
نظام اإلرث في المغرب: 
ما هي آراء المغاربة؟

تحت إشراف األستاذة الفخرية:  مليكة بن الراضي
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 ةیمنتلاو ثحبلل تایبرغملا ءاسنلا ةیعمج
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-   مسرية تلوى، طالبة باحثة بسلك الدكتوراه

-  مجعية النساء املغربيات للبحث والتمنية

-   املنمظة املغربية حلقوق اإلنسان

)AFEMARD( جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية
بشراكة  مع

)OMDH( المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان

تقرير حول
هذه الدراسة امليدانية حول »نظام اإلرث يف املغرب: ما هي آراء املغاربة؟« 

املسلمني  املغاربة  واملواطنني  املواطنات  من  لعينة  الكلمة  أعطت 

املمثلني للرأي العام يف الوسط احلضري والقروي )1200( ملعرفة آرائهم 

اإلرث  نظام  خيص  فيما  املستقبلية  وتطلعاهتم  ومواقفهم  وتصوراهتم 

باملغرب وخاصة ثالث قواعد تعتربها مجعية النساء املغربيات للبحث 

والتنمية واملنظمة املغربية حلقوق االنسان قواعد متييزية اجتاه املرأة: 

اليت  بالتعصيب  اإلرث  قاعدة  األنثيني"  حظ  مثل  "وللذكر  قاعدة 

التسمح لبنت واحدة أو بنات دون أخ  ان يتمتعن بكل تركة والديهم 

وقاعدة منع التوارث على أساس االختالف يف العقيدة.
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 رــــــكش ةــــــملك
 
 ناسن<ا قوقحل ةيبرغ1ا ةمظن1او (AFEMARD) ةيمنتلاو ثحبلل تايبرغ1ا ءاسنلا ةيعمج مدقتت

(OMDH) ا عيمجل ليزجلا ركشلابHا دبع .ذ :ةذتاسN .ذ ،رينوأ	نسَحلا .ذو ،لودجم بيعشوب 

 فلك1ا قيرفلا ريطأتو نيوكت ىلع اورهس نيذلا ،ناوزف مZسلا دبع .ذو ،ماسح ايرث .ةذو ،وحر

    .ينادي1ا ثحبلاب

 سيئر ،وكرل ركبوب ديسلل اهنانتما نع برعت نأ ،ةيمنتلاو ثحبلل تايبرغ1ا ءاسنلا ةيعمج دوت

 تابوعصلا لك ليلذتل لخدتلاو ةدعاس1ا ميدقت نع ناوتي مل يذلا ناسن<ا قوقحل ةيبرغ1ا ةمظن1ا

 .ينادي1ا ثحبلا لZخ قيرفلا اههجاو يتلا

 يف لاعفلا اهرودل ،ناسن<ا قوقحل ةيبرغ1ا ةمظن1ا ةوضع ،يناكلا ةنيمأ ةديسلا ركشن امك

 .ناسن<ا قوقحل ةيبرغ1ا ةمظن1او ةيمنتلاو ثحبلل تايبرغ1ا ءاسنلا ةيعمج oب قيسنتلا

 ،رينوأ Nادبع ذاتسHا :ةفدهتس1ا قطان1ا يف ينادي1ا ثحبلا ىلع oفرش1ا ،اضيأ ،ركشنو

 قيرف اوقفار نيذلا ينورقش ةيمس ةديسلاو ،زكيرك نيدلا ردب ديسلاو ،لودجم بيعشوب ذاتسHاو

 .ةبعص فورظ لظ يف ينادي1ا ثحبلا

 لماك مارتحاو مات دايح يف ينادي1ا ثحبلا اورجأ نيذلا اثانإو اروكذ oثحابلا عيمج ركشن امك 

  .اهنع ربع1ا ءارuا عيمجل

  .ينادي1ا ثحبلا جئاتنل يعوضو1او ديجلا ليلحتلا ىلع ةيملعلا ةنجللا ءاضعأ ركشن نأ كلذك دونو

 ثحبلا عوضومب اصاخ امامتها اودبأ نيذلا ةبراغ1ا oنطاو1او تانطاو1ا عيمج ةرارحب ركشن امك

 .ةرامتس}ا يف ةدراولا ةلئسHا ىلع اوباجأو ينادي1ا

 

 
  



نظام اإلرث يف املغرب ما يه آراء املغاربة ؟

4



نظام اإلرث يف املغرب ما يه آراء املغاربة ؟

5
5 

 

 ةـــمدــقم   -1

 نرقلا تاينيعست ذنم برغ1ا قلطأ ،نوناقلاو قحلا ةلود ءانب ىلإ مئادلا هيعس راطإ يف
 ةيعمتج1ا تاريغتلا ةبكاوم فدهب ينوناقلا بناجلا اساسأ مهت تاحZص<ا نم ةمزح يضا1ا
 .دZبلا لZقتسا ذنم يبرغ1ا عمتج1ا اهدهشي يتلا ةقيمعلا

 اميس} ةثادحلا ئدابمو ميق عم ىشامتي روتسد دامتعاب 2011 ةنس ةيمانيدلا هذه تجوتو
 .عونلا ىلع ينب1ا زييمتلا مدع أدبم اذكو ،تابجاولاو قوقحلا يف ةأر1او لجرلا oب ةاواس1ا أدبم
 ةأر1او لجرلا oب ةاواس1ا أدبم ،19 لصفلا لZخ نم ، حيرص لكشب روتسدلا اذه سرك دقو
 عونلا ىلع ينب1ا زييمتلا مدع أدبمو ،ةيداصتق}او ةيند1ا قوقحلا كلذ يف امب ،قوقحلا لك يف
 . كلذك ربتعي ا1 قيقد طباض عضو نود ةيصوصخ ربتعي امب اضيأ حيرص كسمت عم نكلو

 صوصن1ا ئداب1ا عم قفاوتلا ،سيركتلا اذه لZخ نم ،يبرغ1ا ينوناقلا ماظنلا لواحيو
 ىلع ومست اهنأ ربتعيو لب ،ةكلم1ا اهيلع تقداص يتلا ةيلودلا قيثاو1او تايقافت}ا يف اهيلع
  .روتسدلا ةجابيد يف هيلع صوصنم وه ا1 اقفو ةينطولا تاعيرشتلا

 زييمتلا لاكشأ عيمج ةحفاكم ىلإ ةفاضإ ،لجرلاو ةأر1ا قوقح زيزعتو ةيامح تحبصأ ،كلذبو
  .2011 ةنس ذنم يبرغ1ا روتسدلا اهلفكي يتلا تابستك1ا نم ،ءاسنلا دض

 oب ةاواس1ا ىلإ قيرطلا نأ ةيئاسنلا ةكرحلا ربتعت ،ظوحل1ا مدقتلا اذه نم مغرلا ىلعو
 صاخ لكشب ةركنتسم ،ماهت}ا عباصأ هجوتو ،تابقعلاب افوفحمو Zيوط لاز ام ةأر1او لجرلا
 ءاسنلل ةيناسن<ا قوقحلا نع نوعفاد1ا دشح ،كلذلو .يبرغ1ا ثر<ا ماظنل يزييمتلا عباطلا

 ءاسنلا هبعلت يذلا يلاحلا رودلا عم بسانتي نزاوتم ثاريملل نوناق دامتعاب ةبلاطملل مهدوهج
   .عمتج1ا ىوتسم ىلع وأ ةرسHا ىوتسم ىلع ءاوس ،تايبرغ1ا

 تاوطخلل دادتما يه لب ،مويلا ةديلو تسيل بلاط1ا هذه نأب ريكذتلا بجو ،قايسلا اذه يفو
 ،بوانتلا ةموكح مادقإب ،اساسأ ،تزيمت دقو .1999 ةنس برغ1ا هفرع يذلا حZص<ا يف ىلوHا
 ةيعضولا oسحت مورت تناك يتلاو ةيمنتلا يف ةأر1ا جامد< ةينطولا لمعلا ةطخ رشن ىلع ،كاذنآ
  .ةيصخشلا لاوحHا ةدام يف ةصاخ ةاواس1ا مدع هجوH دح عضوو تايبرغ1ا ءاسنلل ةينوناقلا

 oضراعتم نيركسعم روهظ ىلإ تدأ ةنيابتم لاعفأ دودر ةينطولا لمعلا ةطخ تراثأ دقو
 يف رييغت لك ضفري يذلا "ظفاح1ا رايتلاب" يمس ام كانه ،ةهج نمف .يبرغ1ا عمتج1ا لخاد
 ةيلخ ىوتسم ىلع ةيفاقثلا هميقو يبرغ1ا عمتج1ا تباوث ةعزعز نم افوخ ةيصخشلا لاوحHا ةدام
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 ةقلعت1ا اياضقلا عيمج لعجب بلاطي يذلا "يثادحلا رايتلا" كانه ،لباق1ا يفو .صوصخلاب ةرسHا
 هربتعت يذلا ةيصخشلا لاوحHا ةنودم ةعجارم نود ىتأتي نل يذلا شاقنلل اعوضوم ءاسنلا قوقحب
 تعجارت شاقنلا اذه ةدح نأ ىلإ ةراش<ا ردجتو .يروكذ يرسأ نوناق ةباثمب ةيئاسنلا ةكرحلا
 .2004 ةنس ةرسHا ةنودم دامتعاو يكل1ا ميكحتلا لضفب

 ،كلذ لضفب ،تحبصأ ةرسHا لخاد ةأر1او لجرلا oب تاقZعلا نأ ،دكؤ1ا نم راص ذإو
 ةيئاسنلا تايعمجلا اهيلإ حمطت يتلا oسنجلا oب ةلماكلاو ةيقيقحلا ةاواس1ا نإف ،انزاوت رثكأ
 ىلع ةيزييمت اماكحأ نمضتت ةرسHا ةنودم تماد ام ةلمتكم ريغ ىقبت ناسن<ا قوقح تامظنمو
  .ثاري1ا مظنت يتلا تايضتق1ا رارغ

 لاوحHا نوناقل ةيرذج ةعجارمب ةبلاط1ا لجأ نم مويلا ةديدع تاوصأ ىلاعتت ،كلذ ىلع ءانبو
 يطعي يذلا يدا1ا ةقفنلا بجاو لZخ نم اميس} ،ةأر1ا ىلع لجرلا قوفت سركي يذلا ةيصخشلا

 جوزلا هب ىظحي يذلا زايتم}ا اذه ضرعتي ذإ ."ةماوقلا"ـب فورع1ا ةرسHا لخاد جوزلل ةطلس
 تاكلتم1ا عيزوت دعاوق ،ابلاغ ،ددحي هنأ رابتعا ىلع ةيئاسنلا ةكرحلا فرط نم ةعساو تاداقتن}
  .oجوزلا oب

 لخاد دتحيو خسرتي ثر<ا يف ةاواس1ا مدع اياضق لوح شاقنلا أدب ،قايسلا اذه يفو
 oب ةاواس1ا ىلإ وعدت يتلا يند1ا عمتج1ا تايلاعف نم ديدعلا كانه نأ ثيح ،يبرغ1ا عمتج1ا
  .ثاري1ا ةلأسم يف ةأر1او لجرلا

 تناك ثيح oثحابلل دوعي ثر<ا يف ةاواس1ا مدع ةلأسم ةراثإ يف لضفلا نأ ركذلاب ريدج
 وحر ذاتسHا تZيلحت ىلا اساسأ لضفلا عجريو1 عوضو1ا اذه هيف شقاني ءاضف لوأ ةعماجلا
 سردو ،ةيئاسن تايعمج ّرطأ هنا اصوصخ ،ةيلاكش<ا هذه ةراثا يف اقابس ناك يذلا 2نسحلا

 
 ةيئاسنلا ةكرحلا لوح ةينوفوكنرفلا ةيددعتلا يف ةيئاسنلا ثاحب.ا رمتؤ: ةسماخلا ةرودلا لاغش. ةيحاتتف(ا هتملك يف 1 11
 Zب ةاواس:ا وحن قيرطلا نأ" 2008 ماع طابرلا لادكأ قوقحلا ةيلك ديمع حرص ،ةيفاقثلا ةيددعتلا تايدحت ةهجاوم يف
 يمتني يذلاو هب لومع:ا ثرfا ماظن ىلإ قرطتلا ماي.ا نم موي يف يرورضلا نم نوكيسو ^يوط لازي ( ءاسنلاو لاجرلا
 "رخآ نمز ىلإ
 تايدحتلاو تابقعلاو تابستك:ا : ةيلودلا تايقافت(ا عم ةينطولا ةينوناقلا ةناسرتلا ةمء^م ةيلاكشإ "
  اهل^خريثاو  ناسن(ا قوقحل ةيبرغ:ا ةمظن:ا فرط نم تمظن ةودن لادكأ طابرلا قوقحلا ةيلكب 2010  ربنون12.11 موي –
                                                                                                                  .ثرfا  يف ةاواس:ا   ةيلاكشإ لوح شاقنلا
 تارظن : هتلخادمو.ريوطتلا ىلا ةجاحلا تايدحت و يبرغ:ا نوناقلا قفو ثرfا ماكحأ : وحر نسحلا ذاتس.ا ةلخادم رظنا
 روسج ةيعمج فرط نم ةمظن:ا ىلو.ا ةعماجلا لاغشأ نمض ،يبرغ:ا نوناقلا قفو ةيصولاو ثر(ا ماكحأ نأشب تاحرتقمو
 تحت يعامج فلؤمك ةروشنم لاغشأ يهو ،2020 ليربا 18-17 سماخلا دمحم ةعماج لادكأ قوقحلا ةيلك باحر يف
 . 9 ص.2020 ةيفاقثلاو ةيعامتج(او ةيداصتق(ا قوقحلا يف ةأر:او لجرلا Zب ةاواس:ا : ناونع
 2011 ،ملقلاراد:،طابرلا .لقعلا تاء^مإو لقنلا تاءاحيإ Zب يبرغ:ا نوناقلا قفو ثرfا ماكحأ يف زيجولا .نسحلا وحر 2
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 ةيخيرات ةهج نم لئاست ةبراقم ربع اهلوانتو طابرلاب قوقحلا ةيلكب ،دوقع ثZث نم رثكH ةدا1ا
 يوبHا عمتج1ا سيركت ىلا اهبلغا ىعسي يتلا ةرجحت1ا ةيهقفلا تاءارقلا ىرخأ ةهج نمو صنلا
 .ةعيرشلا دصاقم عم مءZتت يتلا ةرونت1ا تاءارقلا داعباو

 ةيئاسنلا تايعمجلا تلمع ثيح ،يوعمجلا ءاضفلا ىلإ شاقنلا اذه لقتنا ،كلذ دعبو
  .oيسايسلا oلعافلا فلتخم مامأ 3عفارتلا دصق ثاحبHا عيجشت ىلع ناسن<ا قوقح تايعمجو

 برغ1ا اهيلع قداص يتلا ةيلودلا تايقافت}ا ومسو ةاواسملل ةيروتسدلا ئداب1ا لكشتو
 ةمءZمب ،ناسن<ا قوقحو ةيئاسنلا تاكرحلا اصوصخو ،يند1ا عمتج1ا يلثمم بلاطم ساسأ
 .ةكلمملل ةيلودلا تامازتل}ا عم ةرسHا نوناق ماكحأ

  :o4لعاف ةثZث لئاست بلاط1ا هذه ةيعورشم نإ

 وضعك برغ1اب فرتعُي ثيح يلودلا عمتج1ا هاجتا اهتامازتلا مكحب ةيبرغ1ا ةلودلا .1
 ؛لعاف
 ؛ةيعيرشت ةطلسك هتيلوؤسم مكحب ،نا1ربلا  .2
 .ةينوناقلا صوصنلا ليزنتب ةفلكم ،ةيذيفنت ةطلس اهتفصب ةموكحلا .3

 ،يبنجHا ينوناقلا ماظنلا ىدل ةرسHا ةنودم تايضتقم تراثأ ،يلودلا ديعصلا ىلعو
 دجاوت مكحب ،ثاري1ا يف oسنجلا oب ةاواس1ا مدع ةلأسم ،يبوروHا ينوناقلا ماظنلا ةصاخو
  .ابوروأ يف ةمهم ةيبرغم ةيلاج

 داهتج}ا مث ،ينوناقلا يهقفلا شاقنلا راطإ يف ،ةيادبلا يف ،ةلأس1ا هذه تزرب دقل
 اذه عفر لجأ نم ابوروأ يف ةيبرغ1ا لوصHا تاذ ةيئاسنلا ةكرحلا أبعتت نأ لبق ،يئاضقلا
 .5زييمتلا

 ثر<ا يف ةاواس1ا مدع ةيضق لظت ،ةرسHا ةنودم دامتعا ىلع اماع رشع ةعبس رورم دعب
 دعت مل عمتجم يف فاحجإ ردصمك هيلإ راشي لاز} "بيصعتلا" نأ ،عقاولاو .شاقنلل ةحورطم

 
3BENRADI, Malika (2017). Les inégalités dans le système successoral marocain : sujet de débat au Maroc 
et en Europe. In: L’héritage des femmes : réflexion pluridisciplinaire sur l’héritage au Maroc. Casablanca, 
Empreintes édition, p. 145 
4 BENRADI, Malika (2020). Problématique de l’égalité dans l’héritage : les termes d’un débat au Maroc. 
In: L’égalité femmes hommes dans les droits économiques, sociaux et culturels : analyses et 
commentaires issues de la 1ère Université organisée par l’association Jossour forum des femmes 
marocaines et ses partenaires, p. 63 
5BENRADI, Malika (2020). Op.Cit., p.64 
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 دعاوق ىلع لياحتلا حبصأ دقف .ديكأت ىلإ ةجاح يف ةرسHا ةلاعإ يف اهرودو ةأر1ا ةمهاسم هيف
 رسHا ىدل ةصاخ ،ةأرملل ةيداصتق}ا قوقحلا ىلع ظافحلا نامضل ةعئاش ةسرامم ثر<ا ماظن
 رصاوأ تحضأو لب .ةملسم ريغ ةجوزلا وأ مHا اهيف نوكت يتلا كلت وأ روكذ د}وأ اهل سيل يتلا
 تاقZعلاب لخي امم ،يلئاعلا ثر<ا مساقتب رمHا قلعت املك ىشZتت ةرسHا دارفأ oب نماضتلا
 .لكك يعامتج}ا كسامتلابو ةيرسHا

  (AFEMARD) ةيمنتلاو ثحبلل تايبرغ1ا ءاسنلا ةيعمج تأترا ،عقاولا اذه لظ يفو
 ثحب ىلإ دنتست ةيملع ةسارد زاجنإ ،(OMDH) ناسن<ا قوقحل ةيبرغ1ا ةمظن1ا عم ةكارشب
 ثر<ا ماظن يف oسنجلا oب ةاواس1ا مدع لوح شاقنلا ءارثإ يف ةمهاس1ا لجأ نم ،يناديم
 .يبرغ1ا

 ماعلا يأرلا علطتست يتلا اهعون نم ىلوHا اهنوك يف ةساردلا هذه ةيصوصخ نمكتو
 تانطاوملل ةصرفلا ،اهراطإ يف ،تيطعأ يتلاو .ثر<ا ماظن يف oسنجلا oب زييمتلا لوح يبرغ1ا
 .ثر<ا عوضومك كئاشو ساسح عوضوم لوح مهئارآ نع ريبعتلل oنطاو1او

 ينوناقلا ماظنلاب ةفرع1ا ىوتسم ديدحتل ينطو يناديم ثحب قZطإ مت ،كلذ لجأ نمو
Hميسقت لوح ،}اجرو ءاسن ،ةبراغ1ا ىدل دئاسلا روصتلا ىلع فرعتللو ،برغ1اب ثيراو1ا ماكح 
 ماظنل ةيزييمتلا ماكحHا ىلع لياحتلل ةيبرغ1ا رسHا اهيلإ أجلت يتلا تاسرام1او يلئاعلا ثر<ا
 .ةكرتلا ميسقت يف ةاواس1ا أدبم دامتعا صوصخب ةيلبقتس1ا قافûل قرطتلا لافغإ نود ،ثر<ا

 ةيسيئرلا ةيلاكش<ا نع ةباجüل رصانع ميدقت يف ينادي1ا ثحبلا اذهل يسيئرلا فدهلا نمكي
 له" ،ىرخأ ةرابعب وأ "؟يبرغ1ا ثر<ا ماظن يف ،}اجرو ءاسن ،ةبراغ1ا يأر وه ام" :ةساردلل
   "؟ةاواس1ا ساسأ ىلع ثر<ا ماظن ليدعتل دعتسم يبرغ1ا عمتج1ا

 فاده°ل ارابتعاو ،عوضو1ا اذه اهحرطي يتلا ةيلاكش<ا ديقعتو ةيساسحو ةيمهH ارظنو
 ثاريم ةلأس1 تقرطت يتلا تاساردلا مهأ ضارعتسا يرورضلا نم ودبي ،ةساردلا هذهل ةرطس1ا
 ثحبلا ىوتسم ىلع لصاحلا مدقتلا هجوأ ديدحت نم ةءارقلا هذه اننكمتس ذإ .برغ1اب ءاسنلا
 ةقباسلا تاساردلا يرتعت يتلا تارغثلاو روصقلا هجوأ ديدحتب حمستس امك .عفارتلا تاقيعم اذكو
 .اهزواجتت نأ ،عضاوت لكب ،ةساردلا هذه لواحتس يتلاو
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 ثرEا ماظن يف <سنجلا <ب زييمتلل تقرطت يتلا تاساردلا مهأ يف ةءارق2 -

 )يقيثوتلا ثحبلا( يبرغGا

 ثاحبHا ةردن نم حضتي امك يفاكلا مامته}اب ظحي مل عوضو1ا اذه نأ ىلع ديكأتلا يغبني
 لوانتت ةحات1ا تارادص<ا مظعم نأ ،عقاولاو .برغ1ا يف ءاسنلا ثاريم ةلأسم لوح تارادص<او
  .فرصلا "ينقتلا" هبناج نم عوضو1ا

 oلعافلا نم ديدعلا لعجت ،برغ1ا يف ثر<ا ماظن اهيلع موقي يتلا ةينيدلا ةيعجر1ا نأ ودبيو
 .ءاسنلا دض ةيزييمت ربتعت يتلا ثر<ا ماظن دعاوق ةلءاسم يف نوددرتي

 ينغو .برغ1ا يف ءاسنلا ثاريم عوضو1 تقرطت يتلا ثاحبHا مهأ ضرعتسنس ،يلي اميفو
 ةعماجلا نم ةصاخ oلعافلا نم ديدعلا مامتها ،لاز}و ،راثأ دق روكذ1ا عوضو1ا نأ لوقلا نع
  .يند1ا عمتج1او

 نم لعج دق 2020 سرام ذنم برغ1ا يف ةيحصلا ئراوطلا ةلاح رارقإ نأ ركذلاب ريدجلاو
 اجهن انرتخا ،كلذ زواجتلو .ةبعص ةمهم عوضو1ا لوح ةفلتخ1ا تارادص<ا ىلع عZط}او ثحبلا
 تناك نإو – ةيعوضوم تارادصإ ،كلذ ىلإ ةفاض<اب ،اندمتعاو .اهميدقت عمز1ا تاساردلل ايئاقتنا
 .تينرتن}ا ةكبش ىلع ةحاتم - ةردان

 برغ/ا يف ءاسنلا ثاريمب ةقلعت/ا ثاحب+ل يمكلا ليلحتلا  1.2

 ىلع عZط}ا ىلع رصتقنس ،ةيموكحلا تاهجلا اهب موقت تاءارجإو تاسارد بايغ يف
 مZع<ا لئاسو تاماهسإ اذكو )ب( يند1ا عمتج1ا ةطشنأو )أ( ةيعماجلاو ةيميداكHا تارادص<ا
 ."ءاسنلا ثاريم" عوضوم لوح )ج(

 ةيعماجلاو ةيميداك@ا تارادص;ا  .أ

 ابلاغو ،6ةليلق اديدحت ءاسنلا ثاري1 قرطتت يتلا ةيعماجلاو ةيميداكHا تارادص<ا نأ ظحZي
 ،تارادص<ا هذه دمتعتو .برغ1ا يف امهب لومع1ا ةيصولاو ثر<ا ماظن فصو ىلع رصتقت ام
  .ةعيرشلا وأ نوناقلل ةفلتخ1ا تايلكلا يف سيردتلل داومك ،امومع

 نواعتب تاعماجلا اهمظنت يتلا ةيساردلا مايHاو تاودنلا لZخ لامعHا هذه ميدقت متي امك
 عوضوم لوح شاقنلا ءارثإ ةيغب كلذو ،لودعلاو oماح1او ةاضقلاك oينه1او يند1ا عمتج1ا عم
 ناك ثر<ا ماظن نأ ىلإ كلذك ةراش<ا ردجتو .هلوح يأرلا ءادبإ يف oلعافلا نم ريثكلا ددرتي

 
 وحر نسحلا ذاتس.ا : ركذلا فلاسلا عجر:ا  6
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 .ةعيرشلا وأ قوقحلا تايلك يف ءاوس ةيعماجلا ثوحبلاو تاحورطHا نم ديدعلل اعوضوم

 يند/ا عمتج/ا ةطشنأ  .ب

 بلاط1و عفارتلل ناك ثيح ،برغ1اب ةأر1ا قوقح زيزعت يف ادئار ارود يند1ا عمتج1ا بعل
 ةينوناقلا ةيعضولا oسحت يف ريبكلا رثHا ناسن<ا قوقح تامظنمو ةيئاسنلا تايعمجلا ةطشنأو
 .كلذ ىلع ليلد ريخ 2004 ةنس ةرسHا ةنودم دامتعا دعيو .تايبرغ1ا ءاسنلل

 ةدودحمو ةعضاوتم ثاري1ا ةلأسم صخي اميف يند1ا عمتج1ا تاماهسإ ىقبت ،كلذ مغرو
 ت}اق1ا ءانثتساب ةيئاسنلا تايعمجلا تارادصإ ةردن لZخ نم ايلج كلذ رهظيو .نمزلا يف
 .يبلطم عباط تاذ ابلاغ نوكت يتلاو ةيقوقحلا تايلاعفلا ضعب فرط نم ةروشن1ا

 روضحب ةيسارد مايأو تاودن ميظنت ىلإ أجلي ام ةداع يند1ا عمتج1ا نأ ىلإ ةراش<ا ردجتو
 ةيوبخن ىقبت تاشقان1ا هذه نأ ،لوقلا بجو نكل .مهريغو ،oماحمو ،ةاضقو ،oيعماج ةذتاسأ
 يطعت يتلا ينادي1ا ثحبلا ةيمهأ زربت مث نمو .ةبراغ1ا تانطاو1او oنطاو1ا مامتها ريثت }و
 .يورقلا وأ يرضحلا لاج1ا يف اوناك ءاوس ،مهئارآ نع ريبعتلل ،اثانإو اروكذ ،ةبراغملل ةصرفلا

 تابتك1ا يف ءاوس ،مومعلل ةحاتم تسيل يند1ا عمتج1ا تارادصإ نأ ،اضيأ ،لوقلا نم دب}و
 .عقاو1ا هتاه ىلع اهرفوت ةلاح يف – تايعمجلا هذهل ةينورتكل<ا عقاو1ا ىلع وأ

 مQع;ا لئاسو تاماهسإ  .ج

 يف رشنت ت}اقم وأ ةيفحص تافلم لكش ىلع اساسأ مZع<ا لئاسو تاماهسإ مجرتت
 هنأ }إ .يند1ا عمتج1اوأ ةعماجلا همظنت يسارد موي وأ ةودنل ةيمZع<ا ةيطغتلا بقع فحصلا
 تافلملل لماكلا صنلل تينرتن}ا ربع لوصولل ةلج1ا وأ ةفيحصلا يف كارتش}ا طرتشي ام ةداع
 .ت}اق1ا وأ ةروكذ1ا

 ثر<ا ماظن نأ ودبي ،برغ1ا يف ءاسنلا ثاريمب ةقلعت1ا ثاحب°ل يمكلا ليلحتلل اقفو
 ثرإب قلعتي ام لك ةصاخ ،ينطولا يملعلا جاتن<ا يف فعضHا ةقلحلا لثمي هب لومع1ا ةيصولاو
 عقي يذلا عوضو1ا ةيساسحب تارادص<او تاساردلا ةردن ريسفت نكمي ،عقاولا يفو .ءاسنلا
 ليلحت ءارجإ نم عنمي } كلذ نأ }إ .ينيدلا لقحلا نمض -ةبراغ1ا نم ريثك داقتعا بسحب– يرصح لكشب
 .برغ1ا يف ءاسنلا ثاري1 تقرطت يتلا ةزرابلا تاباتكلا ضعبل يفيك
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 برغ/ا يف ءاسنلا ثاريمب ةقلعت/ا ثاحب+ل يفيكلا ليلحتلا  2.2

 تابثإ مويلا ايرورض دعي مل ،2011 ةنس روتسدو 2004 ةنس ةرسHا ةنودم دامتعا دعب
 ةنودم نأ هب ملس1ا نم ذإ .برغ1ا يف ءاسنلا ةحلص1 تققحت يتلا تابستك1او تازجن1ا ةيمهأ
 كانه لازت } هنأ }إ ،ءاسنلاو لاجرلا oب ةاواس1ا ةفاقث ةمءاوم يف برغ1ا ةبغر سكعت ةرسHا
 ازييمت هنربتعي ام ضفرل ىلاعتت بازحHا ضعبو ةيئاسنلا تايعمجلا يف تZضانم تاوصأ ضعب

   .ثاري1ا ةلأسم يف ةصاخ ءاسنلا دض

 ،اهراكنإ نكمي } تاحZصإ دامتعا نم مغرلاب هنأ 7طبار1ا ءامسأ ةذ رقت ،قايسلا اذه يفو
 ةيئانث وه اديقعت رمHا ديزي اممو .يعامتج}ا عقاولا ىوتسم ىلع اهتمجرت يف ةبوعص دلبلا دجي
 يف ةينوناقلا صوصنلا يف سوملم وه امك ،ينيدلاو يلودلا oب عمجي يذلا يعجر1ا راط<ا
 .برغ1ا

 يعمتجم شاقن عوضوم ،نايحHا ضعب يف ،لكشي هنإف ،يبرغ1ا ثر<ا ماظن صخي اميفو 
 فZخلا عوضوم نإف ،ةفلتخم تايعجرم ىلإ مهدانتسا ببسبو ."ءاملعلا"و oفقث1او oثحابلا oب
 ظح لثم ركذلل" ةدعاقب قلعتي ام لك اميس}و ،ءاسنلا ثاريمب قلعتي oلعافلا ء}ؤه oب يسيئرلا
 .9"بيصعتلا"وo"8يثنHا

 :يلي امك كئاشلا عوضو1ا اذه اوشقان نيذلا oلعافلا فلتخم ءارآ فينصت نكمي ،اذكهو

 oب ةاواس1ا سركت يتلا ناسن<ا قوقحل ةي1اعلا ئداب1ا دامتعا ىلإ وعدت ىلوHا ةئفلا -
 ماكحHا ةعجارم لZخ نم ثر<ا يف oسنجلا oب ةاواس1اب بلاطتو ،ءاسنلاو لاجرلا
 ماكحأو "oيثنHا ظح لثم ركذلل ةدعاق" رارغ ىلع ءاسنلا دض ةيزييمت ربتعت يتلا
 قوقح تامظنمو ةيئاسنلا تايعمجلا بلاطم اساسأ يه هذهو ."سفنلاب بيصعتلا"
   ؛ناسن<ا

 صنلاب هطابتر} ثر<ا ماظنل ليدعت يأ ،عطاق لكشب ،ةيناثلا ةئفلا ضفرت oح يف -
   .ينيدلا

 يضراعمو يديؤم oب دودسم قيرط ىلإ لصت ام ابلاغ يتلا تاشقان1ا يف ضوخلل ايدافتو
 

7LAMRABET, Asma (2017). L’exigence de justice entre les hommes et les femmes en Islam : cas de 
l’héritage. L’héritage des femmes : réflexion pluridisciplinaire sur l’héritage au Maroc. Casablanca, 
Empreintes édition, p. 44 

 .اثانا و اروكذ اد(وأ  امهكرتو م.ا وأ ب.ا ةافو ةلاح يف ثانfا ةصح فعض روكذلا ثري8
 ةثرولا حلاصل ةافوت:ا م.ا وأ ىفوت:ا ب.ا ةكرت نم ءزج نم تاثيرولا تانبلا مرحتدق ، روكذد(وأ  دوجو مدع ةلاح يفو 9
 .ةياهن ( ام ىلإ روكذلا نم ةمومعلا ءانبأ وأ مامع.ا ،بيصعتلاب
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 يتلا ةيسيئرلا تاباتكلا ضعب ىلع يلي اميف ءوضلا طلسنس ،ثر<ا يف oسنجلا oب ةاواس1ا
 .ةفلتخم تابراقم دامتعا لZخ نم اهتشقانمو ةيلاكش<ا هتاه حرط ىلع تأرجت

 قلعت1ا لصفلا اذه عوضوم تاباتكلا رايتخا نأ ىلإ ةراش<ا ردجت ،ددصلا اذه يفو
 ،اينورتكلإ وأ ايقرو عجر1ا اذه ناك ءاوس ،عجر1ا رفوتب اساسأ انورقم ناك ،يقيثوتلا ثحبلاب
 .برغ1ا يف لوعف1ا ةيراس لازت} يتلا ةيحصلا ئراوطلا ةلاح ببسب كلذو

 ةساردلا نم ءزجلا اذه يف ةدراولا تامولع1ا مظعم نأ ىلإ ةراش<ا دون ،كلذ ىلإ ةفاض<اب
 :ءاسنلا ثاريم" ناونع تحت يعامج فلؤم اهنمضت يتلا ت}اق1ا نم يساسأ لكشب ةدمتسم
 ةددعتم ةيلاكشإ حرطب فلؤ1ا اذه درفنيو ."برغ1ا يف ثر<ا لوح تاصاصتخ}ا ةددعتم ةسارد
 .)ةيجولويسوسو ،ةينوناقو ،ةيسايسو ،ةيهقف( ةفلتخم تابراقم لZخ نم ،ليلقلا اهنع ليق ،داعبHا

 يبرغ/ا ثر;ا ماظن نع ةزجوم ةح/  .أ

 oيمZس}ا هقفلاو ةعيرشلا نم يساسأ لكشب هماكحأ يبرغ1ا ةيصولاو ثر<ا ماظن دمتسي
  ةايحلا بناوج عيمج ىلع  ايلمع قبطي يعضو نوناق ربتعت يتلا ةرسHا ةنودم هترطا دق و
      . برغ1اب 10ةيرسHا

 عمتج1 ميظنتلا طمن فشكي ثر<ا نوناق نأ 11نورقشنب ماهس .ةذ ربتعت ،قايسلا اذه يفو
 .درف لك رودو ةرسHاو ةيكل1ا راودأ روصت اهب متي يتلا ةقيرطلا ريبك دح ىلإ لكشيو ،ام

 ردصمك يكلا1ا بهذ1ا نم ،ةساردلا هذه عوضوم ،ثر<ا ماكحأ مظنت يتلا oناوقلا قثبنت
 ،12ةثرولا ىلإ ةيكل1ا لقن ثاري1ا ماكحأ يف ةنود1ا oناوقلا هذه نمضتو .نوناقلل يخيرات يدام
  .13ةفلتخم ت}اح يف ةرسHا دارفأ فلتخ1 عجرت يتلا ةصحلا ددحت امك

 تايقافت}ا مئZتل ثاري1ا ماكحأ ةعجارمب ةبلاط1ا نإف ،14يدايعلا دمحم .ذ ليلعتل اقفوو
 

10 EL AYADI, Mohammed (2016). Droit et pratiques successorales. In : «Contester le droit: communautés, 
familles et héritage au Maroc» sous la direction de Hassan RACHIK. Casablanca, éditions la croisée des 
chemins, p.253  
11BENCHEKROUNE, Siham (2017). L’héritage des femmes : réflexion pluridisciplinaire sur l’héritage au 
Maroc. Casablanca, Empreintes édition, p. 14 
12 YAFOUT, Meryem (2015). « L’égalité en matière d’héritage. Jeunes et savoir commun au Maroc ». 
L’Année du Maghreb. [En ligne], Disponible sur le site :  
<http://journals.openedition.org/anneemaghreb/2571> (consulté le 20 janvier 2020) 
13 YAFOUT, Meriem (2016). Le débat autour de l’héritage au Maroc: stratégies d’argumentation religieuse 
et séculaire. In: « Contester le droit: communautés, familles et héritage au Maroc » sous la direction de 
Hassan RACHIK. Casablanca, éditions la croisée des chemins, p. 301 
14 EL AYADI, Mohammed (2016). Op.cit., p.254 
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 يفرعلا نوناقلل ةيادبلا يف تنعذأ ةمواق1ا تناك اذإ هنأ }إ .ماودلا ىلع ةمواقم هجاوت ةيلودلا
 ادقعم يبرغ1ا ينوناقلا دهش1ا ودبيو .مويلا كلذك دعي مل رمHا نإف ،15ةليبقلا ىلع ظافحلا فدهب
  .16يفرعلا نوناقلاو هقفلا نم لك عم يعضولا نوناقلا شياعتل كلذو ام دح ىلإ

 رثكأ هسفن ضرفي يلودلا نوناقلا حبصأ ،2011 روتسد دامتعا لضفب هنإ لوقلا بجي ،نكل
 كلذو ،ةينطولا تاعيرشتلا ىلع ةيلودلا تايقافت}ا ومسب ةحارص روتسدلا ةجابيد رقت ذإ ،رثكأف
 يف ةاواس1ا أدبم سركي يذلا روتسدلا سفن وهو .ةكلمملل ةخسارلا ةينطولا ةيوهلل مارتحا يف
 .17ءاسنلاو لاجرلا oب قوقحلا

 ةناكم زيزعت ىوتسم ىلع اظوحلم امدقت فرع برغ1ا نأب ريكذتلا بجو ،ددصلا اذه يفو
 ةضهان1 ةيلودلا ةيقافت}ا ىلع ةقداص1ا لZخ نم كلذ ىلجتيو .oسنجلا oب ةاواس1او ءاسنلا

 يف oكب لمع جمانربو نZعإ دامتعاو ،181993ةنس CEDAW)( ةأر1ا دض زييمتلا لاكشأ عيمج
 قفأ يف ةمادتس1ا ةيمنتلا فادهأ جمانربب مازتل}او ،1995 ةنس ةأرملل عبارلا ي1اعلا رمتؤ1ا

 oسنجلا oب ةاواس1ا قيقحتب ةمادتس1ا ةيمنتلاو ةيرشبلا تاناكم<ا قيقحت طبري يذلا 2030
   .خلإ ،19تايتفلاو ءاسنلا oكمتو

 ةوطخ لثمت 2004 ةنس تدمتعٌأ يتلا ةرسHا ةنودم نأ ىلإ ةراش<ا ردجت ،كلذ نع Zضف
 عيرست يف ريبكلا لضفلا صنلا اذهل دوعيو .ءاسنلاو لاجرلا oب ةاواس1ا سيركت وحن ةيقيقح
 عمتج1ا لخاد ةدئاسلا ةركفلا صوصخب ضومغلا ديدبتو ةلازإ اذكو ،برغ1ا يف رييغتلا ةلجع
 ةيبرغ1ا ةرسHا ةنودم ليدعت ،ليحتس1ا نمو لب ،ادج بعصلا نم ناك اهساسأ ىلع يتلا يبرغ1ا
  .20ةينيدلا ميلاعتلا نم ةقثبنم اهتيعجرم نوكل ارظن

 
 اهتوق ىلع ةظفاح:ا ةيغب ةليبقلا لخاد ىفوت:ا تاكلتممب ظفتحي15

16 EL AYADI, Mohammed (2016). Op. Cit, p.254 
 ةكلم:ا روتسد نم 19و Z 6لصفلا عجار17
 ةنس ةأر:ا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ةضهان: ةيلودلا ةيقافت^ل يرايتخ(ا لوكوتوربلا يف طارخن(او تاظفحتلا بحس18

 لوكوتوربلا ىلع ةقداص:او تاظفحتلا ضعب بحس .ناسنfا قوقح ةنجلل لماشلا يرودلا ضارعتس(ا ءانثأ 2008
 2012 ةنس يرايتخ(ا

19NATIONS UNIES (2015). Transformer notre monde : le programme de développement durable à 
l’horizon 2030. [En ligne], Disponible sur le site :  
<https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F> (consulté le 22 janvier 
2020) 
20FASSI FIHRI, Hakima (2017). Évolution de la famille, statut des femmes et héritage au Maroc. In : 
L’héritage des femmes : réflexion pluridisciplinaire sur l’héritage au Maroc. Casablanca, Empreintes 
édition, p. 200 
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 تاودHا برغ1ا حنمت ةيمZس<ا ةينيدلا صوصنلا نأ ىلع ديكأتلا مه1ا نم ،قايسلا اذه يفو
 اوعيطتسيو اهيلع اوفرعتيل ةبراغ1ا oملسملل كورتم رمHاو .هب ةصاخلا ةثادحلا ءانبل ةيرورضلا
 .21مويلا هيف نوشيعي يذلا قايسلل اقفو اهمادختسا

 ةديفحلا oب ةاواس1ا ،ىرخأ رومأ ىلإ ةفاضإ ،ةرسHا ةنودم تسرك ،ثاري1اب قلعتي اميفو
 ةهج نم ةدفحلا نم لوHا ةقبطلل قحي ثيحب ،نب}ا ةهج نم دافحHاو تنبلا ةهج نم ديفحلاو
 وأ مهدج ةكرت نم ابيصن اوذخأي نأ ،2004 ةنس ذيفنتلا زيح ةرسHا ةنودم لوخد ذنم ،تنبلا

 يف قحلا اذه مهل ناك نيذلا نب}ا ةهج نم ةدفحلا لثم مهلثم ؛ةبجاولا ةيصولا راطا يف مهتدج
 رمأ وهو .طقف ةدفحلا نم ىلوHا ةقبطلا يف سيلو ،اولزن امهم ةيصخشلا لاوحHا ةنودم لظ
 ارشؤم كلذ ربتعتو لب ،يفاك ريغ ،ناسن<ا قوقح تايعمجو ةيئاسنلا تايعمجلا رظن يف ،لظي
 .22ثر<اب قلعتي ام لك يف اميس}و ءاسنلا دض ةيزييمت ماكحأ دوجو رارمتسا ىلع

 هتسرك يذلا ثر<ا يف ءاسنلاو لاجرلا oب ةاواس1ا مدع ةيلاكشإ لظت ،كلذ ىلع اسيسأتو
 .23ةحورطم ةنود1ا

 ةمظن1ا دعاوقلا نأ 2015 ةنسل هريرقت يف ناسن<ا قوقحل ينطولا سلج1ا ربتعا دقو
 .ةشاشهلاو رقفلل ةضرع رثكأ ءاسنلاو تايتفلا لعج يف مهاستو ةاواس1ا مدع سركت ثر<ا ةلأس1
 ةلثامم قوقحب عتمتلا ةأرملل ىنستي ىتِح ةرسHا ةنودم ليدعتب ينطولا سلج1ا يصوي ،كلذلو
 ىلع ءاضقلا ةيقافتا نم 16 ةدا1او روتسدلا نم 19 لصفلل اقفو كلذو ،ثاري1ا ةلأسم يف لجرلل

 .24ةأر1ا دض زييمتلا لاكشأ عيمج
 دعاوق دامتعا ىلإ يضفي نأ روتسدلا نم 19و o 6لصفلا لامع< نكمي ،عقاولا يفو

 دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتا لكشت املثم .ثر<ا يف ةاواس1ا نمضت ةينوناق
 حمسيسو لب .ثر<ا يف ةاواس1ا ققحت دعاوقب ةبلاطملل ةيساسأ ةيعجرم "CEDAW" ةأر1ا
 مامأ اهاوكشب مدقتت نأ اهقوقح تمضه ةأرما لكل ةيقافت}ا هذهب صاخلا يرايتخ}ا لوكوتوربلا
 لك ذافنتسا دعب ،ةلادعلل ابلط ةأر1ا دض زييمتلا ىلع ءاضقلا يف ةصتخ1ا ةأر1ا قوقح ةنجل

 
21Ibid., p.202 
22 YAFOUT, Meriem (2016). Op.cit., p. 301 
23 EL AYADI, Mohammed (2016). Op. Cit., p.277 
24 CNDH (2015). État de l’égalité et de la parité au Maroc : préserver et rendre effectifs les finalités et 
objectifs constitutionnels. [En ligne], Disponible sur le site:  
<https://www.cndh.ma/sites/default/files/cndh_-_r.e_web_-_parite_egalite_fr_-.pdf> (consulté le 22 
janvier 2020) 
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 .25اهدZب يف ةينوناقلا قرطلا
 اعئاش ارمأ 26ثر<اب ةطبتر1ا تايضتق1ا ىلع لياحتلا ىلإ ءوجللا حبصأ ،عضولا اذه مامأو

 يف كلذو .روكذلا نود نم طقف ثان<ا اهيدل يتلا كلت اميس} ،ةيبرغ1ا رسHا نم ديدعلا oب
  .27ةتحبلا ةينوناقلا ةيعرشلا راطإ يفو تاكلتم1ا يف رحلا فرصتلا أدب1 مارتحا

 اهيلإ أجلت يتلا ةأزج1او ةيدرفلا لولحلا نأ ىلإ يدايعلادمحم .ذ ريشي ،قايسلا اذه يفو
 تاءارج<ا ةقد ىلع اهحاجن فقوتيو ،اهيف اكوكشمو ،ةدكؤم ريغ ىقبت ةيبرغ1ا تZئاعلا ضعب
 .28اهيلإ وبصت يتلا فادهHا ىلع اهدامتعا نم رثكأ

 .يعامتج}ا عقاولاو ةسرام1ا عم هب لومع1ا نوناقلا ةمءZم ةلكشم ثحابلا سفن حرطيو
 نم ،سركي يذلا روتسدلا عم بسانتت } ثر<اب ةطبتر1ا تايضتق1ا نأ ،ةبسان1ا سفنب ،فيضيو
  .سنجلا ىلع ينب1ا زييمتلا مدع أدبم اذكو 29ءاسنلاو لاجرلا oب ةاواس1ا أدبم ،ىرخأ رومأ oب

 ةيعجر1ا نم دمتس1ا يبرغ1ا ثر<ا ماظن نأ 30يضارلا نب ةكيلم .ةذ دكؤت ،اهبناج نم 
 :تازايتما ةثZث ىلع موقي ةينيدلا

 ىقلتي ركذلا( ةروكذلا زايتما رارقإ لZخ نم مHا وأ بHا نم نوردحن1ا عورفلا لضفي .1
 ؛)ىثنHا بيصن فعض

 ؛نيدلا زايتما سركي ةمث نمو ،ثرüل اعنام نايدHا فZتخا نم لعجي .2
 .ماع ماظن ةباثمب اهلعجيو ايمازلإ اعباط ثرüل ةمظن1ا دعاوقلا ىلع يفضي .3

 برغ/ا يف شاقنلل ةحورط/ا ةيسيئرلا ثر;ا دعاوق  .ب

 نيديؤ1ا oب ةيوق تاشاقن ريثي ام ةداعو ،برغ1ا يف اساسح اعوضوم ثاري1ا لكشي
 عطاق لكشب oضفارلا oبو ةأر1ا هاجتا ةصاخ ةيزييمت ربتعت يتلا ثر<ا دعاوق ضعب ةعجار1
Hيف ناسن<ا رودب رارق<ا ضفرتو ةئفلا هذه لهاجتت ،اذكهو .ةينيدلا ةيعجر1ا ببسب شاقن ي 

 .31ثاري1ا ةلأسم مظنت يتلا دعاوقلا ةغايص
 اقباس يدانت تناك يتلا بلاط1ا بلص يف طق نكت مل ثاري1ا ةلاسم نأ ىلإ ةراش<ا ردجتو

 
25DAOUDI, Fatiha (2017). Accès des femmes à la propriété immobilière au Maroc : la voie successorale. 
In: L’héritage des femmes : réflexion pluridisciplinaire sur l’héritage au Maroc. Casablanca, Empreintes 
édition, p. 139 

 ...ةبتاك:ا/عيبلا وأ ةبهلا ، ةقدصلا ،ةيصولل ^ثم ءوجللا قيرط نع26
27 EL AYADI, Mohammed (2016). Op. Cit, p.279 
28 Ibid, p.296 
29 Ibid 
30BENRADI, Malika (2017). Op.Cit, p. 143 
31BENCHEKROUNE, Siham (2017). Op.Cit., p.15 
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 لهسيو }اجعتسا رثكأ ودبت ىرخأ عيضاوم تناكو ،ةيصخشلا لاوحHا نوناق ةعجارمو ليدعتب
 .32"ةروظح1ا" عيضاو1ا نم تسيل اهنوكل شاقنلل اهحرط

 2011 روتسد دامتعا دعب حطسلا ىلإ اددجم وفطي أدب ثاري1ا ةلأسم لوح شاقنلا نأ }إ
 لك ةحفاكمو ةفصان1ا ةئيهل سسؤيو ،ءاسنلاو لاجرلا oب ةاواس1ا أدبم 19 هلصف سركي يذلا
  .33زييمتلا لاكشأ

 .oلعافلا فلتخم oب فZتخا طاقن تلكش يتلا ثر<ا دعاوق زربأ ضرعتسنس ،يلي اميفو
 بيصعتلا ماكحأو ،)oيثنHا ظح لثم ركذلل(روكذلا حلاصل لضافتلا ةدعاقب اصوصخ رمHا قلعتيو
  .ةديقعلا يف فZتخ}ا ساسأ ىلع ثراوتلا عنمو ،سفنلاب

 `يثن@ا ظح لثم ركذلل ةدعاق  1.ب

 يف ءاسنلا ثرإ لوح تاشاقنلا لZخ رهظت ام ابلاغ اهنH ةروهشم ةدعاق ةدعاقلا هذه ربتعت
 امهيدلاو دحأ ةافو دنع اهيخأ بيصن فصن ىوس ثرت } تنبلا نإف ،ةدعاقلا هذهل اقفوو .مZس<ا
 ةصح فلتخت ذإ .ةقلطم تسيل ةدعاقلا هذه نأب حيضوتلا بجو هنأ }إ .بH وأ ءاقشHا اهتوخا وأ
 سنجب هل ةقZع } يذلا قطن1ا فZتخاب عقاولا يف -اضيأ لاجرللو-ءاسنلل ةحونم1ا ةكرتلا
 حنمت يتلا كلت 36قوفت وأ 35يواست ةصح ةأر1ا اهيف ثرت ةلاح oثZث نآرقلا درسيو .34صخشلا
  .)ةفيعض ايعقاو اهققحت ت}امتحا نكلو(لجرلل

