا بجومب رصم تمسق

، يدرفلا ماظنلا ب باختن لال صصخت ةيباختنا ةرئاد 237 ىلإ باونلا سلجم

، ةمئاقلا ماظنب باختن لال صصخت ةيباختنا رئاود عبرأ ىلإ تمسق امك

لداعلا ليثمتلا : يهو ميسقتلا اهانبت يتلا ريياعملا روكذملا نوناقلا نمضتو

،2014 ةنسل 202 نوناقلا ) نيبخانلل ئفاكتملا ليثمتلا و تاظفاحملا و ناكسلل

ص2).

ةقلطملا مئاوقلا رئاود ةطيرخ أ-

1987 ماع تاباختناو 1984 ماع تاباختنا يف مئاوقلا رئاود رصم تفرع

ةهباشم ةطيرخ دهشت مل اهنأ ريغ ،2013 ماع ميسرتو 2011 ماع تاباختناو

رئاود عبرأ ىلإ رصم تمسق دقف ،2014 ماع ميسرت نع تجتن يتلا كلتل

مظعم يف براقتم ددعو 2013 ماع يف رصم اهتفرع ةرئاد 48 نم دبال طقف

ا رئاودلا ةحاسم تمستا يلا ،بوتلا ابيرقت مئاوقلا رئاودل ةقباسلا تاميسقتلا

120 مئاوقلا رئاودل ةصصخملا دعاقملا ددع غلبو ، ريبكلا عاست باال ةيباختن ال

ةظفاحم لك بيصن حوارتو ، قباسلا ميسقتلا يف ادعقم 364 نم دبال ادعقم

، ىصق األ هدح يف ادعقم ،و14 ىند األ هدح يف دحاو دعقم نيب دعاقملا نم

.(6) لودجلا نم حضتي امك

ادعقم 45 اهنم نيترئادل صصخ ثيح ، مئاوقلا رئاود مجح نيابت

صصخو ، ديعصلا ةرئادو ، اتلدلا طسوو بونجو ةرهاقلا ةرئاد : امهو ،

، اتلدلا قرش ةرئاد امهو ، امهنم ةدحاو لكل ادعقم 15 نييرخ األ نيترئادلل

تس اتلدلا طسوو بونجو ةرهاقلا ةرئاد تمضو ، اتلدلا برغ ةرئادو

رفكو ةيبرغلا و ةيفونملا و ةيلهقدلا و ةيبويلقلا و ةرهاقلا : يه تاظفاحم

ىنبو مويفلا و ةزيجلا : يه ةظفاحم 11 ديعصلا ةرئاد تمضو ، خيشلا

و ناوسأو رصق واأل انقو جاهوسو ديدجلا يداولا و طويسأو اينملا و فيوس

ةيقرشلا : يه تاظفاحم عبس اتلدلا قرش ةرئاد تمضو ، رمح األ رحبلا
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. ءانيس بونجو لا مش يتظفاحمو ثلاالث ةانقلا تاظفاحمو طايمدو