 يف تلزن ءاسنلا بيصن فعض لاجرلل حنمت يتلا ةيuا نأ 37يشيلمخلا دمحأ .ذ حضوي
 نH ،نهارلا انتقو يف فلتخا يذلا رمHا .لاجرلل ةيدا1ا ةيلوؤس1ا تحت ءاسنلا هيف تناك دهع
  .نهدرفمب رسHا ةلاعإ نهنكميو لب ،ةيبرغ1ا رسHا لخاد قافن<ا يف نمهاسي ءاسنلا

 لك عفر ةيغب كلذو شاقنلل ثاري1ا ةلأسم حرط يرورضلا نم ودبي ،عضولا اذه ءازإو
 ام ابلاغ ءاسنلا ثاريم نأ ىلإ ،راط<ا اذه يف ةراش<ا ردجتو .ءاسنلا قح يف عقي "فاحجإ"
 نومدقيو oسنجلا oب ثر<ا يف ةاواس1ا نوديؤي نيذلا oب ةصاخ oلعافلا فلتخم oب ارتوت قلخي

 
32 YAFOUT, Meriem (2016). Op.Cit, p. 301 
33Ibid, p.302 
34 LAMRABET, Asma (2015). Les femmes et l’Islam: une vision réformiste. [En ligne], Disponible sur le 
site: https:// http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2015/03/074-SERIE-ISLAM-A.Lamrabet-
2015-03-02-web.pdf (consulté le 02 février 2020) 

 ...ثانfا Zبو روكذلا Zب زييمت نود يواستلاب نوثري م. ةوخ(ا نأ امك...امهتيرذ نم ةيواستم اصصح م.او ب.ا ثري دق35
  (اجرو ءاسن ةثرولا نم ةرس.ا دارفأ يقاب ىلإ يقابلا بهذي امنيب ثاري:ا يثلث نم ناتخ.ا ديفتست 36

37KHAMLICHI, Ahmed (2015). Héritage : la solution de «AhmedKhamlichi» pour mettre tout le monde 
d’accord. [En ligne], Disponible sur le site : https://femmesdumaroc.com /actualite/ heritage-la-solution-
de-ahmed-khamlichi-pour-mettre-tout-le-monde-daccord-23886 (consulté le 25 janvier 2020) 
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   .ةينيدلا ججحلاب نوحولي نيذلا oضراع1ا نم مهريغ oبو ،اينوناق افقوم
 فZتخاب نوفلتخي oلعافلا نم تائف ثZث كانه نأ 38توفي ميرم .ةذ ىرت ،قايسلا اذه يفو

 :اهنودمتعي يتلا ةيعجرملل اعبتو oيثنHا ظح لثم ركذلل ةدعاق نم مهفقوم
 ةيعجرم يرصح لكشب نونبتيو .ةدعاقلا هذه لوح شاقن يأ نولبقي } نيذلا نولعافلا .1

 سفن حضوتو .ةينآرق ةدعاق اهنH "ةيعطق"و "رييغتلل ةلباق ريغ" ةدعاقلا نوربتعيو ،ةينيد
 اهيف حنمت ىرخأ ت}اح oب نم ةيئانثتسا ةلاح ىوس لثمت } ةروكذ1ا ةدعاقلا نأب ةئفلا
   .ةكرتلا نم لاجرلا بيصنل ةيواستم اصصح ءاسنلا
 ةيعجرم ىلإ ادانتسا ثر<ا يف لاجرلاو ءاسنلا oب ةاواس1اب نوبلاطي نيذلا نولعافلا .2

 قوقحل ةي1اعلا ئداب1ا عم ةيبرغ1ا oناوقلا ةمءZم ىلإ نوعديو،ناسن}ا قوقح ةينوك
    .ءاسنلاو لاجرلا oب ةاواس1ا سركت يتلا ناسن<ا
 ةاواس1اب ةبلاطملل ينوكو ينيد وه ام oب عمجت ةجودزم ةيعجرم نونبتي نيذلا نولعافلا .3

 .ثر<ا يف
 قاطن يف جردنت ةكرتشم ئدابم نودمتعي oلعافلا ء}ؤه نأ 39توفي .ميرم ةثحابلا ربتعتو

 ...":صوصخلا اذهب دكؤتو.ةينوكلاو ةينيدلا oتيعجر1ا يف نيرضاحلا لدعلاو فاصن<ا ئدابم
 ليلقتلا نود لاجرلاو ءاسنلا oب ثر<ا يف ةاواس1ا ،لاج1ا اذه لخاد ،ققحتت نأ ،نكم1ا نم هنأ
  .40"ةينيدلا ةيعجر1ا ةميق نم

 فرط نم oيثنHا ظح لثمركذلل ةدعاق ىلع لياحتلا متي ام ةداع هنأ ىلإ ،ةراش<ا ردجتو
 لZخ نم كلذو نيدلاولا ةايح ديق ةكرتلل لداع ميسقت نامض يف بغرت يتلا ةيبرغ1ا رسHا ضعب
 .41ةبهلا وأ ةيصولا ىلإ ءوجللا

 ةقاش ىقبت ثر<ا يف نزاوتلا ةداعإ نامضل رسHا اهيلإ أجلت يتلا تايجيتارتس}ا هذه
  .42ثرüل نزاوتمو لوقعم ماظن عضو فلك1ا نمو بعصلا نم ذإ ،ةبعتمو

 
38 YAFOUT, Meryem (2015). « L’égalité en matière d’héritage. Jeunes et savoir commun au Maroc ». 
L’Année du Maghreb [En ligne], Disponible sur le site :  
<http://journals.openedition.org/anneemaghreb/2571> (consulté le 20 janvier 2020) 

 329 .ص ،قباس عجرم .)2016( ميرم ،توفي39
 عجر:ا سفن 40
 303 .ص ،عجر:ا سفن 41

42KHALIL, Jamal (2017). Héritage et attitudes au Maroc : accepter l’injustice, reconduire l’inégalité, entrer 
en conflit, chercher l’égalité. In: L’héritage des femmes: réflexion pluridisciplinaire sur l’héritage au 
Maroc. Casablanca, Empreintes édition, p. 191 
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 سفنلاب بيصعتلا ماكحأ  2.ب

 تاثيرولا عم ثاري1ا يف ةلئاعلا سفن نم دعبHا روكذلا ةكراشم ةيهقفلا ماكحHا هذه حيتت
 44براقأ ناف ،يلاتلابو .43ةبارقلا ةجرد يف نهيواسي ركذ ثيرو دوجو مدع ةلاح يف ، برقHا
 ىلا مهتبارق ةلسلس يف ىثنأ لخدت } نأ طرشب مهتبارق ةجرد تدعب امهمو-روكذلا نم كلاهلا
 .ثاري1ا نم ءزج نم ةدافتس}ا مهل نكمي-ثرو1ا

 .يخيرات ديلقت نم عبني "بيصعتلا" وأ ةبارقلاب ثر<ا نأب ريكذتلا بجو ،صوصخلا اذهبو
 ةيانعلاو ةليبقلا نع عافدلا ةيلوؤسم نولمحتي لاجرلا هيف ناك دهع يف يلبق ساسأ ىلع موقيو
 .45دعبHا دعبي برقHاف ،لاجرلل ةبسنلاب امأ ،ءاسنلا دعبتسي بيصعتلاو .اهدارفأ فاعضب

 لبق نم اميس}و ،يند1ا عمتج1ا فرط نم ديازتم لكشب سفنلاب بيصعتلا ماكحأ دقتُنتو
 ماكحHا هذه رابتعا دح ىلإ تايعمجلا هذه بهذتو .ناسن<ا قوقح تامظنمو ةيئاسن تايعمج ةدع
 ةياعر تحت شيعت ةأر1ا تناك ثيح ،ةدتم1ا ةلئاعلا ةينب راثدنا هبش لظ يف اصوصخ ةيزييمت
 46.خلإ ،ةوخ<ا وأ مامعHا وأ دجلا

 اهتمظن بيصعتلاب ثر<ا ةيلاكشإ لوح ةريدتسم ةدئام لZخ يشيلمخلا دمحأ .ذ حرص دقو
 سفنلاب بيصعتلا ماكحأ حرط نكم1ا نم هنأ ،2010 وينوي 26 خيراتب ءاسنلا قوقح ةطبار ةيلاردف
 ةينوناقلا تايضتق1ا رابتع}ا oعب ذخأت ةديدج ةبراقم جهن ،راط<ا اذه يف ،حرتقاو .شاقنلل
 وأ راجي<ا دوقعل مظن1ا فيرشلا ريهظلاو oمأتلا نوناقك ةينوناقلا صوصنلا ضعب يف ةنمض1ا
 .47يعامتج}ا نامضلا

 ،يبرغ1ا عمتج1ا يف ناكم ،مويلا ،هل دعي مل بيصعتلا نأ 48راجنج دمحم .ذ دافأ ،هتهج نمو
 ثينأتلاو ،ةرسHا ةيلخل يوونلا عباطلا كلذ يف امب ةيداصتقا-ويسوس تارشؤم ةدع ببسب كلذو
 لئاعلا تاذ ةرسHا روهظو ،جاوزلا نس عافتراو ،تايتفلا سردمتو ،رجHا عوفد1ا لمعلل يبسنلا
 .خلإ ،براقHا جاوز عجارتو ،ديحولا

 
43FASSI FIHRI, Hakima (2017). Op.Cit., p. 197 

 ...اولزن امهم ةمومعلا ءانبأو ةوخ(ا ءانبأو دادج.او مامع.ا44
45KHAMLICHI, Ahmed (2017). L’impasse de l’intolérance dans le monde musulman. In : L’héritage des 
femmes : réflexion pluridisciplinaire sur l’héritage au Maroc. Casablanca, Empreintes édition, p. 31 
46YAFOUT, Mériem; BENCHEKROUNE, Siham (2017). L’impossible débat sur l’inégalité dans l’héritage. 
In : L’héritage des femmes : réflexion pluridisciplinaire sur l’héritage au Maroc. Casablanca, Empreintes 
édition, p. 20 
47 BENTALEB, Hassan (2010). Table ronde de la FLDDF: L’héritage par Taâsib en question. [En ligne], 
Disponible sur le site:<https://www.libe.ma/Table-ronde-de-la-FLDDF-L-heritage-par-Taasib-en-
question_a12374.html > (consulté le 25 janvier 2020) 
48BENTALEB, Hassan (2010). Op.cit. 
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 يتلا كلت ءاوس ،ثر<ا يف ةينآرقلا دعاوقلا نإف ،49يرهفلا يسافلا ةميكح .ةذ يأر بسحو
 لبق ةأر1ا تمادام ةرربم تناك ،بيصعتلا ةدعاق معدت يتلا كلت وأ جودز1ا بيصنلا أدبم سركت
 يعامتج}ا ماظنلا نإف ثاري1ا يف قحلا اهيدل حبصأ امدنع ىتحو ،بلاغلا يف ثرت نكت مل مZس<ا
 هسفن تقولا يفو ةليبقلا روكذ بيصن نم تاكلتم1ا ىقبت نأ مزلي ناك ،رصعلا كلذ يف ،يلبقلا
 يف oيبرثيلا دنع ثرت ةأر1ا تناك وحر نسحلا .ذ بسح هنأ }إ .ةلئاعلا ءاسنب لاجرلا لفكتي نأ
 حZسلا لمحي نم لك قح نم ثر}ا ناك ،مZس}ا لبق زاجحلاو دجن برع مومع دنعو ،ت}وقن1ا
 لباق1ابو نوثري روكذلا نم...نوقاع1ا }و خويشلا }و راغصلا نكي مل كلذلو هسنج نع رظنلا ضغب
 ىلع بلاغلا يف ةينبم ةرس}ا تناك oيقارعلا ءامدق دنعو ،حZسلا لمحت نمم تناك اذإ ةأر1ا ثرت
 oبو روكذلا oب يواستلاب مسقت بلاغلا يف مهدنع ةرس}ا لاوماو ،ةكرتش1ا لاومHا ماظن
 بHا نمضي ىتح ةجوزلل ةيلا1ا ةمذلا ىلا لقنت جاوزHا لاومأ تناك oيرص1ا ءامدق دنعو...ثان}ا
 بسنلا طخ نم ءابرقHا ىلا لقتنت تناك مهدنع ةكرتلا نH ،هد}وأ ىلا هلاومأ لقتنت نأ
 اهل نكت ملو ائيش ثرت ةأر1ا نكت مل ثيح ةيحيس1او ةيدوهيلا oتفاقثلا فZخب كلذو...يمومHا
  .Zصأ ةيلام ةمذ }و ةينوناق ةيلهأ

  )ةيباتكلا( ةملس/ا ريغ ةجوزلل ةبسنلاب ثر;ا قح  3.ب

 "ةثراوك" ءاوس ةيملع ثاحبأ وأ تاسارد عوضوم ةملس1ا ريغ ةجوزلا ثرإ عوضوم نكي مل
 ريغ ...هنم اهد}وأو اهجوزل"ةثورومك" وأ...نيدلا يف مهابأ نوعبتي نيذلا هنم اهد}وأو اهجوز نم
 50ثر<ا يف اهل قح } ةملس1ا ريغ ةجوزلا نأ ىلا اوبهذ ةعبرHا ةيهقفلا بهاذ1ا ءاهقفّ لج نأ
 سفنب ،ةملس1ا ةجوزلا رارغ ىلع ،عتمتت اهنأ مغر كلذو ،اهنم ثر}ا يف مهل قح } امك مهنم
 .ةيدا1او ةيونع1او ةيجوزلا تابجاولاو قوقحلا

 يتلا ةينآرقلا ةيuا نأ مغر ،فرعلا وأ ةحلص1ا مساب قحلا اذه نم ةيباتكلا ةجوزلا مرحتو
 ةئباصلا وأ51ةيحيس1ا وأ ةيدوهيلا ةجوزلاب قلعتي ءانثتسا يأ نمضتت } ثاري1ا يف ةجوزلا بيصن ىلع تصن
 .)نهنم ملس1ا جاوز نوزّوجي ةنسلا ءاهقفلا ناك نهلكو( ةيسوج1ا/ةيتشدارزلا وأ

 تايuا نم ةجحلا ىلإ نورقتفي ءاهقفلا نأ 52يواقرشلا ةيدان. ةذ دكؤت ،راط<ا اذه يفو
 قاقحتسا طبري مل نآرقلا نأ ،اصوصخ .قحلا اذه نم ةيباتكلا ةجوزلا عن1 ةحيرصلا ةينآرقلا

 
49FASSI FIHRI, Hakima (2017). Op.Cit., p. 197 
50CHARKAOUI, Nadia (2017). La Controverse autour de l’héritage de l’épouse Kitabiyah. In: L’héritage 
des femmes: réflexion pluridisciplinaire sur l’héritage au Maroc. Casablanca, Empreintes édition, p. 104 
51Ibid, p.103 
52Ibid, p. 107 
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 يتلا ةينآرقلا تايuا نم ديدعلا كانه ،كلذ ىلإ ةفاض<اب .نامي<ا ةجردب وأ مZس<اب ثاري1ا
 ،ةوخHا وأ ،ةوبHاك ةبارقلا لثم ثر<ا بابسأ نم ببس يه ةيجوزلا ةقZع نأ ىلع ةحارص تصن
 ...ةونبلا وأ

 ءاوس ةملس1ا ريغ ةجوزلا ثاريم ةلأسم يف مسحلاب يواقرشلا ةيدان .ةذ يصوت ،اذهلو
 .ةيهقفلا صوصنلاو ةينآرقلا صوصنلا oب ةنراق1ا لZخ نم كلذو ،ةيدوهي وأ ةيحيسم تناك
 ءانبل ةينآرقلا تايuا ديدج نم لمأتن نأ ىلإ رضاحلا انتقو يف ةجاحب اننأب ،ةثحابلا هذه فيضتو
 .53ةبلغلاو ةوقلاو لهجلا ىلع ينب1ا عقاولا حZصإو ناسن<ا

 اهب ءاج يتلا ثاري1ا ماكحأ اهيلع تماق يتلا سسHا نأب ريكذتلا بجو ،ددصلا اذه يفو
 .54برثي يف هب }ومعم ناك يذلا ماظنلا نم تطبنتسا مZس<ا

 هذه تناك ثيح ،رصعلا كلذ يف ةرسHا ةينب رابتع}ا oعب مZس<ا يف ثر<ا ماظن ذخأ دقل
 نإ لوقلا نكمي ،يلاتلابو .ايدام نهتلاعإو ثر<ا يف ءاسنلا ىلع لاجرلا ةنميه ىلع موقت ةينبلا
 يف روطتلل ،هتعيبطب ،عضاخ وه قطن1ا اذهو ،ةيخيراتلا لحار1ا قطن1 جاتن يه ثر<ا ماكحأ
 .55ناك1او نمزلا

 ةريثكلا تامرح1ا تصلق ةيمZس<ا ةعيرشلا نأ ،هرودب ،يقيفر باهولادبع دمحم .ذ دكؤي
 ةZصلا هيلع لوسرلا ةدايقب عيرشتلا ةلحرم حمستسو .ةقباسلا عئارشلا يف ةدراولا ةررب1ا ريغ
 ملظلا رهاظم نم هيلع يوطنت ام لكب ةثورو1ا تاعيرشتلا نم لاقتن}اب ،دعب ام يف ،مZسلاو
 يف روطت1ا جهن1ا اذه لصاوتيسو .شيع1ا عقاولا ةساردو ةفرعم نم عبان عيرشت وحن ،ةوسقلاو
 ميظنتل ةديدجلا ةيعيرشتلا ميهاف1ا نم ديدعلا ةغايص لZخ نم ماركلا ةباحصلا عم عيرشتلا
 .56ثاري1ا عوضوم يف ةصاخو ،oملس1ا تاقZع

  ءاسنلاو لاجرلا `ب ثر;ا يف ةاواس/ا  .ت

 ،نكل .برغ1ا يف ةأر1ا ثاريم ةلأسم لوح رئادلا شاقنلا لهاجتي نأ ،مويلا ،هنكمي دحأ }

 اذه يف مهيأرب نولدي نيذلا oلعافلا فلتخ1 ةنيابت1ا فقاو1ا oب قفاوتلا قيقحت ناك اذإ

 
53CHARKAOUI, Nadia (2017). Op.Cit., p. 99 
54 MOULAY RCHID, Abderrazak (1985). La Condition de la femme au Maroc. Editions de la Faculté des 
Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Rabat.  
55DAOUDI, Fatiha (2017). Op. Cit., p.135 
56 RAFIKI, Mohamed Abdelouahab (2017). L’Islam : une révolution pour instaurer l’égalité entre l’homme 
et la femme. In: L’héritage des femmes : réflexion pluridisciplinaire sur l’héritage au Maroc. Casablanca, 
Empreintes édition, p.60 
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 عوضوم لوح حورط1ا شاقنلا نأ ىلإ ،كلذ عم ،ةراش<ا نم دبZف ،لان1ا ديعب ودبي 57عوضو1ا

   .يبرغ1ا عمتج1ا اهدهشي يتلا ةيمانيدلا دكؤي ثر<اك ساسح

 لوأ ،تمت ءاسنلاو لاجرلا oب ثر<ا يف ةاواس1اب ةبلاط1ا نأ ،اضيأ ،ريكذتلا مه1ا نمو

 .59»58افصلا تاوخأ« هب ترداب بلطمك يضا1ا نرقلا تاينيسمخ ةياهن يف ،ةرم
 نع فيحلا عفرل ةيبرغ1ا ةلودلا اهتذختا يتلا تاءارج<ا يف ،اضيأ ،ةيمانيدلا هذه ىلجتتو

 ةعيرشلا ماكحأ ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإب 1958 و1957 يتنس لZخ عرش1ا أدب دقف .ءاسنلا
 نم ءاسنلا ءاصق< ،كلذب ،ىدصتو .ثاري1او ةيصخشلا لاوحHا ةنودم يف اهنيمضت لZخ نم
 لاحلا وه امك ،برغ1ا يف ةيورقلا قطان1ا نم ديدعلا يف ةيلح1ا فارعHا كلذب حمست امك ثر<ا
 ايئزج نمرحيو ،ثاري1ا نم يعرشلا نهبيصن نم ندفتست } يئZلا 60تايلZسلا ءاسنلل ةبسنلاب
  .61روكذلا نم براقHا وأ ةوخ<ا حلاصل هنم ايلك وأ

 لاوحHا ةنودم ربع ةعيرشلا دعاوق قيثوت نأ 62يلازغ دمحأ .ذ ربتعي ،راط<ا اذه يفو
 صخي اميف ةأرملل رابتع}ا ةداعإ ليبس يف اماه امدقت هتاذ دح يف ناك ،ثر<او ةيصخشلا

  .ثاري1ا يف اهقوقح
 قوقح سيركتل ةمءZم رثكأ هاجت}ا اذه حبصأ ،2004 ةنس ةرسHا نوناق دامتعا دعبو

  .63ةرسHا نوؤش يف اهل افاصنإ رثكأ ةينوناق ةلاح زيزعتو اهتمارك مارتحاو ةأر1ا
 عيمج ةلاز< ةلوذب1ا دوهجلا ةلودلل ةيلودلاو ةيروتسدلا تامازتل}ا ززعت ،كلذ ىلإ ةفاض<اب

 .تايبرغ1ا ءاسنلا دض زييمتلا لاكشأ
 ةماركلاو ةيرحلا ئدابم ىلع موقي عمتجم ءانب ىلع مزاع برغ1ا نأ قبس امم ايلج حضتيو

 
 ...ناسنfا قوقح تامظنمو ةيئاسن تايعمجو Zثحابو Zيميداكأو ءاملع نم57

58MOUAQIT, Mohammed (2017). L’égalité en héritage entre « Monarchie » et « Commanderie des 
croyants ». In : L’héritage des femmes : réflexion pluridisciplinaire sur l’héritage au Maroc. Casablanca, 
Empreintes édition, p. 120 

 ل^قتس(او ىروشلا بزح ءاسن لبق نم 1946 ةنس تسسأت ةيئاسن ةيعمج59
 ءاسنلاو لاجرلا Zب قوقحلا يف ةاواس:ا نمضت يتلا ةيعامجلا يضار.اب ةصاخلا ةينوناقلا صوصنلا نم ةعومجم تردص60
 ةيرادfا ةياصولا نأشب 62.17 مقر نوناقلا :ةيلاتلا صوصنلاب رم.ا قلعتيو ةروكذ:ا يضار.ا ريبدتو ةزايح ىوتسم ىلع
 نوناقلا ،ةيل^سلا تاعامجلا يضار. يرادfا ديدحتلاب قلعت:ا 63.17 مقر نوناقلا ،اهك^مأ ريبدتو ةيل^سلا تاعامجلا ىلع
 25( 1389 ىلو.ا ىدامج 10 يف رداــــصلا 1.69.30 مقر فيرـــشلا ريهظلا ميمتتو رييغتب يضـــقي يذلا 64.17 مقر
 .يرلا رئاود لخاد ةعقاولا ةيعامجلا يضار.اب قلعت:ا )1969زويلوي

61YAFOUT, Meryem; BENCHEKROUN, Siham. Op.Cit. p. 19   
62GHAZALI, A. (2017). Femmes et héritage en droit musulman : quel cheminement vers l’équité au Maroc 
? In : L’héritage des femmes : réflexion pluridisciplinaire sur l’héritage au Maroc. Casablanca, Empreintes 
édition, p. 114 
63Idem 
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 عم مءZتي يعمتج1ا جذومنلا اذه .زييمت نود عمتج1ا تانوكم عيمج حلاصل فاصن<او ةاواس1او
  .64ةيعامتجا ةلادعو ةماركو ةيرح نيد مZس<ا ماد ام عرشلا دصاقم

 عمتجم ءانب هاجتا يف يبرغ1ا نوناقلا عفد يف مهاست بساكم ةثZث 65يلازغ دمحأ .ذ ددعيو
 :يلي امك بساك1ا هذه صخلتتو .لبقتس1ا وحن علطتي

 ةيسايسلا تاطلسلا ىلع يغبنيو،مرح1ا مكح يف دعي مل ةيضقلا هذه لوح شاقنلا نإ .1
 ؛رييغتلا ىلإ نوعلطتي لاجرو ءاسن بلاط1 بيجتست نأ ةينيدلاو

 تاناهرلاو ىؤرلا قفو عمتج1ا ميظنت ىلع لمعي يسايس ماظن ىلع رفوتي برغ1ا نإ .2
 اريمأ هفصوب كل1ا لوح ماظنلا اذه ينبنيو .يويندلاو يحورلا oب ام عمجت يتلا ةقيمعلا
 ؛ةيعيرشتلا ةطلسلاو ىلعHا يملعلا سلج1او oنمؤملل
 ةثادحلا ةدئافل نولغتشي نيذلا يمZس<ا ركفلا لاجم يف نيرصاع1ا oصصخت1ا ددع نإ .3

 .ةعيرشلل oمات مارتحاو قفاوت يف نوعدبي مهو ،رمتسم عافترا يف ثيدحتلاو

 ةفاض<ابف .ثر<ا ةيضقل ةعورشمو ةميلس }ولح مدقي نأ عمتجملل دب} ،كلذ ىلع اسيسأتو
 نأ اميس .اهلماكب رسأ ءاصقإ ىلإ ةاواسمZلا ىلع ةمئاقلا oناوقلا يدؤت ،تايتفلا ءاصقإ ىلإ
 .66عمتج1ا يف ءاسنلل عورش1ا جامد<ا وحن يعس وه ةاواس1ا وحن يعسلا

 نوناقلا ءاهقفو نيدلا ءاملع داهتجا نأ 67يرهفلا يسافلا ةميكح .ةذ ربتعت ،قايسلا اذه يفو
 اذه يف oيرورض احبصأ عوضو1ا لوح يسايسلاو يعامتج}ا قفاوتلا بناج ىلإ ،ةبراغ1ا
  .ىضم تقو يأ نم رثكأ ددصلا

 بكاوتو ،فاصن<او ةاواس1ا ىلع موقت يتلا ةديدجلا قرطلا نأب 68طبار1ا ءامسأ .ةذ دكؤتو
 لZخ نم }إ ققحتت نأ نكمي } دقع1ا انرصع عقاوو ةيلاحلا ةيعمتج1ا تابلطتملل بيجتستو
 .لاج1ا اذه يف تاربخلاو تاءافكلا لك هلوح يقتلت يعامج داهتجا

 نمضتت يتلاو 2004 ةنس ةرسHا ةنودم دامتعاب تجوت يتلا ةلوذب1ا تادوهج1ا رهظتو
 نم ديز1ا لذب ةيناكمإرفوت حوضوب ،ةنسلاو ةينآرقلا ةلاسرلا حور ىلإ رثكأ دنتست تايضتقم

 
64Ibid, p.117 
65Ibid, p.118 
66KHALIL, Jamal (2017). Op.Cit., p.192 
67FASSI FIHRI, Hakima (2017). Op.Cit., p. 202 
68LAMRABET, Asma (2017). Op.Cit. p. 55 
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  .69ثر<ا يف قحلا كلذ يف امب ةأر1ا قوقحو ةرسHا نوناقب ةقZع اهل ىرخأ عيضاوم نأش يف دوهجلا

 ام ىلع ءاضقلا لجأ نم ةلعافلا تاهجلا عيمج ةئبعت نود نم جرخم داجيإ بعصلا نم
 يف ءاسنلا دض زييمتو ملظ ةباثمب ناسن<ا قوقح نع oعفاد1او ةيئاسنلا تايعمجلا هربتعت
  .ثاري1ا عوضوم

 ىلع بلاط1ا هذه نومعدي نيذلا ةعيرشلا ءاهقف ددع ديازت نم ،مويلا ،هظحZن ام امهم ودبيو
 ةاواس1ا أدب1 لضفأ قيبطتب ةليفك دراوم ىلع رفوتي هقفلا نأربتعي يذلا 70وربوأ قراط .ذ رارغ
 لاج1ا اذه يف احاتفنا رثكHا وه يكلا1ا هقفلا نأ فيضي امك .ثر<ا يف ءاسنلاو لاجرلا oب
 .مكحلا ريغتي فرعلا ريغتي امنيح هنأ ىنعمب ،ةمكحم ةعيرش فرعلا نأ ربتعي هنH ارظن

 oب ثر<ا يف ةاواس1ا سيركتل نوناقلا ريوطت يف نمكت } ةبوعصلا نأ هيقفلا اذهربتعيو
 .71تايلقعلا رييغت لجأ نم هب مايقلا oعتي يذلا لمعلا يف امنإو ءاسنلاو لاجرلا

 يف ةينآرقلا صوصنلا نومضم ليلحتو مهفل هنأ 72طبار1اءامسأ .ةذ ربتعت ،اهبناج نم
 ةفنص1ا ةفلتخ1ا ريسافتلا ىلإ سيلو لوHا اهانعم ىلإ ةدوعلا ،ةيادبلا يف ،بجي ،ثر<ا عوضوم
 oب زيمت ةجودزم ةءارقب مايقلا يرورضلا نم حبصأ ،اذلو .مويلا يرجي امك ،ةتباث ةيعرش مولعك
 يف ةعقاولا ثادحHا فلتخ1 مدق يذلا باوجلا oبو مويلا ىتح احلاص لازيام يذلا صنلا حور
 .تقولا كلذ

 تاهجو فZتخا ببسب ،ابلاغ ،فقوتي يذلا شاقنلا ءانغإ لجأ نم ،73مZكلا فسوي .ذ حرتقيو
 ةينوناقلاو ةيهقفلا دعاوقلا زواجت فدهب ثلاث قيرط رايتخا ،"oظفاح1ا"و "oيثادحلا"oب رظنلا
 رصعلا عقاو يعاري ديدج هقف جاتنإ ةيغب ،ةيدقنو ةيملع ةقيرطب اهتعجارم يف لثمتي ،ةيلاحلا
 نأ نود ،اهب عتمتت نأ بجي يتلا قوقحلاو ةأرملل ديدجلا عقاولا عم هماكحأ قفاوتتو ،يلاحلا
 زاهجلا رابتعا دح ىلإ بتاكلا سفن بهذيو .يمZس<ا نيدلا زئاكر عم ضقانت يأ كلذ نع أشني
 تاكرتلا ميسقت لكوي نأ بجو اذهلو .قوقحلا نامضو لدعلا ةماقإ ىلع ةردق رثكHا وه يئاضقلا

 
69FASSI FIHRI, Hakima (2017). Op.Cit., p. 202 
70OUBROU, Tareq (2017). Op.Cit., p. 42 
71 OUBROU, Tareq (2017). Op.Cit., p. 42 
72LAMRABET, Asma (2017). Op.Cit. p. 46 
73KELLAM, Youssef (2017). L’héritage des femmes : entre le texte fondateur, l’interprétation et la réalité: 
étude de cas. In : L’héritage des femmes: réflexion pluridisciplinaire sur l’héritage au Maroc. Casablanca, 
Empreintes édition, p. 72   
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  .74ةاضقلاو مكاح1ا ىلإ

 يذلا ،وحر نسحلا ثحابلا .ذ تZخادمو تاباتك ىلا انه ةراش<ا نم دب } ،راط}ا اذه يفو    
 لوح صن يأ كانه سيل هنأ ارارم دكأ يذلاو يند1ا عمتج1ا تايلعف ةرم نم رثكأ هتفاضتسا
 ةحيحصلا ةنسلاب }و نآرقلاب اهل ةقZع } ثر<ا ماكحأ يثلث يلاوح نأو ،هانعم ىلع قفتم ثر<ا
 ريسفت يه امنإو ،ايحو تسيل هيلا ىهتنا ام بسحب ةنسلا نأب املع ،ةيهقف تاعيرشت يه امنإو
 ثر<ا يف ةاواس1ا ىلإ تاودن ةدع يف اعد امك .اهبحاص ةناكم نم اهتناكم يتأت نآرقلل يرشب
 ماكحا يف داهتجا يo Hضراع1ا ءاهقفلا فقاو1 اضيفتسم Zيلحت امدقم ،لاجرلاو ءاسنلا oب
 .رييغتلا لبقت } ةيلقن ةفاقث نودمتعي نيذلاو ثر}ا

 مل نيذلا ،ءاهقفلا ةعدب يه oملس1ا خيرات اهفرع ةعدب ربكأ نا ،وحر نسحلا ثحابلا دكأ امك
 يمZس<ا هقفلا ةموظنم مهتاءارق نع تجتنو oيسابعلا دهع يف }إ يمZس<ا خيراتلا يف اورهظي
  .ايمZسا اهقف تسيلو oملسم هقف يهف ؛نآرقلاب اهل ةقZع }و ةيمهو اهنأب اهفصو يتلا

 ةمدخ يف اوناك ءاهقفلا نأو يسايسلا دادبتس}او ينيدلا دادبتس}ا oب افلاحت كانه نأ فاضأو
 } نيذلا - نيدلا لاجرو ءاهقفلل نوكت نH ىنعم } هنأ ازربم ،دادغب يف oيسابعلا ذنم ةلودلا
 مداصت يف ،سدقم مهمZك نأ ىوعدب سانلا ىلع ةطلس -لقHا ىلع ينسلا مZس}ا يف مهل لصأ
 تقولا يف ،تونهكلا نم ناسن<ا ريرحت لجأ نم ءيش لك لبقو }وأ ءاج يذلا مZس<ا رهوج عم
 .تونهكلا اذه ةرطيس تحت شيعلا ىلإ هيف انديعي نأ ضعبلا ديري يذلا

 }و شه باطخ هنأ افيضم ،ءاهقفلا باطخ ةيرعت ىلإ عوضو1ا يف صتخ1ا ثحابلا اعدو
 ةلشاف ةيوبرت ةموظنم ىلإ دنتسي امك ،رخuا لبقت مدعو ريفكتلا ىلع مئاقو ،عقاولاب هل ةقZع
 .75لتقي دتر1ا نأ Zثم لافطHا سردت تلازام

 
74KELLAM, Youssef (2017). Op.Cit. p.88 

  .2016 ،عيزوتلاورشنلل ةلظنحراد ،طابرلا .لقعلاو لقنلا ني يبرغ:ا نوناقلا قفو ثرfا ماكحأ: نسحلا وحر 75
 :كردي نأ دب( اهتأشن ةيفيكو ماكح.ا هذه يف نّعمت:ا" : نأ ىلا صلخ ثيح
 يف اضيأ يه يتلاو ، ةيوبن ةنس ىلا دنتسي اهنم ناك ام ىلوأ باب نمو ،اينآرق اهنم ناك ام ىتح ةيندم ماكحأ اهنأ -

 ... حيحصلا ثيدحلا ةجرد ىلا ىقري ّصن اهب دجوي ( اهلمجم
 ... Zملس:ا لك Zب هتل(د لوح قفتم ةيصولا وأ ثر(ا ّصخي دحاو مكح دجوي ( هنأو -
 ترهظ امك ثر(ا ماكحأ يثلث يلاوح نأ ، يديلقتلا هقفلا هيعدي ا: اف^خ ، هنم رطخ.او لب كاذو اذه نم رثكأو -

 يه -يكلا:ا بهذ:ا ينعأ - اهتجتنأ يتلا تانوك:ا دحأ نم اساسأ هماكحأ بلغأ يبرغ:ا عرش:ا سبتقاو ايخيرات
 دحوأ ضاقك ( Zملس:ا ةلود سيئر ء^كو زاهجل ىتح امزلم  نكي مل ايهقف اعيرشت سانلل سانلا عيرشت ليبق نم
 ، ةل(دلا يّنظ توبثلا يّنظ ىقبي ةّنس هنم ناك ام يف هرودب وه ايّصن (اجم ربتع:ا يقبت:ا ثلثلا نأو ، هسفن )اهيف
 "... ةل(دلا يّنظ ىقبي ثوبثلا يعطق ناك نإو وهف انآرق هنم ناك امو
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 :اعورشم ةيلاتلا ت}ؤاستلا حرط ودبي ،يقيثوتلا ثحبلا اذه ماتخ يف

 ؟ءاسنلا ثاريمب ةقلعت1ا )تايبدHا( تاساردلا ىلإ ةساردلا هذه هفيضتس يذلا ام -
 ؟ةساردلا هذهل ةفاض1ا ةميقلا يهام -
 ؟تاساردلا نم اهريغ نع ةساردلا هذه زيمتت اذامب -
 ؟ةساردلا هذه فادهأ يهام -
 ؟ةساردلا هذه نم ةاخوت1ا جئاتنلا يهام -
 ؟ينادي1ا ثحبلا جئاتن ليلحتل ةدمتع1ا ةيجهن1او ةبراق1ا يهام -

 لوح ماعلا شاقنلا ءارثإ يف ةمهاس1ا ،يناديم ثحب ىلع موقت يتلا ،ةساردلا هذه ىخوتت
 يتلا ةيلاكش<ا مجح عم ةنراقم Zيزه ودبي يذلا يملعلا جاتن<ا ءانغإ  اذكو ،يبرغ1ا ثر<ا ماظن
   .يبرغ1ا عمتج1ا لخاد ةيزييمتلا ثاري1ا دعاوق اهحرطت

 عوضوم يف مهيأر نع ريبعتلل ،ءاسنو }اجر ،ةبراغملل ةملكلا ءاطعإ ىلإ ةساردلا هذه حمطتو
 لياحتلل اهب لومع1ا تاسرام1او ةينيدلا ةيعجر1ا ةساردلا لءاست ثيح ،عيمجلا هب ملي } ساسح
 ءانبل تانطاو1او oنطاو1ا دادعتسا ىدم اذكو ،ثر<ا لاجم يف نوناقلل ةيزييمتلا دعاوقلا ىلع
 .لبقتس1ا يف لاجرلاو ءاسنلا oب ةاواسم رثكأ عمتجم

  ةساردلا فادهأ  .3

 ىوتسم ىلع تدصر يتلا روصقلاو تارغثلا هجوأ عيمج دس ءاعدا نود ،ةساردلا هذه فدهت
 .ةيعرف فادهأو يسيئر فده ديدحت ربع لمعلاو ةفرع1ا ىلإ ،يقيثوتلا ثحبلا

  يسيئرلا فدهلا  1.3

 ةفرعم ىدمب ةقلعت1ا تايطع1ا ثيدحتل لماش حسمب مايقلا ىلإ ةساردلا هذه ىعست
 عZطتسا ىلإ فدهت امك .هل مهلثمت ةيفيكو هب لومع1ا ثر<ا ماظنب ةبراغ1ا oنطاو1او تانطاو1ا
 لظ يف ثر<ا ماظن ليدعت ةيناكمإ فاشكتساو ،عونلا ىلع ينب1ا زييمتلا لوح ماعلا يأرلا
  .يبرغ1ا عمتج1ا اهفرعي يتلا ت}وحتلا

  ةصاخلا فاده@ا  2.3

 :ةيلاتلا فادهHا قيقحت ىلإ ةساردلا هذه مورت

 ؛هب لومع1ا ثر<ا ماظن دعاوقب ةبراغ1ا oنطاو1او تانطاو1ا ةفرعم ةجرد سايق .1
 رارغ ىلع برغ1ا يف ايعمتجم اشاقن ريثت يتلا ثر<ا دعاوقب ةقلعت1ا تاروصتلا ديدحت .2
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 ةبسنلاب ةبترلا سفن يف تايتفلاو ءاسنلل حنمت يتلا"oيثنHا ظح لثم ركذلل" ةدعاق
 ؛ةملسم ريغلا ةجوزلل ةبسنلاب ةديقعلا فZتخ} ثراوتلا عنمو بيصعتلاو ىفوتملل

 oسنجلا oب ةاواس1ا تايضتق1 اقفو ثر<اب قلعت1ا نوناقلا ليدعت قافآ ليلحت .3
 .برغ1ا هيلع قداص يتلا ةيلودلا تايقافت}او روتسدلا يف اهيلع صوصن1ا

  ةساردلا نم ةاخوتGا جئاتنلا  .4

 :يلي ام ،ةرظتن1ا جئاتنلا مهأ نم
 ةيزييمتلا دعاوقلا صوصخب يبرغ1ا ماعلا يأرلا ىدل ةدئاسلا تاهجوتلاو ميهاف1ا ديدحت .1

  ؛ثر<ا يف
 .ثر<ا يف ءاسنلاو لاجرلا oب ةاواس1ا رارقإ ىلإ ةوعدلا معد .2

  ةساردلا ةيجهنم  .5

 ةيناكمإ ةيجهن1ا هذه حيتت ذإ .ليلحتلل ةيجهنمك عونلا ةبراقم ىلع ةساردلا هذه تدمتعا
 عيزوتلا نع Zضف ،قوقحلا يف ةاواس1ا زيزعتو ،oسنجلا oب تاقZعلل يعامتج}ا ءانبلا ليلحت
 ،كلذ ىلإ ةفاض<اب ،ينغت عونلا ةبراقم نأ امك .لاجرلاو ءاسنلا oب تايلوؤس1او دراوملل لداعلا
 .عقاولل ةيعوضوم رثكأ امهف حيتتو ،يفرع1ا ديصرلا

  ةساردلا رواحم  .6

 :ةمتاخو رواحم ةثZث ىلإ ةساردلا عرفتت ،اهل ةددح1ا فادهHا نم اقZطنا
 ؛برغ1اب ثيراو1ا ماكحH ينوناقلا ماظنلاب ةفرع1ا :لوHا روح1ا §
 ؛ثر<ا ماظن لوح ةبراغ1ا oنطاو1او تانطاو1ا تاروصت :يناثلا روح1ا §
 .ةيلبقتس1ا قافuا :ثلاثلا روح1ا §
 ةمتاخ §
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 يديهمت لصف
 ثحبلل ةيجهنملا تاودألا

    ةرامتسXا دادعإ   -1
 برغ1ا يف هعون نم لوHا ربتعي يذلا ،ثحبلا اذه ةرامتسا دادعإ يف ةعبت1ا ةيجهن1ا فدهت

 برغ1ا يف رئادلا شاقنلا اهريثي يتلا ةددعت1ا ةلئسHا ىلع ةباج<ا ىلإ ،يبرعلا ملاعلا يف امبرو
 .ثاري1ا اياضق صخي اميف يعامتج}ا عونلا ىلع ينب1ا زييمتلا لوح

 ،ةيساسحلا ةديدش ةيضقلا هذه لوح تايبرغ1او ةبراغ1ا ءارآ عZطتسا ثحبلا اذه لواحيو
 ىلعو ،ةينيدلا ةيعجر1ا ىلع ةدمتع1ا ةئفاكت1ا ريغ دعاوقلاب قلعتي اميف مهتاروصت ىلع فرعتلاو
  .ةيلبقتس1ا قافuاب قلعتي ام

 افاصنا رثكأ عمتجم ءانبل دعتسم يبرغ1ا عمتج1ا ناك اذإ ام ةفرعم ىلإ ثحبلا اذه حمطيو
 ةيروتسدلا ماكحHا عم امئZت رثكأو ،عمتج1ا اهفرع يتلا ةيعامتج}ا تاريغتلا عم اماجسنا رثكأو
 عمتج1ا هاجتا برغملل ةيلودلا تامازتل}اب امامتها رثكأو ،19 لصفلا ةصاخو 2011 ذنم ةدمتع1ا
 .يلودلا

 ةيلاكش<ا هذه لوح شاقن ميظنتب ةساردلا تلهتسا ،ايناديم عوضو1ا فاشكتسا لجHو
 oب قراوفلا " ناونع تحت 2018 ربنجد 01و ربنون 30 يموي لZخ ةجنطب تمظن ةودن راطإ يف
 دقو ."؟صوصخلا اذهب تايبرغ1او ةبراغ1ا يأر وه ام ،يبرغ1ا ثاري1ا ماظن يف ءاسنلاو لاجرلا
 ةبكاومو عبتت نامضل ةفلك1ا ةيملعلا ةنجللا لبق نم ةودنلا هذه نم ةصلختس1ا جئاتنلا حيقنت مت
 .ةينادي1ا ةساردلا هذه

 يذلا يديهمتلا ءزجلا ىلإ ةفاض<اب ءازجأ ةثZث لوح ،اهدادعإ مت امك ،ةرامتس}ا روحمتتو
 .ةيداصتقا-ويسوسلا وأ ةيفارغوميدلا ءاوس ،بوجتسملل ةيدرفلا صئاصخلا ديدحت هلZخ نم داري
 تاروصتلاو ،يبرغ1ا ثاري1ا ماظن ةفرعمب ،يلاوتلا ىلع ،قلعتت ةرامتسZل ثZثلا ءازجHا نأ امك
  .ةيلبقتس1ا قافuا اذكو ،ةيزييمتلا ماكحHا لوح
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  ةساردلا ةنيع رايتخا  –2

 طاقسإ ىنستيل ت}امتح}ا ىلع ةزكترم ةيملع سسأ ىلع ةيئاوشعلا ةنيعلا ديدحت مت دقل
 ىوتسم ريفوت ىلع صرحلا عم ،هتمرب يبرغ1ا عمتج1ا ىلع ةنيعلا نم ةصلختس1ا جئاتنلا ميمعتو
 نأ انربتعا ببسلا اذهلو .راط<ا اذه يف اهدامتعا متيس يتلا تارشؤ1ا ةقد ىلإ ةبسنلاب لوبقم
 ةنس تدعأ يتلا ةيسيئرلا ةنيعلا وه ،هنم ثحبلا ةنيع بحس متيس يذلاو ،عZطتس}ا ءارجإ ةدعاق

 ةيبودن1ا فرط نم 2014 ةنس زجن1ا ىنكسلاو ناكسلل ماعلا ءاصح<ا جئاتن ىلع ادامتعا 2015
  ،ةنياعملل ةدعاقك طيطختلل ةيماسلا

 قطانم يف نطقت يتلا رسHا نم نوكتت يتلا ةيوناثلا تادحولل ةمئاق ةدعاقلا هذه نمضتتو
 ةفصب ةيوناثلا تادحولا نم ددع بحس ىلع ةنيعلا رايتخا دمتعاو .ةقدب ايلاجم ةددحم ةيفارغج
 ةيئاوشع ةقيرطب رسHا نم ةنيع بحس مت ددعلا اذه نمضو ةيئاصح<ا ةدعاقلا نم ةيئاوشع
 .ةفدهتس1ا ةنيعلا نيوكتل

 ،ثاري1ا ماظن يف تايبرغ1او ةبراغ1ا يأر ةفرعم ىلا فدهي ثحبلا نأ ىلإ ةراش<ا ردجتو
 ،قوف امف ةنس o 18غلابلا ءاسنلاو لاجرلا مه ثحبلا عمتجم نولكشي نيذلا ناكسلا نإف يلاتلابو
 .عمتج1ا يف oغلابلا ةئف يأ

  ةظحQ/ا ةدحو  -أ

 لك لخاد هباوجتسا متيس دحاو درف نم ةظح1Zا تادحو لكشتت ،ثحبلا فادهأ ىلع ءانب
 oب نم ةنيعلا دارفأ رايتخا نم دب } ناكو .ةرسأ 1200 نم درف 1200 عومج1ا يف يأ ،ةرسأ
 بسح ناكسلل ينطولا عيزوتلا مارتحا عم قوف امف ةنس رشع ةنماثلا اهنس زواجتي يتلا ةنكاسلا
 .ةماق<ا طسوو ،يساردلا ىوتس1او ،ةيلئاعلا ت}احلاو ،ةيرمعلا تائفلاو ،سنجلا :ريياعم

   ةنيعلا مجح  -ب

 ىلع قوف امف ةنس 18 مهرامعأ ،درف 1200 نم نوكتت ةنيع ينادي1ا ثحبلا فدهتسا
 زواجتي } امب ةنيعلا ديدحت يف أطخلا ةبسن يف مكحتلا نم مجحلا اذه حمسي ذإ ،ينطولا ديعصلا

 ةبسن يلاتلا لودجلا مدقيو .% 30 اهمجح زواجتي يتلا رهاوظلا ضعب راشتنا مييقت يف % 17
 حوارتت بسنب ةرشتن1ا رهاوظلاب قلعتي اميفف .بسنلا فلتخ1 ةبسنلاب ةنيعلا رايتخا يف أطخلا
 oح يف ،ةلوبقم ةبسن يهو % 22.4 زواجتت } ةنيعلا يف أطخلا ةبسن نإف % 30و o 20ب ام
 نكمي } ،كلذلو ،% 33 زواجتت ةبسنب :ادج ةردانلاو ةردانلا رهاوظلا ةلاح يف أطخلا ةبسن عفترت
 .رهاوظلا نم فنصلا اذه ةفرعم يف دعاست نأ مجحلا اذه نم ةنيعل
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 ةبسنلا ةنيعلل يبسنلا أطخلا

%8.84 %5 

33.6% %10 

22.4% 20% 

17.1% 30% 

15.3% 35% 

13.7% 40% 

11.2% 50% 

9.1% 60% 

7.3% 70% 

5.6% 80% 

3.7% 90% 

 
  ةنيعلا رايتخا ةيجهنم  -ج

 مت يذلا يلامتح}ا عZطتس}ا ةقيرط ىلع ثحبلا اذه يف ةنيعلا رايتخا ةيجهنم زكترت 
 .تاجرد عبرأ ىلإ هميسقت

  ةنيعلا ميسقت رايعم §
 تاقبط عيونت لجأ نم يرضحلا طسولاب ةيوناثلا تادحولل ةبسنلاب طقف لمعتسا دقو
 ،ةديدجلا ةنيد1اب نكسلا ،ةميدقلا ةنيد1اب نكسلا ،يرصعلاو رخافلا نكسلا( نكسلا
 .)قئZلا ريغ وأ شهلا نكسلا

  يه عبر@ا تاجردلا §
 (UP) ةيلوHا تادحولا نم ىلوHا ةجردلا نم ةنياع1ا تادحو نوكتت :ىلوHا ةجردلا -

 نوكتت ةنيع رايتخا مت ىوتس1ا اذه يف .2014 ةنسل ماعلا ءاصحüل ةيسيئرلا ةنيعلل
 تاهجلاو ةماق<ا طسو بسح تادحولا هذه عيزوت مت دقو .(UP) ةيلوأ ةدحو 60 نم
 .رسHا ددع ثيح نم ةيبسانتلا أدب1 اقفو نكسلا تاقبطو

 (US) ةدحاو ةيوناث ةدحو بحس مت (UP) ةيلوأ ةدحو لك ىوتسم ىلع :ةيناثلا ةجردلا -
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 ."دوقنعلا" يهو
 نوكتت ةنيع بحس مت ،(US) ةيوناثلا ةدحولا يف دوقنع لك ىوتسم ىلع :ةثلاثلا ةجردلا -

 .ةمظتن1ا ةيئاوشعلا ةقيرطلا لامعتساب ةرسأ 20 نم
 وأ ثحابلا ىلع ،ةنيعلا نمض اهرايتخا مت ةرسأ لك ىوتسم ىلع :ةعبارلا ةجردلا -

 شيك ةقيرط ىلع دامتع}اب قوف امف ةنس 18 هنس غلبي دحاو درف رايتخا ةثحابلا
Kish. 