ةريحبلا و ةيردنكس يه:اإل تاظفاحم ثالث اتلدلا برغ ةرئاد تمض اريخأو

. حورطمو

وحن اتلدلا طسوو بونجو ةرهاقلا ةرئادب نيلجسملا نيبخانلا ددع غلب

، بخان فلأ 461 وحن ةرئادلا كلتب دعقملا نزو غلبو ، بخان نويلم 20.7

ققحي لكشب تاظفاحملا نم ةرئادلا كلت تانوكمل دعاقملا تصصخ دقو

ةرئادب نيبخانلا ددع غلب امنيب . ةظوحلم ةروصب اهنيب ةيتيوصتلا ةلا دعلا

فلأ 426 وحن ةرئادلا كلتب دعقملا نزو غلبو ، بخان نويلم 19.2 وحن ديعصلا

ةلوقعم ةيبسن ةلا دعب ةرئادلا كلت تاظفاحمل دعاقملا تصصخ دقو ، بخان

تاظفاحم دعت يتلا رصق واأل رمح األ رحبلا و ديدجلا يداولا تاظفاحم ادع

نويلم 6.6 وحن اتلدلا قرش ةرئادب نيبخانلا ددع غلبو ، عفترم ليثمت تاذ

نيب دعاقملا تصصخو ، بخان فلأ 438 وحن اهب دعقملا نزو غلبو ، بخان

بونجو ءانيس لا مش يتظفاحم ادع ةلوقعم ةيبسن ةلا دعب ةرئادلا تاظفاحم

نيلجسملا نيبخانلا ددع غلبو ، عفترم ليثمت تاذ تاظفاحم دعت يتلا ءانيس

ىوتسم ىلع دعقملا نزو غلبو ، بخان نويلم 7.1 وحن اتلدلا برغ ةرئادب

ةلا دعب ةرئادلا تاظفاحمل دعاقملا تصصخو بخان فلأ 474 وحن ةرئادلا

ليثمت ىلع حورطم تزاحو ، ةريحبلا و ةيردنكس اإل يتظفاحم يف ةيبسن

. عفترم
2014 ماع مئاوقلا دعاقم عيزوتل يناكملا ميظنتلا (6) لودج

ةظفاحملا
ددع

نيبخانلا
نيلجسملا

ددع
دعاقم
مئاوقلا

لجسم بخان
دعقم /

نم %
طسوتملا

يموقلا

ئفاكملا
يتيوصتلا

بونج
8533518533519,1100ءانيس

يداولا
149843114984333,5175,6ديدجلا

ءانيس لا 226355122635550,6265,3مش
230349123034951,5269,93حورطم

رمح األ 264930126493059,3310,5رحبلا
رصق 710372235518679,5416,2األ
ةيليعامس 747070237353583,6437,7اإل

27552927393613,188,1461,3ةيبويلقلا
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401870140187089,9470,9سيوسلا
16560664414016,592,7485,2مويفلا
460644114418767,493,7490,7ةزيجلا
25349126422485,394,6495,1جاهوس
17006864425171,595,2498,2انق
30631297437589,997,9512,8ةيبرغلا
8993582449679100,6526,9ناوسأ
22563045451260,8101,0528,8طويسأ
9055982452799101,3530,6طايمد
4584811458481102,6537,3ديعسروب
23295425465908,4104,3545,9ةيفونملا
28508576475142,8106,3556,8اينملا
38608858482610,6108,1565,5ةيلهقدلا
677143714483674,1108,3566,8ةرهاقلا
34181177488302,4109,3572,2ةريحبلا

خيشلا 19667344491683,5110,1576,2رفك
ةيردنكس 34671397495305,6110,9580,4اإل

فيوس 15314733510491114,3598,2ينب
37426987534671,1119,7626,6ةيقرشلا

يلا -53591273120446594100اإلمج
نأش يف 2014 ةنسل 202 مقر نوناقلا ب ةيروهمجلا سيئر رارقو ، ةيناملر بلا تاباختن لال ايلعلا ةنجللا : ردصملا

ص31،32.و ص ،2014 ربمسيد 21، رركم 51 ددعلا ، ةيمسرلا ةديرجلا ، باونلا سلجم تاباختنا رئاود ميسقت
. بلا طلا باسح نم بسنلا

( اتوكلا ) ةصصاحملا ب-
اتوكلا وأ ةصصاحملا نم نيعون ايخيرات رصم يف ةيباختن اال مظنلا تفرع