 :ريياعم ىلع ءانب اهنولثمي يتلا صصحلا ساسأ ىلع ةنيعلل oلكش1ا دارفHا رايتخا مت
 رايعم صوصخبو .طاشنلا عونو ،يساردلا ىوتس1او ،ةيلئاعلا ةلاحلاو ،نسلاو ،سنجلا
 بسح ةيناكسلا ةبيكرتلا مارتح} كلذو ةأرما 600و لجر 600 لمش حسم ءارجإ مت نسلا
 :ةيلاتلا تابيكرتلا تدمتعا ىرخHا ريياعملل ةبسنلابو .ةئفاكتم بسنب نسلا

ü ثZقوف امف ةنس 60 مث ،ةنس 59-30 ،ةنس 29-18 :ةيرمع تائف ث. 
ü قلطم ،لمرأ ،جوزتم ،بزعأ :ةيلئاعلا ةلاحلل ةبسنلاب ت}اح عبرأ. 
ü ثZيوناث ،يدادعإ/يئادتبا ،ىوتسم نودب :يساردلا ىوتسملل ةبسنلاب تائف ث، 

 .قوف امفو
ü هجو ىلع ،طيشن ريغ ،لطاع ،لغتشم طيشن :طاشنلا عونل ةبسنلاب تائف سمخ 

 ...ىرخأ ت}اح ،بلاط/ذيملت ،تيب ةبر :صوصخلا
 ةرسHا دارفأ عيمجب ةصاخلا تامولع1اب قلعتت ةرامتسا ءلم ةثحابلا وأ ثحابلا نم بلطي

 صصحلا لودجب ةناعتس}اب ةرسHا دارفأ oب نم دحاو درف رايتخا متي مث ،هZعأ حضوم وه امك
 .ةئف لكل اقبسم ةددح1ا

   صصح ىلإ ةنيعلا مجح ميسقت  -ــه

 بسح (UP) ةيلوأ ةدحو 60 ةعومجم عيزوت مت ،ثحبلا ةنيعل يفارغجلا ليثمتلا نامضل
 .ةيبسانتلا أدب1 اقفو تاهجلاو ةماق<ا طسو

 نكسلا تاقبط ةاعارم عم ةنيعلا عيزوت مت دقف ،يورقلا طسولل ةبسنلاب ،كلذ ىلإ ةفاض<اب
 طسو بسح تادحولا هذه ميسقت نوكي كلذبو ،ةيعامتج}ا تاقبطلا فلتخم ليثمت نامض لجأ نم
 :يلاتلا وحنلا ىلع ةكلم1ا تاهجو ةماق<ا
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 تاهجلا
 ةماق5ا طسو

 يورق يرضح
 3 4 ةميسحلا–ناوطت–ةجنط

 2 3 قرشلا
 3 4 سانكم-ساف

 2 5 ةرطينقلا-^س-طابرلا
 2 2 ةرفينخا-ل^م ينب
 3 8 تاطس-ءاضيبلارادلا

 3 3 يفسآ-شكارم
 2 2 تل^يفات-ةعرد
 2 3 ةسام-سوس
 2 2 بونجلا تاهج

 24 36 عومج:ا
 

  ةنيعلا ميمصت ذيفنت  -و

 :oتيسيئر oتلحرم ىلع دمتع1ا ةنيعلا ميمصت ذيفنت مت

 .(US) ةيوناثلا تادحولاو (UP) ةيلوHا تادحولا بحس مت اهلZخ ؛1 ةلحرGا  

 تناكو .هZعأ ةحضو1ا ةيجهن1ا قفو اهبحس مت ةيئاوشع ةنيع ىلع لوصحلا نم ثحبلا قيرف نكمت
 تانايبلا عمج ةيلمع يف ةيمهأ (US) ةيوناث ةدحو 60 نم ةنوك1ا ةنيعلل ةبسنلاب ةيطئارخلا تافلملل
 .ةيناثلا ةلحر1ا يف ةحضو1ا

 .دارفHاو رسHا رايتخا مت اهلZخ ؛2 ةلحرGا 

 .يلاتلا وحنلا ىلع تانايبلا عمج ةطشنأ صيخلت نكمي 

 فلملل ةنوك1ا طئارخلا ىلع دامتع}اب اهعقوم اذكو "دوقنعلا" (US) ةيوناثلا ةدحولا ديدحت -
 .oينادي1ا oثحابلا ةراشإ نهر عضو يذلا يطئارخلا

 ةنيحم ةحئ} ىلع لوصحلل صاخ عوبطم ةئبعتو (US) ةيوناثلا ةدحولا لخاد رسHا ءاصحإ -
 .(US) ةيوناثلا ةدحولا لخاد ةميق1ا رس°ل ةلماشو
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 .20 نم تاعومجم ىلإ ةيوناثلا ةدحولا مجح عيزوت ربع كلذو K مظتن1ا بحسلا ةوطخ ديدحت -

 لZخ نم ىرخأ ةرسأ 19 بحس مت ،K رسHا ىلوأ oب نم ةدحو لوH يئاوشعلا بحسلا  -
 ؛K ةوطخ قيبطت

 ساسأ ىلعو .قوف امف ةنس 18 مهرامعأ غلبت دارفأ اهب دجوي يتلا ةرسHاب صاخ عوبطم ءلم  -
 .ةرسأ لك لخاد دحاو درف بحسي ،Kish شيك ةقيرطو صصحلا لودج

 مت يذلا درفلل ثحبلا ةرامتس}ا هيجوت متي ،ةرسHا لخاد هباوجتسا دار1ا درفلا ديدحت درجمب -
 .هديدحت

  ةيبرغ/ا ةنكاسلا ىلع ثحبلا جئاتن ميمعت  -ــم

 تاجرد عبرأ نم ةفلتخم تاقبط نم تانيعلا ذخأ ةيجهنم قفو ةيوناث ةدحو 60 نم ةنيع بحس مت
 بحس ت}امتحا بولقم لمعتسنو اذه ،(US) ةيوناثلا تادحولا مجح بسح ةيبسانتلا ةاعارم عم
 .جئاتنلا ميمعتل تZماعمك تادحولا

  ثحبلا ءارجإ  -3
  يبيرجتلا ثحبلا  - أ

 :ةيفارغج عقاوم عبرأ يف 2019 ربنون 11 ىلإ 4 نم ةدتم1ا ةرتفلا يف يبيرجتلا ثحبلا ءارجإ مت
 .ريداكأو ةميسحلا-ناوطت-ةجنط ،ةرطينقلا-Zس-طابرلا ،ءاضيبلا رادلا

 ةعبرHا عقاو1ا ىلع oعزوم ادرف 120 يأ ،ةنوك1ا ةنيعلا نم % 10 يبيرجتلا ثحبلا لمش 
 .ةقطنم لكل درف 30 لدعمب

 :يف تلثمتو  ،ةددعتم يبيرجتلا ثحبلا فادهأ 

 ؛ثحبلا مهلمش نيذلا دارفHا عم ةرامتس}ا ىوتحم رابتخا - 

 يف تابوعص ردصم لكشتس يتلا وأ مهفلا ىوتسم ىلع Zكاشم حرطت يتلا ةلئسHا ديدحت - 
 ؛ليلحتلاو ريسفتلا ةلحرم

 ؛نادي1ا يف دويقلاو تاقيع1ا ىلع فرعتلا - 

 اهادبأ يتلا كلت اميس} ،رابتع}ا oعب تاظح1Zا لك ذخأ عم ةرامتس}ا ةغايص ةداعإ - 
 ؛نوفرش1ا

 .ثحبلل ةيمسرلا ةيادبلا نع نZع<ا - 
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 :ةفداصGا تابقعلاو تابوعصلا  -

 يبيرجتلا ثحبلا ةلحرم لZخ نادي1ا يف ثحبلا قيرف تهجاو يتلا تاقيع1او دويقلا رصح نكمي
  :يلي ام يف

ü ا ءوس ،يورقلا طسولاب لقنلا لئاسو صقن( تادع1اHةماق<ا نكامأ بايغ ،ةيوجلا لاوح 
 ؛)...تاثحابلاو oثحابلل ةبسنلاب
ü ا ضعب مهفH؛ةلئس 
ü ؛ةنيعم ميهافم حرشو حيضوت 
ü ؛ةرامتس}ا لوط 
ü ةنيعم ةلئسأ ةغايص. 

 ثحبلل قئاع ربكأ ثحبلا ءارج< بوتك1ا يمسرلا صيخرتلا ةلأسم تلكش ،كلذ عمو
 .يبيرجتلا

 } ةعومجم نأ ةجرد ىلإ oبوجتس1ا ضعب ددرت ىلإ ةساسحلا عوضو1ا ةعيبط تدأ امك
 ردق ربكأ ىلع لوصحلا ىلع ترصأ لقHا ىلع وأ ،ةرامتس}ا ىلع ةباج<ا تضفر اهب ناهتسي
 .هتيمهأو ثحبلا زاجنإ ىلع ةلوؤس1ا تاهجلا نع تامولع1ا نم

 اذهب ايداصتقا تاطيشنلا ءاسنلا ترهظأ امنيب ،اددرت رثكأ لاجرلا ناك ،يورقلا طسولاب 
 خHا oب ةاواس1اب قلعتي ام لك ةصاخ ،عوضو1اب ربكأ امامتها يرضحلا طسولاب اذكو طسولا
 .ثاري1ا يف هتخأو

 .ةأر1اب رمHا قلعتي امنيح ةصاخو اريبك }اكشإ لامشلا تاهج ضعب يف ةيمHا تلكش دقو 

 تايصخش ءامسأ ركذ مت امك ،ثحبلل يسايسلا دعبلل oبوجتس1ا دارفHا ضعب قرطت دقو 
 ريس ءانثأ رتوت قلخ هنأش نم ءيش اذهو ،ثاري1ا صخي اميف ةاواس1اب تدان دق تناك ةيبرغم
 .يبيرجتلا ثحبلا

 ةغايص ةداعإب تماق يتلا ةيملعلا ةنجللا فرط نم رابتع}ا oعب اهذخأ مت دويقلا هذه لك 
 ،هاجت}ا سفن يفو .اهعم بوجتس1ا لماعت ليهستل oينادي1ا oفرش1ا تايصوت بسح ةرامتس}ا

 ءدبل ناسن<ا قوقحل ةيبرغ1ا ةمظن1ا لخدت لضفب يمسرلا حيرصتلا ىلع عورش1ا ةقسنم تلصح
 .ينطولا ثحبلا
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  نادي/ا يف ةهجاو/ا تابوعصلاو ينطولا ثحبلا  - ب

 بسح oعزوم درف 1200 لمشو 2020 ةيادبو 2019 ةنس ةياهن يف ينطولا ثحبلا قلطنا    
 انوروك ةحئاج ببسب ام ائيش رخأت هنكل ،ةديج فورظ يف ثحبلا ىرج دقو .ةراتخ1ا تاهجلا
 ،يحصلا رجحلا اميس}و ةيحصلا ريبادتلا اذكو ،اهب مازتل}او ديعاو1ا مارتحا نود تلاح يتلا
 ةجلاع1ا ميظنتل يفارغوميدلا يئاصحüل اهميدقتو تارامتس}اب هليجست مت امم ققحتلا قاعأ يذلا
 .جئاتنلا ليلحتو تانايبلل ةيئاصح<ا

    ثحبلا جئاتن ليلحت ةقيرط  - 4

 تZماعم اذكو )ة( بوجتسم 1200 ىدل ةعمج1ا تايطع1ا نم ةنوك1ا تانايبلا ةدعاق تلكش
 .ثحبلا جئاتن ليلحتو تانايبلا لZغتس} ةيساسHا رصانعلا ،ميمعتلا

 :لوادجلا نم ماسقأ ةعبرأ دامتعا مت 

ü دارف°ل ةيداصتقا-ويسوسلاو ةيفارغميدلا صئاصخلا لوح ةرظن يطعت يتلا لوادجلا 
 ؛ثحبلا يف oكراش1ا
ü اب ةقلعت1ا لوادجلاH؛يبرغ1ا ثاري1ا ماظن ةفرعمب ةصاخلا ةلئس 
ü ؛تاروصتلاب ةقلعت1ا لوادجلا 
ü اب ةقلعت1ا لوادجلاuةيلبقتس1ا قاف. 

 ىوتس1او ،نسلاو ،سنجلا :ريياعمو لاؤسلاب قلعت1ا ريغت1ا oب ام عطاقتلا مت ،لودج لكل ةبسنلاب
 نم روكذ دجاوتو ، د}وHا ددعو ،ةطشنHا تاعاطقو ،طاشنلا عونو ،ةيلئاعلا ةلاحلاو ،يساردلا
 .د}وHا oب

 عم طابتر}اب ةرامتس}ا يف هلوانت مت عوضوم لكل ةبسنلاب تارشؤ1ا ةنراقم ليلحتلا لواح
 .عطاقتلا يف تدمتعا يتلا ةيسيئرلا تاريغت1ا
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 لوألا لصفلا
 ثحبلا جئاتن

 

  <بوجتسGا ناكسلا صئاصخ

 اهلامعتسا مت يتلا قايسلاب ةقلعت1ا كلتو ةيعامجلاو ةيدرفلا صئاصخلا تائف يلي اميف مدقن 
 .ةيلبقتس1ا قافuاو ،تاروصتلاو ،ةفرع1ا :ثحبلاب ةطبتر1ا بناوجلا فلتخ1 ةيريسفت تاريغتمك
 ،يساردلا ىوتس1او ،ةيلئاعلا ةلاحلاو ،نسلاو ،سنجلاو ،ةماق<ا طسو يه تاريغت1ا هذهو
 .مهنيب روكذلا دجاوتو ،د}وHا ددعو ،ةينه1ا ةيعضولاو

  ةيفارغوميدلا صئاصخلا  -1

 سنجلاو ةيرمعلا تائفلا بسح عيزوتلا §
 نويلم 24.8 براقي ام 2020 ةنس قوف امف ةنس o 18غلابلا ةبراغ1ا ناكسلا ددع ردقي
 :يلي ام نسلا بسح ناكسلا عيزوت oبيو .)ثانإ نويلم 12.6و روكذ نويلم 12.2( ةمسن

ü 18.3و  روكذ % 19.4 5 ( ةنس 30 نع مهنس لقي بابش مه % 18.9 يلاوح% 
 .)ثانإ
ü ب ام نوغلابلا لثميo 30 ناكسلا يثلث براقي ام ةنس 59و. 
ü قوف امف ةنس 60 مهرامعأ غلبت ناكسلا نم % 16.3 يلاوح 
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 سنجلا بسح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةنكاسلا عيزوت:1 لودج

 ةيرمعلا ةئفلا
 سنجلا

 عومجAا
 ثان5ا روكذلا

18-24 17,2% 16,3% 16,8% 

25-29 12,2% 12,0% 12,1% 

30-34 8,5% 8,7% 8,6% 

35-39 11,6% 11,4% 11,5% 

40-49 19,3% 19,2% 19,3% 

50-59 15,0% 16,0% 15,5% 

 ةنس60

 قوف امف
16,3% 16,4% 16,3% 

 %100,0 %100,0 %100,0 عومج:ا

 
 سنجلاو ةيلئاعلا ةلاحلا بسح عيزوتلا §

 :ةيلئاعلا ةلاحلا بسح ليلحتلا حضوي
ü 61.8 % ا نمHغلابلا دارفo 18 ةبسنلاب % 62.2( نوجوزتم مه قوف امف ةنس 

 .)ثانüل ةبسنلاب % 61.4و روكذلل
ü 26.2 % ل ةبسنلاب % 20.8و روكذلل ةبسنلاب % 31.8( بازع مهüثان(. 
ü 17.8 ءاسنلا ىدل ةدح رثكأ يه ةرهاظلا( نوقلطم وأ لمارأ مه % 12 يلاوح 

 .)لاجرلا ىدل % 6 ةبسن عم ةنراق1اب %
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 ةيلئاعلا ةلاحلاو سنجلا بسح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةنكاسلا عيزوت:2 لودج

 ةيلئاعلا ةلاحلا
 سنجلا

 عومجAا
 ثانKا روكذلا

 %26,2 %20,8 %31,8 ة/بزاع

 %61,8 %61,4 %62,2 ة/جوزتم

 %4,2 %5,3 %3,2 ة/قلطم

 %7,8 %12,5 %2,8 ة/لمرأ

  عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

12220430 12596893 24817323 
 

 سنجلاو جاوزلا ةدم بسح عيزوتلا §
 :جاوزلا ةدم بسح ليلحتلا حضوي

ü غلابلا نم % 28.3 يلاوحo نم تاونس 10 نع لقت ةدم اوضق بازعلا ريغ 
 .)ثانüل ةبسنلاب % 28.5و روكذلل ةبسنلاب % 28.1( جاوزلا
ü 23.3 % ب ام اوضقo 10 روكذلل ةبسنلاب % 26.6( جاوزلا يف ةنس 20و 

 .)ثانüل ةبسنلاب % 20.3و
ü ب ام اوضق % 19.6 ابيرقتo 20 روكذلل ةبسنلاب % 18.6( جاوزلا ذنم ةنس 30و 

 .)ثانüل ةبسنلاب % 20.5و
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 قوف امف ةنس 18 اهنس غلبي يتلا ةبزاعلا ريغ ةنكاسلا عيزوت	:3مقر لودج

 جاوزلا ةدمو سنجلا بسح

 جاوزلا ةدم
 سنجلا

 عومجAا
 ثانKا روكذلا

 %28,3 %28,5 %28,1 تاونس 10 نم لقا

 لقاو تاونس Z 10ب ام

 ةنس20 نم
26,6% 20,6% 23,3% 

 لقاو تاونس Z 20ب ام

 نس30 نم
18,6% 20,5% 19,6% 

 لقاو تاونس Z 30ب ام

 ةنس40 نم
11,9% 11,9% 11,9% 

 %16,8 %18,5 %14,8 قوف امف ةنس 40

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

8339737 9973929 18313666 

 
 سنجلاو ةرس@ا لخاد دyو@ا ددع بسح عيزوتلا §

 :لافطHا ددع بسح ليلحتلا حضوي
ü غلابلا نم % 11.6 براقي امo ةبسنلاب % 13.9( د}وأ مهيدل سيل بازعلا ريغ 

 .)ثانüل % 7.9و روكذلل
ü 36.7 % نثا وأ دحاو دلو مهيدلo )35.1 % ةبسنلاب % 37.9 و روكذلل ةبسنلاب 

 .)ثانüل
ü 21.3 % ل ةبسنلاب %21.9 و روكذلل ةبسنلاب % 20.5( رثكأو د}وأ 5 مهيدلüثان(. 

 
 
 
 
 



نظام اإلرث يف املغرب ما يه آراء املغاربة ؟

39
39 

 

  قوف امف ةنس 18 اهنس غلبي يتلا ةبزاعلا ريغ ةنكاسلا عيزوت :4 مقر لودجلا

 دyو@ا ددعو سنجلا بسح

 دKوRا ددع
 سنجلا

 عومجAا
 ثانKا روكذلا

0 13,9% 9,7% 11,6% 

1 12,0% 15,4% 13,9% 

2 23,1% 22,5% 22,8% 

3 21,2% 17,6% 19,2% 

4 9,3% 12,9% 11,3% 

5 8,5% 10,7% 9,7% 

 %11,6 %11,2 %12,0 6 قوف امف د(وأ

  عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

8339737 9973929 18313666 

 
  سنجلاو روكذ دyوأ دجاوت بسح عيزوتلا §

 :روكذ د}وأ دجاوت بسح ليلحتلا حضوي
ü غلابلا نم % 11.6 براقي امo ثانإ % 9.7و روكذ بازعلا ريغ(. 
ü 13.2 % ب نم ثان<ا طقف مهيدلo 14.2و روكذلل ةبسنلاب % 12.1(مهد}وأ % 

 .)ثانüل ةبسنلاب
ü 75.2 % ا ىلع دحاو ركذ مهيدلHب نم لقo  اHروكذلل ةبسنلاب % 74(د}و 

 .)ثانüل ةبسنلاب % 76.2و
 
 
 
 
 

  



نظام اإلرث يف املغرب ما يه آراء املغاربة ؟

40

40 
 

  قوف امف ةنس 18 اهنس غلبي يتلا ةبزاعلا ريغ ةنكاسلا عيزوت :5 مقر لودجلا

  دyو@ا `ب نم ركذ دوجو بسحو سنجلا بسح

 دKوRا طسو روكذلا ةبسن
 سنجلا

 عومجAا
 ثانKا روكذلا

 %11,6 %9,7 %13,9 د(و.ا بايغ

 %13,2 %14,2 %12,1 روكذلاد(و.ا بايغ

 %75,2 %76,2 %74,0 د(و.ا Zب ركذ لق.ا ىلع دجوي

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

8339737 9973929 18313666 

 
  ةيداصتقا-ويسوسلا صئاصخلا  -2

  سنجلاو يساردلا ىوتس/ا بسح عيزوتلا §
 :يساردلا ىوتس1ا تائف بسح ةيزاوتم ةفصب قوف امف ةنس o 18غلابلا ناكسلا عزوتي
 ،% 14.8 ،% 13.1 ،% 15.2 ،% 15 يلاوتلا ىلع يلاع ؛يوناث ،يدادعإ ،يئادتبا
 امدقت نولجسي لاجرلا نكل ،يئادتبZل ةبسنلاب ةيليثمتلا ةجرد سفن ءاسنلاو لاجرللو
 .ىرخHا ةيساردلا تايوتسملل ةبسنلاب طقن 4 ىلإ 3 ــب ؛ءاسنلا عم ةنراق1اب
 34.5( ثلثلا براقي ام نولثمي يسارد ىوتسم ىلع نورفوتي } نيذلا دارفHا ،ةازاو1اب

 ةبسنلاب مدقت ينعي اذهو لاجرلل ةبسنلاب % 26.6و ءاسنلل ةبسنلاب % 42.2 يلاوح ،)%
 .ءاسنلا ىلع ةطقن 16 ـب لاجرلل
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  بسح قوف امف ةنس 18 اهنس غلبي يتلا ةنكاسلا عيزوت :6 مقر لودجلا

 يساردلا ىوتس/او سنجلا

  يميلعتلا ىوتسAا
 سنجلا

 عومجAا
 ثانKا روكذلا

 %34,5 %42,2 %26,6 يميلعت ىوتسم نودب

 %7,3 %4,1 %10,6 ديس: / يلو(ا ميلعتلا

 %15,0 %15,1 %15,0 يئادتب(ا ميلعتلا

 %15,2 %13,7 %16,6 يدادع(ا ميلعتلا

 %13,1 %11,2 %15,2 يوناثلا ميلعتلا

 %14,8 %13,6 %16,0 يلاعلا ميلعتلا

  عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

12220430 12596893 24817323 

 
  سنجلاو ةينه/ا ةيعضولا بسح عيزوتلا §

 مه oغلابلا فصن نم براقي ام نأ سنجلاو ةينه1ا ةيعضولا بسح عيزوتلا حضوي
 مهنيب نم oطيشن ريغ مه % 41.1 يقابلاو نولطاع مه % 7.6 ،نولغتشم نوطيشن

 .تويب تابر % 27.1
 ءاسنلا ىدلو )% 73.6( عابرأ ثZث براقي ام لاجرلا ىدل نولغتش1ا نوطيشنلا لثميو
 .)% 53.3( "تويبلا تابر" ةئفلا يف تZثمم نه ءاسنلا نأ امك .% 29.7 براقي ام
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  بسح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةنكاسلا عيزوت :7 مقر لودجلا

 يداصتقyا طاشنلا عونو سنجلا

 طاشنلا عون

  يداصتقKا

 سنجلا
 عومجAا

 ثانKا روكذلا

 %51,3 %29,7 %73,6 ة/ لغتشم  ة/طيشن

 %7,6 %6,8 %8,4 ة/لطاع

 %27,1 %53,3  تيب ةبر

 %14,0 %10,1 %17,9 ىرخا ةطشنأ

  عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

12220430 12596893 24817323 

 

 ةمظنم ةطشنأ نوسرامي نولغتشم نوطيشن مهو قوف امف ةنس o 18غلابلا دارفHا نأ امك
 .)ثانüل ةبسنلاب % 55.6و روكذلل ةبسنلاب % 39.8( % 44.4 دودح يف

  سنجلا بسح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةنكاسلا عيزوت :8 مقر لودجلا

                 يداصتقyا عاطقلا ةعيبطو

عاطقلا ةعيبط  
سنجلا  

عومج:ا  
روكذلا ثان(ا   

لكيهم عاطق  39,8% 55,6% 44,4% 

لكيهمريغ عاطق  60,2% 44,4% 55,6% 

عومج:ا  
100,0% 100,0% 100,0% 

8995296 3746592 12741888 

 
 :مه ةيليثمت رثكأ تائفلا نأ حضوي ةينه1ا تائفلا بسح ليلحتلا

ü ل ةبسنلاب %37.3و روكذلل ةبسنلاب %23.9( )%29.7( نومدختس1اüثان(. 
ü ءاسنلل بسنلاب 13.2و روكذلل ةبسنلاب %14.4( % 14.1( راجتلا(. 
ü فلا نولغتس1اZةبسنلاب %6.9و روكذلل ةبسنلاب % 16.1( )% 13.4( نويح 
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 .)ثانüل
ü فلا لامعلاZل %7.1و روكذلل ةبسنلاب % 13.2( )% 11.4( نويحüثان(.  
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	 يناثلا لصفلا
 ثحبلا جئاتن ليلحت

 
  يبرغGا ثرEا ماظنب ةفرعGا  .1

 انيأترا ،يبرغ1ا ثر<ا ماظن دعاوق هنم مهلتست يذلا يمZس<ا ثاري1ا ماظن ديقعتل ارابتعا
 مهتفرعم ىوتسم مييقت نم نكمتن ىتح ةبراغ1ا oنطاو1او تانطاو1ا يأرل عZطتساب موقن نأ
 .دعاوقلا هذهب

 عيمج طبر مت oبوجتس1او تابوجتس1ا ةنيع ءارآ ىلع تاريغتملل توافت1ا ريثأتلا ديدحتلو
 طسو :ةساردلا هذه يف ةدمتع1ا ةيسيئرلا تاريغت1اب ينادي1ا ثحبلا يف اهعمج مت يتلا ةبوجHا
 مت ،لباق1ا يف .ةينه1ا ةيعضولاو ،ةيلئاعلا ةلاحلاو ،يميلعتلا ىوتس1او ،نسلاو ،سنجلاو ،ةماق<ا
 .مهنم روكذلا اميس} د}وأ دوجو مدع وأ دوجوب ةبوجHا ضعب طبر ىلإ ،ليلحتلا ضارغH ،ءوجللا
 ةبوجHا ىلع اهريثأت مدعل ايرورض ةدمتع1ا تاريغت1ا عيمجب ةلئسHا ضعب طبر نكي مل ،oح يف
  .اهعمج مت يتلا

 يذلا ينادي1ا ثحبلا لZخ حرط يذلا برغ1ا يف ثاري1ا ماظنب قلعت1ا لاؤسلاّ بصني
 نانئمط}ا بعصي ،كلذلو .قيقد يباسحو ،ينقتو ،ينوناق ماظن ىلع ةفدهتس1ا ةنكاسلا oب يرجأ
 ثرüل نانثا ناماظن كانه نأ مادام ،باجي<اب مهتبوجأ تءاج نم دودر ةيقادصمو ةحص ىلإ
 :برغ1ا يف ناشياعتي

 اذه قايس يف نوينع1ا هلوح باجأ يذلا ماظنلا وه ،رثكأ فورع1ا وهو ،لوHا ماظنلا -
 ؛oملس1ا نم مهو ،ينادي1ا ثحبلا

 ةرسHا ةّنودم ليحت يذلا ةبراغ1ا دوهيلاب صاخلا ثيروتلا ماظنب قلعتي يناثلا ماظنلا -
 oنطاو1او تانطاو1ا ةيبلاغ ىدل فورعم ريغ ماظن وهو ،يبرغ1ا يربعلا هقفلا ماكحأ ىلع هنأشب
 .oملس1ا ةبراغ1ا

 عيمج ىلع قبطي يذلا , يمZس<اب توعن1ا ثاري1ا ماظن لوح ينادي1ا ثحبلا روحمت دقو
 نوعضخي نيذلا دوهيلا ةبراغ1ا ءانثتساب مهتادقتعمو مهتنايد نع رظنلا ضغب ةبراغ1ا oنطاو1ا
 تانطاو1ا ءانثتسا مت كلذبو ،هسركي يذلا عونلا ىلع مئاقلا زييمتلا ىلإ رظنلاب ,صاخلا مهماظنل



نظام اإلرث يف املغرب ما يه آراء املغاربة ؟

46
46 

 

 سّركي يثر}ا مهماظن نأ مغر عZطتس}ا اذه قايس نم ةيدوهيلا ةنايدلا نم ةبراغ1ا oنطاو1او
 .ريثكب ربكأ لكشب عونلا ىلع مئاقلا زييمتلا

 باوجلا نإف ،ينادي1ا ثحبلا اهنع رفسأ يتلا ماقرHا حوضوو ةيعوضوم نم مغّرلابو هّنأ امك
 :ةيلاتلا بابس°ل ةبولط1ا ةقيقحلا سكعي } دق هحرط ّمت يذلا لاؤسلا نع معنب

 }و ثر<ا دعاوق ّلك فرعت oبوجتس1ا نم ةعفتر1ا ةبسنلا نأ قيدصت بعصي ،ةهج نم -
 لبق نم ىتح هب ما1<ا ةبوعصو يمZس<ا ثر<ا ماظن ديقعتب قلعتي طيسب ببسل ،اهّلج ىّتح
 ؛oصصخت1ا

 ،oبوجتس1ا صاخش°ل يميلعتلا ىوتس1اب اهعمج مت يتلا ةبوجHا طبترت ،ةيناث ةهج نمو -
 لب ،ثر<ا ماظنب هتفرعم ةجرد تعفترا املك بوجتس1ا صخشلل يميلعتلا ىوتس1ا عفترا املك ذإ
 لوح ةيمZس<ا ةيبرتلا سورد ريثأت ىلإ ،ددصلا اذه يف ةراش<ا ردجتو .ةقد رثكأ هباوج ناكو
 ىوتس1ا oب قيثولا طابتر}ا رسفي يذلا ءيشلا ،يزييمتلا اهعباط نم مغرلاب ثر<ا دعاوق ةفرعم
    .اهيلع لصح1ا جئاتنلاو يميلعتلا

 اياضقلاب ربكأ امامتها يدبت يورقلا ملاعلا ةنكاس نأ ظحZي ،ةماق<ا طسو ريغت1 ةبسنلاب
 ةيلئاعلا ةورثلا بصع لثمت يتلا ةيراقعلا ةيكل1ا مهي ام لكب صاخ لكشبو ،هدعاوقو ثر<اب ةقلعت1ا
 ثر<ا ماظن دعاوق ىلع اعZطا رثكHا يرضحلا لاج1ا ةنكاس نع اهزيمي يذلا ءيشلا ،اهذوفنو
 .اهب ديازتم مامتها راهظإ نود

 بلطم ىلإ ليحي هنكلو ،ثر<ا ماظنب لضفأ ةفرعم ةرورضلاب ينعي } عوضو1اب مامته}ا نإ
 بلط1ا اذه مجرتيو .يبرغ1ا ثاري1ا ماظن اهيلع موقي يتلا ةيسيئرلا دعاوقلا ناقتإو ةفرعم مهي

 ملاعلا ةنكاس نم oبوجتس1ا صاخشHا دحH يلاتلا حيرصتلا يف oبم وه امك ،ةحلم ةجاح
 :يورقلا

 
 اوداتري مل نيذلا كئلوأ ىتح ،لاجرلا عيمج متهي ،يورقلا طسولا يف  «:ضرأ كلام ،ةنس 46 ،ك.م
 } هيلعو ،ةرسHا ةبيهب هطابتر} ماه رمأ اندنع ضرHا كZتما نH ثاري1ا اياضقب ،اموي ةسرد1ا
 ثر<ا ماظن ةفرعمب مامته}ا ناك مث نمو نيرخآ صاخشH اهيف لمعنو اهكلمن يتلا ضرHا ثروت
 .» ...هليصافت قدأ يف
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 ةيوئ1ا ةبسنلا نإف ،هب ةفرع1ا نع فلتخي عوضو1ا اذهب مامته}ا نأ ىلإ رظنلابو ،كلذلو
 نوفرعي مهنأ اودكأ ةنس 18 نع مهرامعأ ديزت نيذلا oبوجتس1ا صاخشHا نم %86 ل ةيلامج<ا
 يرضحلا طسولا يف ةمهم ةبسن رهظت ،ةماق<ا طسو ريغتم عم عطاقتبو .برغ1ا يف ثاري1ا ماظن

 مظعم نأ هدافم جاتنتسا ىلإ يدؤي يذلا رمHا ؛يورقلا ملاعلا يف طقف  %79.5 لباقم  90.4%
 يهو سنجلا ريغتم نم رثكأ يميلعتلا ىوتس1اب طبترت ددصلا اذه يف ةمدق1ا ةيباجي<ا دودرلا
 .يبرغ1ا ثر<ا ماظن دعاوق نومضمب ةفرع1ا رهظت يتلا

  يف ثر;ا ماظن ةفرعم لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :1 مقر لودجلا

 ةماق;ا طسو بسح برغ/ا

 
 
 
 
 
 
 ،ثر<ا ماظن دعاوق ةفرعمب قلعتي اميف روكذلا ةنميه ىلإ ةراش<ا ردجت ،ددصلا اذه يفو

 نأ يف حوضوب هريسفت دجي ىطعم وهو ؛ثانüل  %83.5 لباقم روكذلل  %89.8 تلجس ثيح
 ةياعرلا نولوتي نيذلا لاجرلا تايحZص نم ىقبت يبرغ1ا عمتج1ا يف ةورثلا عيزوتو باستكا
 .ءاسنلا عم ةنراق1اب رس°ل ةيدا1ا

 ةياعرلا جردي يذلا "ةماوقلا" موهف1 دئاسلا يروكذلا مهفلاب امّ دح ىلإ عضولا اذه طبتريو  
 عم قفاوتي دعي مل موهف1ا اذه نأ }إ .ءاسنلا نم رثكأ لاجرلا تايحZص نمض ةرس°ل ةيدا1ا
 ىوتسم ىلع ءاوس ،ءاسنلا هبعلت تحبصأ يذلا ديازت1ا يداصتق}ا رودلاو رس°ل شيع1ا عقاولا
  .رس°ل ةيدا1ا ةقفنلا ىوتسم ىلع وأ عمتج1ا

 لخاد رارقلا ةطلسو ةيروكذلا ةنميهلاب رثكأ ،يجولويسوسلا روظن1ا يف ،ةماوقلا طبترت
 يداصتق}ا رودلا ديازت مغر ضحم يروكذ عمتجم يف اهتعجارم بعصي تازايتما يهو ،ةرسHا
 ةلجس1ا تاضقانتلا نم مغرلاب هنأ ىلإ ةراش<ا ردجتو .رسHا لخاد ءاسنلا هبعلت تحبصأ يذلا

ثر5ا ماظن ةفرعم  
ةماق5ا طسو  

عومجAا  
يرضح يورق   

معن  90,4% 79,5% 86,6% 

) 9,6% 20,5% 13,4% 

عومج:ا  100,0% 100,0% 100,0% 
 16296565 8520757 24817322 
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 ،رظنلا ةرسHا ةنود1 ةديدجلا تايضتق1ا تداعأ دقف ،جوزلا فرط نم ةرس°ل ةيدا1ا ةياعرلا لايح
 oجوزلل ةكرتش1ا ةراد<ا تحت اهلعجب ةرسHا لخاد جوزلل ةيروكذلا ةطلسلا يف ،2004 ةنس ذنم
     .ةقفنلا لباقم ءاسنلا ةعاط بجاو ءاغلإو

 روكذلا حلاصل وه لّجس1ا تواّفتلاّ نأ ظحZنس ،سنجلا ريغتم انذخأ اذإ ،ىرخأ ةيحان نم
 لباقم معنب اوباجأ روكذلا نم  %89.8 :ءاسنلا عم ةنراق1اب ةيوئ1ا بسنلا يف طقنّ تس يلاوحب

 ريغتم راضحتسا دنع ةيساسح رثكأ وه oسنجلا oب توافتلا نأ ملعلا عم ،ثان<ا نم 83.5%
 ،يلاتلابو .لاجرلا عم ةنراق1اب ءاسنلا oب اراشتنا رثكأ يه ةيمHا نأ رابتعاب يميلعتلا ىوتس1ا
 .ثر<ا ماظنب ةفرع1ا ىدم ىلع رّثؤم رّيغتم وه يميلعتلا ىوتس1ا ريغتم نأ دكؤي ىطع1ا اذه نإف

 ثر<ا ماظنب ربكأ امامتها نودبي يورقلا ملاعلا يف oيمHا لاجرلا نأ ،تاقراف1ا نمو
 يه يورقلا لاج1ا يف ةيكل1ا نأ دكؤي يذلا ءيشلا ،طسولا سفن يف ءاسنلا نم رثكأ يبرغ1ا
 .تايلZسلا ءاسنلا ةيعضو كلذ ىلع ليلد ريخو ،دعب ءاسنلا اهيلع لصحت مل يتلا ةطلسلل زمر

  ثر;ا ماظن ةفرعم لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :2 مقر لودجلا

 سنجلا بسح برغ/ا يف

ثر5ا ماظن ةفرعم  
سنجلا  

عومجAا  
روكذلا ثانKا   

معن  89,8% 83,5% 86,6% 

) 10,2% 16,5% 13,4% 

عومج:ا  
100,0% 100,0% 100,0% 

12220430 12596894 24817324 

 
 ةيشفتم ةيمHا نأ انضرتفا اذإو ،ةبوجتس1ا ةيرمعلا تائفلاب ةصاخلا تايطع1ا ىلإ ادانتساو

 مادام ،رثكأ لوضفلا ريثي ،عقاولا يف ،عضولا نأ ظحZن ،بابشلاب ةنراقم ّنسلا رابك oب رثكأ
 ةئفلا oب  %16.1:ّنسلا عفترا املك لقت ةيرمعلا تائفلا oب ثر<ا دعاوق نولهجي نم ةبسن نأ
-40 ةيرمعلا ةئفلا oب %14.2و ،ةنس 29-25 ةيرمعلا ةئفلا oب % 14.4و ،ةنس 24-18 ةيرمعلا

  .ةنس 49
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 له ةفرع1 ةديدع ةلئسأ حرطل ةروكذ1ا بسنلا انعفدت نأ ،قايسلا اذه يف يهيدبلا نمو
 املك صخشلا نس مدقت املك هنأ اهاّدؤم ىرخأ ةقيقح سكعت اهنأ مأ ؟ةقيقحلا بسنلا هذه سكعت
 نم ،نوعسي دارفHا نأ ،اضيأ دكؤ1ا نمو .هنع ديز1ا ةفرع1 ىعسو ثر<ا عوضومب همامتها داز
 .مهنيدت ىتح وأ يمZس<ا نيدلاب مهتفرعم تابث< ،ثر<ا دعاوقب ةفرع1ا راهظإ لZخ

 مظنت يتلا دعاوقلا فرعأ نأ دب} يمأ يننأ ول ىتحو ملسم انأ :دعاقتم فظوم ،ةنس 70 ،ب.م
 ...ةZصلا ماكحأ لثم اهنإ ...} وأ نوملسم اننأ امإ ،اهلهجي نأ دحH يغبني } ،برغ1ا يف ثر<ا
 . ...نيدلل انتسراممب لب ،يميلعتلا ىوتس1اب طبترت } دعاوقلا هذه ةفرعم

 براقت كانه نأ ظحZي ،يميلعتلا ىوتس1ا ّريغتمب ةطبتر1ا ينادي1ا ثحبلا جئاتن ليلحت دنعو
 ىوتس1ا يوذ نيدشارلا oبوجتس1ا oب برغ1اب ثر<ا دعاوقب ةفرعم مهل نم بسن يف ريبك
 oبوجتس1ا oب ، %94.9 يأ ،ىلعHا اهّدح ةبسنلا هذه لصتو .يلاعلاو يوناثلاو يدادع<ا
 ثيراو1ا سرد لZخ نم ةعفتر1ا ةبسنلا هذه ريسفت نكميو .يوناث يميلعت ىوتسم مهيدل نيذلا
 لZخ اهريثأت ىشZتي يتلاو ةيوناثلا ةلحر1ا لZخ ةيمZس<ا ةيبرتلا ةدام راطإ يف سردي يذلا
 . %92.5 يلاعلا ميلعتلا ةلحرم

 يلوHا ميلعتلا ىوتسم ىلع ةلجس1ا ت}دع1ا نم ،اضيأ ،ةبيرق بسنلا هذه نوكت نأ نكميو
 ةبسنلا نإف ،يميلعت ىوتسم يأ مهيدل سيل نيذلا صاخش°ل ةبسنلاب امأ .%91.3 "ديس1"
 ماظن دعاوق نولهجي مهباوجتسا مت نيذلا دارفHا نم طقف  %13.4و ، %81.8 يه ةلجس1ا
 .يبرغ1ا ثر<ا

  ثر;ا ماظن ةفرعم لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :3 مقر لودجلا

 يميلعتلا ىوتس/ا بسح برغ/ا يف

 ماظن ةفرعم
 ثر5ا

 يميلعتلا ىوتسAا

 عومجAا
 نودب
 ىوتسم
 يميلعت

 ميلعتلا
 /يلوRا
Aديس 

 يلاعلا يوناثلا يدادع5ا يئادتبKا

 %86,6 %92,5 %94,9 %92,1 %76,9 %91,3 %81,8 معن

) 18,2% 8,7% 23,1% 7,9% 5,1% 7,5% 13,4% 

 

 عومج:ا

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

8561482 1819089 3733956 3763247 3260325 3679225 24817324 
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 اذهب ريبك مامتها نع ،عقاولا يف ،برغ1اب ثر<ا ماظن ةفرعمب قلعت1ا لاؤسلا فشك
 دعاوقلا هذهب ةقيمع ةفرعم كلتمت يتلا يه روكذ د}وأ اهل تسيل يتلا رسHا نأ ذإ :عوضو1ا
 هنأ يئاقلت لكشب اهل oبت يتلاو ،ريغلا براجت نم ةفرع1ا هذه دمتست اهنأ ماد ام ،)% 94.8(
 ةوخإ ىلإ ةرشابم بهذيسّ مHا وأ بHا ةكرت نم اريبك ابيصن نإف ،د}وHا oب ركذ بايغ يف
 ةّدحلا سفنب ةلأس1ا هذه عم لماعتلا متي مل ،كلذلو .بيصعتلا قيرط نع ةمومعلا ءانبأ وأ ىفوت1ا
 يتلاو ،لقHا ىلع دحاو ،ركذ دلو اهل يتلا رسHاو ، %83 د}وأ اهل تسيل يتلا رسHا فرط نم
 .% 86 لثمت

 امدنع }إ ءاسنلا ثاريم عوضومب مامته}ا يف أدبأ مل ،ايصخش «:رجتم بحاص ،ةنس 63 ،م.م
 ،روكذلا نم مهلافطأ ىتحو يتوخإ ،ةيقيقح ةلكشم حرطي اذهو ركذ يدل سيلو ،oتنباب تقزر

 قزرأ مل اذإ يئطخ سيل هنأ ذإ ... لداع ريغ كلذ دجأو ،مهل كرتنس ام يتنبا عم نومساقتيس
 .»...ركذب

  بسح برغ/ا يف ثر;ا ماظن ةفرعم لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :4 مقر لودجلا

 دyو@ا `ب نم روكذ دجاوت

 ثر5ا ماظن ةفرعم

 دKوRا طسو روكذلا ةبسن

 عومجAا
 دKوRا بايغ

 دKوRا بايغ

 روكذلا

 لقRا ىلع دجوي

 دKوRا fب ركذ

 %86,8 %86,0 %94,8 %83,0 معن

) 17,0% 5,2% 14,0% 13,2% 

  عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2125737 2423964 13763967 18313668 

 
 صاخشHا نأ ،ينادي1ا ثحبلا جئاتنل اقفو ،لجسن نأ مه1ا نم ،قايسلا سفن يفو

 د}وا مهيدل سيل نيذلا كئلوأ مه ،يبرغ1ا ثر<ا ماظنب لقأ ةفرعم مهيدل نيذلاو oبوجتس1ا
 روكذ د}وأ اهيدل سيل يتلا رسHا نأ oح يف، ) %14( لقHا ىلع دحاو دلو مهيدل وأ ) 17%(
 اهرعشيو ربكأ ةجردب اهمهي رمHا نH كلذو ،لضفأ لكشب ثاري1ا ماظن فرعت طقف تانب اهيدلو
 .ةلئاعلا نم نيرخآ دارفأ عم ةكرتلا مساقت رطخو لب قلقلا نم ديزمب
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 ىلع زيكرتلا مت ،يبرغ1ا ثر<ا ماظنب ةبوجتس1ا ةنكاسلا ةنيع ةفرعم ىدم ليلحت قيمعتلو
 .يبرغ1ا ثر<ا ماظن اهيلع موقي يتلا ةيسيئرلا ةيزييمتلا دعاوقلا

  يبرغ/ا ثر;ا ماظنل ةيسيئرلا دعاوقلاب ةفرع/ا  1.1

  "`يثن@ا ظح لثم ركذلل" ةدعاق  1.1.1

 "روكذلا ةدئافل oترم فعاض1ا بيصنلا" ىلع ةمئاقلا ةدعاقلا قيبطتل ةرشاب1ا ةجيتنلا نإ
 رشابم لكشب كرشت يتلا "بيصعتلا" ةدعاق اهيلع موقت يتلا اهسفن يه ،ءاسنلا باسح ىلع
 .طقف تانب ةدع وأ اتنب ىفوت1ا كرتي امنيح ثر<ا ماستقا يف ةلئاعلا نم اروكذ ادارفأ

 اقZطنا ةينآرق تايu ءاهقفلا ضعب مهفو يخيرات ثرإ جاتن يه جودز1ا بيصنلا ةدعاق نإ
 نأ ربتعت يتلا صنلا ةيخيرات ىلع اّدض "ناكمو نامز لكل حلاص« نيد مZس<ا نأ رابتعا نم
  .يعمتج1ا روطتلاو قايسلل اًقفو ريغتيو اًتباث سيل ةيعامتج}ا تاقZعلاب قلعتي ام لك

 ةدئافل oترم فعاض1ا بيصنلا" ةدعاق ديؤت يتلا ةبراق1ا نأب ريكذتلا نم دب } ،كلذلو
 اذه نم اقZطناو ،ىصقHا هدح نمض سيلو ماعلا ماظنلل ىندHاّ دحلا نمض جردنت "روكذلا
  .ثر<ا دعاوق ىلع يسدقلا عباطلا ءافضإ مت فقو1ا

 املع ،ثحبلا لZخ اهب حرص1ا تاباج<ا ددحيس يذلا وه فقو1ا اذه نإف ،كلذ نم اقZطنا
 اّصن }و ايهلإ اعيرشت } لصHا يف تسيل ثر<ا ةلأسم اهيلع موقت يتلا هذه لضافتلا ةدعاق نأ
 ناك نإو ،ةرفوت1ا لولحلا لضفأ هتربتعاو مZس<ا ةيجهنم هّترقأ ينآرق يندم ّصن يهف ؛اينيد
  .هتافو دعب هكZمأ ميسقتل ةيصو "لا1ا بحاص" اهيف كرتي مل يتلا ةلاحلا يف اصوصخ ،اتقؤم

 ريهشلا "مشج نب رماع" وه "oيثنHا ظح لثم ركذلل" ةدعاقّ نس نم لوأ نإف ،ريكذتللو
 دعب اميف مZس<ا ءاجو – ةيلهاجلا لوقن }و - مZس<ا لبق هدلول هلام ّثرو امدنع "دساج1ا يذ"ب
 .عونلا ىلع اينبم ازييمت ،عقاولا يف ،سكعي يذلا فقو1ا اذه سركو

 نم ّررقم ضرف اهل ىثنأ لك "ريغلاب مهبيصعت مت نيذلا ةثرولا"ب دصقي ،قايسلا اذه يفو
 ظح لثم ركذلل"ةدعاق قفو هعم ثرت بصاع دوجول بيصعتلا ىلإ ضرفلا نم اهثرإ لقتناو ،ثر<ا
 ."oيثنHا

 امنيح فصنلا ضرفلاب نثري نمّ نه ريغلاب تابصاع نرصي دق يتاوللا ثان<اف ،اذكهو
 تانب وأ تنب ،تانبلا وأ تنبلا ؛عبرأ نهددع غلب وأ تاريثك نك اذإ oثلثلاو ،ثري نم نهدحو نكي
 ثرا اهيف لقتني يتلا ةلاحلا يف ،رثكأ وأ ب°ل تخHاو ،رثكأ وأ ةقيقشلا تخHا ،لزن نإو نب}ا
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 اذه نأ دكؤن نأ }إ انعسي }و ،ريغلاب بيصعتلا ىلإ )3/2 وأ 2/1( ضرفلا نم ثان<ا ء}ؤه
  .ثر<ا يف عونلا ىلع ينب1ا زييمتلا ردصم وه لاقتن}ا

 دعاوقب مهتفرعمب اوحّرص نيذلا oبوجتس1ا نم )% 97.9( دجن نأ ابرغتسم سيل ،كلذلو
 امك ،ةمهمو ةيلاعّ دج ةبسن نولثمي "oيثنHاّ ظح لثم ركّذلل" ةدعاق ةصاخو ،برغ1اب ثر<ا ماظن
 :ةبراقتم دج بسن تلجس ثيحب ،ةدعاقلا هذهب ةفرع1ا يف رثؤي مل سنجلا ّريغتم نأ ،اضيأ ،ظحZن

 ةدعاقلاب روكذلا ةفرعم ةبسن نع لقت } يهو ،ءاسنلل ةبسنلاب % 97.2و روكذلا ةبسنلاب % 98.6
 تقولا يف رسفيو ،ثر<ا عوضومب روكذلا مامتها رسفي هنكلو ،ةدحاو ةيوئم ةطقن يلاوحب }إ
 كهتني يذلا زييمتلا اذهل اياحض نهنأب نهروعش مغر ةيضقلا هذه هاجتا ءاسنلا فقوم هسفن

 .نهقوقح

  ظح لثم ركذلل ةدعاق ةفرعمب قلعتي اميف ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :5 مقر لودجلا

 سنجلا بسح `يثن@ا

 ظح لثم ركذلل ةدعاق ةفرعم

 fيثنRا

 سنجلا
 عومجAا

 ثان5ا روكذلا

 %97,9 %97,2 %98,6 معن

) 1,4% 2,8% 2,1% 

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

10978064 10521594 21499658 

 
 ركذك ثرأس ،يدلاو تومي امدنع اذا1 مهفأ } انأ ،يتخأو انأ :نانثا نحن« :بيبط ،ةنس 36 ،م.م
 ،انميلعت فيراصم عفدب اوماق انيدلاو ،تاجايتح}ا سفن انيدل ،ةكرتلا نم يتخأ ةصح فعض ,
 يف ،ةدعاقلا هذه مهفأ } انأ ،ةقيرطلا سفنب اننابحي انيدلاو ،ينم رثكأ ةعراب اهنأب فرتعأ انأو
 »ةاواس1ا وحن امدق يض1ا اندرأ اذإ ،كلذ لك رييغتل تقولا ناح دقل ييأر

 oبوجتس1ا ةفرعم ىدم يف رثؤي مل -يورق/يرضح- ةماق<ا طسو ّريغتمّ نأ ،اضيأ ،ظحZن
 ةدعاقلاب مهتفرعمب اوحرص نيذلا % 97.9لا oب نمف ؛ةقّيض دودح يف }إ ةروكذ1ا ةدعاقلاب
 يورقلا طسولا يف ةبسنلا ىدعتت } oح يف ،% 98.9 ىلإ يرضحلا طسولا يف ةبسنلا عفترت

 .طقن ثZث قرافب % 95.9
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 حوارتت ةدعاقلاب ةفرعم لقHا ةبسنلا نأ ظحZي ،يميلعتلا ىوتس1ا ّريغت1 ةبسنلاب امأ
 مهميلعت فقوت نم oب % 2.8و يسارد ىوتسم يأ ىلع نورفوتي } نم فوفص يف o2.7%ب
  .% 2.2 يدادع<ا وأ يئادتب}ا ىوتس1ا دنع

 ىقبي ذإ( يرضحلا طسولا نم رثكأ يورقلا طسولا سمت ةيمHا نأ لجسن ،ددصلا اذهبو
 ىلإ لصي ثيح 2014 ةنسل ماعلا ءاصح<ا جئاتن بسح يورقلا طسولا يف اعفترم ةيمHا لدعم

 طيطختلل ةيماسلا ةيبودن1ا عقوم( يرضحلا طسولا يف % 27.7 لباقم يف ،% 50.9
http://rgphentableaux.hcp.ma(. 

  ظح لثم ركذلل ةدعاق ةفرعمب قلعتي اميف ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :6 مقر لودجلا

 ةماق;ا طسو بسح `يثن@ا

 
 
 
 
 
 ىوتسم يأ ىلع نورفوتي } نيذلا oبوجتس1ا ةبسن نأ ظحZن ،تايطع1ا هذه ّلك مغرو

 ةقZعو ،لباق1ا يف .)% 98.2( يلاع يميلعت ىوتسم مهل نيذلاو ،)% 97.3( ىلإ لصت يميلعت
 )% 98.8( تغلب ةينآرقلا سراد1ا اوداترا نيذلا oبوجتس1ا ةبسن نأ انظح } ،ريغت1ا اذهب
 وأ )% 97.2( تغلب يئادتب}ا ميلعتلا ىوتسم دنع ءاوس ،ةيساردلا مهتريسم تفقوت نيذلاو
 نوفرعي نم مه ،اهليجست مت ةبسن ربكأ يهو ،)% 99.6( يوناثلا وأ )% 97.8( يدادع<ا
 .روكذلل فعاض1ا بيصنلا ةدعاق قيقد لكشب

 ةيبرتلا ةدام راطإ يف سردت يتلا ثيراو1ا سورد نأب جتنتسن نأ ىلإ انعفدي ىطع1ا اذه
 ،تقولا سفن يفو ؛برغ1ا يف ثاري1ا ماظنب oبوجتس1ا ةفرع1 يسيئرلا ردص1ا ىقبت ةيمZس<ا
 ،هتيعونو سرام1ا لمعلاو ةرسHا ةبيكرتو يعامتج}ا عضولا لثم ةمهم ىرخأ تاريغتم ديدحت ىلإ
 تمادام ،"oيثنHا ظح لثم ركذلل" ةدعاقب ةفرع1ا ىدم ىلع ريثأت اهل سيل تاريغتم اهرابتعاب
 .هحيضوت انل قبس امك ،ةفلتخم ىقبت اهنع ربع1ا بابسHا

 ظح لثم ركذلل ةدعاق ةفرعم

 fيثنRا

 ةماق5ا طسو
 عومجAا

 يورق يرضح

 %97,9 %95,9 %98,9 معن

) 1,1% 4,1% 2,1% 

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

14727690 6771969 21499659 
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  ظح لثم ركذلل ةدعاق ةفرعمب قلعتي اميف ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :7 مقر لودجلا

 يميلعتلا ىوتس/ا بسح `يثن@ا

 ةدعاق ةفرعم

 ظح لثم ركذلل

 fيثنRا

 يميلعتلا ىوتسAا

 عومجAا
 نودب

 ىوتسم

 يميلعت

 ميلعتلا

 /يلوRا

Aديس 

 يلاعلا يوناثلا يدادع5ا يئادتبKا

 %97,9 %98,2 %99,6 %97,8 %97,2 %98,8 %97,3 معن

) 2,7% 1,2% 2,8% 2,2% ,4% 1,8% 2,1% 

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

7006057 1661296 2870824 3465141 3093535 3402805 21499658 

 
 تسيل oبوجتس1ا صاخشHا مظعم نأ صZختسا نكمي ،جئاتنلا هذه ليلحت لZخ نمو

 ركذلل" ةدعاق ىلع ةفرع1ا هذه رصتقتو ،هتيلومش يف برغ1ا يف ثر<ا ماظنب ةريبك ةفرعم مهيدل
 .مهتاراظتناو مهتاربخو ةيصخشلا مهبراجت بسح مهئارآ فلتختو ،"oيثنHا ظح لثم

 فوس ،يبرغ1ا ثاري1ا ماظنب ةقلعت1ا ةفرع1ا ةلأسم لوح يناثلا يعرفلا ءزجلا اذه يفو
 ظفتحي شاقن عوضوم لازت } يتلا ،"بيصعتلا" ةدعاقب ةصاخلا ينادي1ا ثحبلا جئاتن للحن
 .ركذب قزرت مل يتلا رس°ل ةبسنلاب ةصاخ ،برغ1ا يف ةريبكلا هتيمهأ يستكيو هتينهارب

  بيصعتلا ةدعاق  2.1.1 

 نع ثر<اب قلعت1ا سداسلا باتكلا نم سماخلا مسقلا ةصاخو ةرسHا ةنودم ىلإ ادانتسا
  :عاونأ ةثZث ةبصعلا نأ ىلع 348 ةدا1ا صنت ،بيصعتلا قيرط

s سفنلاب ةـــــبصع، 
s ريغلاب ةــــــبصع، 
s ريغلا عم ةـــــــبصع. 

 تائفلا نم بيصعتلاب ةثرولا )354-353-352-351-350( اهيلي امو 349 داو1ا ددحتو
 .ثاري1ا نم اهبجومب نوديفتسي يتلا طورشلا حضوتو ثZثلا

 ةباج<ا ليهستلو ،ثاري1ا يف oسنجلا oب زييمتلا نأشب ينادي1ا ثحبلا اذه راطإ يفو
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 ةنيعلا يأر ىلع عZط}ا اهلZخ نم نكمي ةطيسب ةيضرف ،دصق نع ،اندمتعا ،لاؤسلا اذه ىلع
 ةدافتس}ا نهل قحي } طقف اتانب وأ ةنبا ةكلاهلا وأ كلاهلا كرتي :ةيلاتلا ةلاحلا صوصخب ةبوجتس1ا
 نوثريو ةكرتلا نم ءزج نم نوديفتسي روكذلا نم بيصعتلاب ةثرولا نأ oح يف ،ةكرتلا لماك نم
 .رثكأف ناتنبا دوجو دنع ثلثلاو ةديحو ةنبا دوجو دنع فصنلا

 روكذلا ةليبقلا دارفأ نH ارابتعا ،لحلا اذه ريسفت لهسلا نم ناك ،مZس<ا روهظ دنع
 نومعديو ،ةكلاهلا وأ كلاهلا تانب وأ ةنبا ايدام نوعري اوناك ،)...خHا ءانبأ ،معلا ءانبأ ،مامعHا(
 .ةليبقلا نايك ةيامح لجأ نم بورحلا يف نوكراشيو ،براق°ل )مدلا نمث( ةيدلا عفد

 قفاوتيو مودي نأ لحلا اذهل نكمي فيك وه ،اًنرق 14 دعب ،مويلا هسفن حرطي يذلا لاؤسلا نإ
  ؟رصاع1ا يعامتج}ا عقاولا عم

 باسح ىلع ةيوونلا ةرس°ل لاج1ا حسفو ةليبقلا راثدنا ىلإ تدأ تارييغت عمتج1ا دهش دقل
 ،ءاسنلل يداصتق}ا رودلا ديازت لباقم يف هراثدنا لب يلئاعلا نماضتلا عجارتو ،ةدتم1ا ةرسHا
  .لاجرلا مهيف نمب اهدارفأ لماكب رسH نهضعب ةلاعإو

 ةبراغ1ا oنطاو1او تانطاو1ا ةفرعم ىدم ىلع علطن نأ حورط1ا لاؤسلا لZخ نم اندرأو
 صوصخب مهئارآ ةفرعم اذكو ،ةيبرغ1ا ةرسHا ةنودم يف ةسركم لازت } يتلا بيصعتلا ةدعاقب
 نأ ذإ ،اريبك اريغت oسنجلل ةيعامتج}ا راودHا هيف تدهش تقو يف ،ةدعاقلا هذه ىلع ظافحلا
 يذلا ماعلا لا1ا نم ّلومت تحبصأ شويجلاو ،ةيصخش تحبصأ ،ةيئانجلا  ةصاخو ،ةيلوؤس1ا
 .اثانإو اروكذ ةاواس1ا مدق ىلع عيمجلا هيف مهاسيو كراشي

 ثر<ا ماظن لوح شاقنلا لZخ ريبك مامتهاب تيظح بيصعتلا ةدعاق نأ ىلإ ةراش<ا ردجتو
 ءاغلإب ةبلاطملل تانطاو1او oنطاو1ا ف}آ اهعقو ةينطو ةضيرع عوضوم تناك اهنأ ليلدب برغ1اب
 :يلاتلاك جئاتنلا تءاج تاريغت1ا فلتخمب اهطبر دعبو .بيصعتلاب ثر<ا

 ريغتمب ةقZع يفو ، »بيصعتلا  «ةدعاق نوفرعي oبوجتس1ا صاخشHا نم % 58.9
 نا ودبي يتاوللا ،ءاسنلا نم % 59.3 لباقم ةدعاقلا هذه نوفرعي لاجرلا نم % 58.5 :سنجلا
 .نهريغ نم رثكأ اهب تاينعم نهنوك ىلع فقوتم اهب نهمامتها
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  ةدعاق ةفرعم لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :8 مقر لودجلا

 سنجلا بسح بيصعتلا

 بيصعتلا ةدعاق ةفرعم
 سنجلا

 عومجAا
 ثان5ا روكذلا

 %58,9 %59,3 %58,5 معن

) 41,5% 40,7% 41,1% 

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

10978064 10521594 21499658 

    

 
 ثري نأ بجي اذا1 ،ناتنبا يدل ،ائيش يل ينعت بيصعتلا ةدعاق دعت مل  « :ةضرمم ،ةنس 39 ،م.إ
 بقاعت نأ يغبني } oملسم انك اذإ ؟ركذ لفطب قزرأ مل يننH طقف ،يتافو دعب يتانب عم يخأ
 لياحتت اذا1 مهفأ انأو ،لداع ريغ اذه .اروكذ مهمأ قزري مل Nا نH نهبيصن نم للقيو يتانب
 ءابuاو مهتانب ىلإ مهتاكلتمم عيب ربع ةرئاجلا oناوقلا هذه ىلع روكذلاب قزرت مل يتلا رسHا
 » ...ةايحلا ديق ىلع اولازام

 بسح oبوجتس1ا ىلع افيفط ىقبي "بيصعتلا" ةلأسم ريثأت نأ ظحZن ،كلذ نع Zضف
 هذهب مهتفرعم ةيرضحلا قطان1ا يف oميق1ا oبوجتس1ا نم % 59.9 دكأ ثيح ،ةماق<ا طسو
 ىطعم وهو ،ةيوئم طاقن ثZث زواجتي } قرافب يأ ،ةيورقلا قطان1ا يف % 56.7 لباقم يف ، ةدعاقلا
 .يرضحلا طسولاب oيمHا ناكسلا نم ليلق ددع دوجو يف هرسفت دجي
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  بيصعتلا ةدعاق ةفرعم لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :9 مقر لودجلا

 ةماق;ا طسو بسح

 ةدعاق ةفرعم

 بيصعتلا

 ةماق5ا طسو
 عومجAا

 يورق يرضح

 %58,9 %56,7 %59,9 معن

) 40,1% 43,3% 41,1% 

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

14727690 6771969 21499659 

 
 oب نم هنأ ظحZنس ،» يميلعتلا ىوتس1ا « ريغتمب ينادي1ا ثحبلا جئاتن طبرب انمق اذإ

 ،»بيصعتلا« دعاوقب مهتفرعمب نودكؤي نيذلا oبوجتس1ا نم  %58.9 ىلإ لصي يلامجإ لدعم
 مهيدل  %60.1و ،يدادعإ ىوتسم مهيدل  %52.5 و ،يميلعت ىوتسم يأ نودب مهنم 58.4%

 يميلعت ىوتسم مهيدل  %64.5و يوناث يميلعت ىوتسم مهيدل  %60.9و ،يلاع يميلعت ىوتسم
  .)ديس1ا( يلوأ

  بيصعتلا ةدعاق ةفرعم لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :10 مقر لودجلا

 يميلعتلا ىوتس/ا بسح

 ةدعاق ةفرعم
 بيصعتلا

 يميلعتلا ىوتسAا

 عومجAا
 نودب
 ىوتسم

 يميلعت

 ميلعتلا
 /يلوRا

Aديس 

 يلاعلا يوناثلا يدادع5ا يئادتبKا

 %58,9 %60,1 %60,9 %52,5 %61,0 %64,5 %58,4 معن

) 41,6% 35,5% 39,0% 47,5% 39,1% 39,9% 41,1% 

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

7006057 1661295 2870824 3465141 3093535 3402805 21499657 
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 صاخشHا نم  %41.6 نأ ،"بيصعتلا" ةدعاق ةفرعمب ةقلعت1ا جئاتنلا رهظت ،كلذ عمو
 ،ةينه1ا ةئفلا ريغتمب اهطبر دعب ،ةجيتنلا هذه رهظت امك .ةدعاقلا هذه امامت نولهجي oبوجتس1ا
  .ةطيشنلا ةنكاسلا oب "بيصعتلا" ةلأسم ريبك لكشب لهجت يتلا ةئفلا مه oيعارزلا لاّمعلا نأب

 ةبوجأ عمجب انمق ،يبرغ1ا ثاري1ا ماظنب ةقلعت1ا ةساردلا هذهل ينادي1ا ثحبلا راطإ يف
 ةرابعبو ،ةديقعلا وأ نيدلا فZتخاب قلعتتو ةيزييمت اهانربتعا ةثلاث ةدعاق لوح ةبوجتس1ا ةنيعلا
  .طلتخم جاوز نم oملسم د}وH مأ وأ ملسم يبرغم ةجوزل ةبسنلاب ثراوتلا عنم ىرخأ

 oبوجتس1ا صاخشHا فقاوم ىلع انعلطتو ،اريبك امامتها ،اضيأ ،ةدعاقلا هذه ريثت ذإ
 .لدجلل ةريثم اهنأ ودبت يتلا

  ةديقعلا يف فQتخyا ساسأ ىلع ثراوتلا عنم ةدعاق  3.1.1

 ريغو ملسم oب ثراوت }" هنأ ىلع صني ماع أدبم ىلع ةرسHا ةنّودم نم 332 ةدا1ا تصن
 ةرسHا ةنودم رضحتست }و .ةملسم ريغ ةجوزلاو املسم جوزلا نوكي يتلا ةلاحلا يف ،"ملس1ا
 طسو شاقنلا يذغت يتلا ةلاحلا يهو ،ملسم ريغ اهجوزو ةملسم ةجوزلا نوكت ثيح ،سكعلا
  .ابوروأب ةميق1ا ةملس1ا ةيلاجلا

 ةيبرغ1ا ةأر1ا عنم ىلع ةرسHا ةنودم يف اهيلع صوصن1ا ريغ ةسوكع1ا ةلاحلا هذه موقتو
 عنمت يتلا ،ةرسHا ةنودم نم 39 ةدا1ا يف ةدراولا يهو ،ملس1ا ريغ نم جاوزلا نم ةملس1ا
 ا1اط اتقؤم عنا1ا اذه ىقبيو ."ةيباتك نكت ملام ةملس1ا ريغب ملس1او ،ملس1ا ريغب ةملس1ا جاوز"
 ةبسنلابو .ينوناق رثأ يأ هيلع بترتي }و Zطاب اهجاوز ربتعي ثيح ،مZس<ا ةملس1ا جوز قنتعي مل
 دوجو } ثراوتلا نإف – ةيدوهيلا وأ ةيحيس1ا – اهتنايد وأ اهتديقع تناك ايأ ،ةملس1ا ريغ ةجوزلل
 .oملس1ا اهد}وأ oبو اهنيبو ،اهجوز oبو اهنيب ،هل

 ،ةيقيقح ةينوناق ةبقع ثاري1ا نم ةدافتسZل تقؤم عنامك "ةديقعلا فZتخا" لظي ،اذكهو
 .طقف ةلماج1ا باب نم ةيمZس<ا ةنايدلا قانتعا لZخ نم اهيلع لياحتلا متي ام ابلاغ

  :ت}اح ثZث يف عنا1ا اذه دصر نكميو

  ملس/ا نم ملس/ا ريغ ثراوت  1.3.1.1

 ىلع تعمجأ ،ةيكلا1ا مهيف امب ،ةعبرHا بهاذ1ا نأب ريكذتلا نم دب } ،ةلاحلا هذه راطإ يف
 ىلع يقبي ملس1ا ريغ نأو ،جاوز وأ ةبارق ةلص امهطبرت تناك ءاوس ،ملس1ا ثري } ملس1ا ريغ نأ
  .هثراو ةافو oح ىلإ هداحلإ نلعي وأ هنيد
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 oب ثراوت }" هنأ ىلع صنت ذإ ،ةقيقدو ةحضاو ،ةرسHا ةنودم نم 332 ةدا1ا ىقبتو 
   ."هبسن عرشلا ىفن نم oب }و ملس1ا ريغو ملسم

 لبقو هثروم توم دعب ملس1ا ريغ ثراولا ملسأ اذإ ام ةلاح يف ءاهقفلا فلتخي ،لباق1ا يف
 ةيكلا1ا ةثZثلا بهاذ1ا هانبتت يذلا ،يمZس<ا نوناقلا يف بلاغلا يأرلا زيجي } ذإ .ةكرتلا ميسقت
 .ملسم كلاه ةكرت نم ةدافتس}ا اثيدح مZس<ا قنتعا ن1 ،ةيعفاشلاو ةيفنحلاو

  ملس/ا ريغ نم ملس/ا ثراوت  2.3.1.1

 ،ملس1ا ريغ ثري } ملس1ا نأ ىلع ةعبرHا بهاذ1ا باحصأ قفتا ،اضيأ ةلاحلا هذه يف
 .جاوز وأ ةبارق ةلص امهطبرت تناك ءاوس

 مهنم ةباحصلا نم ديدعلا نأب ريكذتلا نم دب } ،نميه1ا فقو1ا اذه ةازاومبو ،كلذ ىلع ءانبو
 لك يف ملس1ا ريغ نم ثري نأ نكمي ملس1ا نأ ىلإ اوبهذ ،نايفس يبأ نب ةيواعمو لبج نب ذاعم
 ةيباتكلا نم ملس1ا جاوز زاوج ىلع اسايق كلذو ،ملس1ا ثري } ملس1ا ريغ نأ ىلإو ،ثر<ا ت}اح
 .ملس1ا نم ملس1ا ريغ ةثرو زيجي ام مادعناو

 ؟`ملس/ا ريغ ىلع نيدلا فQتخا عنام قبطي له  3.3.1.1

 ،ةيعفاشلاو ةيفنحلاو ةيكلا1ا ،ةثZثلا بهاذ1ا نأ لوقلا نم دب } ،لاؤسلا اذه ىلع اباوج
 oملس1ا ريغ oب ثراوتلا زوجي كلذلو ،مZس<ا ادع ام ةدحاو ةلم يه تانايدلا لك نأ ىلإ تبهذ
  .يبرغ1ا نوناقلا هيلإ دنتسي يذلا يأرلا وهو ،نيدلا يف اوفلتخا نإو ىتح

 كانه  ،oملس1ا ريغ بناج ىلإ ،هنأ يلبنحلا بهذ1ا راصنأ ىري ،يأرلا اذه لباقم يفو
 ،يحيس1ا يدوهيلا ثري } ،كلذلو ؛مهتنايد تفلتخا اذإ مهنيب ثراوتلا زوجي } كلذلو ،ةفلتخم للم
 .يسوج1ا ثري ئباصلا }و

 ليحت يذلا لاؤسلا عوضوم لكشت يتلاو قايسلا اذه اهZمأ يتلا ماكحHا هذهف ،اذكهو
 ةيهقف فقاوم يه لب ،ةيمZسإ صوصن يه }و ةعيرش تسيل ،2004 ةنسل ةرسHا ةنودم هيلإ

 ءامتن}ا ذخأي نأ نود نم ،ينيدلا عجر1ا نم اقZطنا oملسملل oملس1ا ضعب اهعرش ةفرص
 .رابتع}ا oعب ةنطاوملل ةدحوك ةلودلل

 فZخ عوضوم لكشت ،مويلا ىلإ ،تلاز امو تناك ماكحHا هذه عيمج نأب ريكذتلا نم دب }و
 .عمتج1ا لخاد سانلا oب
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 ثراوتلا عنم ةدعاقب فرعي نم ةبسن يّندت برغتسن } اننإف ،تارابتع}ا هذه لكل ارظنو
 % 21.8،اذكهو .برغ1اب ثر<ا ماظن دعاوقب مهتفرعم اودكأ نم oب نيدلا فZتخا ساسأ ىلع
 %23.5 ىلإ روكذلا ىدل عفترت ةبسن يهو ،لاؤسلا عوضوم ةدعاقلا هذهب نوفرعي طقف مهنيب نم
 دعاوق ءاسنلا نم لضفأ نوفرعي ام ةداع لاجرلا نأ ىلإ رظنلاب ،ثان<ا ىدل % 20.5 لباقم يف
 .ةديقعلا فZتخاب ةقلعت1ا كلت اهيف امب ثر<ا ماظنل ةنيعم

  ثراوتلا عنم ةدعاق ةفرعم لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :11 مقر لودجلا

 سنجلا بسح نيدلا فQتخا ببسب

 ببسب ثراوتلا عنم ةدعاق ةفرعم

 نيدلا/ةديقعلا فkتخا

 سنجلا
 عومجAا

 ثان5ا روكذلا

 %21,8 %20,5 %23,1 معن

) 76,9% 79,5% 78,2% 

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

10978064 10521594 21499658 

 
 ةدعاقلاب oفراعلا ةبسن عافترا نم برغتسن نأ نكمي } ،امئاد نايدHا فZتخا راطإ يفو

 هذه ،نكل .يداوبلا ناكس oب % 15.5 لباقم يف ،% 24.7 ىلإ رضاوحلا ناكس oب ةروكذ1ا
 ىلإ رظنلاب ةمهم ام دح ىلإ ىقبت يتلاو ،يورقلا ملاعلا يف تلجس يتلا ةريخHا ةيوئ1ا ةبسنلا
 ةيمHا راشتنا نم مغرلا ىلع هنأ حضوت ،طاقن 9 قراف عم ،)% 21,8( ةيلامج<ا ةيوئ1ا ةبسنلا
 ةدعاقلا هذه ،كلذ عم ،نولهجي } ء}ؤه نإف ،يداوبلا ناكس نم ينادي1ا ثحبلا مهلمش نيذلا oب
 .رفكلا oبو اهنيب طلخلا متي ام ابلاغ يتلا

 
 ثري } ملس1ا ريغ نأ يل ةبسنلاب يعيبطلا نم«  :يورقلا ملاعلا -يحZف لماع ،ةنس 52 ،.س.م
 نيد قنتعت نأ اهيلع بجيف ،ثرت نأ ملس1ا ةجوز تدارأ اذإ ؟ثري اذا1 نذإ ،رفاك هنH ،املسم
 » ...اهجوز
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  ببسب ثراوتلا عنم ةدعاق ةفرعم لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :12 مقر لودجلا

 ةماق;ا طسو بسح نيدلا فQتخا

 ثراوتلا عنم ةدعاق ةفرعم

 نيدلا/ةديقعلا فkتخا ببسب

 ةماق5ا طسو
 عومجAا

 يورق يرضح

 %21,8 %15,5 %24,7 معن

) 75,3% 84,5% 78,2% 

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

14727690 6771969 21499659 

 
 يف فZتخ}ا ةدعاقب ةفرع1اب قلعت1ا قايسلا اذه يف ،"يميلعتلا ىوتس1ا" ريغتم فشك

 .oبوجتس1ا صاخشHا نم ةعقوتم ريغ فقاوم نع ،نيدلا وأ ةديقعلا
 ةفاقث نوكلتميو ،oملعتم رضاوحلا ناكس نوكي نأ ،ةداع ،عقوتن اننأ نم مغرلاب هنأ عقاولاو

 هذهب مهتفرعم مغر هنأ ،كلذ عم ،انظح} دقف ؛ةديقعلا يف فZتخ}ا ةدعاقب ملع ىلعو ،ةنيعم ةماع
 .املسم ثري نأب ملس1ا ريغل حمسي } يذلا رفكلاب اهنورسفي مهنإف ةدعاقلا

 وه ملسم ريغ صخش يأ رابتعا ىلإ ،ةلوهسب ،عفدي امنيح ،ةروطخ رثكأ سابتل}ا حبصيو
 يقابل رابتعا يأ ءZيإ متي }و ،ثاري1ا نم ةدافتس}ا ،ةفصلا هذهب ،هل زوجي }و ،ةرورضلاب رفاك
 .ةيباتك ةأرما نم جاوزلاب ملسملل كلذ عم حمست يتلا ةيدوهيلاو ةيحيس1ا اميس}و ،ىرخHا نايدHا

 ىوتس1ا" ّريغتم دكؤي ،هاندأ لودجلا يف ةدراولا ينادي1ا ثحبلا جئاتن قفو ،اذكهو
 مهيدل نيذلا oبوجتس1ا صاخشHا oب هنأ هادؤمو ،ئراقلا هابتنا ريثي مهم دج ىطعم "يميلعتلا
 يميلعت ىوتسم يأ ىلع نورفوتي } نيذلا كئلوأ دجن ،نايدHا فZتخا ةدعاقب ةفيعض ةفرعم
 Zيلق ةبسنلا عفترت مت .% 21.8 ةبسنب يئادتبا يميلعت ىوتسم مهيدل نمو ،% 13.3 ةبسنب
 مهيدل نم ىدل % 26.7 ىلإ مت ،يلاع يميلعت ىوتسم ىلع نورفوتي نم ىدل % 30 ىلإ لصتل
  .يوناث يميلعت ىوتسم
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  ببسب ثراوتلا عنم ةدعاق ةفرعم لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :13 مقر لودجلا

 يميلعتلا ىوتس/ا بسح نيدلا فQتخا

 عنم ةدعاق ةفرعم

 ببسب ثراوتلا

 فkتخا
 نيدلا/ةديقعلا

 يميلعتلا ىوتسAا

 عومجAا
 نودب

 ىوتسم
 يميلعت

 ميلعتلا

 /يلوRا
Aديس 

 يلاعلا يوناثلا يدادع5ا يئادتبKا

 %21,8 %30,0 %26,7 %23,3 %21,8 %29,0 %13,3 معن

) 86,7% 71,0% 78,2% 76,7% 73,3% 70,0% 78,2% 

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

7006057 1661295 2870824 3465141 3093535 3402805 21499657 

 
 ثراوتلا عنم ةدعاقب oفراعلا oبوجتس1ا صاخش°ل "ةينه1ا ةئفلا" رّيغتم نأ ظحZي ،اماتخ

 سكعت ام ابلاغ يتلاو ةيليثمت رثكHا تائفلا ىوتسم ىلع ةصاخو ،نيدلا يف فZتخ}ا ساسأ ىلع

 ىلإ ةطسوت1ا رطHا oب oفراعلا ةبسن عافترا ؛oبوجتسملل يميلعتلا ىوتس1ا تقولا سفن يف

 ضفخنتل ،ت}uاو تازيهجتلا لامع oب % 62.4و % 29.9 ىلإ oمدختس1ا oبو ،% 37.1

 ء}ؤه نم % 98.2 لهجي ثيح ،طقف % 1.8 ىلإ oيعارزلا لامعلا oب ،داح لكشب ،ةبسنلا هذه

 .ةدعاقلا هذه دوجو لامعلا
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  عنم ةدعاق ةفرعم لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةنكاسلا عيزوت :14 مقر لودجلا

 ينه/ا طاشنلا بسح نيدلا فQتخا ببسب ثراوتلا

 ةدعاق ةفرعم
 ثراوتلا عنم

 ببسب
 فkتخا
 نيدلا/ةديقعلا

 عومجملا ةفيظولا عون

 فظوم
 يماس

 راطإ
 يلاع

 راطإ
 طسوتم

/مدختسم

 ة
 ة/رجات

 ة/لغتسم
 يحkف

 ة/لماع
 ريغ
 يحkف

 ة/لماع
 يحkف

 لماع
 تازيهجتلا

 تtKاو

 ةنهم
 ىرخأ

 

"#$  25,4% 37,1% 29,9% 23,3% 27,8% 11,5% 1,8% 62,4% 19,0% 23,4% 
12 100,0% 74,6% 62,9% 70,1% 76,7% 72,2% 88,5% 98,2% 37,6% 81,0% 76,6% 

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 ع45678ا
24833 343188 1125385 3144935 1627204 1398378 862871 1318707 84130 1430252 11359883 

 

 يبرغ/ا ثر;ا ماظن دعاوق سسأ ةفرعم2.1		 

 نم ودبي ،اذهلو .سبل ردصم يبرغ1ا ثر<ا ماظن دعاوق سسأ نوكت نأ نكم1ا نم
 ةعيرشلا :مZس<ا ميهاف1 تاحيضوتلا ضعب ميدقت ،لمتحم ضومغ يأ زواجتل ،يرورضلا
 .فارعHاو ،يمZس<ا هقفلا وأ يديلقتلا هقفلاو ،ةيوبنلا ةنسلا ،ةيمZس<ا

 روهظل ىلوHا مايHا يف هنأ ىلع ديكأتلا مه1ا نم ،ةلصلا تاذ جئاتنلا ليلحت لبق نكلو
 .ةيقيقح ةروث ةباثمب ربتعت ءاسنلا ثاريم عوضوم يف اهب يصوي يتلا لولحلا تناك ،مZس<ا
 لودلا نم ريثك يف ثر<ا ةمظنأ نم ةعومجم ةنراقمو ةسارد دنع امئاق لاز} رمHا اذه نأ ودبيو
 ةيفاقثلا مهتموظنم لخاد نم ،مويلا ،oملس1ا ىدل رييغتلا تاوعد بستكت ةمث نمو .ةرصاع1ا
 ةيوازلا رجح لثمت يتلا ةينيدلا ةيعجر1اب مادطص}ا نود لضفHا ىلإ حومطلا يف اهتيعورشم
 رارقإ لZخ نم يعمتج1ا روطتلا ةبكاوم يف كلذ نم ةياغلا لثمتتو .oملسملل ةيفاقثلا ةيوهلا يف
 .ةرورضلاب يبرغ يعمتجم جذومن يأ ديلقت نود نمو يعامتج}ا عقاولا عم ةمجسنم oناوق

 ةلحر1ا نم اهروذج تدمتسا ةروث يهو ،يروث نيدك مZس<ا نأ ،ددصلا اذه يف ظحZيو
 حومط يأ مامأ اقئاع لكشي } ،" مZس<ا لبق ا1 مZس<ا خيرات " هيمسن ام وأ ،مZس<ا لبق ام
 ،تعجارت يتلا ىلوHا صوصنلا وه كلذ ىلع ليلد ريخو .ةاواس1ا ىلع مئاق عمتجم ءانب ديري
 .oملس1ا ضعب تاسراممو فارعأ مامأ ،دعب اميف

  :يلي امب ريكذتلا نم دب } ،كلذ ىلع اسيسأتو
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 ثر;اب ةقلعت/ا صوصنلا ردصم 1.2.1

 يف دراو وه امك Nا عرشب هيلع حلطصا ام وأ ةعيرشلا نم ةرشابم صوصنلا هذه دمتست
 مت يبنلا لاوقأ يفو ناسل ىلع تدرو امك ةيوبنلا ةنسلا نأ ىلإ هيبنتلا نم دب }و .ينآرقلا صنلا
 :لZخ نم هريسفت نكمي ام وهو .يعفاشلا دي ىلع ةيادبلا يف كلذ لصحو ،يحولاب اهطبر

 :oيساسأ oنثا oمكح ىلع يوطني ينآرقلا ردص1ا نأ

 ةدعاقلا ةباثمب ،ةينآرق تايآ رشع اهمظنت يتلا ،ةيصولا ربتعتو ،اياصولاب قلعتي لوHا -
 ؛ساسHا
 .ةيصو كلاهلا اهيف كرتي } يتلا ةلاحلا يف قبطت يتلا ثر<ا دعاوقب قلعتي يناثلاو -

 داز ام ىلع وأ تاكلتم1ا لماك ىلع اّمإ ،تايآ ثZث اهمظنت يتلا ،دعاوقلا هذه قبطتو
 .تدجو نإ ةيصولا نع

 ةيجوزلا طبار حنمي } ذإ ،رخuا ةدئافل oجوزلا دحأ فرط نم امإ نوكت ةيصولاف ،ريكذتللو
 اوناك ءاوس ،oسنجلا Zك نم oبرقHاو نيدلاولا ةدئافل وأ-زاجحلاو دجن ودب دنع ثر<ا يف قحلا
 زييمت نود نم ،اهب ىصوم ةبه يف قحلا مهلف ،oملسم ريغ وأ oملسم ،oثراو ريغ وأ oثراو
 .مهنم دحاو لك بيصن يف

 رارق oمرتحم لئاوHا نوملس1ا هب لمع يذلا وه ةيصولا ماكحH رينتس1ا ريسفتلا اذهو
 نم دحاو لك تايجاح رابتع}ا oعب ذخأي نأ ةطيرش ،هتدارإ قفو هفرصتو هلام يف لا1ا كلام
 .هتثرو

 لبنح نب} ةبسنلاب لاحلا وه امك .دعب اميف ماكحHا هذه دييقت ىلإ ءاهقفلا ضعب دمع ،نكل
 oثراو ةبصعلا يف oبرقHا رصح يذلا كلام نب كلذكو ،ةيصولا ةرئاد نم رفاكلا دعبتسا يذلا
  .oثراو ريغ مأ اوناك

 اذهف ،ام صخشل هتدارإب اهنم ءزج وأ هتاكلتمم لك ،هتايح ءانثأ ،ىفوت1ا ثروي مل اذإو
 .ثاري1ا دعاوقل اقفو ،ةيصولاب لومشم ريغ ءزجلا وأ ،هتكرت مسقت نأ ىلع قفاوي ىفوت1ا نأ ينعي

 نع ثدحتت يتلا ةينآرقلا تايuا نأب ،اقح} ،سانلل هعيرشت ضرعم يف هقفلا ربتعا دقل
 بلطتي رمأ وهو ،"ثراول ةيصو }" ثيدحب ىرخأ ةراتو ،ةرات ثيراو1ا تايآب اهخسن مت ةيصولا
 خسن ،اضر ديشر دمحمو يناهفصHا ملسم وبأ مهنيب نم ،ءاهقفلا نم ديدعلا ركنأ دقف .ريكفتلا
  .ثيراو1ا تايآب ةيصولا ةيآ

 



نظام اإلرث يف املغرب ما يه آراء املغاربة ؟

65

65 
 

 نآرقلا يف خسن دوجو لوح فZخلا نع رظنلا ضغب ،باوصلا ىلإ برقHاف ،لباق1ا يف
 خسنلل ةلباق ريغ ةيآ اهنم لعجيل ،اهدحول ،يفكت "مكيلع بتك" ظفلب أدبت يتلا ةيuا نأ ،Zصأ
 }" ثيدحب ةيصولا ماكحأ خسن داعبتسا يغبني ،كلذ ىلإ ةفاضإ .ةZصلاو مايصلا ةيآ لثم اهلثم
 لوقي نم مهدحو نويفوكلاف ،ةيناث ةهج نمو ،ةهج نم حيحص ريغ ثيدحلا اذه نH "ثراول ةيصو
 .ةنسلاب هخسن نكمي نآرقلا نأب

 :نآرقلا ماكحأ لّدعت ةّنسلا •

 ججحلا ةوقو اهنيودتو اهلقن فورظ نع رظنلا ضغبو ،ةنسلل ةيخيراتلا تارابتع}ا نعً اديعب
 .هZعأ روكذ1ا ينآرقلا جهنلا رييغت يفً امساح ناك ثاري1ا دعاوق يف ةنسلا ريثأت نإف ،ةلمعتس1ا

 :نيديق ضرف لZخ نم ةقباسلا ةينآرقلا ماكحHا ةنسلا تلدع ،ساسHا اذه ىلعو
 هنأ عقاولاو .تاكلتم1ا ثلث زواجتت نأ يغبني } ةيصولا ةميق نأ دكؤي ثيدح وهو لوHا -

  ؛ارمأ هنم رثكأ ةحيصن هنم لعجي هتياور قايس نأ امك ،داحآ ثيدح
 .داحآ ثيدح هقباسك وهو "ثراول ةيصو }" رخآ ثيدح وهو يناثلاو -

 تتبث oجوزلا دحHو نيدلاولل ةيصولا ن< ةنسلاب نآرقلا خسن ةلأسم اعم ناثيدحلا ناذه حرطي
 :oنميهم oيأر نع يصنلا ساسHا اذه صوصخب oملس1ا فقاوم فشكتو .ينآرق صنب

 لحلاو ساسHا أدب1ا ةباثمب اياصولا ربتعت ثيح ماعلا ينآرقلا ساسHاب اطبترم لظ يأر §
 اذكو ،ةعيشلا نم قيرف يأر وهو .ةيوناث دعاوق يه ثر<ا دعاوق نأ oح يف يسيئرلا
 ثيراو1ا ماكحأ نأ نوربتعيو يأرلا اذه oثدح1ا ضعب ديؤيو .مويلا ىلإ زوردلا نيّدحو1ا
 سفن وهو .ةيطايتحا ةماع ةيصو يه )oيثنHا ظح لثم ركذلل مكد}وأ يف Nا مكيصوي(
 .رورحش دمحم ىدل يأرلا

 يف ،ماعلا ماظنلا نمض جردنت ةيساسأ دعاوق يه ثر<ا دعاوق نأ رخuا يأرلا ربتعيو §
  .ثر<ا دعاوقل ةلّمكم اياصولا ماكحأ لعج oح

 :oقيرف ىلإ يأرلا اذه وديؤم مسقنا دقل

 ةيبلاغ بهذم وهو .ثلثلا دودح يف ثراولا ريغلو ثراولل ةيصولا زاجأ قيرف -
 ؛اضيأ ،يرص1ا ّعرش1ا هب ذخأ يذلا ةيمام<ا ةعيشلا

 يأر وهو .ثراولا نع اهعنم هنكل ،ثلثلا يف ةيصولا ،قباسلا لثم ،دّيق قيرفو -
 .يبرغ1ا ّعرش1ا ذخأ هبو ةعبرHا ةينسلا بهاذ1ا
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 ثر<ا دعاوق نم ديدعلا ،سانلل ّعرشي وهو ،لدع دق ،نيريثكلا بسحب ،هقفلا نوكي ،كلذ ىلع ءانبو 
 .ةينآرق صوصن يف تدرو يتلا كلت اهيف امب

  ثر;ا لاجم يف يهقفلا عيرشتلا 2.2.1

 ماكحأ ىلع هقفلا اهعضو يتلا دويقلا صوصخب اقباس هيلإ ةراش<ا تمت ام ىلإ ةفاضإ
 تعسوت ةطلس ،ماكحHا ةغايص لZخ ،مهسفنH اوحنم ءاهقفلا نأ ىلإ ةراش<ا امهم ودبي ،اياصولا
 اهقيبطت عيسوت وأ دييقت ىنستي ىتح ،ماعلا ماظنلا نم اءزج اهنم اولعجو لب .ثر<ا ماكحأ لمشتل

 .ةجاحلا بسح
 عيرشت جاتن يه ،مويلا ،لمعلا اهب يراجلا ثر<ا ماكحأ يثلث نأب لوقلا نكمي ،ةلاحلا هذه يفو
 ،وه نكمي } صوصنلا عم قفتي نأ ضرتفي يذلا يقابلا ثلثلا امأ .يرشب داهتجا نم دمتسم
 .ينآرقلا صنلاب لصتي اميف هتل}د اذكو ،ةنسلاب قلعتي اميف هتحص ديكأت ،اضيأ

 نآرقلا صنل يمتني } ثر<ا دعاوق نم اًريبك اًددع نأ ،قبس امم جتنتسن نأ نكمي ،اذكهو
 ،نوناقلا ءاهقف اهغاص يتلا ،ريياع1ا هذهو .يرشب داهتجا يه يتلا ءاهقفلا ءارu جاتن وه امنإو
 تاجايتحا روطت رابتع}ا يف ذخأت ةمHا حلاصم ريبدت يف ةقيرطك ،ينيدلا عجر1اب اهمعد مت
 أدب1ا اذه ىلع ةيسدق ءافضإ ىلإ دئاسلا باطخلا ليمي ،كلذ عمو .ناك1او نامزلا يف عمتج1ا
 .يلصHا صنلا ريثكب زواجتت
 اداهتجا لظت يتلا ءاهقفلا ميلاعت نم لب ينآرقلا صنلا نم دمتست } دعاوقلا هذه نإف ،هيلعو
 ةقيرطك ،ةينيدلا ةيعجر1ا نم امعد تق} ،ءاهقفلا اساسأ اهعضو يتلا طباوضلا هذه .اًيرشب
 باطخلا ليمي ،كلذ عمو .عمتج1ا تايجاح روطت رابتع}ا oعب ذخأتو ،عمتج1ا حلاصم ريبدتل
 .يلصHا صنلا نم رثكأ هقفلا اذه ىلع ةيسدق ءافضإ ىلإ دئاسلا

 ينادي1ا ثحبلا يف اوكراش نيذلا ةبراغ1ا oنطاو1او تانطاو1ا ةبوجأ هدكؤت ،هاجت}ا اذهو
 .يبرغ1ا ثر<ا ماظن لوح
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  دعاوقلا رداصم ةفرعم لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :15 مقر لودجلا

 ةماق;ا طسو بسح ثرÉل ةيساس@ا

 دعاوقلا رداصم ةفرعم

 ثرvل ةيساسRا

 ةماق5ا طسو
 عومجAا

 يورق يرضح

 %72,5 %61,6 %77,5 ةيم^سfا ةعيرشلا

 %15,9 %26,1 %11,2 ديلاقتلاو تاداعلا

 %3,6 %5,2 %2,9 ديلاقتلاو نيدلا

 %2,3 %1,9 %2,4 نوناقلاو نيدلا

 %1,7 %1,0 %2,1 نوناقلا

 %2,7 %9, %3,5 ميلعتلاو ةيبرتلا

 %1,4 %3,3 %5, نوناقلاو ديلاقتلا

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

14727690 6771969 21499659 

 

 "يمZس<ا نوناقلا" يضح ،يبرغ1ا ثاري1ا ماظن دعاوق سسأب قلعت1ا لاؤسلا ىلعً ادر
 ةنكاس ةبوجأ نم )يلاوتلا ىلع  %15.9 و %72.5( % 88.4 هعومجم امب "ديلاقتلاو تاداعلا"و
 .يورقلاو يرضحلا oلاج1ا نم لك

 يفضي ،عقاولا يف .هقفلاو ةعيرشلا oب اطلخ كانه نأ ينادي1ا ثحبلا اذه لZخ oبت
 يتلا ساسHا ةدعاقلاباهدنسيو يمZس<ا هقفلا صوصن ىلع ةيسدقلا نم اعون نميه1ا هاجت}ا
 ."صنلا دوجو عم داهتجا }" لوقت يتلا ةدعاقلا يهو ،امومع ،نوناقلا ءاهقف اهيلإ أجلي

 اهربتعيو ،ةنسلا وأ نآرقلا نمّ صن ىلإ دنتست يتلا ماكحHا نم ريثكلا كانه نأ امك 
 يميلعتلا ىوتس1ا يوذ oبوجتس1ا ةصاخو ،اهكاهتنا نكمي } فارعأو ديلاقت ةباثمب نوبوجتس1ا
 .فيعضلا
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 oبوجتس1ا ىدل نZيحي "ديلاقتلاو تاداعلا"و "ةيمZس<ا ةعيرشلا" نأ ودبي ،راصتخابو 
 .ةيهل<ا صوصنلا اهب طاحت يتلا ةيسدقلا سفن امهوحنميو ،هسفن ىنع1ا ىلإ

 ىلع ةردق رثكأ اوناك رضاوحلا ناكس oبوجتس1ا نأ ،هZعأ لودجلا لZخ نم حضتيو
 يف ثر<ا ماظن ماكحأ نأب oبوجتس1ا نم  %77.5 ىري كلذلو ،تاحلطص1ا هذه oب زييمتلا
 ىلع موقي ماظنلا سفن نأ طقف  %11.2 ربتعي oح يف ،يمZس<ا نوناقلا ىلإ دنتست برغ1ا
  . ديلاقتلاو تاداعلا

 دجت ثر<ا ماكحأ نأب oبوجتس1ا نم  %61.6 دكؤي ،يورقلا طسولا ىلإ ةبسنلابو
 تاداعلا وه ،سكعلا ىلع ،اهردصم نأ نودكؤي  %26.1 لباقم ،يمZس<ا نوناقلا يف اهردصم
 .ديلاقتلاو

 سفن تزاح ذإ .سنجلا بسح oبوجتس1ا عيزوت متي امنيح رركتيس قطن1ا سفن نأ ظحZيو
 oبوجتس1ا دودر نم ربكHا بيصنلا ىلع "تاداعلاو ديلاقتلا"و "ةيمZس<ا ةعيرشلا" يهو سسHا
  %78.9 نأ دجن ،كلذلو .ءاسنلل امك لاجرلل )% 15.9 +% 72.5( % 88.4 ىلإ لصت ةبسنب
 .ةيمZس<ا ةعيرشلا نم ةدمتسم ثر<ا ماكحأ سسأ نأ نودقتعي ءاسنلا نم 65.8و روكذلا نم
 دعاوقلا هذه ردصم نأ نوربتعي لاجرلا نم  %9.2 لباقم ثان<ا نم طقف  %22.9 نأ oح يف
  .ديلاقتلاو تاداعلا وه

  ةيساس@ا دعاوقلا رداصم ةفرعم لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :16 لودجلا
 سنجلا بسح ثر;ا ماظنل

 ةيساسRا دعاوقلا رداصم ةفرعم
 ثرvل

 سنجلا
 عومجAا

 ثان5ا روكذلا

 %72,5 %65,8 %78,9 ةيم^سfا ةعيرشلا

 %15,9 %22,9 %9,2 ديلاقتلاو تاداعلا

 %3,6 %3,2 %4,0 ديلاقتلاو نيدلا

 %2,3 %1,7 %2,8 نوناقلاو نيدلا

 %1,7 %2,1 %1,4 نوناقلا

 %2,7 %2,3 %3,0 ميلعتلاو ةيبرتلا

 %1,4 %2,1 %6, نوناقلاو ديلاقتلا

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 
10978065 10450658 21428723 
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 رّيغتمب رمHا قلعتي امنيح "ديلاقتلاو تاداعلا"و "يمZس<ا نوناقلا" oب طلخلا دكأتيو
  %1.7 لباقم يميلعت ىوتسم يأ نود نم oبوجتس1ا نم  %30.9 دقتعي ذإ .يميلعتلا ىوتس1ا
 نم ةدمتسم يبرغ1ا ثر<ا ماظن دعاوق نأب يعماج يميلعت ىوتسم ىلع نورفوتي نمم طقف
 .ديلاقتلاو تاداعلا

 مهيدل نمم  %77.2 لباقم يميلعت ىوتسم يأ ىلع نورفوتي } نمم  %58.8 نأ ،oح يف
 ثر<ا ماكحأ نأ نودكؤي يدادعإ يميلعت ىوتسم مهيدل نمم  %81.5و ،يلاع يميلعت ىوتسم
 .ةيمZس<ا ةعيرشلا ىلإ دنتست

  ةيساس@ا دعاوقلا رداصم ةفرعم لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :17 لودجلا

 يميلعتلا ىوتس/ا بسح ثرÉل

 رداصم ةفرعم
 دعاوقلا

 ثرvل ةيساسRا

 يميلعتلا ىوتسAا

 عومجAا
 نودب
 ىوتسم
 يميلعت

 ميلعتلا
 /يلوRا
Aديس 

 يلاعلا يوناثلا يدادع5ا يئادتبKا

 %72,5 %77,2 %76,8 %81,5 %80,4 %80,1 %58,8 ةيم^سfا ةعيرشلا

 %15,9 %1,7 %10,9 %10,3 %12,0 %9,3 %30,9 ديلاقتلاو تاداعلا

 %3,6 %3,7 %6,3 %1,0 %1,9 %4,4 %4,1 ديلاقتلاو نيدلا

 %2,3 %1,5 %4,2 %3,2 %1,5 %2,7 %1,5 نوناقلاو نيدلا

 %1,7 %3,4 %1,0 %1,7 %1,0 %2,2 %1,4 نوناقلا

 %2,7 %10,7 %8, %1,6 %1,4 %6, %1,2 ميلعتلاو ةيبرتلا

 %1,4 %1,8  %7, %1,7 %7, %2,1 نوناقلاو ديلاقتلا

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

6967096 1661296 2870826 3465141 3093535 3370830 21428724 
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 مكح يأ نأش اهنأش ،اهساسأ دجت نأ بجي ،مويلا ثر<ا ماكحأ نأ ،نايبلا نعّ ينغو
 .ةيروتسدلا تاسسؤ1او oناوقلاو ئدابملل مارتحا يف دارفHا تاجايتحا يف ،رخآ ينوناق

 برغ/اب ثر;ا ماظن يف `سنجلا `ب ةاواس/ا مدع لوح رئادلا شاقنلا ةفرعم  1.3

 ابلاغ شاقنلا اذه .ثر<ا اياضق لوح قوبسم ريغ اشاقن يضا1ا دقعلا لZخ برغ1ا دهش
 oب ةاواس1ا مدع نوضراعي نيذلا ناسن<ا قوقح نع نوعفاد1او ةيئاسنلا تايعمجلا هدوقت ام
 ةّنودم يف ةّنمض1ا ثرüل ةمظن1ا ةيعيرشتلا ماكحHا ةعجارمب نوبلاطيو ثاري1ا يف oسنجلا
 o 1957ب ام ةرتفلل قباسلا ةيصخشلا لاوحHا نوناق ماكحأ ترقأ يتلاو 2004 ةنسل ةرسHا
 .1958و

 نإف ةيصخشلا لاوحHا نوناق ىلع تلخدأ يتلا تZيدعتلا مغر هنأ ىلإ ،ةراش<ا ردجتو
 تاينيسمخ رخاوأ يف ذيفنتلا زيح اهلوخد ذنم رييغت يأ اهلطي مل ثاري1اب ةصاخلا تايضتق1ا
 .ثراو كانه نكي مل اذإ لا1ا تيب :349/6 ةدا1ا(ّ درلاب ثر<اب قّلعت ام ءانثتساب ،يضا1ا نرقلا
 دحاو ثراو دجو اذإ هنأ ديب .ثاري1ا ةزايح ةلودلا كZمأب ةفلك1ا ةطلسلا ىلوتت ةلاحلا هذه يفف
 لماك مهصصح ذفنتست ملو ،ضرفلاب ةثرولا ددعت ةلاح يفو ،ةكرتلا نم ىقبت ام هيلإ داع ضرفلاب
 ةيصولاو)درلاب ثر<ا( ةكرتلا يف مهنم دحاو لك ةصح بسح مهيلإ دوعي يقابلا نإف ةكرتلا
 .اهيدلاو لبق ىفوتت يتلا ةنب}ا ءانبأ لمشتل اهعيسوت مت يتلا ةيمازل<ا

 تلوانت دقف .اروظحم اعوضوم ثر<ا دعي مل دقعلا اذه لاوط تيرجأ يتلا تاشقان1ا لضفبو
 روضحب ثاري1ا ماكحأ ليلحتلاو شاقنلاب ةيساردلا مايHاو تاودنلاو تارمتؤ1ا نم ديدعلا
 .لاج1ا اذه يف oصصختم

 ةيزييمت ربتعت يتلا ثاري1ا ماكحأ ءاغلإ سمتلت ضئارع قZطإ دعب ،اضيأ ،شاقنلا ريثأ امك
 ةنس ةضيرع عوضوم تناك بيصعتلا ةدعاق نأ ىلإ ددصلا اذه يف ةراش<ا ردجتو .ةأر1ا دض

2018. 