روذج دوعتو ، ةأرملا اتوك يه ةيناثلا ،و نيح ال وفلا لا معلا اتوك يه ىلو ،األ

هعبتتسا ،امو ةيكارتش اال هتاهجوتب 1964 روتسدل نيح ال وفلا لا معلا ةصح

دبال ةرئاد لك نع نيوضع باختنا متي ثيحب ، يباختن اال ماظنلا ليدعت نم

نم األلق ىلع ةرئادلا ءاضعأ ددع فصن نوكي نأ ىلع ، دحاو وضع نم

عم اهضقانتل اتوكلا كلتل ةديازتم تاداقتنا كانه تناكو ، نيح ال وفلا لا معلا

ضعبل نبغ اهيلع بترتي دق هنأو ، ةيحان نم نينطاوملا نيب ةاواسملا أدبم

ىلع تائف احشرم قوفت ام اذإ ةيباختن اال رئاودلا يف تائفلا يحشرم

يتمهم ضيوقت يف اهرثأ نع ال ضف ، ةيئانث ةيباختنا ةرئاد يف مهيسفانم

(هةلا نيح ال وفلا لا معلا نم هئاضعأ ةيبلا غ ناملر ب يف ةباقرلا و عيرشتلا

تاريغتلا عم يشامتت اتوكلا كلت دعت ملو ص78)، ، نورخآو ىفطصم

يف تيغلأ ىتح ، رصم اهتدهش يتلا ةيعامتج واال ةيداصتق واال ةيسايسلا

.2014 ماعل باونلا سلجم نوناقو 2014 روتسد
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ةصصاحملا نم ديدج طمن روهظ 2014 ماعل باونلا سلجم نوناق نمضتو
ب نيميقملا نييرصملا و نيح ال وفلا لا معلا و بابشلا و نييحيسملا حلا صل

تاباختنا لوأ يف هنأ ةسماخلا هتدام تددح ثيح ، ةقاع اإل ىوذو جراخلا
ةمئاق لك نمضتت نأ نيعتي نوناقلا اذهب لمعلا دعب ىرجت باونلا سلجمل

:ثالةث األلق ىلع اآلةيت تافصلا و دادع األ ادعقم 15 ددع اهل صصخم
،(1) نيح ال وفلا لا معلا نم نينثا نيحشرمو ، نييحيسملا نم نيحشرم
(3) ةقاع اإل ىوذ صاخش نماأل حشرمو ،(2) بابشلا نم نينثا نيحشرمو

نيب نم نوكي نأو ،(4) جراخلا يف نيميقملا نييرصملا نم حشرمو
األلق. ىلع ءاسن عبس مهريغ نم وأ تافصلا هذه باحصأ

تافصلا و دادع األ ادعقم 45 اهل صصخم ةمئاق لك نمضتت نأ نيعتيو

امكو ص40،39). ص ،2014 ةنسل 46 نوناقلا ثالةث( يف ةبورضم ةقباسلا

مئاوقلا رئاود يف ادعقم 24 نييحيسملل صصخ دقف (7) لودجلا نم حضتي

16 نيح ال وفلا لا معلل صصخو ، يلا االمج اهددع نم %20 لداعي ام لكشت ،

جراخلا ب نييرصملل صصخو ، بابشلل اهلثم صصخو %13,3 لثمت ادعقم

االلق ىلع تاونس رشع ةدمل يسيئرلا هقزر ردصمو ديحولا هلمع ةعارزلا نوكت نم الح: -فلا
1

زواجتت اال طرشبو ، فيرلا يف اميقم نوكيو ، باونلا سلجم ةيوضعل هحشرت ىلع ةقباس
46 نوناقلا ) ةندفأ ةرشع نم رثكأ اراجيا وأ اكلم رصقلا الهد وأو هجوزو وه ةيعارزلا هتزايح

ص39،38). 2014 ةنسل
ةباقن ىلا امضنم نوكي ،وال يوديلا هلمع ببسب هلخد ىلع ةيسيئر ةفصب دمتعي نم : لماعلا

ال ماع هتايح أدب نم كلذكو ، ايلعلا الت هؤملا ةلمح نم وأ يراجتلا لجسلا يف اديقم ،وأ ةينهم
ةباقن يف اديقم نوكي النا ماع صخشلا رابتع ال بجي نيتلا حلا يفو علا، لهؤم ىلع لصحو

ص39،38). 2014 ةنسل 46 نوناقلا ) ةيلا مع
وثلاال ةسماخلا غلبي ملو ، حشرتلا باب حتف موي يف ةيد يمال ةنس 25 هنس تغلب نم : باشلا -

2

ص38 2014 ةنسل 46 نوناقلا ) هتيوضع ةدم طولا نسلا اذه زواجت ناو ، هتاذ خيراتلا يف نيث
.(39،

و ةيندملا هقوقح ةرشابمب مايقلا نم هعنمت ال ةقاعا نم يناعي نم : ةقاع وذاال نطاوملا -
3

ةنجللا اهعضت يتلا طباوضلا و طورشلا وقف ردصي يبط ريرقت هددحي ام وحن ىلع ةيسايسلا
ةنسل 46 نوناقلا ) ةقاع اال يوذ صاخش لأل يموقلا سلجملا ىأر ذخأ دعب ، تاباختن لال ايلعلا