 تانطاو1ا مامتها شاقنلا اذه راثأ له :يتuاك وه هسفن حرطي يذلا لاؤسلا ناف ،هيلعو
 ؟ ةبراغ1ا oنطاو1او

 ىلع عZطا ىلع اوناك oبوجتس1ا oب نم طقف % 55.6 نأ ،هZعأ لودجلا نم حضتي
 مدعب اوحرص نيذلا  %44.4 لباقم يف ،oسنجلا oب ثر<ا يف ةاواس1ا نأشب رئاّدلا شاقنلا
  .هب مهتفرعم
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 ىدل عفترت باجي<اب اوباجأ نم ةبسن ّنأ ينادي1ا ثحبلا جئاتن رهظت ،كلذ ىلإ ةفاض<اب
 حلاصل ةيوئم طقن تس يلاوح قرافب يأ ،ثان<ا ىدل % 52.6 لباقم يف ، %58.7 ىلإ روكذلا
 لثم  اهريثي يتلا ةيساسحلا ىلإ ،روكذلا ةدئافل مامته}ا يف قرافلا اذه عاجرإ نكميو .روكذلا
 .ثاري1ا يف oسنجلا oب ةاواسملل مهنم oضراع1ا ةصاخو ،مهيدل شاقنلا اذه

 يف رشني ام ،كلذ ةجيتن ،نعباتي }و نهنيب ةيمHا ةبسن عفترت يتاوللا ،ءاسنلا نأ oح يف
 نوناقلا نهل هّرقأ ام ىلع ،اءدب ،لوصحلا ليبق نم ؛ىرخأ تايولوأ نهيدل نأ ودبي ،بوتك1ا مZع<ا
 نم ءاسنلا عنمت ةيبرغم قطانم ةدع يف ةدئاسلا ةيروكذلا ةيلقعلا نأ عقاولاو .ةليوط دوقع ذنم
 .مZس<ا ميلاعتو نوناقلل اقفو نهتاكلتممب عتمتلا

 ةماعلا ةبسنلا زواجتت مل ثيح ؛يورقلا ملاعلا يف ةماع ةفصب جرحلا عضولا اذه ظحZيو
 طسولا اذه يف oسنجلا oب ثر<ا يف ةاواس1ا لوح رئادلا شاقنلا ىلع عZطا ىلع مه ن1

 18 يلاوح قرافب يأ ،يرضحلا طسولا يف % 61.8 لباقم يف ،oبوجتس1ا oب نم % 43.8
 ةنراقم شاقنلا ىلع اعZطا رثكHا مه يرضحلا طسولا يف oميق1ا oبوجتس1اف ،نذإ .ةيوئم ةطقن
 زكرمت اذكو oيرضحلا ناكسلا ىدل يميلعتلا ىوتس1ا عافترا لضفب يورقلا طسولا ناكسب
 .ند1ا يف تاشاقنلا هذه ميظنت

  يف ةاواس/اب قلعت/ا شاقنلا ةفرعم لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :18 مقر لودجلا

 ةماق;ا طسو بسح لاجرلاو ءاسنلا `ب ثر;ا

 قلعتAا شاقنلا ةفرعم

 fب ثر5ا يف ةاواسAاب

 لاجرلاو ءاسنلا

 ةماق5ا طسو

 عومجAا
 يورق يرضح

 %55,6 %43,8 %61,8 معن

) 38,2% 56,2% 44,4% 

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

16296565 8520758 24817323 
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 لوح ةرئادلا تاشاقنلا نولهجي oبوجتس1ا نم %44.6 نأ ،ًاضيأ ،ةساردلا ترهظأ دقل
 ىلع نورفوتي نيذلا تا/oبوجتس1ا ىدل ةضفخنم ةبسنلا هذه لظتو .ثاري1ا يف ةاواس1ا مدع
 ىلع نورفوتي نم ىدل % 60.5 ىلإ ةبسنلا عفترت oح يف .% 45.5 ةبسنب يئادتبا ىوتسم
 ىلعأ لجستو .يوناثلا ميلعتلا ىوتسم ىلع نورفوتي نم ىدل % 66.7 ىلإ مت ،يدادع<ا ىوتسم
 ،اذل .%79.1 ةبسنب يعماج ىوتسم ىلع نورفوتي نم ىدل تاشاقنلا هذه ةفرعمب ةصاخ ةبسن
 يف ةاواس1ا لوح رئادلا شاقنلا ةفرعم يف اددحم ارود بعلي يميلعتلا ىوتس1ا نأ احضاو ودبي
 .ثر<ا

  يف ةاواس/اب قلعت/ا شاقنلا ةفرعم لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :19 مقر لودجلا

 يميلعتلا ىوتس/ا بسح لاجرلاو ءاسنلا `ب ثر;ا

 شاقنلا ةفرعم

 قلعت,ا

 يف ةاواس,اب

 8ب ثر5ا

 لاجرلاو ءاسنلا

 يميلعتلا ىوتسAا
 

 عومجAا

 نودب

 ىوتسم
 يميلعت

 ميلعتلا
 ديسA /يلوRا

  يلاعلا يوناثلا يدادع5ا يئادتبKا

 %55,6 %79,1 %66,7 %60,5 %45,5 %50,6 %44,6 معن

) 55,4% 49,4% 54,5% 39,5% 33,3% 20,9% 44,4% 

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

8561482 1819089 3733956 3763247 3260324 3679225 24817323 

 

 ثر<ا يف ةاواس1اب قلعت1ا شاقنلاب ةفرع1ا مدع نأ حضتي ،ةقباسلا تاصZخلا نم اقZطنا
 ،يرضحلا لاج1ا يف نيرصحنم Zظ هجئاتن اذكو شاقنلا نأ ىلإ عجري امنإ ،لاجرلاو ءاسنلا oب
 .ةيبلغ°ل ةيمZع<ا هتيطغت لصت }و تاودنلا تاعاق لخاد ،بلاغلا يف ،نايرجيو

 ىتح ةياغلل اًدودحم لازي } مZع<ا لئاسو ىلإ جولولا نأ ىلإ ،اًضيأ ،ةراش<ا ردجتو
 تاغل يهو ،شاقنلا ءانثأ ةيبنجHا تاغللا ىلع ،بلاغلا يف ،اهدامتعا مكحب oملعتملل ةبسنلاب
 .ةبراغ1ا oنطاو1او تانطاو1ا نم ديدعلا ىدل نيدودحم ،ءيش لك مغر ،اهلامعتساو اهناقتإ ىقبي

 ةيعمسلا مZع<ا لئاسو يف ريراقت عوضوم تاشقان1ا هذه نوكت ام اردان ،كلذ ىلع ةوZعو
 .عساو روهمج ىلإ لوصولا حيتت يتلا ةيرصبلا
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 جوتن1ا كZهتسا ىلع لابق<ا يف مهاسي ةبراغ1ا دنع ةيمHا ةبسن عافترا نإف ،كلذ مغرو 
 تانطاو1ا دنع 76تقولا لامعتسا لوح ينطولا ثحبلا جئاتن ،عقاولا اذه دكأ دقو .يزفلتلا
 ربوتكأ 28 خيراتب هجئاتن تمدقو طيطختلل ةيماسلا ةيبودن1ا هتزجنأ يذلا ةبراغ1ا oنطاو1او

 ةعبرأو oتعاس نوصصخي مهنأ oبت ثيح ،ةرسأ 9200 ينطولا ثحبلا اذه لمش دقلو .2014
 .ايموي رحلا مهتقو نم % 33.6 لداعي ام يأ ،نويزفلتلا ةدهاش1 )د 2.14( ةقيقد رشع

 ثاري/ا يف `سنجلا `ب ةاواس/ا مدع لوح شاقنلا ةدئاف ريربت  1.3.1

 oب نم طقف )%55.6( ليلقب فصنلا نم ديزأ نأ قباسلا لاؤسلاب ةقلعت1ا جئاتنلا ترهظأ 
 روكذلا oب ةاواس1ا عوضوم لوح برغ1ا يف رئادلا شاقنلاب ملع ىلع مهنأ اودكأ oبوجتس1ا لك
 ؛ديفمو يرورض شاقنلا اذه نأ ىرت ةبسنلا هذه نم طقف % 53.4 نأو .ثر<ا ماظن يف ثان<او
  .oبوجتس1ا يلامجإ عبر نم ليلقب ديزأ يأ

 هب نوملعي نمو ،)% Z )44.4صأ شاقنلاب نوملعي } نم oب اوعّزوت دقف ،نوقابلا امأ
 ايبلس افقوم % 6.8 ذختا ،لباق1ا يف .)% 39.9( ديفم ريغو يرورض ريغ هنوربتعي مهنكلو
 ىدل ةصاخو ،ساسح عوضو1ا نأب مهريدقتل وأ ،عوضو1اب مهلهجل ءاوس باوج يأ ميدقت مدعب
 .نيدلا يف كيكشت ةباثمب يه ثر<ا ماكحأ ةشقانم نأ نوربتعي نم

 اذه نأب نوربتعي يورقلا طسولا يف oبوجتس1ا نم % 60.5 نأب لجسن نأ مه1ا نم ،نكل
 وهو .ةيوئم طقن 10 قرافب ،يرضحلا طسولا يف % 50.8 لباقم يف ديفمو يرورض شاقنلا
 ةاواس1ا ةلأسم لوح شاقنلا دييأتل Zيم رثكأ نه تايورقلا ءاسنلا نوكب }إ هريسفت نكمي } ىطعم
 نضرعتي يتلا زييمتلا رهاظم ببسب تاينعم نهسفنأ نربتعيو .ثر<ا ماظن يف ءاسنلاو لاجرلا oب
 .تايلZسلا ءاسنلا نهيف نمب اهل
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  ةاواس/ا ةلأسم ةشقانم ةرورض لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :20 مقر لودجلا

 ةماق;ا طسو بسح ثر;ا يف

 ةاواسAا ةلأسم ةشقانم ةرورض

 ثر5ا يف

 ةماق5ا طسو
 عومجAا

 يورق يرضح

 %53,4 %60,5 %50,8 ديفمو يرورض

 %39,9 %33,3 %42,3 ديفم ريغ

 %6,8 %6,3 %6,9 باوج نودب

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

10064435 3730567 13795002 

 

 ثاري1ا يف نهبيصن نم ءاسنلا مرحت ةيورقلا قطان1ا نم ديدعلا يف هنأ ىلإ ةراش<ا ردجتو
 ىدل ةصاخ ،يعامتج}ا كولسلا لZخ نم ةسرام1ا هذه رهظتو .oنسلا تارشع ذنم نهل ررق1ا
 ةبلاط1ا ىلع نأرجتت امدنع ،يلاتلابو ،ءاسنلا ثرت }أ يعيبطلا نم ربتعت يتلا لئابقلا ضعب
 .قحلا اذه نم ةدافتس}ا نم نهنامرح متي نهبيصنب

 نيذلا يورقلا ملاعلا يف لاجرلاف ،ىرخأ ةيزييمت ةسرامم ةسرام1ا هذه ىلإ فاضتو
 افوخ ،ثر<ا يف ةأر1ا قحّ رقت لئابق ىلإ oمتني ءاسن نم نوجوزتي } ءاسنلا ثيروت نوضفري
 ةيكل1اب اهنم قلعت ام ةصاخو ،هتافو دعب جوزلا ةورث يف نهبيصنب "تابيرغلا" ء}ؤه ™لاطي نأ نم
 .ةيراقعلا

 تاينعم نهنأب ءاسنلا رعشت ثيح ،يورقلا ملاعلا يف ظوحل1ا هاجت}ا سنجلا ريغتم دكؤيو
 .ثر<ا يف ءاسنلاو لاجرلا oب ةاواس1ا لوح رئادلا شاقنلا نمعدت يلاتلابو رمHاب

 اشاقن هنربتعيو شاقنلا اذهب ملع ىلعّ نه تابوجتس1ا ءاسنلا نم % 63.3 نأ ظحZيو
 .ةيوئم ةطقن 19 قرافب يأ روكذلا نهئارظن نم طقف % 44.3 لباقم ،اديفمو ايرورض
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  ةاواس/ا ةلأسم ةشقانم ةرورض لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :21 مقر لودجلا

 سنجلا بسح ثر;ا يف

 ةشقانم ةرورض

 يف ةاواسAا ةلأسم

 ثر5ا

 سنجلا

 عومجAا
 ثان5ا روكذلا

 %53,4 %63,3 %44,3 ديفمو يرورض

 %39,9 %29,5 %49,4 ديفم ريغ

 %6,8 %7,3 %6,3 باوج نودب

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

7169818 6625182 13795000 

 

 ،سكعتو ،مهشيع فورظو مهتيعضوب رثأتت ام ابلاغ oبوجتس1ا دودر نأ قبس امم ودبيو
  .مهعضو عم ايشامت مهفقوم ،ةرورضلاب

 ةلاحلا ريغتم اذكو سنجلا ريغتمو ةماق<ا طسو ريغتم ةلاح يف جاتنتس}ا اذه دكأتيو
 نأب نوربتعي-oبوجتس1ا عبر يلاوح يأ-باّزعلا oب نم طقف % 50.2 نأ دجن ثيح ،ةيلئاعلا
 ىلإ ةبسنلا هذه لصتو .ديفمو يرورض ثر<ا يف ءاسنلاو لاجرلا oب ةاواس1ا لوح شاقنلا

 نم ،نهعفدت يتاوللا لمارHاو تاقّلط1ا ىدل % 68 ىلإ عفترت oح يف ،oجوزت1ا ىدل % 52.7
 .لضفأ لكشب شاقنلا اذه ةدئاف ريدقت ىلإ ةيجوزلا نهبراجت ،كش نود
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  ةلأسم ةشقانم ةرورض لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :22 مقر لودجلا

 ةيلئاعلا ةلاحلا بسح ثر;ا يف ةاواس/ا

 ةلأسم ةشقانم ةرورض

 ثر5ا يف ةاواسAا

 ةيلئاعلا ةلاحلا

 عومجAا
 ة/جوزتم ة/بزاع

 ة/قلطم

 ة/لمرأ

 %53,4 %68,0 %52,7 %50,2 ديفمو يرورض

 %39,9 %27,1 %40,3 %43,0 ديفم ريغ

 %6,8 %4,8 %7,0 %6,8 باوج نودب

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3666516 8899618 1228866 13795000 

 نم % 66.6 ثر<ا يف ةاواس1ا لوح رئادلا شاقنلا نم يباجي<ا فقو1ا اذه ذختيو
 دودح دنع فقتل ضافخن}ا يف أدبت مث ،ةنس 30و o 20ب ام مهجاوزّ رمتسا نيذلا oجوزت1ا

 عجرت ةبسنلا هذه نأ ودبيو .ةنس 40 نم رثكH اهجاوزّ رمتسا يتلا تائفلا دنع طقف % 35.5
 ءاسنلاو لاجرلا oب ةاواس1ا لوح شاقنلاب مامته}ا يف ةحلص1ا مادعناو يرسHا رارقتس}ا ىلإ
 .ثر<ا يف

  ةاواس/ا ةلأسم ةشقانم ةرورض لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :23 مقر لودجلا

 جاوزلا ةدم بسح ثر;ا يف

 ةرورض
 ةشقانم
 ةلأسم
 يف ةاواسAا

 ثر5ا

 عومجAا جاوزلا ةدم

 10 نم لقأ
 تاونس

 f 10ب ام
 لقاو تاونس
 ةنس20 نم

 f 20ب ام
 لقاو تاونس
 ةنس30 نم

 f 30ب ام
 لقاو تاونس
 ةنس40 نم

 ةنس 40ل
 قوف امف

 

 %54,5 %35,8 %63,3 %66,6 %51,0 %52,1 ديفمو يرورض

 %38,7 %60,3 %30,6 %22,5 %43,5 %41,9 ديفم ريغ

 %6,7 %3,9 %6,0 %11,0 %5,5 %6,0 باوج نودب

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3060554 2340937 2221218 1313929 1191843 10128481 
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 ىلع دحاو ركذ دوجو ةصاخو ،همدع نم oبوجتس1ا ىدل د}وأ دوجو ّريغتم نأ ودبي امك
 اذه نأب نوربتعي نم ىدل ةلجس1ا ةبسنلا نأ دجن ثيحب ،oبوجتس1ا فقاوم ىلع رثأ ،لقHا
 يف ،% 62.3 يأ ،لقHا ىلع ركذ دلو مهل سيل نم ىدل ةعفترم تءاج ديفمو يرورض شاقنلا
  .لقHا ىلع دحاو ركذ مهل ن1 ةبسنلاب%  54.9و ،مهل د}وأ } ن1 ةبسنلاب%  44.2 لباقم

  ةلأسم ةشقانم ةرورض لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :24 مقر لودجلا

 دxو@ا `ب نم روكذ دجاوت بسح ثر;ا يف ةاواس/ا

 ةلأسم ةشقانم ةرورض

 ثر5ا يف ةاواسAا

 عومجم دKوRا طسو روكذلا ةبسن

 دKوRا بايغ
 دKوRا بايغ

 روكذلا

 ركذ لقRا ىلع دجوي

 دKوRا fب
 

 %54,5 %54,9 %62,3 %44,2 ديفمو يرورض

 %38,7 %37,6 %31,9 %52,4 ديفم ريغ

 %6,7 %7,4 %5,8 %3,4 باوج نودب

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

1215975 1223831 7688678 10128484 

 

 تانب ةدع وأ تنب مهل نم فوخت ىلإ عجري ،ركذ مهل سيل نم ىدل ةبسنلا عافتراّ نأ ودبيو
 عم بيصعتلا قيرط نع وأ سفنلاب بيصعتلا قيرط نع ءاوس ،مهئابرقأ ىلإ مهلاومأ لاقتنا نم
 } يذلا يّصنلا مZس<ا رظن يف ةفصنم ريغ ةدعاقلا هذه ربتعتو .مهتانب باسح ىلع ،ريغلا
 ديق ىلع يقابلا جوزلاو لوصHا ادع ام ،تانبلا عم براقHا ثيروتب ،كلذ بناج ىلإ ،حمسي
 يف دراولا "دلو" حلطصم لولدم ىلع لياحتتس يهقفلا داهتجZل ةيروكذلا ةبراق1ا ،نكل .ةايحلا
 ُهَلَو ٌَدلَو ُهَلَ سْيَل َكَلَهٌ ؤُْرماِ نِإِ ةَلZَْكلا يِف ُْمكِيْتُفيُ Nاِ ُلقَ كَنُوْتَفْتسَي " :ءاسنلا ةروس نم176 ةيuا
 نِإَو َكَرَت ا¨مِمِ نَاُثل≠ثلا اَُمَهَلفِ oََتْنثا اََتناَك نِإَفٌ َدَلو اَ̈هل نَُكيْ ̈مل نِإ اَُهِثَريَ ُوهَوَ َكَرت اَمُ فْصِن اََهَلفٌ ْتخُأ
 77"ٌمِيَلعٍ ْءيَش Æلُكِبُ Nاَوْ او≠ِلضَت نَأْ ُمكَلُ Nاُ oَُبيِ oََيثُنHا Æَظحُ لِْثم َِرك¨ذِلَلف ءاَسَِنوً }اَجÆرً ةَْوخِإْ اُوناَك
 رمتسي ىتح ،روكذلا ءانبHاب ،يرصح لكشبو ،قايسلا اذه يف قلعتي رمHا نأ ءاهقفلا ربتعا دقل .
 مZس<ا ءيجم لبق اهب }ومعم ناك يتلا "سفنلاب بيصعتلاب" ةثرولاب ةقلعت1ا ةدعاقلاب لمعلا
 هذه سيركت مت ،كلذبو ."ريغلا عم بيصعتلا"ب قلعتت ،هسفن نuا يف ،ىرخأ ةدعاق دامتعاو

 
77 http://www.coran-en-ligne.com/Sourate-004-An-Nisa-Les-femmes-francais.html 
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 .امهلولدمو امهتحص ثيح نم امهيف كوكشم oثيدح ةطساوب دعاوقلا

 oبوجتس1ا فقاوم ىلع يميلعتلا ىوتس1ا رّيغتم ريثأت ىدم وه ،رثكأ هابتنZل تفZلا نكلو
 ايسكع ةبسنلا ريغتت ثيح ؛oسنجلا oب ثر<ا يف ةاواس1ا لوح برغ1ا يف رئادلا شاقنلا نم
 .يميلعتلا ىوتس1ا عفترا املك ةبسنلا ضفخنت ثيح ،ايدرط سيلو

  يف ةاواس/ا ةلأسم ةشقانم ةرورض لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :25 مقر لودجلا
 يميلعتلا ىوتس/ا بسح ثر;ا

 ةلأسم ةشقانم ةرورض

 ثر5ا يف ةاواس,ا

 عومج,ا يميلعتلا ىوتس,ا

 ىوتسم نودب

 يميلعت

 ميلعتلا

 ديس, /يلوJا
  يلاعلا يوناثلا يدادع5ا يئادتبKا

 %53,4 %50,9 %45,7 %50,2 %52,2 %39,8 %65,4 ديفم و يرورض

 %39,9 %43,0 %47,1 %39,6 %43,7 %53,9 %28,4 ديفم ريغ

 %6,8 %6,1 %7,2 %10,2 %4,1 %6,3 %6,3 باوج نودب

 عومج1ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3816774 920850 1698063 2275018 2174797 2909497 13794999 

 يأ ،يميلعت ىوتسم يأ ىلع نورفوتي } يذلا oبوجتس1ا ىدل تلجس ةبسن ربكأ نأ ظحZي
 ىوتسم ىلع نورفوتي نمم %39.8 لباقم ،ديفمو يرورض شاقنلا نأ نوربتعي نيذلا ،% 65.4

 ىلع نورفوتي يذلا oبوجتس1ا نم %50.9و ،ةينآرقلا سراد1ا يداترم مهيف نمب يلوأ يميلعت
 رظنلا ةداعإ عنميو دقنلاب حمسي } يذلا سيردتلا جهنمب ىطع1ا اذه ريسفت نكميو .يعماج ميلعت
 .مZس<ا يف ثر<ا ماظن اهيلع موقي يتلا ةينيدلا ةيعجر1ا يف

 لبنأ دحأ قيبطتب امات Zهج كانه نأ ،ةسرام1ا ىوتسم ىلع ،ظحZي ،ددصلا اذه يفو
 ،براقHا ةدئافل ةكرتلا نم ابيصن تزاجأ يتلا ءاسنلا ةروس نم 8 ةيuا يف ةروكذ1ا دعاوقلا
 اولوقو هنم مهوقزراف oكاس1او ىماتيلاو ىبرقلا ولوأ ةمسقلا رضح اذإو" :oجاتح1او ىماتيلاو
 رخuا مهضعب ربتعا oح يف ،خسنلل ةلباق ةيuا هذه نأ ءاهقفلا ضعب ربتعا دقل ."افورعم }وق مهل
 .طقف اهقيبطت بحتسي ةدعاق اهنأ

 ثاري/ا يف `سنجلا `ب ةاواس/ا مدع لوح شاقنلا ةيمهأ ريربت  2.3.1

 لاؤسلاب ةقلعت1ا جئاتنلا نم oبت امك ،)% o )55.6بوجتس1ا فصن نم ليلقب ديزأ دكأ
 يف ثان<او روكذلا oب ةاواس1ا عوضوم لوح برغ1ا يف رئادلا شاقنلاب ملع ىلع مهنأ ،قبسHا
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 ليلقب ديزأ يأ ،ديفمو يرورض شاقنلا اذه نأ ةئفلا هذه نم طقف % 53.4 دقتعيو .ثر<ا ماظن
 .oبوجتس1ا يلامجإ عبر نم

 نوملعي وأ ،)% Z )44.4صأ شاقنلاب نوملعي } نم oب اومسقنا دقف ،oبوجتس1ا يقاب امأ
 يف يأر نع )%6.8( رفوتي } oح يف ،)% 39.9( ديفم ريغو يرورض ريغ هنوربتعي مهنكلو هب
 .عوضو1ا

  ةشقانم ةيمهأو ةرورض بابسأ لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :26 مقر لودجلا

 ةماق;ا طسو بسح ثر;ا عوضوم

 ةشقانم ةيمهأو ةرورض بابسأ

 ثر5ا عوضوم

 ةماق5ا طسو
 عومجAا

 يورق يرضح

 %55,2 %47,2 %58,7 عمتج:ا ريغت

 %28,3 %26,7 %29,0 ةأر:ا رود ريغت

 %3,7 %6,5 %2,5 باوج نودب

 %5,2 %7,0 %4,4 ناسنfا قوقحب ةيعوتلا لجأ نم

 %6,0 %12,7 %3,1 لجرلاو ةأر:ا Zب ةاواس:ا لجأ نم

 %1,6  %2,3 )ركذي( رخآ باوج

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

5109129 2255420 7364549 

 

 نم اديفمو ايرورض هرابتعاو ثر<ا يف ةاواس1ا لوح شاقنلاب مهملع نوبوجتس1ا رسف دقل
 عومجم نم )% 28.3( ةأر1ا رود روطتو ،)% 55.2( ةيعمتج1ا ت}وحتلا :oنثا oببس لZخ
  .oبوجتس1ا

 سكعي روطتلا اذه نH ةيعمتج1ا ت}وحتلا نع ءاسنلا رود روطت لصف نكمي } ،عقاولا يف
 نيرشعلا نرقلا نم ريخHا فصنلا لZخ يبرغ1ا عمتج1ا اهفرع يتلا ةيعمتج1ا ت}وحتلا قمع
 ثادحإو ،لمعلا صرف ىلع نهلوصحو ءاسنلا سردمتو ،ميلعتلا ىلإ جولولا عيسوت لضفب
 .)ةينورتكل<او ةيرصبلا ةيعمسلاو ةءورق1ا( مZع<ا لئاسو راشتناو تاعماجلا

 يفاك ببس ةباثمب يه ةيعامتج}ا ت}وحتلا نأ oبوجتس1ا نم % 83.5 ربتعي ،}امجإ
 ةبسن اهنأ ىلع ديكأتلا يرورضلا ريغ نمو .برغ1ا يف ثر<ا مظنت يتلا ةينوناقلا ماكحHا ليدعتل
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 ناسن<ا قوقحب ةطبتر1ا كلت ةصاخ ،نوبوجتس1ا اهمدق يتلا بابسHا يقابب ةنراقم ةمهم دج
 .)%6 ( ءاسنلاو لاجرلا oب ةاواس1او )% 5.2(

 ريربتل اببس دعي "عمتج1ا روطتو ريغت" اوربتعا نيذلا % o 55.2ب نم نأ دجن ،امومع
 قرافب يأ ،يورقلا طسولاب % 47.2 لباقم يرضحلا طسولاب نوميقي % 58.7 ،شاقنلل مهمعد
  .ةيوئم طقن 10 نم ديزأ

 لوح شاقنلل ديؤ1ا مهفقوم اوررب نيذلا oبوجتس1ا ىلع ،اضيأ ،هاجت}ا اذه قبطنيو
 % 26.7 لباقم يرضحلا طسولاب نوميقي % 29 نأ ذإ .ءاسنلا رود ريغتب ثر<ا يف ةاواس1ا
 نأ ىلإ رظنلاب يورقلاو يرضحلا oطسولا oب ةبوجHا قراف مهف نكميو .يورقلا طسولاب
 قطان1ا يف اصوصخ ،يداوبلا نم رثكأ رضاوحلا سمت تاعمتج1ا ىلع أرطت يتلا ت}وحتلا
 .ةلوزع1او ةيئاّنلا

  ةيمهأو ةرورض بابسأ لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :27 مقر لودجلا

 سنجلا بسح ثر;ا عوضوم ةشقانم

 ةشقانم ةيمهأو ةرورض بابسأ

 ثر5ا عوضوم

 سنجلا
 عومجAا

 ثان5ا روكذلا

 %55,2 %48,1 %64,5 عمتج:ا ريغت

 %28,3 %37,1 %16,7 ةأر:ا رود ريغت

 %3,7 %3,4 %4,1 باوج نودب

 %5,2 %3,8 %7,1 ناسنfا قوقحب ةيعوتلا لجأ نم

 %6,0 %6,6 %5,2 لجرلاو ةأر:ا Zب ةاواس:ا لجأ نم

 %1,6 %9, %2,4 )ركذي( رخآ باوج

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

3173922 4190626 7364548 

 
 نم % 48.1 لباقم روكذلا oبوجتس1ا نم % 64.5 دقتعيف ،سنجلا ريغت1 ةبسنلاب امأ

 .ريغت عمتج1ا نH ديفم شاقنلا نأ ،ةطقن 16.4 قرافب ،ثان<ا

 ببسك "ءاسنلا رود روطت" ندمتعي يتاوللا تابوجتس1ا ةبسن تعفترا ،ىرخأ ةيحان نم
 ودبيو .ةطقن 20 زواجتي قرف وهو ،لاجرلل طقف % 16.7 لباقم % 37.1 تغلبو نهيأر ريربتل
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 لاجرلا ليميو .ةرسHا لخاد ديدجلا نهرودل ارظن ،لاجرلا نم رثكأ ررب1ا اذه نمعدي ءاسنلا نأ
 ىوتس1ا ىلع اميس } ،رودلا اذه نأش نم نH ،هراكنإو لب ةأرملل ديدجلا رودلا لهاجت ىلإ
 ذاختا دنع رابتع}ا يف هذخأ ىلع مهربجيو ،ةرسHا لخاد مهتطلس نم صلقي نأ ،يداصتق}ا
 .ةرسHا مهت يتلا تارارقلا

 ةرسHا ةياعرو شيعلا ةمقل بسك لجأ نم حفاكت ةأرما يتفصب « :ةفظوم ،ةنس 46 ،ز.ف
 نمف ،مهم رمأ ثر<ا يف ةاواس1ا لوح شاقنلا اذه نأ دقتعأ ،روكذلا يتوخإ كلذ يف امب اهلمكأب
 لكب ينتعتو شيعلا ةمقل هل نمؤت يتلا يهو اهيخأ بيصن فصن ةاتفلا ثرت نأ لدعلا ريغ
 .» ءاسنلا حلاصل ةلادعلا قيقحت ىلإ شاقنلا اذه يدؤي نأ لمآ .هتاجايتحا

 ضرتف1ا نم ناك يذلا ،يميلعتلا ىوتس1ا ريغتم نأ ظحZن نأ ،اضيأ ،مامتهZل ريث1ا نم
 ،كلذ نم }دب ،ةيولوHا ىطعأ دق ،شاقنلا ةيمهأ ريربتل ةأرملل ريغت1ا رودلاب فارتع}ا معدي نأ
 ريغتو ةأر1ا رود روطت oب تابوجتس1او oبوجتس1ا ضعب طبري دق ،كلذ عمو .عمتج1ا ريغتل
 .ماع لكشب عمتج1ا

 ببسلا ةباثمب ةأر1ا رود روطت يميلعت ىوتسم يأ مهيدل سيل نمم % 28.3 ربتعا دقل
 نم ىدل % 42 ىلإ لصتل ةبسنلا اذه عفترتو .ثر<ا يف ةاواس1ا لوح شاقنلا ةدئاف رربي يذلا
  .يلاع يميلعت ىوتسم مهل نم % 24.3 لباقم يف يئادتبا يميلعت ىوتسم ىلع نورفوتي

 ىلع نورفوتي نيذلا oبوجتس1ا فقاوم يف اريبك ةظفاح1ا ةعزنلا دعاصت ريثأت ودبي
 ،ةأر1ا لمعو ،تاجوزلا ددعت :ةلثام1ا اياضقلا نم بابشلا فقاوم دكؤي املثم ،يعماجلا ىوتس1ا
 ،صاخلا لاج1ا يف رصحني يذلا ةأرملل يديلقتلا رودلا ىلإ ةدوعلا نإ .كلذ ريغو ،باجحلا ءادتراو
 لماكت نع ثدحتت ةيديلقت تاباطخب ،بلاغلا يف ،رطؤ1او عبشت1ا بابشلا نع رداص بلطم وه
 .تامازتل}او قوقحلا يف oسنجلا oب ةاواس1ا ضراعتو ةيعامتج}ا راودHا

 يذلا oبوجتس1ا نم % 61.1 هدمتعا دقف ،"عمتج1ا ّريغت" ىلع مئاقلا ررب1ا ىلإ ةبسنلابو
 مهيدل نمم  %61.8و ،ةينآرقلا سراد1ا ةذمZت مهيف نمب يلوأ يميلعت ىوتسم ىلع نورفوتي
 عقاوب يوناث يميلعت ىوتسم مهيدل نم دنع اهجوأ ةبسنلا لصتو .يدادعإ يميلعت ىوتسم

 .يلاع يميلعت ىوتسم ىلع نورفوتي نم ىدل % 53.5 ةبسنلا ّىدعتت } oح يف ،70.3%

 نمم % 77.8 ىدل ترركت ءاسنلا رود روطتو عمتج1ا رييغت تنبت يتلا ءارuاف ،امومع
 90.8و ،يوناث يميلعت ىوتسم مهيدل % 92.2 لباقم يف ،يلاع يميلعت ىوتسم ىلع نورفوتي
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  .يدادعإ يميلعت ىوتسم ىلع نورفوتي %

 ىلع نورفوتي نيذلا oبوجتس1ا ةبسن يف فيفطلا عافتر}ا ىلإ هابتن}ا يرورضلا نمو
 اوررب نيذلا % 6.3 لباقم ناسن<ا قوقح ةلأسم اوراثأ نيذلا ،% 9.1يأ ،يلاع يميلعت ىوتسم
 اهليجستّ مت يتلا اهسفن ةبسنلا يهو .% 15.4 هعومجم امب ةاواس1ا أدبمب شاقنلا ةيمهأ
 يأ ىلع نورفوتي } نم ىدل )يلاوتلا ىلع %9.9و o )5.9%قباسلا oنث}ا oببسلا صوصخب
  .% 15.8 ةبسنب يميلعت ىوتسم

  ةشقانم ةيمهأو ةرورض بابسأ لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :28 مقر لودجلا

 يميلعتلا ىوتس/ا بسح ثر;ا يف ةاواس/ا

 ةرورض بابسأ
 ةشقانم ةيمهأو
 ثر5ا عوضوم

 عومجAا يميلعتلا ىوتسAا
 نودب
 ىوتسم
 يميلعت

 ميلعتلا
 /يلوRا
Aديس 

  يلاعلا يوناثلا يدادع5ا يئادتبKا

 %55,2 %53,5 %70,3 %61,8 %45,8 %61,1 %49,5 عمتج:ا ريغت

 %28,3 %24,3 %21,8 %29,0 %42,0 %26,1 %28,3 ةأر:ا رود ريغت

 %3,7  %4,6 %3,4 %3,7  %6,3 باوج نودب

 ةيعوتلا لجأ نم
 ناسنfا قوقحب

5,9% 4,4% 1,7% 3,1% 3,3% 9,1% 5,2% 

 Zب ةاواس:ا لجأ نم
 لجرلاو ةأر:ا

9,9% 3,7% 6,7% 2,7%  6,3% 6,0% 

 %1,6 %6,7    %4,7  )ركذي( رخآ باوج

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
2495066 366791 886793 1141122 993322 1481452 7364546 
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 ثاري/ا يف `سنجلا `ب ةاواس/ا مدع لوح شاقنلا ةيمهأ مدع ريربت 3.3.1

 اودكأ oبوجتس1ا نم ) %55.6( يأ ليلقب فصنلا نم ديزأ نأ ،ةقباسلا جئاتنلا ترهظأ
 ماظن يف ثان<او روكذلا oب ةاواس1ا عوضوم لوح برغ1ا يف رئادلا شاقنلاب ملع ىلع مهنأ
 .ديفم ريغ شاقنلا اذه نأ نودقتعي oبوجتس1ا ء}ؤه نم  %39.9  نأ ريغ ،ثر<ا

 oسنجلا oب ةاواس1ا لوح شاقنلا دوجو نولهجي نم ىلإ نوبوجتس1ا مسقنا دقف ريكذتللو
 6.8( ربعي مل اميف .)% 53.4( اديفمو ايرورض هنوريو هب نوملعي نمو ،)% 44.4( ثر<ا يف

 .عوضو1ا يف يأر يأ نع oبوجتس1ا نم )%

 اذه سكعي نأ نكميو .رربمك نيدلا ء}ؤه نم  %81.5 مدق ،شاقنلا ىودج مدع ريربتلو
 نكمي املثم .ةاواس1ا ىلع ةمئاقلا هتاءارق يف اميس } ،ةيعجرمك نيدلاب لهجلا نم ةجرد ررب1ا
 ماكحHا اهيلإ دنتست يتلا ةينيدلا ةيعجر1ا نم هتارربم دمتسي ،ةاواسملل اضهانم افقوم سكعي نأ
 .ثر<ا لئاسم صوصخب ةرسHا نوناق يف ةيزييمتلا

 كانه سيل هنأ مادام ؛هّجوتلا اذه ىلع ريبك لكشب رثؤي مل ةماق<ا طسو رّيغتم نأ ودبي  
  % 83.4 يلاوتلا ىلع تغلب يتلا يورقلاو يرضحلا oطسولا يف ةلجس1ا بسنلا oب ريبك قرف
 ،يورقلاو يرضحلا ،oطسولا Zك يف نيدلل حنمت يتلا ةيمهHا ريغت1ا اذه دكؤي ،كلذلو .%74.8و
 طسولا يف oميق1ا oبوجتس1ا ىدل لضفأ نوكي نأ ضرتفي يذلا ،شاقنلا مهف ىوتسم سكعي }و
 راكفHا ىلع اًحاتفنا رثكأ اونوكي نأ ىلع مهتردقو ايبسن ىلعHا مهميلعت ىوتسم لضفب يرضحلا
 .هب لومع1ا ماظنلا لءاست يتلا ةديدجلا
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  ةشقانم ةيمهأ مدع بابسأ لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :29 مقر لودجلا

 ةماق;ا طسو بسح ثر;ا يف ةاواس/ا عوضوم

 عوضوم ةشقانم ةيمهأ مدع بابسأ

 ثر5ا يف ةاواسAا

 عومجAا ةماق5ا طسو

  يورق يرضح

 %81,5 %74,8 %83,4 نيدلا

 %3,2 %5,7 %2,5 نوناقلا

 %3,3 %6,0 %2,4 ديلاقتلاو تاداعلا

 %9,5 %4,9 %10,9 )ركذي( رخآ باوج

 %2,5 %8,6 %7, باوج نودب

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

4256723 1241669 5498392 

 

 نأب لاجرلا نم % 79.8 لباقم ءاسنلا نم % 84.5 حرص دقف ،سنجلا ريغت1 ةبسنلاب امأ
 ودبت يتلا،ةجيتنلا هذه ريسفت نكميو .يرورض ريغ oسنجلا oب ثر<ا يف ةاواس1ا لوح شاقنلا
 :ججح ثZثب ءاسنلا فقاوم ةيواز نم ،عقاولا سكعت تناك نإو ةئجافم

 ةيلوHا ةيعامتج}ا ةئشنتلا تلمع ثيح ،ةيعامتج}ا تاقZعلل يعامتج}ا ءانبلا طغض -
 ،لاجرلا عم تايواستم نهسفنأ نربتعي } يتاوللا ءاسنلا ةيلقع ليكشت ىلع ةيوناثلاو
 .راودHا لماكت نع عفادمو oسنجلا oب ةاواسملل داضم فقوم يف ،يلاتلاب ،نهتعضوو

 ،ةحضاو صوصنب Nا هرقأ ام رييغت ديف1ا ريغ نم لعجي يذلا ،ةينيدلا ةيعجر1ا طغض -

 ريغ لاز }و ،يساسأ لكشب يروكذ عمتجم ،يبرغ1ا عمتج1ا نأ نربتعي نهنأ امإو -
 شاقنلا نأ نصلختسيو ،ثر<ا يف ءاسنلاو لاجرلا oب ةاواس1ا رارق< ،يلاتلاب ،دعتسم
 .ةدئافلا ميدع عوضو1ا اذه لوح رئادلا
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  ةشقانم ةيمهأ مدع بابسأ لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :30 مقر لودجلا

 سنجلا بسح ثر;ا يف ةاواس/ا عوضوم

 ةاواسAا عوضوم ةشقانم ةيمهأ مدع بابسأ

 ثر5ا يف

 سنجلا
 عومجAا

 ثان5ا روكذلا

 %81,5 %84,5 %79,8 نيدلا

 %3,2 %6,5 %1,5 نوناقلا

 %3,3 %4,1 %2,8 ديلاقتلاو تاداعلا

 %9,5 %4,9 %12,1 )ركذي( رخآ باوج

 %2,5  %3,9 باوج نودب

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

3544537 1953856 5498393 

 

 ببسب ،ناتئفلا ناتاه ودبت ذإ .لمارHاو تاقلط1ا ىدل ةبسنلا ضفخنت ،كلذ ىلع ءانبو
 ىلإ تابزاعلا ىدل ةبسنلا عفترتو .oسنجلا oب ةاواس1ا مدع نم تاررضت1ا رثكأ ،اهشيع فورظ

 .% 83.3 ىلإ تاجوزت1او ،% 84.9
 

  ةشقانم ةيمهأ مدع بابسأ لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :31 مقر لودجلا

 ةيلئاعلا ةلاحلا بسح ثر;ا يف ةاواس/ا عوضوم

 ةشقانم ةيمهأ مدع بابسأ
 يف ةاواسAا عوضوم

 ثر5ا

 ةيلئاعلا ةلاحلا

 عومجAا
 ة/جوزتم ة/بزاع

 ة/قلطم
 ة/لمرأ

 %81,5 %45,6 %83,3 %84,9 نيدلا

 %3,2 %11,2 %3,5 %9, نوناقلا

 %3,3 %15,5 %2,4 %2,6 ديلاقتلاو تاداعلا

 %9,5 %24,1 %7,3 %11,6 )ركذي( رخآ باوج

 %2,5 %3,7 %3,5  باوج نودب

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

1576150 3588740 333502 5498392 
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 لوح شاقنلا ةدئاف مدع ريسفتل اببس تربتعا يتلا ةينيدلا ةيعجر1اب قلعت1ا جاتنتس}ا نإ
 اذهف ."يميلعتلا ىوتس1ا" ّريغتم ربع ريبك لكشب دكأتيس ،ثر<ا يف ءاسنلاو لاجرلا oب ةاواس1ا
 ةدئاف هعم مدعنت ايفاك اببس دعي نيدلا نأ ربتعا يذلا فقو1ا ىلع فيفط لكشب }إ ّرثؤي مل ريغت1ا
 oبوجتس1ا بسن oب فZتخ}ا مدعني ثيحب ؛ثر<ا يف ءاسنلاو لاجرلا ةاواسم لوح شاقنلا
 سراد1ا يداترم مهيف نمب يلوأ يميلعت ىوتسم مهيدل % 88.7 :ةيميلعتلا مهتايوتسم نيابت مغر
 يف ،يلاع يميلعت ىوتسم مهيدل % 84.9و ،يدادعإ يميلعت ىوتسم مهيدل % 86.4و ،ةينآرقلا

 اببس نيدلا نوبوجتس1ا ء}ؤه عيمج ربتعا دقف .يميلعت ىوتسم يأ ىلع % 78.3 رفوتي } oح
 .ثر<ا يف oسنجلا oب ةاواس1ا مدع نأشب شاقنلا ىودج مدع ريربتل اديحو لب ايسيئر

  عوضوم ةشقانم ةيمهأ مدع بابسأ لوح ةبوجتس/ا ةنيعلا عيزوت :32 مقر لودجلا

 يميلعتلا ىوتس/ا بسح ثر;ا يف ةاواس/ا

 مدع بابسأ
 ةشقانم ةيمهأ

 عوضوم

 يف ةاواسAا
 ثر5ا

 يميلعتلا ىوتسAا

 عومجAا
 نودب

 ىوتسم
 يميلعت

 ميلعتلا

 /يلوRا
Aديس 

 يلاعلا يوناثلا يدادع5ا يئادتبKا

 %81,5 %84,9 %74,9 %86,4 %78,9 %88,7 %78,3 نيدلا

 %3,2  %3,1 %2,0  %7,5 %8,4 نوناقلا

 %3,3 %1,8 %7,8 %1,8  %3,4 %4,0 ديلاقتلاو تاداعلا

 %9,5 %13,4 %14,1 %6,5 %9,0 %4, %7,8 )ركذي( رخآ باوج

 %2,5   %3,4 %12,1  %1,6 باوج نودب

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

1082857 496203 742249 901260 1024499 1251326 5498394 

 
 ديلاقتلاو تاداعلاو oناوقلاو نيدلا :ءيش لك لمشت انتيعجرم ،يل ةبسنلاب ":ملعم ،ةنس 52 ،م.ج
 ىلع موقت ثاري1ا oناوقو ،اننيد وه انديلاقت ردصم نأ ىنعمب ،اهنيب اميف لخادتت رصانع اهلكو
 اذه نأ دجأ ببسلا اذهلو ... شاقنلا لZخ نم اذه لك رييغت نكم1ا ريغ نم هنإف هيلعو ،مZس<ا
 هلمكأب نيدلا رييغت انيلع بجي ثر<ا يف ءاسنلاو لاجرلا oب ةاواس1ا قيقحتلو ،دجم ريغ شاقنلا
 "...هنع جورخلا ىتح وأ
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 :ةيلاتلا تاحيضوتلا ميدقت بسان1ا نم ودبي ،راصتخابو

 ماكحHا اهيف امب ،مZس<ا يف ةيلا1ا قوقحلاب قلعتت يتلا ةلثام1ا ماكحHا لكو ،ثر<ا ماكحأ -
 ةدار< ،عقاولاو ةقيقحلا يف ،عضختو ،يند1ا نوناقلل يمتنت ماكحأ يه ،نآرقلا يف ةدراولا
 تاءارقلاب ،ةرورضلاب ،نورثأتي نيذلاو لاج1ا اذه يف عيرشتلاب oفلك1ا )روكذلا( لاجرلا
 فاعضإ ىلع ،هسفن نuا يف ،لمعت يتلاو يروكذلا عمتج1ا اهيلإ دنتسي يتلا ةقيضلا تZيوأتلاو
 ماكحHا نم اريثك نأ ،كلذ ىلع ليلدلاو .صوصخلاب ،ثر<ا ةلأسم يف oسنجلا oب ةاواس1ا
 ءاهقفلا رسف دقلو .نيدلا لامكإ ةيآ لوزن دعبو ،عادولا ةجح دعب تلزن ةيلا1ا قوقحلاب ةقلعت1ا
 داهتج}اب اوحمسي مل ءاهقفلا سفن ،نكل .تاجايتح}او عقاولاو قايسلل اًقفو دعاوقلا هذه ةيبلاغ
 ،اضيأ ،زوجي } هنأو ،ثاري1ا صخي اميف حضاو ينآرقلا صنلا نأ ىوعدب ،ءاسنلا قوقح حلاصل
 ةلئاعلا اهفرعت يتلا ةقيمعلا ةيعامتج}ا تاريغتلا ىتح وأ يعامتج}ا عقاولا وأ قايسلاب عرذتلا
 .ملاعلا عاقب عيمج يف ةملس1ا

 ةروس نم ةيناثلا ةلZكلا ةيآب ةامس1او ،ثيراو1اب ةقلعت1ا 176 ةيuا نأ سانلا نم ديدعلا ربتعي -
ٌ َدَلوُ هَلَ سَْيلَ كََلهٌ ؤُْرماِ نِإ ةَلZَْكلا يِف ُْمكِيْتُفيُ Nاِ ُلقَ كَنُوْتَفْتسَي" :يحولا نم ةيآ رخآ يه ءاسنلا
 ََكَرت ا¨ِمم ِناَُثل≠ثلا اَُمَهَلف oََِتْنثا اََتناَك ْنِإَف ٌدََلو اَهَل ْنُكَي ْمَل ْنِإ اَهُِثرَي َُوهَو ََكرَت اَم ُفْصِن اَهََلف ٌْتخُأ ُهََلو
 ٍْءيَش Æلُكِب Nُاَو او≠ِلضَت ْنَأ ْمُكَل Nُا oَُُبي oََِيْثُنHا Æَظح ُلِْثم ِرَك¨ذِلَلف ًءاَسَِنو }اَجِرً ةَْوخِإ اُوناَك ْنِإَو
 ةقباسلا ةرتفلل دوعت ماكحأ يه ،ةسدقم صوصنب ناك ام اهيف امب ةاّنبت1ا ماكحHا نإ .ٌ"مِيَلع
 نم ةبيرقلا ةيعيرشتلا هتسايس راطإ يف يّصنلا مZس<ا اهب ظفتحا ،"ةيلهاج" ةاّمس1او مZسüل
 .مهسفنأ ددجلا نونمؤ1ا اهيف دجي دعاوق دامتعا فدهب سانلا

 قلعتي رمHا نأ مغر ؟ةينآرقلا ماكحHا لك نع انود ثر<ا ماكحأ يف داهتج}ا عنمي اذا1 مث -
 .هتامم دعب وأ هتايح يف ءاوس ،درفلا ةدارإ لZقتسا إدب1 لصHا يف ةعضاخ ةطيسب ةيندم قوقحب

 oسنجلا oب ةاواس1ا رارقإ هاجتا يف داهتج}ا هسمي نل ماعلا ماظنلا نزاوتف ،كلذ ىلإ ةفاضإ
 نم فوخلا ءارو نوئبتخي نيذلا كئلوأ }إ بضغي نل داهتج}ا ىلع مئاقلا لحلا نإ .ثاري1ا يف
 .Nا بضغ ةراثإ
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 ةـــمتاخ

 يبرغ1ا ثر<ا ماظن ةفرعمب قلعت1ا لوHا روح1اب ةصاخلا ينادي1ا ثحبلا جئاتن لZخ نم
   :يتuاك يهو تاظحZم ثZث صZختسا نكمي ،ةبوجتس1ا ةنيعلا فرط نم

 ماظنب ةيارد ىلع مه تZباق1ا مهعم تيرجأ نيذلا صاخشHا نأ oبت ىلوHا ةظح1Zا .1
 نولهجي مهنكلو ،ىثنHاب ةنراقم ركذلل ةجودز1ا ةصحلا ةدعاق اميس }و ،يبرغ1ا ثاري1ا
 نكمي يتلا ت}احلاو لب ،لاجرلا اهثري يتلا ةصحلا سفن ءاسنلا اهيف ثرت يتلا ت}احلا
 .لاجرلا ةصح نم ىلعأ صصح ثرإ اهيف نهل
 ةفورعم ةكرتلا لك خأ اهل سيل يتلا ةديحولا ةنب}ا اهيف ثرت } يتلا "بيصعتلا" ةدعاق نإ
 ًاشاقن ريثت "بيصعتلا" ةدعاق نأ ىلع Zضف .ةديقعلا فZتخا ببسب ثراوتلا عنم نم رثكأ
 هذه ربتعتو .نيدلا فZتخا ببسب ثراوتلا عنم ةدعاق نم رثكأ لؤاست عضوم يه لب
 oبوجتس1ا نأ ظحZيو ،روكذ د}وأ اهل سيل يتلا رس°ل ةبسنلاب ةلداع ريغ ةدعاقلا
 .ةاواس1ا أدبم نم رثكأ لدعلا موهفم لامعتساب مهفقوم نودنسي
 لَِبق نم ليئض ردقب ةفورعم تسيل ثر<ا عناوم نم اهرابتعاب "ةديقعلا فZتخا" ةدعاق نإ
 ىلإ دنتست } ،ةيزييمت ةسراممك ةيعرشلا اهيلع تيفضأ لب ،طقف ةبوجتس1ا ةنيعلا
 ودبي ىرخHا تادقتع1اب فارتع}ا مدع نإ ."رفاكلا" موهفم ىلإ لب نيدلا يف فZتخ}ا

 .ةيدوهيلاو ةيحيس1ا :ةيديحوتلا تانايدلا ىلإ ءامتن}ا كلذ لمشيو ،ايلج
 oب طلخت ةبوجتس1ا ةنيعلا نأ ودبي ثيح ،ةيزييمتلا دعاوقلا سسأب قلعتت ةيناثلا ةظح1Zا .2

 هذه يف مZس<ا ،نيدلا نأ دقتعت ةيبلغHا نأ ةجردل ،تاداعلاو ديلاقتلاو ةينيدلا ةيعجر1ا
 ،ديلاقتلاو تاداعلا عيمج عم ةرورضلاب قفاوتي ،ةيبرغ1ا ةفاقثلا هيلع موقت يذلا ،ةلاحلا
 تايضتق1 اقفو سيلو تاداعلا مساب ءاسنلا ثرت } برغ1ا قطانم ضعب يف هنأب املع
 .ةينيدلا ةيعجر1ا ىلإ ادانتسا ثاري1ا يف نهقحب نهل فرتعت يتلا ةرسHا نوناق

 يف ثر<ا يف oسنجلا oب ةاواس1ا مدع ةلأسم راثأ يذلا شاقنلا صخت ،ةثلاثلا ةظح1Zا .3
 مهل سيل ةساردلا هذه يف ةدمتع1ا ةنيعلا نم oبوجتس1ا صاخشHا مظعم نأ ذإ ،برغ1ا
 دجت ،شاقنلاب نوملعي نيذلا كئلوأ oب نم ،طقف ةيلقأ نأ ىلع Zضف ،شاقنلا اذهب ملع
 عقاولا عم بسانتت } يتلا "بيصعتلا" ةدعاقب قلعتي اميف ةصاخو ،ًايرورضو ًاديفم كلذ
 تZباق1ا مهعم تيرجأ نيذلا ضعب ىري ،لباق1ا يف .ءاسنلل يداصتق}ا رودلاو يعامتج}ا
 } يذلاو ،عوضو1ا اذه لوح ينيدلا عجر1ا رفوت لضفب ،شاقنلا اذه نم ةدئاف } هنأ
 .ةقيقدو ةحضاو تمادام داهتجا يأ هصوصن بلطتت
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 ةنيعلا نأ ،يبرغ1ا ثر<ا ماظنب ةفرع1اب قلعتي اميف ،ريبك لكشب ينادي1ا ثحبلا oب دقل
 ببسب ثراوتلا عنم ةدعاق اذكو بيصعتلاو ةصحلا فصن ةدعاق ربتعت يتلا ةبوجتس1ا
 ،2004 ةنسل ةرسHا ةنودم اهب تظفتحا ءاسنلا دض ةيزييمت اماكحأ ةديقعلا يف فZتخ}ا
 فاصنإو" ةلادعلا موهفم ىلإ ادانتسا ماكحHا هذه ةعجارمب بلاطت يتلا ةنيعلا يه
 أدبم ىلإ دانتس}ا نم رثكأ ،عمتج1او ةرسHا لخاد يداصتق}ا نهرودل ارابتعا "ءاسنلا
 .2011 ةنس ذنم يبرغ1ا روتسدلا هسركي يذلا ةاواس1ا
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 يبرغGا ثرEا ماظن صوصخب ةبوجتسGا ةنيعلا ىدل ةدئاسلا تاروصتلا 	-2

 لوح ةبراغ1ا oنطاو1او تانطاو1ا ىدل ةدئاسلا تاروصتلا ديدحت يناثلا روح1ا اذه لواحي
 ،كلذ نم دعبأ باهذلاو ،oسنجلا oب ةاواس1ا مدع سركت يتلا ةرسHا نوناق تايضتقم فلتخم
 يذلا ،نيرشعلاو يداحلا نرقلا ةيادب يف ،ةبوجتس1ا ةنيعلا تناك اذإ ام ،صاخ لكشب ،ةفرع1
 ىلع ظافحلا ضفرت ،سكعلا ىلع ،وأ ديؤت ،يبرغ1ا عمتج1ا لخاد ةمهم ةيعمتجم تاريغتب زيمت
 :ةيلاتلا طقنلا صخي ام اميس} ،ةئفاكت1ا ريغ ماكحHا هذه

 ؛ركذلا اهب ىظحي يتلا ةجودز1ا ةصحلا يأ ”oيثنHا ظح لثم ركذلل“ ةدعاق -
 ةدافتس}ا خأ نودب تانبلل وأ ىفوتملل ةديحولا ةنبZل حيتت} يتلا بيصعتلا ةدعاق -

 ؛ةكرتلا لماك نم
 .ةديقعلا فZتخا ببسب ثراوتلا عنم ةدعاق -

 ىلإ امإ ةبوجتس1ا ةنيعلا عفدت يتلا بابسHا مهفو ديدحت يف كلذ نم فدهلا لثمتيو
 ضفرب قلعتي اميفف .اهيف كيكشتلاو اهضفر ىلإ وأ ،ةيزييمتلا تايضتق1ا هذه لوبق يف رارمتس}ا
 سسHا ليلحتو ،ةبوجتس1ا ةنيعلا اهتمدق يتلا بابسHا ديدحت امهم ودبي ،ةيزييمتلا دعاوقلا هذه
 .اهءارو نماكلا قطن1ا مهف لجأ نم اهيلع موقت يتلا

 دسجت يتلاو ،افنآ ةروكذ1ا ةثZثلا دعاوقلا نأشب اهدصر مت يتلا تاباج<ا ىلإ ةفاض<ابو
 يتلا ةيعضولا نإف ،ةيلودلا هتامازتلاو برغ1ا روتسد عم ضراعت يف oسنجلا oب زييمتلا حوضوب
 ،بيصعتلا ةدعاق ةلاح يف ةصاخ ،ةلئسHا ضعب عم ةقZع اهل نوكت دقو اهتشاع ةنيعلا نأ لمتحي
 ةكرت ريبدت ءانثأ عقاولا هجاوت امدنع ةديدع رسأ اهشيعت يتلا تاضقانتلا نع فشكت نأ نكمي
 .روكذ ءانبأ كرتي مل يذلا ىفوت1اوأ كلاهلا

 "`يثن@ا ظح لثم ركذلل" ةدعاق صوصخب اهنع ربع/ا ءارÜا  1.2

 ةأر1ا نوكت ،"oيثنHاّ ظح لثم ركذلل" ةدعاق ىضتقمب هنأب ريكذتلا نم ،ةيادبلا يف ،ّدب }
 ىلإ ضرفلا نم لقتنا اهثرإ نكل ،ررقم ضرف اهل ىثنأ لك ّمهي ريغلاب بيصعتلاو ،اهريغب ةبصاع
  .oيثنHا طخ لثم ركذلل ةدعاق قفو هعم ثرت بصاع دوجول بيصعتلا

 نكي امنيح فصنلا اضرف نثري يئZلا نه ريغلاب تابصاع نرصي يتاوللا ثان<اف ،كلذلو
 دوجو يف تابصاع نهعيمج نحبصي نب}ا تانبف ،كلذ ىلإ ةفاضإو ؛نهددعت دنع oثلثلاو نهدحو
 ةقيقشلا تخHاف ،اهل مع نبا وأ ًاخأ ناك ءاوس ،،ةجردلا سفن ىلع ،مهعيمج ،اوناك اذإ ،نب}ا ءانبأ
 .رثكأ وأ قيقشلا خHا عم
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 عم ب°ل تخHا مث ،رثكأ وأ اهل قيقش خأ عم ةقيقشلا تخHا نأ ،ددصلا اذه يف ظحZن
 ةدعاق قفو اثانإ وأ اروكذ عيمجلا oب لاوحHا هذه يف ثر<ا نوكي ثيح ؛رثكأ وأ اهلثم ب°ل خأ
 .)ةرسHا ةنودم نم 351 ةدا1ا( "oيثنHا ظح لثم ركذلل"

 لاقتن}ا اذه نإف ،ريغلاب بيصعتلا ىلإ 3/2 وأ 2/1 ضرفلا نم ثان<ا ء}ؤه ثرإ لقتنا اذإف
 .هحيضوت قبس يذلا هجولا ىلع ررضلاو ةدافتس}ا oب ام حجرأتي عضو ىلإ يدؤي

 ،يبرغ1ا ثر<ا ماظنل مهتفرعم لوح oبوجتس1ا دودر اذكو ددح1ا لاؤسلا اذه ىلإ رظنلابو
 ،ةعفترم "oيثنHا ظح لثم ركذلل" ةدعاق نوفرعي نيذلا oبوجتس1ا ةبسن نأ ىلإ ةراش<ا يغبنت
 .% 97.9 ىلإ لصت ذإ
 مهنأ نوحرصي مهنم % 82 نإف ةدعاقلا هذه نم مهفقوم oبوجتس1ا نم بلطن امنيح ،لباق1ا يف
 تاريغتمب ىطع1ا اذه انطبر اذإو .اهعم نوقفتي } مهنأب اوحرص طقف  %18 لباقم يف ،اهنوديؤي
 :ةيلاتلا جئاتنلا ىلع لصحنس ةساردلا هذه

 نيديؤ1ا ةبسن تغلب oح يفف ؛بسنلا هذه عيزوت ىلع ريبك ريثأت هل ةماق<ا طسو ريغتم نأ ودبي }
 نيديؤ1ا ةبسن تغلب ،اهل مهدييأت مدع اودبأ % 17.1 لباقم يف % 82.9 يرضحلا طسولا يف
 نيديؤ1ا ةبسن نأ يأ ؛اهل مهتضراعم اودبأ % 19.8 لباقم يف % 80.2 يورقلا طسولا يف
 لقأ تناك oضراع1ا ةبسن نأ امك ،طقف ةيوئم طقن ثZث قرافب يرضحلا طسولا يف ربكأ تناك
  .يورقلا طسولا يف هنع يرضحلا طسولا يف ابيرقت قرافلا سفنب

 صاخشHا نإف ،هيلعو .يورقلا طسولا يف اراشتنا لقأ وه يسرد1ا ميلعتلا نأ مولع1ا نم
 ،ةينيدلا تامولع1ا نع ،ةيحان نم ،نوديعب ،ةيورقلا قطان1ا يف نوشيعي نيذلا oبوجتس1ا
 .يبرغ1ا ثاري1ا ماظن يف oسنجلا oب زييمتلا هريثي يذلا شاقنلا ،ىرخأ ةيحان نم ،نولهجيو
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 ركذلل ةدعاق ىلع اهقافتا لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :33 لودجلا
 ةماق;ا طسو بسح `يثن@ا ظح لثم

 لثم ركذلل ةدعاق ىلع قافتKا

 fيثنRا ظح

 ةماق5ا طسو
 عومجAا

 يورق يرضح

 %82,0 %80,2 %82,9 ة/قفتم

 %18,0 %19,8 %17,1 ة/قفتم ريغ

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

16296565 8520758 24817323 

 

 ،"oيثنHا ظح لثم ركذلل" ةدعاقب يوق كسمت نع فشكت يتلا ،جئاتنلا هذه ليلحت لZخ نم
 عمتج1ا يف ارود لجرلل نأب رقت يتلا ةيوناثلاو ةيلوHا ةيعامتج}ا ةئشنتلا رود ،ةهج نم ظحZي
 يف رثأت يتلا ةينيدلا ةفاقثلا طغض ،ىرخأ ةهج نمو ،ةأر1ا هبعلت يذلا رودلا نم ةيمهأ رثكأ
 ينآرقلا صنلا ماكحأ" نأ  نم قلطنت يتلاو ،ةبراغ1ا oنطاو1او تانطاو1ا فقاومو ءارآ ليكشت
  ."داهتج}ا ساسأ ىلع ليوأتلا لبقي } يهلإ رمأ يهف ،عوضو1ا اذه يف ةحضاو

 هذهل راكنإ يأو ؛اهيف كيكشتلا ينعي اهليوأت ةداعإو دعاوقلا هذه ةشقانم نإف ،يلاتلابو
 .هل ايقيقح ءاردزاو نيدلل اراكنإ ةرورضلاب لكشي ماكحHا

 رومHاف ،oيثنHا ظح لثم ركذلل ةدعاق لوح ييأر بلطت اذا1 مهفأ } « :رجات ،ةنس 43 ،ف.ف
 نكل ،فسآ انأ .Nا مZك ريغن } اننإ ،Nاب رفكي وهف ةدعاقلا هذه رييغت يف بغري نمو ،نآرقلا يف ةحضاو
 .» دصاق1ا ملعي هدحو Nا نH ،ةدعاقلا هذه لبقأ انأف ،املسم ينوك

 نمض ةبسن ىندأ نأ ثيحب ،جئاتنلا هذه يميلعتلا ىوتس1ا رّيغتم دكأ دقف ،كلذ ىلإ ةفاضإ
 } نم oب اهليجست مت ،%76.6 يهو "oيثنHا ظح لثم ركذلل" ةدعاقل نيديؤ1ا دارفHا ةعومجم
 وهو ،ةدعاقلا هذه قيبطت ةعومج1ا هذه نم % 23.4 ضراعيو .يميلعت ىوتسم يأ ىلع نورفوتي
 هذه نوضراعي نيذلا صاخشHا نم %18 ىلإ لصي يلامجإ نمض ةعفترم دج ةبسن لثمي ام
  .ةدعاقلا

 نم % 85.3و % 87.5 :ةبراقتم دج بسن نع ةساردلا تفشك ،لاون1ا سفن ىلعو
 مهيف نمب يسرد1ا لبق ام ىوتسمو يوناثلا ىوتسم ىلع ،يلاوتلا ىلع ،نورفوتي oبوجتس1ا
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 ،انيأر يف ،هرسفي ام وهو ،"ةجودز1ا ةصحلا" ةدعاق ىلع نوقفاوي ةينآرقلا سارد1ا ةذمZت
 .ةيوناثلاو ةيئادتب}ا oتلحر1ا يف ذيمZتلل نقلت يتلا ةيمZس<ا ةيبرتلا سورد نومضم

 لوح ةمزZلا تامولع1ا مهيطعت } ذيمZتلل نقلت يتلا ةيمZس<ا ةيبرتلا سورد نإف ،مث نمو
 .عوضو1ا اذه يف يكلا1ا بهذ1ا فقاومب مهعابشإب ،رثكأ ،موقت لب ،هتمرب يمZس<ا ثاري1ا ماظن
 ةلمتح1ا ىرخHا تاءارقلا عم لماعتلا وأ روكذ1ا ماظنلا دقن مهنقلت } سوردلا هذه نأ امك
 ينآرقلا صنلا خيرات رهظي ذإ .هيف تلزن يذلا قايسلا ىلع عZط}ا ىتح وأ ةينآرقلا صوصنلل
 ،ةيادبلا يف ،ثاري1ا نم ءزجب ءاسنلل فرتعا ,يجردت جهنم وه مZس<ا جهنم نأ ،حضاو لكشب
 oسنجلا oب ةاواس1ا خيسرت ىلع ،يناثلا ماق1ا يف ،لمع مت ،ثر<ا نم ىندHا دحلا نهل نمضو
 .ةيصولا لZخ نم ةيفوت1او ىفوت1ا ةدار< ربكأ ةيمهأ ءاطعإ عم ،ثاري1ا يف

 ةدعاق ىلع اهقافتا لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :34 مقر لودجلا
 يميلعتلا ىوتس/ا بسح `يثن@ا ظح لثم ركذلل

 

 ثيحب ،بسنلا هذه عيزوت ىلع ربكHا ريثأتلا هل ناك سنجلا ّريغتم نأ ودبي ،كلذ نع Zضف

 طقف % 8.7 لباقم يف روكذلا نم % 91.3 دييأتب "oيثنHا ظح لثم ركذلل" ةدعاق تيظح

 ،اهنضراع % 27.1 لباقم يف ثان<ا نم % 72.9 دييأتب }إ ةدعاقلا ظحت مل oح يف ،اهوضراع

 oب ابيرقت قرافلا سفنبو ،oسنجلا نم نيديؤ1ا يتبسن oب ةيوئم ةطقن 18 يلاوح قرافب يأ

  .oسنجلا نم oضراع1ا يتبسن

 

 ىلع قافتKا

 لثم ركذلل ةدعاق

 8يثنJا ظح

 عومجAا يميلعتلا ىوتسAا

 ىوتسم نودب

 يميلعت

 ميلعتلا

 ديس, /يلوJا
  يلاعلا يوناثلا يدادع5ا يئادتبKا

 %82,0 %83,4 %87,5 %82,0 %86,5 %85,3 %76,6 ة/قفتم

 %18,0 %16,6 %12,5 %18,0 %13,5 %14,7 %23,4 ة/قفتم ريغ

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

8561482 1819088 3733956 3763247 3260325 3679225 24817323 
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 نهجاوت يذلا زييمتلا نكردت نهنأب "oيثنHا ظح لثم ركذلل" ةدعاق نم ءاسنلا فقوم يحويو

 .عمتج1ا يفو ةرسHا يف ءاسنلا هيدؤت يذلا رودلاب فرتعي } يروكذ عمتجم يف

 ةدعاق ىلع اهقافتا لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :35 مقر لودجلا
 سنجلا بسح `يثن@ا ظح لثم ركذلل

 ظح لثم ركذلل ةدعاق ىلع قافتKا

 fيثنRا

 سنجلا
 عومجAا

 ثان5ا روكذلا

 %82,0 %72,9 %91,3 ة/قفتم

 %18,0 %27,1 %8,7 ة/قفتم ريغ

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

12220429 12596894 24817323 

 

 ظح لثم ركذلل" ةدعاقل نيديؤ1ا ةبسن ضافخنا نع "يلئاعلا عضولا" ريغتم فشكيو
 85.8 لباقم يف % 74.1 مهنيب ةبسنلا هذه ّىدعتت } ثيح ،لمارHاو ني/تاقلط1ا oب "oيثنHا

 .تا/باّزعلا oب %

 ةدعاق ىلع اهقافتا لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :36 مقر لودجلا
 ةيلئاعلا ةلاحلا بسح `يثن@ا ظح لثم ركذلل

 ظح لثم ركذلل ةدعاق ىلع قافتKا

 fيثنRا

 ةيلئاعلا ةلاحلا

 عومجAا
 ة/جوزتم ة/بزاع

 ة/قلطم

 ة/لمرأ

 %82,0 %74,1 %81,9 %85,8 ة/قفتم

 %18,0 %25,9 %18,1 %14,2 ة/قفتم ريغ

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

6503656 15334078 2979589 24817323 
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 تاروصت مهفل كلذو ، د}وHا oب ركذ دوجو ريغتم انلمعتسا ،ليلحتلا قيمعت لجأ نمو
 ثحبلا فشك ثيح ،"oيثنHا ظح لثم ركذلل" ةدعاق صوصخب ةبراغ1ا oنطاو1او تانطاو1ا
 امدعب ،روكذ اهل سيل يتلا ةنيعلا لخاد ىتح ةعفترم ةبسنلا تلظ ذإ ،ةريبك ةمواقم نع ينادي1ا

 .ةروكذ1ا ةدعاقلا نوديؤي مهنأ %73.6 حرص

 نوقفتي نيذلا صاخشHا ةبسن عفترت ،ةرسHا يف ركذ دلو دوجو درجمب ،كلذ ىلع ةوZع
 .oتلاحلا oب ةيوئم طقن 7 نم رثكأ قرافب يأ ،% 81 ىلإ لصتل oيثنHا ظح لثم ركذلل ةدعاق عم

 نمضي ةرسHا يف ركذ دوجو نأ ،اًمومع عمتج1ا داقتعاب فقو1ا اذه ريسفت نكميو
Hح لكشيو ،ثاري1ا يف ةنيعم اًقوقحاهدارفZ ًتاجوزلل ةبسنلاب ةصاخ ؛لكاش1ا نم ديدعلل - 
 نأو ،طقف تانبلا دوجو ةلاح يف ةلئاعلا روكذ عشج دعبيركذلا دوجو نأ ندقتعي يتاوللا تاهمHا
 .ثاري1ا نم ةصح نم ةدافتسZل اهدامتعا متي بيصعتلا ةدعاق

 يقاب مامأ عين1ا ّدسلا ةباثمب ةرسHا يف ركذلا لفطلا ىلإ رظني ام ابلاغ هنأ عقاولاو
 ىتحو ،oجوزلا دحأو لوصHا ادع ام ثر<ا نم ةدافتس}ا هنكمي رخآ دحأ } مادام ،oثراولا
 ةنامض ،ءابûل ةبسنلاب ،دعي ركذلا دوجو نأ ىسنن نأ نود ،ناصقن بجح مهبجحيس وهف ء}ؤه
 .ةنب}ا دوجوب ،فس°ل ،ققحتي نل يذلا ءيشلا ،مهبسن رارمتس}

 ةدعاق ىلع اهقافتا لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :37 مقر لودجلا
  دxو@ا عومجم `ب نم روكذ دجاوت بسح `يثن@ا ظح لثم ركذلل

 ركذلل ةدعاق ىلع قافتKا

 fيثنRا ظح لثم

 دKوRا طسو روكذلا ةبسن

 عومجAا
 دKوRا بايغ

 دKوRا بايغ

 روكذلا

 ركذ لقRا ىلع دجوي

 دKوRا fب

 %80,6 %81,0 %73,6 %86,1 ة/قفتم

 %19,4 %19,0 %26,4 %13,9 ة/قفتم ريغ

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2125737 2423963 13763967 18313667 
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 يف قرطتن ،ةبوجتس1ا ةنيعلا تاروصت ىلع ةدمتع1ا تاريغت1ا فلتخم ريثأت ليلحت دعب
 ظح لثم ركذلل ةدعاق ضفر وأ لوبق ريربتل ةمدق1ا بابسHا ىلإ ،oيلاتلا oيعرفلا oمسقلا
 .oيثنHا

 »	`يثن@ا ظح لثم ركذلل	«	ةدعاق لوبق تارربم 1.1.2

 ثاريم ميظنتل ةدمتع1ا ماكحHا تناك ،مZس<ا ءيجم عم هنأ ظحZنس ،خيراتلا ىلإ اندع اذإ
 ءاسنلا قحب ،ةيناسن<ا خيرات يف ةرم لوH ،تفرتعاو ،ةليبقلا تاجايتحا يبلت تاملس1او oملس1ا
 نوناقلل oعضاخ اصاخشأ امنإو ،ىفوت1ا ةكرت نم اءزج لكشت ءايشأك ،كلذ دعب ،نهربتعي }أ يف
 :هيلع نه ا1 اعبت ءاسنلل ةحونم1ا صصحلا فلتختو .ثاري1ا نم بيصن نم ةدافتس}ا نهل نكمي
 ...تادج وأ تاقيقش وأ تانب وأ تاجوز

 ةيجهنم يهو ،ايجيردت روطتت ةيجهنم راطإ يف نآرقلا يف ةسرك1ا دعاوقلا هذه لخدت
 }و ،يعامتج}ا عقاولا رابتع}ا oعب ذخأت نأ ،تاءارقلا ضعب بسح ،اهيلع يغبنيو لب ،ذخأت

 عيمج ىلع تنميه ءاهقفلل ةقيضلا تاءارقلا نأ }إ .عمتج1او ةرسHا لخاد ءاسنلا رود اميس
 ثاري1ا oناوق يف سرك1او تاسرام1ا يف رذجت1ا عونلا ىلع مئاقلا زييمتلا ىلع ءاقبüل روصعلا
 .ةيمZس<ا لودلا ةيبلاغ ىدل

 دلولا زيمت يتلا ،"oيثنHا ظح لثم ركذلل" ةدعاق نأ oبوجتس1ا ةيبلاغ ربتعي ،اذهلو
 ةلوبقم ةدعاق يه ،ىفوت1ا عم ةبارقلا نم ةجردلا سفن ىلع تخأ اهتفصب ،تنبلا عم ةنراقمركذلا
  .ةيداع لب

 يذلا يبهذ1ا وأ يهقفلا مهفلا يف ،عقاولا يف ،ماهلا لاؤسلا اذه ىلع باوجلا نمكيو
 ثحبلا جئاتن ىوتسم ىلع اهجاتنإ ديعأ بقاوع ىلإ ،فس°ل ،ىدأ يذلاو ،ريسفتلا اذه زواجت
 .برغ1ا يف ثاري1ا ماظن لوح ينادي1ا

 89.7 ةبسنب ةيبلغHا تبهذ ،"oيثنHا ظح لثم ركّذلل" ةدعاقل ةديؤ1ا % 82 ةبسن oب نم ذإ
 % 3.7 ةبسن لباقم يف ،ةينآرق ،ةينيد ةدعاق يه ةدعاقلا هذه نأ ىلإ كلذ ببس عاجرإ ىلإ %
 .نوناقلا اهسرك مت ءاهقفلا اهجتنأ ةدعاق اهنأ ربتعت طقف

 نزاوت راطإ يف ةماعلا ةحلص1ا قيقحتل متت اهنأ ضرتفي ،ينوناق ىضتقم ةعجارم جاتحت }
 وه امك ةينيدلا ةدعاقلا ىلع قبطني } ام وهو ،ةجح وأ ليلد ىلإ ،رارمتساب روطتي يعامتجا
 ،كانه ثيح ،ةينيدلا ةيعجر1ا يذ ثاري1ا يف "oيثنHا ظح لثم ركّذلل" لثم ةدعاقل ةبسنلاب لاحلا
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 ةينوناقلا ةدعاقلا نإف ،ةبوجتس1ا ةنيعلا ةيبلاغ ناهذأ يف هنH ،نيدلاو نوناقلا oب طلخ ،ديكأتلاب
 .ينآرقلا صنلا ىلإ دنتست يتلا يمZس<ا نوناقلا ةدعاق جاتنإ ديعت

 ىلإ ةعفترم ةبسن يهو -% 83.4 نأ ظحZي ،اهيلع لصح1ا ةيوئ1ا بسنلا ىلإ ادانتساو
 ابابسأ اومدق % 6.6 لباقم يف ،ينيدلا ببسلا ىلإ رثكأ نودنتسي oبوجتس1ا نم – ام دح
 .ةريثك نايحأ يف نيدلا oبو ،ىرخHا يه ،اهنيب طلخلا متي يتلا ديلاقتلا نع جرخت } ىرخأ

 قفاوتت ينيد ساسأ اهل "oيثنHا ظح لثم ركذلل" ةدعاق نأ نوملعت « كنب فظوم ،ةنس 56 ،ه .س
 .»دصاق1ا ملعي هدحو Nا نH ،ةدعاقلا هذه لبقأ انأ ،ملسم يبرغمك .انتفاقثو انتاداعو انديلاقت عم

  مهدييأت ببس اوعجرأ نيذلا oبوجتس1ا صاخشHا ةبسن نأ ،ىرخأ ةرم ،ظحZي ،اذكهو
 يرضحلا لاج1ا يف ةعفترم ّدج ةبسن يه ؛ةينيد ةدعاق اهنوكل "oيثنHا ظح لثم ركذلل" ةدعاقل
  .ةيوئم ةطقن 11 يلاوح قرافب يأ ،يورقلا لاج1ا يف % 82.8 ةبسن لباقم يف %93.3 ةبسنب

 نوناقلل ببسلا اوعجرأ نم ةبسنل فيفط عافترا كانهف ،ةينوناقلا ةجحلاب قلعتي اميف امأ
 عافترا عم نكلو .يرضحلا لاج1ا يف % 3.1 لباقم يف % 4.9 ةبسنب يورقلا طسولا يف
 3.7 لباقم يف % 12.3 ب يورقلا لاج1ا يف ىرخأ لماوعل ببسلا اوعجرأ نم ةبسنل ظوحلم

 نيدلا :بابسHا نم ةعومجم oب لصاحلا طلخلا احضاو ودبيو ،يرضحلا لاج1ا يف طقف %
 .ةفاقثلاو ديلاقتلاو تاداعلاو oناوقلاو

 ىلع اهقافتا بابسأ لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :38 مقر لودجلا
 ةماق;ا طسو بسح `يثن@ا ظح لثم ركذلل ةدعاق

 لثم ركذلل" ةدعاق ىلع قافتKا بابسأ

 "fيثنRا ظح

 ةماق5ا طسو
 عومجAا

 يورق يرضح

 %89,7 %82,8 %93,3 ةينيد ةدعاق

 %3,7 %4,9 %3,1 ةينوناق ةدعاق

 %6,6 %12,3 %3,7 )ركذي( رخآ باوج

 %100,0 %100,0 %100,0 عومج:ا
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 نم ةعفترم ةبسن نأ ظحZي ؛"يميلعتلا ىوتس1ا" ّريغتم ىلإ ادانتساو ،قايسلا سفن يفو
 اهنوطبريو ركذلا دلولا حلاصل "oيثنHا ظح لثم ركذلل" ةدعاق نولبقي ،oبوجتس1ا صاخشHا
 يتلاو اعافترا رثكHا ةبسنلا تلجس ،كلذ عمو .يميلعتلا ىوتس1ا نع رظنلا ضغب ةينيدلا سسHاب
 } نم ىدل ةبسنلا هذه دعتت مل oح يف ،يلاع يميلعت ىوتسم مهل نم فوفص يف %96 غلبت
 قفو oبوجتس1ا oب اهليجست مت ةبسن ىندأ يهو % 81.2 يميلعت ىوتسم يأ ىلع نورفوتي
 .ّريغت1ا اذه

 ينيدلا ساسHاب تملس ةبوجتس1ا ةنيعلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ جئاتنلا هذه نم حضتيو
 }و ،ةيكيسZك ةقيرطب متي ةينيدلا مولعلا سيردت نأ اميس ،هيف كيكشتلا نود ةروكذ1ا ةدعاقلل
 وأ ةءارق لك ضفري يذلا ظفاح1ا رايتلا دعاصتبو ةيعامتج}ا ةئشنتلاب اموعدم لظيو دقنلا عرزي
 .oسنجلا oب ةاواس1ا ةدئافل oفلاخم ريسفت

 مغرلابو ،دعاوقلا ضعب نأ ظحZي ،ىرخأ ت}احل ةبسنلاب ةينيدلا ةيعجر1ا يف ثحبن امنيح
 نم ريثكلا ةراثإ نود اهلوبق وأ اهضفر مت دقف ،نآرقلا يف قيقدو لب حضاو ينيدلا اهساسأ نأ
 سسأ ززعتو مئاقلا ماظنلا oسنجلا oب ةاواس1ا جعزت دح يأ ىلإ oبي امم ،ةمواق1او جاجتح}ا
 .يروكذلا عمتج1ا

 قراسلا دي عطقو انزلا ةلاح يف مجرلا لثم تابوقع تدعبتسا دقل :ةلثمHا نم ديدعلا كانهو
 ىلع ، ةمواقم نودب ةيمZس<ا لودلا ةيبلاغ لَِبق نم ةدئافلاب ضرقلا لوبق متو ،كلذ ىلإ امو قرلاو
 ثر<اب ةقلعت1ا كلت عضخت امنيب ،عمتجملل ةماعلا ةحلص1ا مدخت تناك دعاوقلا هذه نأ نم مغرلا
 .ةيصولا لZخ نم نآرقلا يف هيلع صوصن1ا وحنلا ىلع ،ةكلاهلا وأ كلاهلا ةدار<
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 ىلع اهقافتا بابسأ لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :39 مقر لودجلا
 يميلعتلا ىوتس/ا بسح `يثن@ا ظح لثم ركذلل ةدعاق

 قافتKا بابسأ

 ركذلل" ةدعاق ىلع

 "fيثنRا ظح لثم

 عومجAا يميلعتلا ىوتسAا

 نودب

 ىوتسم

 يميلعت

 /يلوRا ميلعتلا

Aديس 
  يلاعلا يوناثلا يدادع5ا يئادتبKا

 %89,7 %96,0 %95,9 %93,0 %92,0 %90,8 %81,2 ةينيد ةدعاق

 %3,7 %1,0 %2,4 %4,3 %3,2 %1,3 %6,0 ةينوناق ةدعاق

 %6,6 %3,0 %1,7 %2,6 %4,8 %7,9 %12,8 )ركذي( رخآ باوج

 

 لكشب رثؤي مل يذلا "سنجلا" ريغتمب قلعتي اميف عZطتس}ا جئاتن يف ةمواق1ا سفن ترهظو
 نعجرأ دق ءاسنلا نم % 88.9 نأ دجن ثيح ،مهباوجتسا مت نيذلا صاخشHا فقاوم ىلع ريبك

 روكذلا نم % 90.4 لباقم ،ينيدلا ببسلا ىلإ "oيثنHا ظح لثم ركذلل" ةدعاقلّ نهدييأت ببس
 ةريبك ةبسن نأ ىلع كلذ لديو ،oسنجلا oب مدعنم هبش قرافلا ثيح ،فقو1ا سفن اوذختا نيذلا
 تاذ ةجحلا نوكت امدنع ةصاخ ،اهيف كيكشتلا نود يروكذلا عمتج1ا سسأب نملس ءاسنلا نم
 .ينيد عباط

 } ،اينيد اساسأ اهل نأ ا1اط ينجعزت } oيثنHا ظح لثم ركذلل ةدعاق« :تيب ةبر ،ةنس 59 .ب.أ
 اوسيل ،ةدعاقلا هذه نوضراعي نيذلا صاخشHا ،يل ةبسنلاب اذكه رمHا ،اهيف كيكشتلا اننكمي
 .»oملسم

  بابسأ لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :40 مقر لودجلا

 سنجلا بسح `يثن@ا ظح لثم ركذلل ةدعاق ىلع اهقافتا

 ركذلل ةدعاق ىلع قافتKا بابسأ

 fيثنRا ظح لثم

 سنجلا
 عومجAا

 ثان5ا روكذلا

 %89,7 %88,9 %90,4 ةينيد ةدعاق

 %3,7 %4,0 %3,4 ةينوناق ةدعاق

 %6,6 %7,0 %6,2 )ركذي( رخآ باوج
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 ميلعتلا ىلإ ليحتو ،ءاسنلا لهج ىلع ،سنجلا ريغتمب اهطبر دعب ،ينادي1ا ثحبلا جئاتن دكؤت
 اًيعيبط اًرمأ لاجرلا ةنميه نربتعي ءاسنلاف .يروكذلا عمتج1ا نزو طغض ىدم اذكو هنيقلت يذلا
 هب تحرص امك ،نفرعي نأ نود ،نيدلاب اهنرربيو ،اهلوح نلءاستي وأ اهيف نككشي }و ،اًيعرشو
 تابستك1ا نأو ،ءاهقفلا يأ ،مهسفنأ لاجرلا اهماقأ ةنميهلا سسأ نأ ،يسينر1ا ةمطاف ةلحارلا
 ،لاجرلا لاضن نكلو ،ءاسنلا لاضن ةرمث عبطلاب تناك ءاسنلا حلاصل تققحت يتلا تازجن1او
 ءاقتر}ا يف ،ةينيدلا صوصنلا ريسفتو ةءارق ةداعإو ،مهفقاوم لضفب ،اومهاس نيذلا ،اًضيأ
  .78يمZس<ا ملاعلا يف ةأر1ا دض زييمتلا لوح ريكفتلاب

 "`يثن@ا ظح لثم ركذلل" ةدعاق ضفر تارربم 2.1.2

 مهتفرعمب اوحّرص نيذلا oبوجتس1ا نم ةيلاعّ دج ةبسن  نأ ينادي1ا ثحبلا جئاتن ترهظأ
 oح يف ،% 97.9 ىلإ لصت "oيثنHاّ ظح لثم ركّذلل" ةدعاق فرعت برغ1اب ثر<ا ماظن دعاوقب

 .ةروكذ1ا ةدعاقلا عم نوقفتي } مهنأب صاخشHا نم % 18 حرص

 ةبسنلا نأ  ظحZن ،ةماق<ا طسو ريغتمب ، % 18 يأ ،اهيلع لصح1ا ةجيتنلا طبرن امنيح
 شاقنلا نأ ىلع لدي امم ،% 23.2 يورقلا طسولا يفو ، % 31.5 يرضحلا طسولا يف تغلب

 رربي امم،يرضحلا طسولا يف ةميق1ا ةبوجتس1ا ةنيعلا ىلع ربكأ ريثأت هل ناك ةلأس1ا هذه لوح
 ،يبرغ1ا عمتج1اا هفرع يتلا ةيعمتج1ا تاريغتلا رابتع}ا يف ذخأت مل ةينيدلا دعاوقلا نأب اهضفر
 .ةرسHا لخاد ةأر1ا هيدؤت يذلا ديازت1ا يداصتق}ا رودلا اميس}و

 ماكحHاب مهضفر نورربي نيذلا يورقلا طسولا يف oبوجتس1ا ةبسن نإف ،لباق1ا يفو
 ةبسن لباقم ،% 57.1 :ةينيدلا ماكحHا نم رثكأ ءاسنلا دض زييمتلا ىلع ظفاحت يتلا ةينوناقلا
 ةينيدلا ةيعجر1ا لئاسي يذلا مZس<ا يف ثر<ا ماظن لوح رئادلا شاقنلا نأ دكؤت % 52.7 تغلب
 نع ىوس ثدحتت } اهنأ ا1اط ،هب يورقلا طسولا ةنكاسل ملع } ،ينيدم وأ يرضح شاقن وه
 .ةيزييمتلا ةينوناقلا ماكحHا يأ ،نوناقلا

 تايضتق1ا oب زيمت اهنأ ودبي } ةبوجتس1ا ةنيعلا نأ ىلإ ريشن نأ دون ،ددصلا اذه يفو
 ساسأ نودب ةينوناقلا دعاوقلاو ةينيدلا ةيعجر1ا تاذ ثاري1اب ةقلعت1ا ةرسHا ةنود1 ةينوناقلا
 دعاوق يه برغ1ا يف ثر<ا مكحت يتلا دعاوقلا نأب ةبوجتس1ا ةنيعلا ةيبلاغ  ربتعت ذإ .ينيد
 .لوHا ماق1ا يف ،ةينيد

 
78 MERNISSI, Fatima (1987): Le Harem politique : le prophète et les femmes . Paris : Edition Albin Michel, 
cf. Préface. 
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 براقتلا  ىلإ ةيند1ا ةينوناقلا دعاوقلاو ةينيدلا دعاوقلا oب زييمتلا  ةبوعص عجرت ،عقاولا يف
 هنأ ساّنلا بلغأ دقتعي ام oبو ثرüل ةمظن1ا نوناقلا ماكحأ oب قباطتلاّ دح لصي يذلا ديدشلا
 ةينيدلا ميلاعتلا مظعم نأ نوكردي } مهنأ oح يف ،"سانلل Nا عيرشت" باب يف لخدت ةينيد ماكحأ
 اهغاص يتلاو برغ1ا يف ةرسHا نوناق اهنم لكشتي يتلا ةينوناقلا دعاوقلا ،عقاولا يف ،سسؤت
 نم اقZطنا سانلل سانلا عرشي نأ زئاجلا نم هنأ ثيحب ، يكلا1ا  بهذ1ا ساسأ ىلع عرش1ا
 .ينيدلا عجر1ا

  بابسأ لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :41 مقر لودجلا

 ةماق;ا طسو بسح `يثن@ا ظح لثم ركذلل ةدعاق عم اهقافتا مدع

 fيثنRا ظح لثم ركذلل ةدعاق عم قافتKا مدع بابسأ
 ةماق5ا طسو

 عومجAا
 يورق يرضح

 %28,4 %23,2 %31,5 ةيعمتج:ا ت(وحتلا بكاوت مل ةينيدلا ةدعاقلا ن.

 %54,4 %57,1 %52,7 يعمتج:ا روطتلا بكاوت مل ةيزييمت ةينوناقلا ةدعاقلا ن.

 %7,0 %7,1 %7,0 قوقحلا عيمج يف لجرلاو ةأر:ا Zب ةاواس:ا بجي

 %7,2 %8,1 %6,7 باوج نودب /فرعا (

 %3,0 %4,6 %2,1 )ركذي( رخآ باوج

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

2788556 1686870 4475426 

 

 ،بسنلا عيزوت ىلع ربكأ لكشب رثؤي ريخHا اذه نأ ظحZي ،"سنجلا" رّيغتم ىلإ ةبسنلاب
 .رّيغت1ا اذهب ةرشابم طبتري لاؤسلا قلطنم ّنأ ىلإ رظّنلاب اّعقوتم ناك رمأ وهو

 يزييمتلا عباّطلا ةجحك نحرطي يتاوللا تابوجتس1ا ءاسنلل ةيوئ1ا ةبسنلا نإف ،لعفلابو
 ــ % 58.6 ــ ىلعأ ةبسن يه ةيعمتج1ا ت}وحتلا رابتع}ا يف ذخأت مل يتلا ةينوناقلا صوصنلل
 نوبوجتس1ا لاجرلا ررب ،oح يف ــ % 24 ــ ةينيدلا دعاوقلاب نهضفر نرربي نم ةبسن نم
 دعاوقلل % 40.8و ةيزييمتلا ةينوناقلا تايضتقملل % 42.5 ،ام دح ىلإ ةبراقتم بسنب مهضفر
 .ةيمZس<ا تاعمتج1ا اهتفرع يتلا ةيعمتج1ا تاريغتلا رابتع}ا يف ذخأت مل يتلا ةينيدلا
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  بابسأ لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :42 مقر لودجلا

 سنجلا بسح `يثن@ا ظح لثم ركذلل ةدعاق عم اهقافتا مدع

 ركذلل ةدعاق عم قافتKا مدع بابسأ

 fيثنRا ظح لثم

 سنجلا
 عومجAا

 ثان5ا روكذلا

 %28,4 %24,0 %42,5 ةيعمتج:ا ت(وحتلا بكاوت مل ةينيدلا ةدعاقلا ن.

 %54,4 %58,6 %40,8 يعمتج:ا روطتلا بكاوت مل ةيزييمت ةينوناقلا ةدعاقلا ن.