ص39،38). 2014
نأب ، ةمئاد ةفصب رصم جراخ ةيداعلا هتماقا لعج نم : جراخلا يف ميقملا يرصملا -4

رشع نع لقت ال ةدم جراخلا ب ،وأأماق ةيبنجا ةلود يف ةمئادلا ةماق باإل نذا ىلع لصح
اذه قيبطت –يف جراخلا ب اميقم ربتعي ،وال حشرتلا باب حتف خيرات ىلع ةقباس تاونس

ص39،38). 2014 ةنسل 46 نوناقلا ) جراخلا يف بدتنملا وا راعملا وا سرادلا - نوناقلا
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. مهلثم ةقاع اإل ىوذل صصخو دعاقم ةينامث
.2014 ماع ميسقت يف مئاوقلا دعاقم عيزوت يف ةصصاحملا (7) لودج

ةئفلا
بونجو ةرهاقلا ةرئاد
اتلدلا طسوو

( دعاقملا ددع )

قرش ةرئاد
اتلدلا

ددع )
( دعاقملا

برغ ةرئاد
اتلدلا

ددع )
( دعاقملا

ديعصلا ةرئاد
ددع )

( دعاقملا

ددع يلا مجإ
دعاقملا
رئاودب
مئاوقلا

933924نويحيسم
نوح فوال لا 622616مع

622616بابش
جراخلا ب 31138نويرصم

ةقاع اإل 31138ووذ
تائفلا يلا مجإ

27992772ةزيمملا

18661848عونتم
21772156ةأرملا

دعاقم يلا مجإ
45151545120ةرئادلا

.2014 ةنسل 202 نوناقلا : ردصملا

ثدحتسا امدنع 1979 ماعل بعشلا سلجمب ءاسنلا ليثمت ةأشن دوعتو

اوضع نوث ثال هردق ىندأ دحب ءاسنلا ليثمت ةدعاق نيحلا كلذ يف عرشملا

اال رئاودلا ميسقت نوناق صن ثيح ،(1979 ةنسل 22 نوناقلا ) ثان اإل نم

لك نع بختنيو ، ةيباختنا ةرئاد 176 ىلإ رصم مسقت 1979نأ ماعل ةيباختن

، نيح ال وفلا لا معلا نم األلق ىلع امهدحأ نوكي ناوضع ةيباختنا ةرئاد

- نيوضعلا ىلإ ةفاض –باإل اهنم لك نع بختني ةرئاد نيث ثال ءانثتساب كلذو

نوناقلا ىفو ،1984،ص،335). فصانو يواقرشلا ) ءاسنلا نم ثلا ث وضع

نيث ثوال دحاو ىلإ ةأرملل ةصصخملا دعاقملا ددع عفترا 1983 ةنسل 114

نامث ىلإ رصم ميسقت ةيباختن اال رئاودلل 1983 ميسقت نمضت ثيح ، ادعقم

نيث ثوال ىدحإ يف ةمئاق لك نمضتت نأ نيعتيو ، ةيباختنا ةرئاد نيعبرأو

اهل نيررقملا ءاضع األ ىلإ ةفاض باإل ءاسنلا نم اوضع نوناقلا اهددح ةرئاد

ماع يف قباسلا نوناقلا ءاغلإ مت ،1984،ص336).مث فصانو يواقرشلا )

امل ، نوناقلا ةيروتسد مدعب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مكح دعب ،1986

. عونل ا ساسأ يلع زييمت نم هيلع يوطني

: ةيبنج األ رداصملا و عجارملا : ًايناث



XX

1-Ace,the ACE Encyclopedia:Boundary Delimitation,2013

www.aceproject.org.

2-Handley,L''ChallengingtheNormsandStandardsofElection

Administration''InternationalFoundationforElectoralSystems

,2007.

3-JohnstonR.(1982).GeographyandtheState-AnEssayin

PoliticalGeography,TheMacmillanPressLTD,London.

4-RichardMuir.(1981).ModernPoliticalGeography,The

MacmillanEducationLTD,London

5-Waiganjo,KDelimitationofConstitutionalBoundaries

,2008,Kigafrica.org.