 %7,0 %8,0 %3,9 قوقحلا عيمج يف لجرلاو ةأر:ا Zب ةاواس:ا بجي

 %7,2 %7,6 %6,1 باوج نودب /فرعا (

 %3,0 %1,9 %6,7 )ركذي( رخآ باوج

 %100,0 %100,0 %100,0 عومج:ا

 
 ىلع موقي يذلا زييمتلا ىلع قيلعتلا يف ™غري } تابوجتس1ا ءاسنلا نأ جئاتنلا هذه رهظت

 رابتع}ا يف ذخأت مل يتلا oناوقلل ةيزييمتلا ةعيبطلا ىلإ ةراش<ا نلضفي امنإو ،ةينيدلا ةيعجر1ا
 ةيجيتارتسا ةباثمب فقو1ا اذه ناك اذإ امع لءاستن ةلاحلا هذه يفو .ةيعامتج}ا ت}وحتلا
 ساس1ا ةمهت بنجتتل نيدلا ىلع اهزيكرت نم رثكأ نوناقلا ىلع زكرتو اديج ةسوردم ،لياحتلل
  ؟طقف عوضو1اب لهج نع ريبعت هنأ مأ ،مZس<اب

 مهرامعأ ديزت نيذلا ةبراغ1ا oنطاو1او تانطاو1ا ءارآ ربس ينادي1ا ثحبلا نأ حضاولا نم
 صوصخب ،ةيداصتق}او ةيعامتج}ا تاقبطلا عيمج نمو ،ةماق<ا طاسوأ فلتخم نم ،ةنس18 نع
 ءاسنلا نأب لوقلا بعصلا نم راص تاباج<ا تعبط يتلا ةيوفعلا ىلإ رظنلابو .يبرغ1ا ثر<ا ماظن
 سركت يتلا ةينيدلا ةيعجر1ا ةنادإ وأ داقتنا بنجتل لياحت تايجيتارتسا نهيدل تناك تابوجتس1ا
 تايضتق1ا oب نهيدل حضاولا طلخلا وه يقطن1ا ريسفتلا ىقبيو ،ثر<ا يف oسنجلا oب زييمتلا
  .ةينيدلا ماكحHاو ةينوناقلا

 .oبوجتس1ا دودر ىلع رثأ "نسلا" ريغتم نأ اهيلع لصح1ا تانايبلا نم ،اضيأ ،ودبيو
 ركذلل" ةدعاقل oضفارلا نم % 88.1 غلبت ةيلاع ةبسن ةنس 24-18 ةيرمعلا ةئفلا تلجس ،اذكهو
 ،يعامتج}ا عقاولا رياست دعت مل ةينوناق ماكحأب ظافتح}اب كلذ رربت يتلاو ،"oيثنHا ظح لثم
 .%31.4 ىلإ فقو1ا سفن نع اوربع نيذلا ةنس 60 نع مهرامعأ ديزت نيذلا ةبسن لصت oح يف
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  بابسأ لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :43 مقر لودجلا

 ةيرمعلا تائفلا بسح `يثن@ا ظح لثم ركذلل ةدعاق عم اهقافتا مدع

 قافتKا مدع بابسأ
 ركذلل ةدعاق عم
 fيثنRا ظح لثم

 ةيرمعلا ةئفلا
 عومجAا

18-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 
 ةنس  60
 قوف امف

 مل ةينيدلا ةدعاقلا ن.
 ت(وحتلا بكاوت

 ةيعمتج:ا
11,9% 37,1% 26,1% 18,4% 33,6% 32,5% 44,0% 28,4% 

 ةينوناقلا ةدعاقلا ن.
 بكاوت مل ةيزييمت
 يعمتج:ا روطتلا

88,1% 46,0% 62,4% 64,3% 34,9% 51,2% 31,4% 54,4% 

 Zب ةاواس:ا بجي
 يف لجرلاو ةأر:ا

 قوقحلا عيمج

 11,4% 11,5% 7,6% 11,6% 5,1% 5,2% 7,0% 

 نودب /فرعا (
 باوج

 5,5%  9,7% 11,9% 7,1% 14,1% 7,2% 

 %3,0 %5,3 %4,1 %8,0     )ركذي( رخآ باوج

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
880368 477901 335001 557963 983857 689615 550721 4475426 

 

 "سنجلا"ريغتمب  "يميلعتلا ىوتس1ا" ريغتم طبر نأ ىلإ ةراش<ا ،اضيأ ،مه1ا نمو
 ةدعاقل نهضفر نرسف املك ءاسنلا oب ميلعتلا ىوتسم عفترا املك هنأ اهدافم ةجيتن ىلإ يضفيس
  .ةيعمتج1ا ت}وحتلا رابتع}ا oعب ذخأت مل يتلا ةينوناقلا تايضتق1اب "oيثنHا ظح لثم ركذلل"

 ىوتسم مهل نيذلا oبوجتس1ا صاخشHا نم  %66.7 نأ 44 مقر لودجلا نم حضتيو
 مهل نيذلا نم  %63.7و يدادعإ يميلعت ىوتسم مهل نيذلا نم  %62.7و ،يئادتبا يميلعت
 ةدعاقلا" نأب مهباوج نيرربم "oيثنHا ظح لثم ركذلل" ةدعاق نوضفري يوناث يميلعت ىوتسم
 ضفخنت ،فصنلا زواجتت يتلا بسنلا هذه نإ ."يعمتج1ا روطتلا بكاوت ملو ةيزييمت ةينوناقلا
 ىلإ لصت ةبسنب ،مهرثكأ لّضف نيذلا ،يلاع يميلعت ىوتسم مهل نم فوفص يف  %38.4 ىلإ

 ةئفلا هذه نأ ودبيو ."ةيعامتج}ا ت}ّوحتلل ةينيدلا دعاوقلا ةبكاوم مدع" ّرربم ميدقت ، 55.3%
 .ةينيد ةيعجرم اهل ةيزييمتلا ةينوناقلا تايضتق1ا تماد ام حورط1ا لاكش<ا تبعوتسا
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 مظنت يتلا ةينوناقلا تايضتق1ا نإف ،يل ةبسنلاب«:دعاقتم يعماج ذاتسأ ،ةنس 70 ،ب .م
 امإ انيلعف ،ةأر1ا هاجتا زييمتلا عفر اندرأ اذإ ،ينيدلا عجر1ا ىلإ دنتست برغ1ا يف ثاري1ا
 نع يلختلا وأ ،داهتج}ا ىلع موقت ةديدج تاءارق جهن ىلإ ءوجللاو ةينيدلا ةيعجر1ا ةعجارم
 لحلا اذه نأ }إ ،ةاواس1ا أدبم سركت ةيندم oناوق ةغايصب نا1ربلا ةبلاطمو ،ةينيدلا ةيعجر1ا
 .» ينطولا يسايسلا قايسلل ارابتعا يلاحلا تقولا يف ابعص ودبي ريخHا

 

 اهقافتا مدع بابسأ لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :44 مقر لودجلا
 يميلعتلا ىوتس/ا بسح `يثن@ا ظح لثم ركذلل ةدعاق عم

 قافتKا مدع بابسأ
 لثم ركذلل ةدعاق عم

 fيثنRا ظح

 عومجAا يميلعتلا ىوتسAا
 نودب
 ىوتسم
 يميلعت

 ميلعتلا
 /يلوRا
Aديس 

  يلاعلا يوناثلا يدادع5ا يئادتبKا

 مل ةينيدلا ةدعاقلا ن.
 ت(وحتلا بكاوت

 ةيعمتج:ا
27,1% 30,2% 12,9% 25,9% 16,5% 55,3% 28,4% 

 ةينوناقلا ةدعاقلا ن.
 بكاوت مل ةيزييمت
 يعمتج:ا روطتلا

52,2% 48,1% 66,7% 62,7% 63,7% 38,4% 54,4% 

 Zب ةاواس:ا بجي
 يف لجرلاو ةأر:ا

 قوقحلا عيمج
12,0%  ,5% 4,3% 9,9%  7,0% 

 %7,2 %6,3 %6,6 %7,0 %7,3 %12,6 %7,0 باوج نودب /فرعا (

 %3,0  %3,3  %12,6 %9,2 %1,7 )ركذي( رخآ باوج

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
2006303 267424 505478 679184 406317 610721 4475427 
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 ةديقعلا يف فQتخxا ساسأ ىلع ثراوتلا عنم ةدعاق صوصخب اهنع ربع/ا ءارÖا 2.2

 ثراوت }" هاضتقمب ماع أدبم ىلع تصن ةرسHا ةنّودم نم 332 ةدا1ا نأب ريكذتلا مه1ا نم
  ."ملس1ا ريغو ملسم oب

 ةبوجتس1ا ةنيعلا نأ ينادي1ا ثحبلا جئاتن ترهظأ ،ثر<ا دعاوق ةفرعمب قلعت1ا روح1ا يف
 لجأ نمو ،كلذلو ."ةديقعلا يف فZتخ}ا ساسأ ىلع ثراوتلا عنم" ةدعاقب ةيفاك ةيارد اهل تسيل
 هذه صوصخب ةبراغ1ا oنطاو1او تانطاو1ا ءارآ ةفرعم يرورضلا نم ناك ،ريكفتلا قيمعت
 ةديدجلا تاءارقلل ةبسنلاب اميس} ،يهقفلا ىوتس1ا ىلع لدجلا ريثت سسأ ىلع موقت يتلا ،ةدعاقلا
 .ةينيدلا ةيعجرملل

 عضوب قلعتي فZتخ}ا اذه ناك ءاوس قبطي ثر<ا نم عنامك نيدلا فZتخا مكح نأ ظحZيو
 دادترا ةجيتن ءاج ئراط عضوب وأ ،امهدحأ ةافو مث ،ةيدوهي وأ ةيحيسم نم ملسم جاوزك يلصأ

 .Zثم ةملسم ةأرما بأ حسمتي وأ ةيحيسم جوز ملسي نأك ،يلصHا نيدلا نع يعوط
 نوناق ىضتقمب اهيلإ لاح1ا وأ اهيلع صوصن1ا -لاؤسلا عوضوم- ماكحHا هذه نأ امك

 اهعرش ةيهقف ةعانص يه لب ،يّصنلا مZس<ا نم يه }و ةعيرش تسيل ،2004 ةنسل ةرسHا
 ،ةيسنجلا ةطبار ماقم موقت تناك يتلا نيدلا ةطبار موهفم نم اقZطنا oملسملل oملس1ا ضعب
 فZخ عوضوم لازت امو تناك ماكحأ يهو ،ةفورعم نكت مل يتلا ةنطاو1ا ةطبار نم اقZطنا سيلو
 .مويلا ىلإ سانلا oب

 ةملس1ا ريغ ةأر1او ،ةيجوزلا ةطبارو بسنلا ةطبار :oتطبار ىلإ ادانتسا مZس<ا يف ثرن
 ؛قوقحلا سفنب عتمتت نأ اهل يغبنيو ،ةملس1ا ةجوزلا تامازتلا سفن اهيدلً املسم جوزتت يتلا
 تقو يأ يف ،عضخي مل ينآرقلا صنلا نأو ةصاخ ؛اهجوز نم ثر<ا يف قحلا ،ةلاحلا هذه يفو
 املسم نوكت نأ طرشل اهنع ةئشانلا قوقحلاو تابجاولاو تامازتل}او جاوزلا ةطبار ،تاقوHا نم
 نع ةملس1ا ريغ ةأر1ا داعب< هقفلل "راكتبا" درجم وه ثر<ا نم عنا1ا اذه نإف ،هيلعو ،ةملسم وأ
 .اهلبق اوفوت نيذلا oملس1ا اهلافطأو اهجوز ثاريم

 ىظحي } ،يمZس<ا ملاعلا يف مويلا ىلإ ءارuا هلوح فلتخت يذلاو ثر<ا نم عنا1ا اذه نإ
 هذهل هضفر نع ،% 48 يأ ،فصنلا نم لقأ ربع امدعب ،ةبوجتس1ا ةنيعلا نم لماكلا معدلاب
 .اهب نولبقي % 52 لباقم ةدعاقلا

 هل نكي مل ،"ةماق<ا ناكم" ّريغتم نأ ظحZن ،ةساردلا يف ةدمتع1ا تاريغت1ا ىلإ عوجرلابو
 oح يف ،ةملس1ا ريغو ملس1ا oب "ثراوتلا عنم" ةدعاق نم ةذخت1ا فقاو1ا ىلع ريبك ريثأت
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 يف % 59 ب عن1ا اذه نوديؤي نم oب يرضحلا طسولا لخاد افيفط اعافترا كانه نأ ظحZنس
 .يداوبلا ناكس oب % 56.2 لباقم

  اهقافتا لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :45 مقر لودجلا

 ةماق;ا طسو بسح ةديقعلا يف فQتخxا ببسب ثر;ا مدع أدبم عم

 ببسب ثر5ا مدع أدبم عم قافتKا
 ةديقعلا يف فkتخKا

 ةماق5ا طسو
 عومج:ا

 يورق يرضح

 %58,0 %56,2 %59,0 )ة(قفتم

 %42,0 %43,8 %41,0 )ة( قفتم ريغ

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

16296566 8520758 24817324 

 

 "ةماق<ا طسو" ريغت1 فيعضلا ريثأتلا فZخب هنأ ،تايطع1ا ليلحت لZخ نم ،اضيأ ،حضتيو
 .oبوجتس1ا بسن عيزوت ىلع احضاو ءاج "سنجلا" ّريغتم ريثأت نإف ،oبوجتس1ا دودر ىلع

 ،نايدHا فZتخا ىلع مئاقلا عنا1ا اذه نوديؤي oبوجتس1ا روكذلا oب نم % 65.4 نإف ،اذكهو
 .oسنجلا oب ،ةيوئم ةطقن 14.3 قرافب يأ ،ثان<ا oب % 50.9 لباقم يف

  اهقافتا لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :46 مقر لودجلا

 سنجلا بسح ةديقعلا يف فQتخxا ببسب ثر;ا مدع أدبم عم

 ببسب ثر5ا مدع أدبم عم قافتKا

 ةديقعلا يف فkتخKا

 سنجلا
 عومجAا

 ثان5ا روكذلا

 %58,0 %50,9 %65,4 )ة(قفتم
 %42,0 %49,1 %34,6 )ة( قفتم ريغ

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 
12220429 12596893 24817322 
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 اهلمعتسا يتلا "صقني }و ديزي مZس<ا" نأ يعدت يتلا ةدعاقلاب فقو1ا اذه ريسفت نكميو
 ساسأ اهل سيل ةدعاق سيركتب ولو oملسمللو مZسüل ةامح مهسفنأ اوّبصن ا1اط نيذلاو ءاهقفلا
 ريغ ةجوزلا قح يف املظو ازييمت ةدعاقلا هذه لكشت ،امومع .ّرربم نم مويلا اهل دعي ملو ينيد
  .اهب يصوتو ةلادعلا ىلإ وعدت يتلا مZسüل ةيساسHا ئدابملل مات كاهتنا يف كلذو ،ةملس1ا

 ىتح مZس<ا ضرأ يف ةعئاش تناك يتلا تاسرام1ا ضعب لءاسن امدنع ،ددصلا اذه يفو
 فZتخا مغر سانلا ضعب اهب عفتنا - ةقدصلا - ةاكزلا نأ ظحZي ،زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا دهع
 ىلإ ءامتن}ا طرش نكي ملو ،)ةبوتلا ةروس( مهبولق ةفلؤ1او ءارقفلاو oجاتح1ا لاح وهو ؛ةديقعلا
 .كاذنآ ابولطم oملس1ا عمتجم

 براق°ل ةصح ءاطعإب ءاسنلا ةروس يف حوضوب ينآرقلا صنلا يصوي ،ثر<ا صوصخبو
 ريغ ةجوزلا ءاصقإب لبقن نأ ،نذإ ،اننكمي فيكف ؛ةكرتلا ةمسق اودهش نيذلا ءارقفللو ىماتيلاو
 ةصح حنمب ينآرقلا صنلا يصوي امنيب ،اهلبق اوفوت نيذلا اهئانبأ وأ اهجوز ثاريم نم ةملس1ا
 ؟ىفوت1اب مهطبرت ةلص } صاخشH ةكرتلا نم

 مل ينآرقلا صنلا نأ ماد ام ءاهقفلا لمع نم وه ثراوتلل عنامك ةديقعلا يف فZتخ}ا سيركت نإ
 .ثرüل طرشك ةيجوزلا طابر نأشب ءانثتسا يأ نمضتي

 فلتخم لوح ،يرضحلا لاج1ا يف ةصاخ ،برغ1ا يف لصاوت1ا يعمتج1ا شاقنلا رثأ دقلو
 نيذلا oبوجتس1ا صاخشHا فقوم ىلع ،يعامتج}ا لصاوتلا تاكبش اهتلقانت يتلا اياضقلا هذه
 عنم ةدعاق نوديؤي مهنم % 48.1 نأ دجن ثيح ،ةنس 24و o 18ب ام ةيرمعلا ةئفلا ىلإ نومتني
 60 قوف ام ةيرمعلا ةئفلا ىدل )% 67.8( %68 يلاوح لباقم يف نيدلا فZتخا ببسب ثراوتلا

 .فقو1ا سفن مهل ةنس
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  اهقافتا لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :47 مقر لودجلا

 ةيرمعلا تائفلا بسح ةديقعلا يف فQتخxا ببسب ثر;ا مدع أدبم عم

 عم قافتKا
 مدع أدبم
 ببسب ثر5ا
 يف فkتخKا

 ةديقعلا

 ةيرمعلا ةئفلا

 عومجAا
18-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 

60 
 قوف امف

 %58,0 %67,8 %59,1 %61,5 %57,7 %50,4 %57,4 %48,1 )ة(قفتم

 %42,0 %32,2 %40,9 %38,5 %42,3 %49,6 %42,6 %51,9 )ة( قفتم ريغ

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

4157547 2998780 2134572 2847276 4779399 3843101 4056647 24817322 

 

 ةيبرتلا سيردت رثؤي ذإ .يميلعتلا ىوتس1ا عم هعطاقت دنع فقو1ا اذه فعضي ،لباق1ا يف
 نأب جئاتنلا فشكت ثيحب ،oبوجتس1ا صاخشHا ءارآ ىلع يديلقت يهقف هجوت قفو ةيمZس<ا
 ىدل  %68.2 ىلإ لصت ةملس1ا ريغو ملس1ا oب ثراوتلا عن1 نيدّيؤ1ا oبوجتس1ا ةبسن
 %63.7  ىلإو ،ةينآرقلا سراد1ا اوداترا نم مهيف نمب يلوأ يميلعت ىوتسم مهل نيذلا صاخشHا
  .يوناث يميلعت ىوتسم مهل نم دنع  %63.3 ىلإو يئادتبا يميلعت ىوتسم مهل نم فوفص يف

 ةبسن ىندأ يهو ، %52.1 ىلإ يلاع يميلعت ىوتسم مهل نم ىدل ةبسنلا هذه ضفخنتو
 ىدل ةلجس1ا ةبسنلا نم ،ضقانتم وحن ىلع ،برتقتو ،"يميلعتلا ىوتس1ا" رّيغتم قفو دييأت
 . %53.8 :يميلعت ىوتسم يأ ىلع نورفوتي } نيذلا oبوجتس1ا

 ةيبرتلا سورد نومضم ريثأت يف صخلتت ةتباث ةظحZم دكؤت جئاتنلا هذه نأ عقاولاو
 ىوتسم نودب صاخشHا ىنبتي ذإ .اهوقلتو اهوعبات نيذلا صاخشHا فقاوم ىلع ةيمZس<ا
 قيمعت نم هلZخ اونكمتو ،ايلاع اميلعت اوقلت نيذلا كئلوأ اهانبتي يتلا فقاو1ا سفن يميلعت
 تايوتس1ا يوذ صاخش°ل افZخ ،ةيدقن ةبراقم نم ،حجرHا ىلع ،اودافتساو ،عوضو1اب مهتفرعم
 .ملعتلل فورظلا سفن مهل حتت مل نيذلا ةيوناثلاو ةيئادتب}او ةيلوHا
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  اهقافتا لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :48 مقر لودجلا

 يميلعتلا ىوتس/ا بسح ةديقعلا يف فQتخxا ببسب ثر;ا مدع أدبم عم

 أدبم عم قافتKا
 ثر5ا مدع
 فkتخKا ببسب

 ةديقعلا يف

 يميلعتلا ىوتسAا

 عومجAا
 نودب
 ىوتسم
 يميلعت

 /يلوRا ميلعتلا
Aديس 

 يلاعلا يوناثلا يدادع5ا يئادتبKا

 %58,0 %52,1 %63,3 %58,1 %63,7 %68,2 %53,8 )ة(قفتم
 %42,0 %47,9 %36,7 %41,9 %36,3 %31,8 %46,2 )ة( قفتم ريغ

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
8561482 1819088 3733956 3763247 3260325 3679226 24817324 

1.2.2 

 ةديقعلا يف فQتخxا ساسأ ىلع ثراوتلا عنم ةدعاق لوبق تارربم 1.2.2 

 ساسأ ىلع ثراوتلا عنم ةدعاقل مهدييأت ريربتل بابسأ ةدع نوبوجتس1ا صاخشHا مدق 
 :يلي ام اهمهأو ،ةديقعلا يف فZتخ}ا

 وه ةروكذ1ا ةدعاقلل مهدييأت ءارو يسيئّرلا عفادلا نأ ىلإ ةبوجتس1ا ةنيعلا نم  %87.4 بهذ
 هنكلو اريبك قرفلا ودبيو .نوناقلا وه مهدييأت ببس اولعج طقف  %8 لباقم يف ينيدلا ببسلا
 عوضوم يف ةينيدلا ةيعجر1ا ىلإ دنتسي نوناقلا نأب داقتع}ا يف ىلجتي ريبك مهف ءوس يفخي
 .ثر<ا

 دنع ةظح1Zا سفن رركتت ام ابلاغ oبوجتس1ا صاخشHا عم ةلباق1ا يف قمعتن امدنع ،هنأ }إ
 تاذ يه ثاري1ا عوضوم مظنت يتلا ةرسHا ةنودم تايضتقم عيمج نأ يهو }أ ،ةبوجتس1ا ةنيعلا
 .نيدلا هرربي ةديقعلا يف فZتخ}ا ساسأ ىلع ثراوتلا عنام دييأت نأ دكؤي امم ،ينيد لصأ

 اهدمتعت يتلا تاريغت1ا عم دييأتلا كلذ اهب رربي يتلا بابسHاو ةدعاقلا هذه دييأت oب طبرن امنيحو
 اعافترا رثكأ يه "ةملسم ريغو ملسم oب" ثراوتلا عن1 نيديؤ1ا ةبسن نأ ظحZن ،ةساردلا هذه
 عبس يلاوح قرافب يأ ؛يداوبلا ناكس oب % 82.9 لباقم يف % 89.6 ةبسنب ند1ا ناكس oب
 راس1ا لZخ نقلت يتلا ةيمZس<ا ةيبرتلا سورد نومضمب قرفلا اذه ريسفت نكميو ،ةيوئم طاقن
 .يورقلا لاج1ا يف oسردمت1ا ريغ صاخشHا ةبسن عافتراو صخشلل يساردلا
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  طسو بسح– قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :49 لودجلا

 ةديقعلا يف فQتخxا ببسب ثر;ا مدع أدبم عم اهقافتا بابسأ لوح -ةماق;ا

 ثر5ا مدع أدبم عم قافتKا بابسأ

 ةديقعلا يف فkتخKا ببسب

 ةماق5ا طسو
 عومجAا

 يورق يرضح

 %87,4 %82,9 %89,6 ينيد ببس

 %8,0 %8,5 %7,8 ينوناق ببس

 %4,5 %8,6 %2,5 )ركذي( رخآ ببس

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

9609222 4790520 14399742 

 

 اهدنس ببسب ةدعاقلا هذه دييأت ةبسن نأ ظحZن ،"يميلعتلا ىوتس1ا" ّريغتم ىلإ ةدوعلابو
 نسحت املك هنأ oح يف ، %78.4 ىلإ يميلعت ىوتسم يأ ىلع نورفوتي } نم ىدل لصت ينيدلا
 ىلإ لصتل نيدلاب ةروكذ1ا ةدعاقلل ديؤ1ا مهفقوم نورربي نيذلا ةبسن تداز يميلعتلا ىوتس1ا

 ىدل  %96.2و ،ةينآرقلا سراد1ا اوداترا نم مهيف نمب يلوأ يميلعت ىوتسم مهل نم ىدل 91%
 .يوناث يميلعت ىوتسم مهل نم ىدل  %94.7و يدادعإ يميلعت ىوتسم مهل نم

 ىوتسم ىلع نورفوتي نيذلا oبوجتس1ا ةلاح يف سوملم لكشب ةبسنلا هذه ضفخنتو 
 .% 90.4 ىلإ لصتل يلاع يميلعت

 ةنيعلا ترهظأ ثيح ،ثاري1ا يف ةيزييمتلا دعاوقلا ةفرعم بسنلا جئاتنلا هذه دكؤتو
 ةقلعت1ا ةدعاقلاب اهتفرعم مدع ،ةيمHا نم ةيلاع ةبسن فرعت يتلا ،يورقلا ملاعلا يف ةبوجتس1ا
 .نيدلاب اضيأ هرسفتو ،ةديقعلا فZتخا ساسأ ىلع ثراوتلا عنمب
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 عم اهقافتا بابسأ لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :50 مقر لودجلا
 يميلعتلا ىوتس/ا بسح ةديقعلا يف فQتخyا ببسب ثر;ا مدع أدبم

 

 لامعلا لجسي ثيح ،ةجيتنلا سفن "ةينه1ا تائفلا" رّيغتم دكؤي ،قايسلا سفن يفو
 يف % 77.7 :دييأت ةبسن لقأ يميلعت ىوتسم يأ ىلع بلاغلا يف نورفوتي } نيذلا ،نويعارزلا
 ساسأ ىلع ثراوتلا عنم ةدعاق ،مهعيمج ،نوديؤي نيذلا ،"oفّظو1ا رابك" ةئف oب %100 لباقم
  .نيدلاب هريربتو نايدHا فZتخا

 

 

 

 

 

 

 

 بابسأ
 عم قافتKا
 مدع أدبم
 ببسب ثر5ا
 يف فkتخKا

 ةديقعلا

 يميلعتلا ىوتسAا

 عومجAا
 نودب
 ىوتسم
 يميلعت

 ميلعتلا
 /يلوRا
Aديس 

 يلاعلا يوناثلا يدادع5ا يئادتبKا

 %87,4 %90,4 %94,7 %96,2 %86,2 %91,0 %78,4 ينيد ببس

 %8,0 %7,5 %4,1 %3,3 %8,7 %7,4 %12,1 ينوناق ببس

 رخآ ببس
 )ركذي(

9,5% 1,6% 5,2% ,5% 1,2% 2,1% 4,5% 

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

4608997 1241321 2379968 2188307 2062639 1918508 14399740 
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 عم اهقافتا بابسأ لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :51 مقر لودجلا
 ينه/ا طاشنلا بسح ةديقعلا يف فQتخxا ببسب ثر;ا مدع أدبم

 بابسأ
 قافتKا
 أدبم عم

 مدع
 ثر5ا
 ببسب
 فkتخKا

 يف
 ةديقعلا

 ةفيظولا عون

 فظوم عومجAا
 ريبك

 راطإ
 يلاع

 راطإ
 طسوتم

 ة/رجات ة/مدختسم
 ة/لغتسم
 يحkف

 ة/لماع
 ريغ
 يحkف

 ة/لماع
 يحkف

 لماع
 تازيهجتلا

 تtKاو

 ةنهم
 ىرخأ

 ببس
 ينيد

100,0% 88,4% 90,6% 92,7% 86,5% 89,5% 98,1% 77,7% 100,0% 88,5% 89,8% 

 ببس
 ينوناق

 11,6% 9,4% 6,2% 12,1% 3,9% 1,9% 5,6%  4,8% 6,7% 

 رخآ ببس
 )ركذي(

   1,2% 1,4% 6,6%  16,7%  6,7% 3,5% 

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
36231 206653 923433 2195901 1291265 1207278 738263 653826 56296 694485 8003631 

 

 ثيح ،ءارuا ىلع ريبك لكشب رثؤي مل سنجلا ريغتم نأ ،تايطع1ا ةءارق لZخ نم ودبيو
 عنم ةدعاق نوديؤي نيذلا روكذلا ىدل  %90.7 لباقم يف ءاسنلا ىدل  %83.3 ةبسن تلجس
 ءاسنلا نم ىلعأ ةبسن نأ ظحZن ،oح يف ،نيدلا ببسب ةديقعلا فZتخا ساسأ ىلع ثراوتلا
 اودنتسا نيذلا لاجرلا نم طقف  %6.4 لباقم نوناقلاب ةدعاقلا هذهل نهدييأت نرربي ، %10.1 غلبت
 .ببسلا سفنل اهل مهدييأت يف
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 عم اهقافتا بابسأ لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :51 مقر لودجلا
 ينه/ا طاشنلا بسح ةديقعلا يف فQتخxا ببسب ثر;ا مدع أدبم

 بابسأ
 قافتKا
 أدبم عم

 مدع
 ثر5ا
 ببسب
 فkتخKا

 يف
 ةديقعلا

 ةفيظولا عون

 فظوم عومجAا
 ريبك

 راطإ
 يلاع

 راطإ
 طسوتم

 ة/رجات ة/مدختسم
 ة/لغتسم
 يحkف

 ة/لماع
 ريغ
 يحkف

 ة/لماع
 يحkف

 لماع
 تازيهجتلا

 تtKاو

 ةنهم
 ىرخأ

 ببس
 ينيد

100,0% 88,4% 90,6% 92,7% 86,5% 89,5% 98,1% 77,7% 100,0% 88,5% 89,8% 

 ببس
 ينوناق

 11,6% 9,4% 6,2% 12,1% 3,9% 1,9% 5,6%  4,8% 6,7% 

 رخآ ببس
 )ركذي(

   1,2% 1,4% 6,6%  16,7%  6,7% 3,5% 

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
36231 206653 923433 2195901 1291265 1207278 738263 653826 56296 694485 8003631 

 

 ثيح ،ءارuا ىلع ريبك لكشب رثؤي مل سنجلا ريغتم نأ ،تايطع1ا ةءارق لZخ نم ودبيو
 عنم ةدعاق نوديؤي نيذلا روكذلا ىدل  %90.7 لباقم يف ءاسنلا ىدل  %83.3 ةبسن تلجس
 ءاسنلا نم ىلعأ ةبسن نأ ظحZن ،oح يف ،نيدلا ببسب ةديقعلا فZتخا ساسأ ىلع ثراوتلا
 اودنتسا نيذلا لاجرلا نم طقف  %6.4 لباقم نوناقلاب ةدعاقلا هذهل نهدييأت نرربي ، %10.1 غلبت
 .ببسلا سفنل اهل مهدييأت يف
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  بابسأ لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :52 مقر لودجلا

 سنجلا بسح ةديقعلا يف فQتخxا ببسب ثر;ا مدع أدبم عم اهقافتا

 ثر5ا مدع أدبم عم قافتKا بابسأ

 ةديقعلا يف فkتخKا ببسب

 سنجلا
 عومجAا

 ثان5ا روكذلا

 %87,4 %83,3 %90,7 ينيد ببس

 %8,0 %10,1 %6,4 ينوناق ببس

 %4,5 %6,6 %2,9 )ركذي( رخآ ببس

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

7992349 6407393 14399742 

 
 ةنيعلا ةبوجأ ىلع مئاق هريثأت نأ ظحZن ،"د}وHا ددعب" قلعت1ا ريغت1ا ىلإ ةبسنلابو

 فZتخا ساسأ ىلع ثراوتلا عنم ةدعاق نوديؤي نم ةبسن نأ جئاتنلا تفشك ثيح ،ةبوجتس1ا
 مهل نم ىدل  %96.4 ةبسنلا تغلب امنيح ذإ د}وHا ددع داز اّملك عجارتت نيدلا ببسب ةديقعلا
 هاندأ لودجلا oبيو ،د}وأ ةسمخ مهل نم ىدل  %76.3 دودح ىلإ تعجارت دق اهدجن ،دحاو دلو
 صاخشHا فقاوم ىلع مهريثأتو ثاري1ا عوضوم يف رسHا لخاد د}وHا دوجو ةيمهأ
 .oبوجتس1ا
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 عم اهقافتا بابسأ لوحو قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :53 مقر لودجلا
  دxو@ا ددع بسح ةديقعلا يف فQتخxا ببسب ثر;ا مدع أدبم

 عم قافتKا بابسأ

 ثر5ا مدع أدبم

 يف فkتخKا ببسب

 ةديقعلا

 دKوRا ددع

 عومجAا
0 1 2 3 4 5 

 امف 6

 قوف

 %85,8 %81,9 %76,3 %83,7 %86,9 %85,1 %96,4 %88,8 ينيد ببس

 %9,2 %12,8 %11,1 %7,7 %11,2 %10,1 %3,2 %6,3 ينوناق ببس

 %5,0 %5,3 %12,6 %8,6 %1,9 %4,8 %4, %4,9 )ركذي( رخآ ببس

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 عومج:ا

2.2.2 

 :ةديقعلا يف فQتخxا ساسأ ىلع ثراوتلا عنم ةدعاق ضفر تارربم  2.2.2

 ساسأ ىلع ثراوتلا عنم ةدعاق دييأت ريربتل مدق1ا يسيئرلا ببسلا ةباثمب نيدلا ربتعي
  .مZس<ا مساب زييمتلا اذه رربت ةبوجتس1ا ةنيعلا نإف ،هيلعو ،ةديقعلا فZتخا

 بابسHا يه امو ؟ةدعاقلا هذهل مهضفر نع اوبرعأ نيذلا oبوجتس1ا صاخشHا نع اذامف
 ؟اهنومدقي يتلا

 نم ةبسن نأ ،برغ1اب ثر<ا دعاوق ةفرعمب صاخلا ةساردلا هذه نم لوHا روح1ا يف لجس
 روكذ مهنم  %23.5 ، %21.8 زواجتت } نّيدلا فZتخا ساسأ ىلع ثراوتلا عنم ةدعاق فرعي
 نع تربع oبوجتس1ا نم ةمهم ةبسن نأ ،اضيأ ،انلجس ةبسنلا هذه نمضو .ثانإ  %20.5و
 .ةدعاقلا هذهل اهضفر

 اوحرص  %16.8 :بابسأ ةدعب مهيأر  %48 مهتبسن ةغلابلاو ةدعاقلا هذهل نيديؤ1ا ريغ رربي ذإ
 هذه نأ )% 57.9( %58 يلاوح ربتعا oح يف ،فيعض ينيد دنس اهل ةينع1ا ةدعاقلا نأ
 د}وHا دضو ،كلذك ملس1ا جوزلا دض لب ،ةملس1ا ريغ ةجوزلا دض اينوناق ازييمت لكشت ةدعاقلا
  .طلتخ1ا جاوزلا راطإ يف نيدولو1ا
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 عم اهقافتا بابسأ لوحو قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :53 مقر لودجلا
  دxو@ا ددع بسح ةديقعلا يف فQتخxا ببسب ثر;ا مدع أدبم

 عم قافتKا بابسأ

 ثر5ا مدع أدبم

 يف فkتخKا ببسب

 ةديقعلا

 دKوRا ددع

 عومجAا
0 1 2 3 4 5 

 امف 6

 قوف

 %85,8 %81,9 %76,3 %83,7 %86,9 %85,1 %96,4 %88,8 ينيد ببس

 %9,2 %12,8 %11,1 %7,7 %11,2 %10,1 %3,2 %6,3 ينوناق ببس

 %5,0 %5,3 %12,6 %8,6 %1,9 %4,8 %4, %4,9 )ركذي( رخآ ببس

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 عومج:ا

2.2.2 

 :ةديقعلا يف فQتخxا ساسأ ىلع ثراوتلا عنم ةدعاق ضفر تارربم  2.2.2

 ساسأ ىلع ثراوتلا عنم ةدعاق دييأت ريربتل مدق1ا يسيئرلا ببسلا ةباثمب نيدلا ربتعي
  .مZس<ا مساب زييمتلا اذه رربت ةبوجتس1ا ةنيعلا نإف ،هيلعو ،ةديقعلا فZتخا

 بابسHا يه امو ؟ةدعاقلا هذهل مهضفر نع اوبرعأ نيذلا oبوجتس1ا صاخشHا نع اذامف
 ؟اهنومدقي يتلا

 نم ةبسن نأ ،برغ1اب ثر<ا دعاوق ةفرعمب صاخلا ةساردلا هذه نم لوHا روح1ا يف لجس
 روكذ مهنم  %23.5 ، %21.8 زواجتت } نّيدلا فZتخا ساسأ ىلع ثراوتلا عنم ةدعاق فرعي
 نع تربع oبوجتس1ا نم ةمهم ةبسن نأ ،اضيأ ،انلجس ةبسنلا هذه نمضو .ثانإ  %20.5و
 .ةدعاقلا هذهل اهضفر

 اوحرص  %16.8 :بابسأ ةدعب مهيأر  %48 مهتبسن ةغلابلاو ةدعاقلا هذهل نيديؤ1ا ريغ رربي ذإ
 هذه نأ )% 57.9( %58 يلاوح ربتعا oح يف ،فيعض ينيد دنس اهل ةينع1ا ةدعاقلا نأ
 د}وHا دضو ،كلذك ملس1ا جوزلا دض لب ،ةملس1ا ريغ ةجوزلا دض اينوناق ازييمت لكشت ةدعاقلا
  .طلتخ1ا جاوزلا راطإ يف نيدولو1ا
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 ،% 23.5 تغلب ةّمهم ةبسنب oعم ببس ميدقت مدع لضف نم كانه نأ ىلإ ةراش<ا ردجتو
 فZتخا ساسأ ىلع ثراوتلا عنم ةدعاق فرعي نم ةبسن ضفخنت ثيح يورقلا ملاعلا يف ةصاخ
 مهضفرل رربم يأ ميدقت مدع اولضف نيذلا نم ةمه1ا ةبسنلا هذه عافترا ريسفت نكميو .ةديقعلا
 ريغ ةأر1ا هنم يناعت يذلا ملظلا يف طقف نوركفي سانلا نأ امإ :ةفلتخم قرطب ةدعاقلا هذه
 يتلا ةدعاقلا هذهل ينيدلا ساسHا عم مهفZتخا نع حاصف<ا يف نوبغري } مهنأ وأ ،ةملس1ا
  .1958 ةنس ذنم ةيبرغ1ا ةرسHا ةنودم ةحارص اهتسرك ةينوناق ةدعاق ،هسفن تقولا يف ،لكشت

 
 ثاري1ا يف اهقح نم ملسم نم ةجوزت1ا ةملس1ا ريغ ةأر1ا مرحت اذا1 « :ةفظوم ،ةنس 35 ،ك.ف
 » نوناقلا هسركي ،ريبك ملظ هنإ ،يل ةبسنلاب نكلو ،ملعأ } ؟اهجوز نم

 
 oب ابراقت كانه نأ ظحZي ،ةدعاقلا هذهل ديؤ1ا ريغ مهفقوم اوررب نيذلا صاخش°ل ةبسنلاب

 اذكو ،% 16.4 يورقلاو % 17 يرضحلا oطسولا oب ينيدلا اهدنس فعضب اولاق نم ةبسن
 يورقلاو % 63.4 يرضحلا oطسولا oب ينوناقلا ببسلاب اولاق نم ةبسن oب احضاو اقرف

 .ةيوئم ةطقن 15.4 قرافب يأ 48%

 نم ،يورقلا طسولا يف هفعضو ،ةهج نم يرضحلا طسولا يف ينوناقلا ببسلا ةيمهأ نإ
 ،ينيدلا دنسلا فعض ىلإ هفقوم يف رثكأ دنتسي امنإ ،ريخHا اذه نأ ىلإ هّدر نكمي ،ىرخأ ةهج
 ذاختا مدع اولّضف يورقلا طسولا نم oبوجتس1ا نم  %33.9 نأ ظحZنس ،هسفن نuا يف ،نكل
  .ةينيدلا ةيعجر1ا يف ةنماكلا ةيقيقحلا بابسHاب حيرصتلا نم افوخ ةحضاو فقاوم

 يف  %17.7 طقف يه ينيدلا ساسHا فعضب ةقلعت1ا ةبسنلا نأ لجسن ،ىرخأ ةيحان نم
 سوردب كلذ طبر نكميو ،يورقلا ملاعلاب ةنراقم ىلعأ oسردمت1ا ةبسن ثيح ،يرضحلا طسولا
 عبشتلاو دقنلا ةسرامم اهنم نيديفتسملل حيتت }و ،اًيديلقت اجهنم دمتعت يتلا ةيمZس<ا ةيبرتلا
  .ةاواس1ا ميقب
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 اهقافتا مدع بابسأ لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :54 مقر لودجلا
 ةماق;ا طسو بسح ةديقعلا فQتخا ببسب ثراوتلا عنم ةدعاق عم

 ثراوتلا عنم ةدعاق عم قافتKا مدع بابسأ

 ةديقعلا فkتخا ببسب

 ةماق5ا طسو
 عومجAا

 يورق يرضح

 %16,8 %16,4 %17,0 ينيدلا دنسلا فعض

 %57,9 %48,0 %63,4 ةملس:ا ريغلا ةأر:ا قح يف يزييمت ينوناقلا ببسلا

 %1,9 %1,7 %2,0 )ركذي( رخآ باوج

 %23,5 %33,9 %17,7 باوج نودب /فرعا (

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

6687344 3730238 10417582 

 

 هذهل "ضفار" فقوم نع ربعت اهيلع لوصحلا مت يتلا جئاتنلا نأ ظحZي ،روظن1ا سفن نمو
 ةيلئاعلا ةلاحلاب ةقلعت1ا تاريغت1اب ةطبتر1ا كلت اميس }و ،oبوجتس1ا صاخشHا بناج نم ةدعاقلا
 تاقلط1او لمار°ل ةبسنلاب هسفن وه فقو1ا اذهو .ةرسأ لك يف د}وHا ددعو ةيرمعلا ةئفلاو

  %48.3 اريخأو ةنس 40 نم رثكH مهجاوز ّرمتسا نيذلا oبوجتس1ا oب  46.2% ، 35.6%
 .د}وأ ةسمخ مهيدل نيذلا صاخشHا oب

 :ةئفلا هذهل يميلعتلا ىوتس1ا يندتب ،اضيأ ،طبترت ثZثلا تاريغت1ا هذه نأ ظحZيو
 %15.2 طبريو ،مهضفر ليلعت يف ةبوعص نودجيو ،يميلعت ىوتسم يأ ىلع نورفوتي }  30.8%

 ةينوناقلا ةدعاقلاب مهفقوم  %52.4 للعي oح يف ،ةدعاقلا هذهل ينيدلا دنسلا فعضب مهفقوم
  .تاملس1ا ريغ ءاسنلا هاجتا ةيزييمت اهنأ نوربتعيو

 يميلعت ىوتسم مهل نيذلا oبوجتس1ا نم  %34.3 نأ يميلعتلا ىوتس1ا ريغتم oبي امك
 ،عن1ا ةدعاقل ينيدلا دنسلا فعض ببسك اوّمدق طقف  %6.8 نأو ،مهيأر نع نوربعي } يئادتبا
 .ءاسنلا دض يزييمتلا ينوناقلا ببسلا اوّمدق  %55.4و

 نيذلا oبوجتس1ا صاخشHا نم طقف  %12.8 نأ ينادي1ا ثحبلا جئاتن ترهظأ ،اذكهو
 ىلع ثراوتلا عنم ةدعاقب لاؤسلا نع قيقد باوج ميدقت نع اوعنتما يلاع يميلعت ىوتسم مهل
 ّمدق امك ،عن1ا مكحل ينيدلا دنسلا فعض ببس  %24.9 ّمدق oح يف ،ةديقعلا فZتخا ساسأ

 ثراوتلا عنم مكحل مهدييأت مدعو مهضفر ريربتل oسنجلا oب يزييمتلا ينوناقلا ببسلا  60%
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 .ةديقعلا فZتخا ببسب

 عم اهقافتا مدع بابسأ لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :55 مقر لودجلا
 يميلعتلا ىوتس/ا بسح ةديقعلا فQتخا ببسب ثراوتلا عنم ةدعاق

 مدع بابسأ
 ةدعاق عم قافتKا

 ثراوتلا عنم
 فkتخا ببسب

 ةديقعلا

 يميلعتلا ىوتسAا

 عومجAا
 نودب
 ىوتسم
 يميلعت

 ميلعتلا
 /يلوRا
Aديس 

 يلاعلا يوناثلا يدادع5ا يئادتبKا

 %16,8 %24,9 %9,3 %27,0 %6,8 %13,8 %15,2 ينيدلا دنسلا فعض

 ينوناقلا ببسلا
 قح يف يزييمت
 ةملس:ا ريغلا ةأر:ا

52,4% 61,2% 55,4% 61,4% 69,4% 60,0% 57,9% 

 %1,9 %2,3 %2,8 %7 %3,5  %1,6 )ركذي( رخآ باوج

 نودب /فرعا (
 باوج

30,8% 25,0% 34,3% 10,9% 18,5% 12,8% 23,5% 

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
3952486 577767 1353986 1574941 1197685 1760717 10417582 

 

 تامولعم رفوي اًمهم اًريغتم ةساردلا هذه راطإ يف ربتعي يذلا سنجلا ريغتمب قلعتي اميف
 نضفري يتاوللا تابوجتس1ا ءاسنلا نأ ظحZي ،oسنجلا oب زييمتلا صوصخب ءاسنلا فقاوم نع
 ينوناقلا زييمتلا نم رثكأ ينيدلا ببسلاب كلذ نرربي ،ةديقعلا فZتخا ببسب ثراوتلا عنم ةدعاق
 لباقم ،"يزييمتلا ينوناقلا ببسلا" نمدقي تابوجتس1ا نم  %55.8 :نوناقلا هسركي يذلا

 نهضفر تابوجتس1ا نم  %17.7 رربت oح يف ،ببسلا سفن نومدقي نيذلا روكذلا oب  60.9%
 ميدقت مدع ّلضف نم ةبسن تغلبو ،روكذلا نم  %15.5 لباقم يف ،ينّيدلا دنسلا فعضب ةدعاقلل
 فوخلا نع فشكت ،ادج ةمهم بسن يهو ،روكذلا ىدل  %21.7و ءاسنلا ىدل  %24.7 ببس يأ
 .ةينوناقلا ةدعاقلا اهيلإ دنتست يذلا ةينيدلا ةيعجر1ا لوح فقومب ء}د<ا نم رذحلا وأ
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 اهقافتا مدع بابسأ لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :56 مقر لودجلا
 سنجلا بسح ةديقعلا فQتخا ببسب ثراوتلا عنم ةدعاق عم

 ثراوتلا عنم ةدعاق عم قافتKا مدع بابسأ

 ةديقعلا فkتخا ببسب

 سنجلا
 عومجAا

 ثانإ روكذ

 %16,8 %17,7 %15,5 ينيدلا دنسلا فعض

 ريغلا ةأر:ا قح يف يزييمت ينوناقلا ببسلا

 ةملس:ا
60,9% 55,8% 57,9% 

 %1,9 %1,9 %1,9 )ركذي( رخآ باوج

 %23,5 %24,7 %21,7 باوج نودب /فرعا (

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

4228081 6189499 10417580 

 
 بيصعتلا ةدعاق صوصخب اهنع ربع/ا ءارÜا  3.2

 : عاونأ ثZث ىلإ اساسأ انه بيصعتلا ىنعم فرصني

  سفنلاب ةبصع

  ريغلاب ةبصع

 79ريغلا عم ةبصع

 يتلا ةيعضولا رابتع}ا oعب انذخأ،ةساردلا فادها عم ايشامتو بيصعتلا ةيلاكشإ طيسبتل
 يتلا ةيعضولا،خأ نود رثكا وأ oتنبا دجاوت وأ خأ نود اهدحو ةكلاهلا وا كلاهلا تنب اهيف نوكت
 ةدافتس}ا نم  ةلئاعلا  دارفأ ضعبل قحلا يطعت يتلاو اهلمكأب ةكرتلا نم ةدافتس}ا نم نهنكمت }
  . ةكرتلا يثلث وا فصن نم

 ةبسن يّندت يبرغ1ا ثاري1ا ماظن ةفرعمب قلعت1ا لوHا روح1ا يف ةساردلا جئاتن تنيب دقل
 لثم ركذلل ةدعاقك ،ثر<ا ماكحأ نم اهريغ عم ةنراقم oبوجتس1ا oب بيصعتلا ماكحأب oفراعلا

  .اجذومن oيثنHا ظح

 
 

 2008  ةرس.ا ةنود: يلمع ليلد . ةيئاضقلاو ةينوناقلا ةمولع:ا رشن ةيعمج تاروشنم ،لدعلا ةرازو ،384 ةدا:ا79
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  %46.5 لباقم يف ،هماكحH مهدييأت نع  %53.5 رّبع بيصعتلاب oفراعلا ء}ؤه oب نمو
 ـب يرضحلا طسولا يف نيديؤ1ا ةبسنل فيفط عافترا عم ماكحHا هذهل مهتضراعم نع اورّبع

 ؛oطسولا oب طقف ةيوئم طقن سمخ نم لقأ قرافب يأ ؛ %50.5 يورقلا طسولا يف هنع  55%
 تدشح ةضيرع ربع اهئاغلإب كلذ دعب ةبلاط1او ،ةدعاقلا هذه ةشقانم تمت دق هنأ نم مغرلا ىلع
 .يرضحلا طسولا يف ةيقوقحلاو ةيئاسنلا ةكرحلا

 

 ةدعاق عم اهقافتا ىدم لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :57 مقر لودجلا
 ةماق;ا طسو بسح تانب ةدع وأ تنب ىفوت/ا كرت ام ةلاح يف بيصعتلا

 كرت ام ةلاح يف بيصعتلا ةدعاق عم قافتKا

 تانب ةدع وأ تنب ىفوتAا

 ةماق5ا طسو
 عومجAا

 يورق يرضح

 %53,5 %50,5 %55,0 )ة(قفتم

 %46,5 %49,5 %45,0 )ة(قفتم ريغ

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

16296566 8520758 24817324 

 

 يف ،% 67.1 بيصعتلا ةدعاقل نيديؤ1ا روكذلا ةبسن تغلب ،"سنجلا" ّريغتم ىلإ ةبسنلابو
 لكشت بيصعتلا ةدعاق نأ نربتعي ءاسنلا نأ ةبسنلا هذه حضوتو ،ثان<ا نم طقف  %40.3 لباقم
 .لاجرلا نم رثكأ ءاسنلا دض اًزييمت
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 ةدعاق عم اهقافتا ىدم لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :58 مقر لودجلا
 سنجلا بسح تانب ةدع وأ تنب ىفوت/ا كرت ام ةلاح يف بيصعتلا

 بيصعتلا ةدعاق عم قافتKا

 تنب ىفوتAا كرت ام ةلاح يف

 تانب ةدع وأ

 سنجلا

 عومجAا
 ثان5ا روكذلا

 %53,5 %40,3 %67,1 )ة(قفتم

 %46,5 %59,7 %32,9 )ة(قفتم ريغ

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

12220429 12596893 24817322 

 

 ثيح ،ةبوجتس1ا ةنيعلا فقاوم ىلع ريبك ريثأت هل ناك يميلعتلا ىوتس1ا ّريغتم نأ ودبي }و
 يئادتب}ا نم ميلعتلا تايوتس1 ةبسنلاب  %55و o 54ب تحوارتو ،ةّرقتسم هبش بسنلا تيقب
 .%63.4 تغلب ةعفترم ةبسن لجس يذلا ديس1و يلوHا يميلعتلا ىوتس1ا ءانثتساب ،يلاعلا ىّتحو
 يف بيصعتلا ةدعاق ديؤت ةيبلاغلا نأ ةبوجتس1ا ةنيعلا فصن تزواجت يتلا جئاتنلا هذه رهظتو

 ثاري1ا ىلع نلصحي } خأ نودب تانبلا وأ ةديحولا ةنب}ا ةلاح يف رخآ ىنعمب ،ةطيسبلا اهتغيص
 .روكذلا ةثرولل ةكرتلا ثلث وأ فصن دوعي ثيح ،هلمكأب

 ةمدق1ا ةيميلعتلا جهان1ا oماضم ىلإ ،كش Zب ،عجري ةدعاقلا هذهل ةنيعلا ةيبلاغ لوبق نإ
 حمسي }و ءاسنلاو لاجرلا oب ةاواس1ا ميق ءازإ اقلغنم لاز } يذلا عوضو1ا اذه صوصخب
  .يكلا1ا بهذ1ا ةلءاسمب
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 ةدعاق عم اهقافتا ىدم لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :59 مقر لودجلا
 يميلعتلا ىوتس/ا بسح تانب ةدع وأ تنب ىفوت/ا كرت ام ةلاح يف بيصعتلا

 عم قافتKا

 ةدعاق

 يف بيصعتلا

 كرت ام ةلاح

 تنب ىفوتAا

 تانب ةدع وا

 يميلعتلا ىوتسAا

 عومجAا
 نودب

 ىوتسم

 يميلعت

 ميلعتلا

 /يلوRا

Aديس 

 يلاعلا يوناثلا يدادع5ا يئادتبKا

 %53,5 %54,5 %53,6 %55,2 %54,1 %63,4 %49,9 )ة(قفتم

 %46,5 %45,5 %46,4 %44,8 %45,9 %36,6 %50,1 )ة(قفتم ريغ

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

8561482 1819088 3733955 3763247 3260324 3679225 24817321 

 

 ةبسن عافترا يف حضاو لكشب "ةينه1ا ةئفلا" ّريغتم رثأ ،يميلعتلا ىوتس1ا ّريغتم فZخبو
 رابك ىدل %100 ب اهاصقأ ىلإ عفترت ةبسنلا هذه دجن ثيح ،بيصعتلا ربع ثاريملل نيديؤ1ا
 oح يف ،oيعارزلا نيرمثتس1ا oب % 64.4 ىلاو ،ايلعلا رطHا oب %61.3 ىلاو ،oّفظو1ا
 .ةدعاقلا هذهل اهدييأت ريبك لكشب رهظت }و اهفقاوم يف ارذح رثكأ ىرخHا ةينه1ا تائفلا ىقبت
 ىلع رييغتلل تايلقعلا ةمواقمو ثاري1ا عوضوم يف ةينيدلا ةيعجر1ا طغض جئاتنلا هذه رهظتو
 .عمتج1ا يف ديازتم لكشب ءاسنلا هبعلت يذلا يداصتق}ا رودلا ةيمهأ نم مغرلا
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 ةدعاق عم اهقافتا ىدم لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :60 مقر لودجلا
 ينه/ا طاشنلا بسح تانب ةدع وأ تنب ىفوت/ا كرت ام ةلاح يف بيصعتلا

 قافتKا
 ةدعاق عم
 بيصعتلا
 ةلاح يف

 كرت ام
 ىفوت,ا
 وأ تنب
 تانب ةدع

 ةفيظولا عون

 فظوم عومج,ا
 ة

 راطإ
 يلاع

 راطإ
 طسوتم

 ة/رجات ة/مدختسم
 ة/لغتسم

 يحjف

 ة/لماع
 ريغ
 يحjف

 ة/لماع
 يحjف

 لماع
 تازيهجتلا

 تnKا و

 ةنهم
 ىرخأ

 %57,9 %54,6 %41,9 %53,1 %48,4 %64,4 %56,7 %61,9 %55,9 %61,3 %100,0 )ة(قفتم

 ريغ
 )ة(قفتم

 38,7% 44,1% 38,1% 43,3% 35,6% 51,6% 46,9% 58,1% 45,4% 42,1% 

 عومج1ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

36231 343188 1176516 3551714 1791507 1709437 1059385 1457824 84130 1531955 12741887 

 

 بيصعتلا ةدعاق لوبق تارربم  1.3.2

 oبوجتس1ا صاخشHا ددع نأ ينادي1ا ثحبلا جئاتن تنيب ،اقباس كلذ ىلإ ةراش<ا تمت امك
 %50 اهنوديؤي نم ةبسن زواجتت oح يف ،افيعض ىقبي بيصعتلا ةدعاق نوفرعي نيذلا
 يسيئرلا ببسلا نأ ىلإ مهنم % 88.1 بهذ مهدييأت نع اوربع نيذلا ء}ؤه oب نمو .)53.5%(
 ةدعاقلا هذهل مهدييأت نأ اودكأ نيذلا طقف %6.6 لباقم يف ،ةينيدلا دعاوقلا وه فقو1ا اذه ءارو
 .ةدعاقلا هذه ىلع صني يذلا وه نوناقلا نأ ا1اط ،ينوناقلا ببسلا ىلإ عجري

 ةينيدلا ماكحHا oب زييمتلا يف ةبوعص اودجو oبوجتس1ا نأ ،ىرخأ ةّرم ،ريكذتلا نم دب }و
 oبوجتس1ا ةيبلاغ نأ ىلإ رظنلاب ،مهنيب لصاف دح عضو بعصلا نم ثيح ،ةينوناقلا دعاوقلاو
 .اسدقم اعباط يستكتو ،ينيد اهردصم تاملس1او oملس1ا ةكرت مظنت يتلا تايضتق1ا نأ دقتعت
 دعاوقلاو ةينآرقلا ماكحHا oب زيمت } ،ةبراغ1ا ةيبلاغ نأش اهنأش ،ةبوجتس1ا ةنيعلا نأ ودبيو
 ،ةريبك ةيمهأ يستكيسو ،هسيدقت متيس ءاهقفلا تاءارق نع جتان ردصمك هقفلا نإف ،هيلعو .ةيهقفلا
 .ةنسلاو نآرقلا لمشت يتلا ةعيرشلا نمض جمديسو
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 ةدعاق عم اهقافتا ىدم لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :60 مقر لودجلا
 ينه/ا طاشنلا بسح تانب ةدع وأ تنب ىفوت/ا كرت ام ةلاح يف بيصعتلا

 قافتKا
 ةدعاق عم
 بيصعتلا
 ةلاح يف

 كرت ام
 ىفوت,ا
 وأ تنب
 تانب ةدع

 ةفيظولا عون

 فظوم عومج,ا
 ة

 راطإ
 يلاع

 راطإ
 طسوتم

 ة/رجات ة/مدختسم
 ة/لغتسم

 يحjف

 ة/لماع
 ريغ
 يحjف

 ة/لماع
 يحjف

 لماع
 تازيهجتلا

 تnKا و

 ةنهم
 ىرخأ

 %57,9 %54,6 %41,9 %53,1 %48,4 %64,4 %56,7 %61,9 %55,9 %61,3 %100,0 )ة(قفتم

 ريغ
 )ة(قفتم

 38,7% 44,1% 38,1% 43,3% 35,6% 51,6% 46,9% 58,1% 45,4% 42,1% 

 عومج1ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

36231 343188 1176516 3551714 1791507 1709437 1059385 1457824 84130 1531955 12741887 

 

 بيصعتلا ةدعاق لوبق تارربم  1.3.2

 oبوجتس1ا صاخشHا ددع نأ ينادي1ا ثحبلا جئاتن تنيب ،اقباس كلذ ىلإ ةراش<ا تمت امك
 %50 اهنوديؤي نم ةبسن زواجتت oح يف ،افيعض ىقبي بيصعتلا ةدعاق نوفرعي نيذلا
 يسيئرلا ببسلا نأ ىلإ مهنم % 88.1 بهذ مهدييأت نع اوربع نيذلا ء}ؤه oب نمو .)53.5%(
 ةدعاقلا هذهل مهدييأت نأ اودكأ نيذلا طقف  %6.6 لباقم يف ،ةينيدلا دعاوقلا وه فقو1ا اذه ءارو
 .ةدعاقلا هذه ىلع صني يذلا وه نوناقلا نأ ا1اط ،ينوناقلا ببسلا ىلإ عجري

 ةينيدلا ماكحHا oب زييمتلا يف ةبوعص اودجو oبوجتس1ا نأ ،ىرخأ ةّرم ،ريكذتلا نم دب }و
 oبوجتس1ا ةيبلاغ نأ ىلإ رظنلاب ،مهنيب لصاف دح عضو بعصلا نم ثيح ،ةينوناقلا دعاوقلاو
 .اسدقم اعباط يستكتو ،ينيد اهردصم تاملس1او oملس1ا ةكرت مظنت يتلا تايضتق1ا نأ دقتعت
 دعاوقلاو ةينآرقلا ماكحHا oب زيمت } ،ةبراغ1ا ةيبلاغ نأش اهنأش ،ةبوجتس1ا ةنيعلا نأ ودبيو
 ،ةريبك ةيمهأ يستكيسو ،هسيدقت متيس ءاهقفلا تاءارق نع جتان ردصمك هقفلا نإف ،هيلعو .ةيهقفلا
 .ةنسلاو نآرقلا لمشت يتلا ةعيرشلا نمض جمديسو
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 اهنورربيو ةدعاقلا هذه نوديؤي نيذلا oبوجتس1ا نم % 89.9 نإف ، كلذ ىلإ ةفاض<ابو
 اذه نأ ودبيو .يورقلا طسولا يف نوميقي % 84.4 لباقم ،يرضحلا طسولا يف نوميقي نيدلاب
 قيبطت معدل ينوناقلا ساسHا ىلع اودمتعا نيذلا كئلوأ ىدل سيل ةيمهأ رثكأ وه فZتخ}ا
 ،يورقلا طسولا يف لدعم ىلعأ لجسيو .مهفقوم ريربت نع اولزانت نيذلا كئلوأ ىدل لب ،بيصعتلا
 .يرضحلا طسولا يف % 3.1 غلبي oح يف ،) 9.9%( % 10 نم برقي ام يأ

 ،تقولا سفن يف ،رشؤيو ،oبوجتس1ا ىدل حايتر}ا مدع نم اًعون ةبوجأ ميدقت مدع سكعيو
 ،عقاولا يفو .حضاو لكشب ةيزييمتلا ةدعاقلا هذه دييأت ريربت ةبوعصو لاؤسلا ديقعت ىدم ىلع
 يتلا لجرلا ةطلس ىلع ةمئاقلا oسنجلا oب تاقZعلا ،نوناقلاو نيدلا هسركي يذلا زييمتلا سكعي
 .يروكذلا عمتج1ا زئاكر ززعت

 ةدعاق عم اهقافتا بابسأ لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :61 مقر لودجلا
 ةماق;ا طسو بسح تانب ةدع وأ تنب ىفوت/ا كرت ام ةلاح يف بيصعتلا

 يف بيصعتلا ةدعاق عم قافتKا بابسأ

 تانب ةدع وأ تنب ىفوتAا كرت ام ةلاح

 ةماق5ا طسو
 عومجAا

 يورق يرضح

 %88,1 %84,4 %89,9 ةينيد ةدعاق

 %6,6 %5,7 %7,0 ةينوناق ةدعاق

 %5,3 %9,9 %3,1 )ركذي( رخآ باوج

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

8970720 4301425 13272145 

 

 نوديؤي نيذلا ) %90.7( لاجرلا نم ةعفتر1ا ةبسنلا لZخ نم ةلوهسب ةظح1Zا هذه دكأتتو
 ذإ ايهيدب كلذ ودبيو ،) %83.9( ءاسنلا نم رثكأ ةينيدلا ةدعاقلاب كلذ نيرربم ،بيصعتلا ةدعاق
 } oح يف ،اهتضراعم يف ةحلصم مهل سيلو ةروكذ1ا ةدعاقلا نم نويسيئرلا نوديفتس1ا مهنأ
 سفن نمدقي يتاوللا ءاسنلا نم  %10.5 لباقم ةينوناق ةدعاق اهنH  %4.2 ىوس اهب لبقي
 .ببسلا

 

 



نظام اإلرث يف املغرب ما يه آراء املغاربة ؟

124
124 

 

 ةدعاق عم اهقافتا بابسأ لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :62 مقر لودجلا
 سنجلا بسح تانب ةدع وأ تنب ىفوت/ا كرت ام ةلاح يف بيصعتلا

 ةلاح يف بيصعتلا ةدعاق عم قافتKا بابسأ

 تانب ةدع وأ تنب ىفوتAا كرت ام

 سنجلا
 عومجAا

 ثان5ا روكذلا

 %88,1 %83,9 %90,7 ةينيد ةدعاق

 %6,6 %10,5 %4,2 ةينوناق ةدعاق

 %5,3 %5,6 %5,1 )ركذي( رخآ باوج

 

 نم  %93.6 نأ ينادي1ا ثحبلا جئاتن ترهظأ ،يميلعتلا ىوتس1ا رّيغتم ىلإ ةبسنلاب
 ةذمZت مهيف نمب يلوأ يميلعت ىوتسم ىلع نورفوتي بيصعتلا ةدعاقل نيديؤ1ا oبوجتس1ا
 يميلعت ىوتسم مهل ، %92.4و ،يوناث يميلعت ىوتسم مهل ، %95.9 نأو ،ةينآرقلا سراد1ا
 .يميلعت ىوتسم يأ مهيدل سيل % 82.1 لباقم ،يلاع

 
 عم اهقافتا بابسأ لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :63 مقر لودجلا

 يميلعتلا ىوتس/ا بسح تانب ةدع وأ تنب ىفوت/ا كرت ام ةلاح يف بيصعتلا ةدعاق
 عم قافتKا بابسأ
 بيصعتلا ةدعاق
 كرت ام ةلاح يف
 وأ تنب ىفوتAا

 تانب ةدع

 يميلعتلا ىوتسAا

 عومجAا
 نودب
 ىوتسم
 يميلعت

 ميلعتلا
 /يلوRا
Aديس 

 يلاعلا يوناثلا يدادع5ا يئادتبKا

 %88,1 %92,4 %95,9 %85,4 %89,3 %93,6 %82,1 ةينيد ةدعاق

 %6,6 %5,5 %9, %9,4 %4,8 %2,6 %10,0 ةينوناق ةدعاق

 %5,3 %2,1 %3,2 %5,2 %5,9 %3,8 %7,9 )ركذي( رخآ باوج

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
4268241 1154095 2019437 2076507 1747545 2006321 13272146 
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 oب زييمتلا سيركتو اهل oقلت1ا ىلع ةيمZس<ا ةيبرتلا سورد ريثأت ىرخأ ةرم دكؤي اذهو
 .نيدلا مساب oسنجلا

 بيصعتلا ةدعاق ضفر تارربم  2.3.2

 فشك دقف ،كلذ تنيب نأ برغ1اب ثر<ا ماظن ةفرعمب ةقلعت1ا ثحبلا جئاتنل قبس امك
 ،نوفرعي مهنأ ثاريملل ةيساسHا ماكحHاب مهتفرعمب اوّحرص نيذلا oبوجتس1ا oب نم  58.9%

 ،روكذلا نم ةيرذ نود تانب ةدع وأ اتنب ةيفوت1ا/ىفوت1ا كرت ةلاح يف بيصعتلا ماكحأ ،اضيأ
  .اهنوضراعي  %46.5 نأو ،ةدعاقلا هذه نوديؤي ء}ؤه نم  %53.5 نأو

 نوربتعي ثيح ،نوناقلا ىلإ ببسلا مهنم  %80.4 عجري ،ةدعاقلا هذهل oضراع1ا oب نمو
 سفنل مهتضراعم طقف  %9.1رربي oح يف ،ءاسنلا دض زييمتلا خسري يذلا وه ريخHا اذه نأ
 نأ لمتحي يذلا مهضفر بابسأ ءادبإ مدع %10 لّضف امنيب ،اهل ينيدلا دنسلا فعضب ةدعاقلا
 .ةينيدلا ةيعجر1ا بجومب ةاواس1ا مدع جاتنإ ديعي نوناقلا نأ ا1اط ،طقف اينيد نوكي

 طسولا يف  %12.7 بيصعتلا ةدعاقل مهضفر بابسأ ءادبإ مدع اولضف نيذلا ةبسن لصتو
 oبوجتس1ا ظفحتب جئاتنلا هذه رسفت ام ابلاغو .يرضحلا طسولا يف  %8.4 لباقم يف يورقلا
 .ةينيدلا ةيعجر1اب رمHا قلعتي امدنع ةصاخ ،مهئارآ نع فشكلا يف مهتبغر مدعبو

 
 اهقافتا مدع بابسأ لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :64 مقر لودجلا

 ةماق;ا طسو بسح تانب ةدع وأ تنب ىفوت/ا كرت ام ةلاح يف بيصعتلا ةدعاق عم

 يف بيصعتلا ةدعاق عم قافتKا بابسأ

 تانب ةدع وأ تنب ىفوتAا كرت ام ةلاح

 ةماق5ا طسو
 عومجAا

 يورق يرضح

 %9,1 %6,7 %10,5 ينيدلا دنسلا فعض

 %80,4 %80,1 %80,6 ةيزييمت ةينوناق ةدعاق

 %5, %5, %5, )ركذي( رخآ باوج

 %10,0 %12,7 %8,4 باوج نودب /فرعا (

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

7325845 4219333 11545178 
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 هل نكي مل "ةماق<ا طسو" ّريغتم نأ دجن ،oضراع1اب ةقلعت1ا بسنلا عيزوت ىلإ ةدوعلابو
 ررب دقف .يورقلاو يرضحلا oطسولا يف بسنلا ىواستت ثيحب ،عيزوتلا اذه يف ريبك ريثأت

 ةدعاقل مهضفر يورقلا طسولا يف % 80.1و يرضحلا طسولا يف oبوجتس1ا نم % 80.6
 هذهل oضفارلا oب نم % 10.5 نأ دجن ،لباق1ا يف .يزييمتلا ينوناقلا ساسHاب بيصعتلا
 اوعجرأ يورقلا طسولا يف oميق1ا نم % 6.7و يرضحلا طسولا يف oميق1او ةدعاقلا
 .ينيدلا ساسHا فعض ىلإ مهتضراعم

 }و دياحم هبش ريغتم وه "ةماق<ا طسو" ريغتم نأ ،ينادي1ا ثحبلا جئاتن لZخ نم ودبيو
 ةدعاقل مهضفرو مهتضراعم رربت يتلا بابسHاب قلعتي اميف اميس} ،oبوجتس1ا ءارآ يف رثؤي
 .بيصعتلا

 مهضفر روكذلا دنع  %74.8و ءاسنلا نم  %83.4 ررب دقف ،"سنجلا" ّريغت1 ةبسنلاب امأ
 نه ءاسنلا نوكل ةيهيدب ةجيتنلا هذه ودبتو  .يزييمتلا ينوناقلا ساسHا ببسب بيصعتلا ةدعاقل
 .ثاري1ا يف oسنجلا oب اريبك ازييمت سركت يتلا ةدعاقلا هذه قيبطتل تايسيئرلا اياحضلا

 عم اهقافتا مدع بابسأ لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :65 مقر لودجلا
 سنجلا بسح تانب ةدع وأ تنب ىفوت/ا كرت ام ةلاح يف بيصعتلا ةدعاق

 بيصعتلا ةدعاق عم قافتKا مدع بابسأ

 تانب ةدع وأ تنب ىفوتAا كرت ام ةلاح يف

 سنجلا
 عومجAا

 ثان5ا روكذلا

 %9,1 %9,0 %9,3 ينيدلا دنسلا فعض

 %80,4 %83,4 %74,8 ةيزييمت ةينوناق ةدعاق

 %5, %3, %9, )ركذي( رخآ باوج

 %10,0 %7,3 %15,0 باوج نودب /فرعا (

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

4020221 7524957 11545178 
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 تا/oقلط1او تا/oجوزت1ا نأ ينادي1ا ثحبلا جئاتن رهظت ،ةيلئاعلا ةلاحلا صخي اميفو
 ودبي ،عقاولا يفو .تا/بازعلاب ةنراقم مهريغ نم رثكأ ةدعاقلا هذه نوضفري نيذلا مه لمارHاو
 اهريغ نم رثكأ تائفلا هذهل ةاناعم ردصم لكشت رسHا لخاد بيصعتلا ةدعاق قيبطت بقاوع نأ
 .تا/بازعلا عم ةنراقم ةشاع1ا مهبراجتل ارابتعا

 اهقافتا مدع بابسأ لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :66 مقر لودجلا
 ةيلئاعلا ةلاحلا بسح تانب ةدع وأ تنب ىفوت/ا كرت ام ةلاح يف بيصعتلا ةدعاق عم

 ةدعاق عم قافتKا مدع بابسأ

 كرت ام ةلاح يف بيصعتلا

 تانب ةدع وأ تنب ىفوتAا

 ةيلئاعلا ةلاحلا

 عومجAا
 )ة(جوزتم )ة(بزاع

 )ة(قلطم

 )ة(لمرأ

 %9,1 %4,1 %10,7 %7,9 ينيدلا دنسلا فعض

 %80,4 %87,8 %80,2 %77,4 ةيزييمت ةينوناق ةدعاق

 %5,  %8,  )ركذي( رخآ باوج

 %10,0 %8,1 %8,2 %14,7 باوج نودب /فرعا (

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3140616 6948002 1456560 11545178 

 

 ىدل ةصاخو ،د}وأ مهل نيذلا oبوجتس1ا ىدل ،اضيأ ،اعافترا رثكHا بسّنلا تلجس امك
 دحاو ركذ دلو مهيدل نمم  %80.4و ،تا/oبوجتس1ا نم  %90.8 ريشي ثيح ،ركذ مهل سيل نم
 مهضفر ريربتل يزييمتلا ينوناقلا ساسHا ىلإ ،دلو يأ مهل سيل نمم  %72.5و ،لقHا ىلع
 .بيصعتلا ةدعاقل

 مهفقوم اوررب دقف ،دلو يأ مهيدل سيلو  %22.6 ىلإ مهتبسن لصتو ،oبوجتس1ا ضعب امأ
 ىلإ ركذ دلو مهيدل سيل نم ىدل ةبسنلا هذه ضفخنتو .ةينع1ا ةدعاقلل ينيدلا دنسلا فعضب

 دض ةينآ ةكرعم ضوخ يضتقت مهد}وأ ةيامح نأ ء}ؤه ربتعي ذإ .oبوجتس1ا نم طقف  3.7%
 .ةيزييمتلا ةينوناقلا صوصنلا
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 اهقافتا مدع بابسأ لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :67 مقر لودجلا
  دxو@ا `ب نم روكذ دجاوت بسح تانب ةدع وأ تنب ىفوت/ا كرت ام ةلاح يف بيصعتلا ةدعاق عم

 يف بيصعتلا ةدعاق عم قافتKا مدع بابسأ

 تانب ةدع وأ تنب ىفوتAا كرت ام ةلاح

 دKوRا طسو روكذلا ةبسن

 بايغ عومجAا

 دKوRا

 دKوRا بايغ

 روكذلا

 لقRا ىلع دجوي

 دKوRا fب ركذ

 %9,6 %9,3 %3,7 %22,6 ينيدلا دنسلا فعض

 %81,5 %80,4 %90,8 %72,5 ةيزييمت ةينوناق ةدعاق

 %7, %6, %1,6  )ركذي( رخآ باوج

 %8,2 %9,7 %3,9 %5,0 باوج نودب /فرعا (

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

791698 1502445 6110418 8404561 

 

 ىلع نورفوتي نيذلا oبوجتس1ا نم  %86.9 دنتسا :يميلعتلا ىوتس1ا ّريغتم ىلإ ةبسنلابو
 لباقم ةيزييمتلا ةينوناقلا ةدعاقلا ىلإ ةينآرقلا سراد1ا يداترم مهيف نمب يلوأ يملعت ىوتسم

 ليجست مت امك .بيصعتلا ةدعاقل مهتضراعم ريربتل ينوناقلا دنسلا فعض ىلإ طقف  7.8%
 يقيقحلا ببسلا سكعت } بسنلا هذه نأ ودبيو .يوناث يميلعت ىوتسم مهل نم ىدل ةهباشم بسن
 دنتست ثاري1ا مظنت يتلا ةيزييمتلا ةينوناقلا دعاوقلا تماد ام ،بيصعتلا ةدعاق قيبطت مهتضراع1
 .ةينيدلا ةيعجر1ا ىلإ
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 اهقافتا مدع بابسأ لوح قوف امف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :68 مقر لودجلا
 يساردلا ىوتس/ا بسح تانب ةدع وأ تنب ىفوت/ا كرت ام ةلاح يف بيصعتلا ةدعاق عم

 عم قافتKا مدع بابسأ
 يف بيصعتلا ةدعاق
 ىفوت,ا كرت ام ةلاح

 تانب ةدع وأ تنب

 يميلعتلا ىوتس,ا

 عومج,ا
 نودب
 ىوتسم

 يميلعت

 ميلعتلا
 /يلوJا

 ديس,

 يلاعلا يوناثلا يدادع5ا يئادتبKا

 %9,1 %16,3 %4,7 %11,1 %6,3 %7,8 %8,4 ينيدلا دنسلا فعض

 %80,4 %75,9 %85,8 %84,1 %79,9 %86,9 %78,0 ةيزييمت ةينوناق ةدعاق

 %5,   %1,4 %7, %1,9 %3, )ركذي( رخآ باوج

J 10,0 %7,8 %9,5 %3,4 %13,1 %3,3 %13,3 باوج نودب /فرعا% 

 عومج1ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

4293242 664995 1714518 1686739 1512779 1672904 11545177 
 

 ركذ دلو نود رثكأ وأ ةنبا هيدل تناك اذإ ام ةلاح يف بوجتس/ا صخشلا ةيعضو  3.3.2

 ثاري1ا ماظنل اهتفرعمب تحرص يتلا ةبوجتس1ا ةنيعلا oب نم ،اقباس هيلإ ةراش<ا تمت امك
  %53.5 حرص oح يف ،بيصعتلا ةدعاق نوفرعي مهنأ oبوجتس1ا نم  %58.9 دكأ ،يبرغ1ا
   .يزييمتلا اهعباط نم مغرلاب ةينيدلا اهتيعجرمب مهفقوم نيرربم ةدعاقلا هذه نوديؤي مهنأ ء}ؤه نم

 ةيقيقح ةلاحب هتهجاوم نم نكمتلاو يرظنلا راط<ا نع بوجتس1ا صخشلا داعبإ لجأ نم
 ةيعضو شيعيو ةلثمم/لثمم رود صمقتي نأ هيلع انحرتقا ،ريغتت دق يتلا هفقاوم ىلع رثكأ فرعتلل
 اننكمتس رودلا صمقت ةيعضو نإ .ركذ دوجو نود رثكأ وأ تنب ىلع صخشلا اهيف رفوتي ،ةددحم
  .افيعض مأ ايوق بيصعتلا ةدعاقب كسمتلا ناك اذإ ام ديدحت نم

 عم oقفتم مهنأ اوحرصو قبس نيذلا oبوجتس1ا نم  %38.1 نأ انظح } ،كلذ ىلع ءانبو
 طسولا يف تغلب ةبسنب بيصعتلا ةدعاقل مهمعد نع ،رودلا اوصمقت امدعب ،نوربعيس ،ةدعاقلا هذه
 نوريغيس مهنأ  %17.8 حرص oح يف  .يورقلا طسولا يف  %31.6 لباقم  %41.6 يرضحلا
 ةقباطتم نوكت داكت ةبسنبو .رثكأ وأ ةدحاو تنب مهل تناك لاح يف ماكحHا هذهل ديؤ1ا مهفقوم
 .)يورقلا طسولا يف  %17.8و يرضحلا طسولا يف  %17.7( يورقلاو يرضحلا oطسولا oب

 



نظام اإلرث يف املغرب ما يه آراء املغاربة ؟

130

130 
 

 ةدعاق نم اهفقوم لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :69 مقر لودجلا
 ةماق;ا طسو بسح تانب ةدع وأ تنب بوجتسملل ناك ام ةلاح يف بيصعتلا

 يف بيصعتلا ةدعاق نم بوجتسAا فقوم

 تانب ةدع وأ تنب هيدل ناك ةلاح

 ةماق5ا طسو
 عومجAا

 يورق يرضح

 %38,1 %31,6 %41,6 معن

) 17,7% 17,8% 17,8% 

 %44,1 %50,7 %40,7 باوج نودب

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

16296565 8520758 24817323 

 

 اهيف عضو يتلا رودلا صمقت ةيعضو ترثأ ،ةماق<ا طسو ريغتم نع رظنلا ضغب
 يف ريغت ظحول دقلو .ةدعاقلا هذه هاجتا مهفقاوم ىلع بيصعتلا ةدعاقل نوديؤ1ا تا/نوبوجتس1ا
 تانب وأ تنب هل يذلا صخشلا فقوم سفن يف مهعضول مهيلع لاؤسلا حرط ديعأ امدنع ءارuا
 ةبسن كانه نأ }إ .تانبلا هاجتا ايزييمت ربتعي شاعي امك عضولا نأ ىلع لدي امم ،ركذ نبا نود
 مهنم  %50.7 ؛ %44.1 تغلب ددحم باوج ميدقت وأ oعم فقوم ذاختا مدع اولّضف نّمم ةريبك
 .يرضحلا طسولا يف  %40.7 لباقم يف ىوقأ ةمواق1ا نأ ودبي ثيح ،يورقلا طسولا يف

 تغلب ةبسنب هفقومب ثبشت نم رثكأ مه رودلا اوصمقت نيذلا oبوجتس1ا لاجرلا نأ ،ظحZيو
 دكأ ،ىرخأ ةهج نمو .فقو1ا سفن نع نربع يتاوللا ثان<ا نم طقف  %29.8 لباقم  46.6%
  %21.1 ةبسن لباقم يف ةدعاقلا هذهل ّديؤ1ا مهفقوم نوّريغيس مهنأب روكذلا نم طقف  14.3%

 رييغتل روكذلا نم ادادعتسا رثكأ نه رودلا نصمقت يتاوللا ءاسنلا نأ ىلع لدي امم ،ثان<ا نم
 } يتلا رسHا "بقاعي" سنجلا ىلع مئاق زييمت يه بيصعتلا ةدعاق نأ نربتعي نهنH ،نهفقوم
  .اهتيرذ oب اروكذ مضت

 ززعتو ءاسنلاو لاجرلا ءارآ ىلع رثؤت يتلا يروكذلا عمتج1ا تاموقم جئاتنلا هذه سكعتو
 فقاو1ا هذه ةعيبط ضرفتو .ةينيدلا ةيعجرملل ةقيضلا ةءارقلا ىلع ةمئاقلا ،رييغتلا ةمواقم لاكشأ
 .بيصعتلا ةدعاق ءاغلإ ىلإ يعادلا رايتلا لبق نم يسيسحت لمعب مايقلا
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 ةدعاق نم اهفقوم لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :70 مقر لودجلا
 سنجلا بسح تانب ةدع وأ تنب بوجتسملل ناك ام ةلاح يف بيصعتلا

 بيصعتلا ةدعاق نم بوجتسAا فقوم

 تانب ةدع وأ تنب هيدل ناك ةلاح يف

 سنجلا
 عومجAا

 ثان5ا روكذلا

 %38,1 %29,8 %46,8 معن

) 14,3% 21,1% 17,8% 

 %44,1 %49,1 %38,9 باوج نودب

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

12220429 12596893 24817322 

 

 صاخشHا ءانبأ oب روكذلا دوجو ريغتم نأ ،اضيأ ،اهيلع لصح1ا جئاتنلا ترهظأ دقل
 فشك يتلا كلت نم بسنلا هذه برتقتو .ةلجس1ا بسنلا ىلع ريبك لكشب رثؤي مل oبوجتس1ا
 اولّضف نم ةبسن عجارت ءانثتساب ،ةماق<ا طسو رّيغتم بسح ينادي1ا ثحبلا جئاتن عيزوت اهنع
 لصت يتلا ةمه1ا ةبسنلا هذه فشكتو ،ركذ نبا مهل سيل نم ةّصاخو ،oعم فقوم ذاختا مدع
 اهساسأ نأ نوربتعي ةدعاق ىلع قيلعتلا يف ةبوعص نودجي oبوجتس1ا صاخشHا نأ ، %40 ىلإ
 .ينيد

 oب اهنع ربع1ا صاخشHا ءارآب ةقلعت1ا ينادي1ا ثحبلا جئاتن براقتت ،كلذ بناج ىلإ
 فوس مهنأ اودكأ نم oبو مهفقوم اوريغي نل مهنأ ،رودلل مهمصقت مغر ،اودكأ نيذلا oبوجتس1ا
 .% 29.4و % 30.6 :طقف تانب وأ تنب مهيدل تناك اذإ ام ةلاح يف مهيأر نوريغي
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 ةدعاق نم اهفقوم لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :71 مقر لودجلا
  دxو@ا `ب نم ركذ دجاوت بسح تانب ةدع وأ تنب بوجتسملل ناك ام ةلاح يف بيصعتلا

 ةدعاق نم بوجتسAا فقوم

 ناك ةلاح يف بيصعتلا

 تانب ةدع وأ تنب هيدل

 دKوRا طسو روكذلا ةبسن

 عومجAا
 روكذلادKوRا بايغ دKوRا بايغ

 لقRا ىلع دجوي

 دKوRا fب ركذ

 %39,0 %39,9 %30,6 %42,9 معن

) 13,4% 29,4% 17,9% 18,9% 

 %42,1 %42,2 %40,0 %43,7 باوج نودب

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2125737 2423963 13763966 18313666 

 

 ةبسن تعفترا املك ريغت1ا اذه عفترا املك هنأ "يميلعتلا ىوتس1ا" ّريغتم فشك oح يف
 يأ ىلع نورفوتي } نم oب نم طقف  %31.9 حّرص ،هيلعو .بيصعتلا قيرط نع ثر<ا يديؤم
 تناك اذإ ام ةلاح يف ىتح بيصعتلا ماكحأ قيبطتل مهدييأت يف نوّرمتسيس مهنأ يميلعت ىوتسم
 مهفقوم نوريغيس مهنأب اوحّرص  %19 لباقم يف ،ركذ نبا نود نم طقف تانب ةدع وأ تنب مهيدل
 يأب يلدي مل ةبوجتس1ا ةنيعلا فصن ةبارق نأ ظحZيو ؛مهيأر نع ريبعتلا مدع اوراتخا  %48.9و
 .ةدعاقلا هذهل ينيدلا دنسلا يف كيكشتلا نم ،امبر ،فوخلا ببسب يأر

 نم كلذكو يوناث يميلعت ىوتسم مهيدل نم مهنيب ،oبوجتس1ا نم %46.1 دكأ ،رخآ بناج نم
 يف ىتح بيصعتلا ماكحأ دييأت يف نوّرمتسيس مهنأ ،) %46.6( يلاع يميلعت ىوتسم مهيدل

 مهيدل نيذلا صاخشHا ىدل تلجس يتلا كلت ةبسنلا هذه زواجتتو ،رودلا صمقت ةيعضو لظ
 . %44.8 يهو ةينآرقلا سراد1ا اوداترا نم مهيف نمب يلوأ يميلعت ىوتسم
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 يف بيصعتلا ةدعاق نم اهفقوم لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :72 مقر لودجلا
 يميلعتلا ىوتس/ا بسح تانب ةدع وأ تنب بوجتسملل ناك ام ةلاح

 بوجتس,ا فقوم
 ةدعاق نم

 يف بيصعتلا

 هيدل ناك ةلاح
 تانب ةدع وأ تنب

 يميلعتلا ىوتس,ا

 عومج,ا
 نودب
 ىوتسم
 يميلعت

 ميلعتلا
 /يلوJا

 ديس,
 يلاعلا يوناثلا يدادع5ا يئادتبKا

 %38,1 %46,6 %46,1 %37,7 %34,4 %44,8 %31,9 معن

J 19,2% 17,0% 12,1% 20,2% 18,9% 17,0% 17,8% 

 %44,1 %36,4 %35,0 %42,1 %53,6 %38,2 %48,9 باوج نودب

 عومج1ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

8561482 1819089 3733955 3763247 3260325 3679225 24817323 

 

 نكمي } هنأ ةنيعلا ةيبلاغ ىرت يتلا ةينيدلا ةيعجر1اب قيثولا طابتر}ا جئاتنلا هذه رهظتو
 }و ،ةيكيسZك لظت عوضو1ا اذه لوح ةمدق1ا ةيميلعتلا سوردلا نأ ىلع ةدايز ،اهيف كيكشتلا
 ماظن ًةصاخ ،ءاسنلا مهت اياضقب رمHا قلعتي امدنع اميس}و ،ىرخأ تاءارق ىلع حاتفن}اب حمست
 .ةقيضلاةيهقفلا تZيوأتلا هيلع oمهت يذلا ثاري1ا

 

 ىلع لياحتلل تايبرغ/او ةبراغ/ا اهيلإ أجلي يتلا لولحلا صوصخب اهنع ربع/ا ءارÖا  4.2
 ةيزييمتلا ثر;ا دعاوق

 ىلع يقيبطتلا هبناج يف ،يبرغ1ا ثاري1ا ماظنب ةبوجتس1ا ةنيعلا ةفرعم قيمعت لجأ نم
 ءوجللا متي يتلا تاسرام1ا لوح oبوجتس1ا صاخشHا ءارآ يصقت انيأترا ،صوصخلا هجو
 زييمتلا عفر ةيغب ثر<ا دعاوق ىلع لياحتلا لجأ نم ةبراغ1ا تانطاو1او oنطاو1ا فرط نم اهيلإ
   :oتيلاتلا oتدعاقلاب رمHا قلعتيو ،2004 ةنس ةدمتع1ا ةرسHا ةنودم هتسرك يذلا oسنجلا oب

 ؛ة/ ىفوت1ا تانب وأ تنبل خأ كانه نوكي } امدنع ،بيصعتلا ةدعاق -
  .ةديقعلا فZتخا ساسأ ىلع ثراوتلا عنم ةدعاقو -
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 بيصعتلا ةدعاق  1.4.2

 ةدعاق نوفرعي مهنأ  %58.9 حرص ،برغ1اب ثر<ا ماكحأب oفراعلا oبوجتس1ا oب نم
 .اهنوضراعي  %46.5 لباقم ةدعاقلا هذه قيبطتل مهدييأت نع مهنم  %53.5 ربعو ،بيصعتلا

 ربتعت يتلا ةدعاقلا هذه ىلع لياحتلا تاسرامم صوصخب اهنع ربع1ا ءارuاب قلعتي اميفو
 قيبطت نوديؤي نيذلا صاخشHا دودر فلتخت ،اهد}وأ oب اروكذ مضت } يتلا رسHا دض ةيزييمت
 ءوجللا نونيدي نمو حورط1ا لاؤسلا ىلع باوج ميدقت نع عانتم}ا اولضف نم oب ةدعاقلا هذه
 لماك نم تانبلا وأ تنبلا oكمتل كلذو ثر<ا يف ةبصعلا لوخد عنم فدهب لياحتلا تاسرامم ىلإ
 .نيدلاولا ةكرت

 ةدعاق ىلع لياحتلل ةبراغ1ا تانطاو1او نونطاو1ا اهيلإ أجلي يتلا تاسرام1ا oب نمو
 ةايح ديق -بلاغلا يف- متي يذلا يروصلا "عيبلا" نأ ةبوجتس1ا ةنيعلا تحرص ،بيصعتلا
  %7.9 ربتعا اميف ،) %76.5(  %75 زواجتت ةمهم ةبسنب ،اعويش رثكHا ةسرام1ا وه ة/ىفوت1ا
 دودح يف ةبسن لقأ "ةقدصلا" تلجس oح يف ،لياحتلا ةليسو يه "ةبهلا" نأ oبوجتس1ا نم

 مدع اوراتخا نم ىدل تلجس يتلا ةبسنلا نم لقأ امه ناتريخHا ناتبسنلا نأ عقاولاو . 4.1%
 . %8.5 تغلب يتلاو ،لاؤسلا ىلع ةباج<ا

 اهل أجلي يتلا ةقيرطلا لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :73 مقر لودجلا
 ةماق;ا طسو بسح بيصعتلا ةدعاق ىلع لياحتلل ةبراغ/ا

 ىلع لياحتلل ةبراغAا اهل أجلي يتلا ةقيرطلا

 بيصعتلا ةدعاق

 ةماق5ا طسو
 عومجAا

 يورق يرضح

 %76,5 %77,8 %75,8 عيبلا

 %7,9 %4,5 %9,7 ةبهلا

 %4,1 %6,1 %3,1 ةقدصلا

 %2,9 %1,5 %3,7 )ركذي( رخآ لح

 %8,5 %10,2 %7,7 باوج نودب /فرعا (

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

16296565 8520758 24817323 
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 نوميقي اوناك ءاوس ،oبوجتس1ا صاخشHا ةيبلاغ نأ ينادي1ا ثحبلا جئاتن نم حضتي امك
 "عيبلا" لح نأ نودقتعي ) %77.8( يورقلا طسولا يف مأ ) %75.8( يرضحلا طسولا يف
 .اًعويش رثكHا ةسرام1ا وه بيصعتلا قيرط نع ثر<ا ىلع لياحتلل يروصلا

 نمضي هنوكل ،ةبوجتس1ا ةنيعلل ةبسنلاب اًنامأ رثكHا ةليسولا ةباثمب ،اًضيأ ،لحلا اذه ربتعيو
 .ةيراقعلا ةظفاح1ا يف Zجسم راقعلا نوكي امدنعً ةصاخ ،تاديفتس1ا تانبلل وأ ةنبZل ةيكل1ا قح
 .عيبلا نم اًديقعت رثكأ تاءارجإ نابلطتيو اًنامأ لقHا لولحلا نم ةقدصلاو عربتلا ربتعي امنيب

 
 تانب وأ تنب مهيدل نيذلاو مهفرعأ نيذلا صاخشHا مظعم « :دعاقتم لماع ،ةنس 64 ،ب.ه

 مهتانب ىلإ مهتاكلتمم تيوفت ىلإ مهتايح ديق نوؤجلي ،بيصعتلا ةدعاق نوضراعيو روكذلا نود
 } ةبصعلا نHو ،هعنمي } نيدلا نأ اميس ،ةبهلا نم طسبأ هنأ رقأو...يروصلا عيبلا قيرط نع
 ،هتاعانقلو هنامي< اقفو هلكاشم لحي صخش لك...راصتخاب...ثاري1ا نم عافتن}ا ،انايحأ ،قحتست
 .»ركذ	دلو يل نكي مل ول هسفن ءيشلا لعفأس تنكو

 
 "ةقدصلا"و "ةبهلا" صخHابو نيرخuا oلحلاب ةنراقم ،"عيبلا" لح ليضفت ريسفت نكمي

 رثكأ اوسنأتسا بيصعتلا ةدعاق ىلع نولياحتي نيذلا صاخشHا نوكب ،طقف %12 امكار ناذللا
 .ةقدصلا وأ ةبهلا نم رثكأ يكلا1ا بهذ1ا نم "يهقف لياحت« ك عيبلاب

 بسنلا عيزوت ىلع ريبك ريثأت هل نكي مل ريخHا اذه نأ oبي "سنجلا" رّيغت1 اقفو جئاتنلا عيزوت نإ
 اذه ىلإ ءوجللا نولضفي ثان<ا نم  %74 لباقم روكذلا نم  %79.1 ؛يروصلا عيبلاب ةصاخلا
  .لحلا

 نم ابلاغ مه لاجرلا نوكب سنجلا بسح ةعزو1ا جئاتنلا يف لصاحلا قرفلا ريسفت نكميو
 .ةرسHا ثر< ةنوك1ا تاكلتم1ا ءانتق} تايناكم<ا مهيدل نوكت
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  ةقيرطلا لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :74 مقر لودجلا

 سنجلا بسح بيصعتلا ةدعاق ىلع لياحتلل ةبراغ/ا اهل أجلي يتلا

 لياحتلل ةبراغAا اهل أجلي يتلا ةقيرطلا

 بيصعتلا ةدعاق ىلع

 سنجلا
 عومجAا

 ثان5ا روكذلا

 %76,5 %74,0 %79,1 عيبلا

 %7,9 %7,7 %8,1 ةبهلا

 %4,1 %5,5 %2,7 ةقدصلا

 %2,9 %1,6 %4,3 )ركذي( رخآ لح

 %8,5 %11,2 %5,8 باوج نودب /فرعا (

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 

12220430 12596893 24817323 

 

 نم % 78.4: "سنجلا"و "ةماق<ا طسو" oقباّسلا نيرّيغت1ا جئاتن "يميلعتلا ىوتس1ا" ريغتم دكؤيو
 يئادتبا يميلعت ىوتسم مهل نمم  %78.1و يميلعت ىوتسم يأ نود نم oبوجتس1ا صاخشHا
 يميلعتلا ىوتس1ا عفترا املكو ،بيصعتلا ةدعاق ىلع لياحتلل لحلا وه يروصلا عيبلا نأ نودقتعي
 تاقراف1ا نمو .يلاع يميلعت ىوتسم مهيدل نم ىدل  %74.1 ىلإ لصتل ةبسنلا تعجارت املك
 نم مهيف نمب يلوأ يميلعت يوتسم مهيدل نيذلا صاخشHا oب  %66.1 ىلإ ضفخنت ةبسنلا نأ
 ،هيلعو ."ةيمZس<ا ةعيرشلا" نم دمتسي لح يأ معد ىلإ نوليمي نيذلا ةينآرقلا سراد1ا اوداترا
 ةدعاق ىلع لياحتلل لحك "ةبهلا" ىلإ ءوجللا ،اضيأ ،صاخشHا ء}ؤه نم  %12.1 لضفي
 .بيصعتلا

 يئادتبا يميلعت ىوتسم مهيدل نيذلا oبوجتس1ا صاخشHا نم  %11.4 حرص ،oح يف
 تنبلا oكمتل اذكو ،بيصعتلا ةدعاق ىلع لياحتلل ةبراغ1ا اهيلإ أجلي يتلا لولحلاب مهتفرعم مدعب
 .ثاري1ا لماك نم تانبلا وأ
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 اهل أجلي يتلا ةقيرطلا لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :75 مقر لودجلا
 يميلعتلا ىوتس/ا بسح بيصعتلا ةدعاق ىلع فافتلQل ةبراغ/ا

 أجلي يتلا ةقيرطلا

 ةبراغ,ا اهل

 ىلع فافتلjل

 بيصعتلا ةدعاق

 يميلعتلا ىوتس,ا

 عومج,ا
 نودب

 ىوتسم

 يميلعت

 ميلعتلا

 /يلوJا

 ديس,

 يلاعلا يوناثلا يدادع5ا يئادتبKا

 %76,5 %74,1 %76,8 %77,7 %78,1 %66,1 %78,4 عيبلا

 %7,9 %12,7 %11,7 %8,8 %3,6 %12,1 %5,0 ةبهلا

 %4,1 %1,7 %1,6 %2,1 %5,2 %5,4 %6,3 ةقدصلا

 %2,9 %3,1 %4,5 %3,5 %1,7 %6,2 %1,9 )ركذي( رخآ لح

J 8,5 %8,4 %5,4 %7,9 %11,4 %10,2 %8,5 باوج نودب /فرعا% 

 عومج1ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

8561481 1819088 3733955 3763246 3260326 3679225 24817321 

 

 تفشك يتلا تاهّجوتلا نع ريبكّ دح ىلإ ةفلتخم تاهّجوت نع "ةينه1ا تائفلا" ّريغتم فشكو
 هذه نم  %46.3 حرص ثيح ،ةيسايق ابسن oفظو1ا رابك ةئف تلّجس ذإ .ةقباّسلا تارّيغت1ا اهنع
 مدع  %53.7 دكأو ،بيصعتلا ةدعاق ىلع لياحتلل ةسراممك يروصلا عيبلاب مهتفرعمب ةئفلا
 .ةروكذ1ا ةدعاقلا ىلع لياحتلل ةبراغ1ا نونطاو1او تانطاو1ا اهيلإ أجلي يتلا لولحلاب مهتفرعم
 يأ ت}uاو تازيهجتلا لامع oب ةلجس1ا ةبسنلا اهيلت ،تلجس ةبسن ىلعأ يه ةبسنلا هذه ربتعتو

 مهعم تيرجأ نيذلا ،oفظو1ا رابك نم دحأ ركذي ملو .oيحZفلا ريغ لامعلا oب  %15.1و  25%
 مهاوتسم ىلإ رظنلاب ،ائجافم ودبي ام وهو ،"ةقدصلا"و "ةبهلا" لثم ،ىرخHا لولحلا ،تZباق1ا
 .يداصتق}او يعامتج}ا مهاوتسم اذكو يميلعتلا

 لامعلا ىدل ةمهم دج ىقبت يروصلا "عيبلا"ّ لحب ةصاخلا ةبسنلا نإف ؛مومعلا ىلعو
 ليمتو . %82 ب راّجّتلا ىدلو ، %83.8 ب oيحZفلا oلغتس1ا ةئف ىدلو ،% 86.2 ب oيحZفلا
 رطHا دنع  %67.3و  %74 ايلعلا رطHا ةئف دنع %74 يف رقتستل ضافخن}ا ىلإ ةبسنلا هذه
  .ةطسوت1ا

 



نظام اإلرث يف املغرب ما يه آراء املغاربة ؟

138

138 
 

 يلاوتلا ىلع اهيف تلجس يتلا ،oتئفلا oتاه ىلإ نومتني نيذلا نوبوجتس1ا حرص دقل
 لحك "ةبهلا" نوفرعي مهنأ ،ةطّسوت1ا رطHا ةئف oب  %17.7 ىلإو ،ايلعلا رطHا ةئف oب  18.9%

 .بيصعتلا ةدعاق ىلع لياحتلل ةبراغ1ا نونطاو1او تانطاو1ا هيلإ أجلي

 اهل أجلي يتلا ةقيرطلا لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :76 مقر لودجلا
 ينه/ا طاشنلا بسح بيصعتلا ةدعاق ىلع لياحتلل ةبراغ/ا

 اهل أجلي يتلا ةقيرطلا
 ىلع لياحتلل ةبراغ1ا
 بيصعتلا ةدعاق

 ةفيظولا عون

 فظوم عومج1ا

 ريبك
 ة/رجات ة/مدختسم طسوتم راطإ يلاع راطإ

 ة/لغتسم

 يحcف

 وأ ة/لماع
 ريغ ة/يفرح
 يحcف

 ة/لماع

 يحcف

 لماع
 تازيهجتلا
 تfJاو

 ىرخأ ةنهم

 %78,0 %72,8 %75,0 %86,2 %75,3 %83,8 %82,0 %77,1 %67,3 %74,0 %46,3 عيبلا

 %9,1 %11,1  %1,8 %6,4 %4,7 %9,1 %10,7 %17,7 %18,9  ةبهلا

 %2,8 %4,6  %1,0 %2,0 %3,3 %1,7 %2,2 %7,5   ةقدصلا

 %3,8 %1,1  %3,8 %1,4 %1,9 %4,0 %6,6 %3,4 %7,1  )ركذي( رخآ لح

J نودب /فرعا 

 باوج
53,7%  4,1% 3,4% 3,3% 6,3% 15,1% 7,2% 25,0% 10,3% 6,3% 

 عومج1ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

36231 343188 1176516 3551714 1791509 1709438 1059385 1457824 84130 1531956 12741891 

 

 ةايح ديق يروصلا عيبلا نأ ودبي ،ةبوجتس1ا ةنيعلل اقفوو ،بيصعتلا ةدعاقل ةبسنلابو
 فدهب ةبراغ1ا نونطاو1او تانطاو1ا ةيبلغأ اهيلإ أجلي يتلا اعويش رثكHا ةسرام1ا وه نيدلاولا
 .مهيدلاو ثاريم لماك نم خأ نود نم تانبلا وأ ةديحولا ةنب}ا oكمت

 ةديقعلا يف فQتخxا ساسأ ىلع ةملسم ريغو ملسم `ب ثراوتلا عنم  2.4.2

 لكشي ،يلاتلابو "ملس1ا ريغو ملسم oب ثراوت }" هنإف ةرسHا ةنّودم نم 332 ةداملل اقفو
 لZخ هب ظافتح}ا مت يبرغ1ا ثاري1ا ماظن يف ثر<ا عناوم نم اعنام ةديقعلا يف فZتخ}ا
 يبرغ1ا عمتج1ا يف اًعويش رثكHا ةلاحلا دعتو .2004 ةنس ةيصخشلا لاوحHا نوناق ةعجارم
 .ةملسم ريغ ةأرما نم ملسم يبرغم جوزتي امدنع طلتخ1ا جاوزلا يه
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 تايضتق1ا سسأ ةصاخو ،يبرغ1ا ثاري1ا ماظن ةفرعمب قلعت1ا روح1ا يف انحضوأ امكو
 درجم لظي ،مZس<ا صخشلا قنتعي مل ا1اط امئاق ىقبيس هنأ يأ ،تقؤ1ا عنا1ا اذهف ،ةيزييمتلا
 oتطبارب نآرقلا ظفتحي ،كلذ نم سكعلا ىلع لب ،هرربي ينآرق مكح يأ دجوي }و ،هقفلل "راكتبا"
 .جاوزلا ةطبارو بسنلا ةطبار امه ثاري1ا يف قحلا نارربت

 ،ابلاغ ،طلخلا اذكو ،ةيمZس<ا لودلا ةيبلاغ يف هسيدقت مت دق هقفلا نأ عقاو نم اقZطنا
 عZطتسا يرورضلا نم هنأ انيأترا ،oعلط1ا ريغ صاخشHا ىدل ةصاخ ،ةنسلاو نآرقلا oبو هنيب
 ىتح ةطلتخ1ا تاجيزلا راطإ يف جاوزHا  اهيلإ أجلي يتلا تاسرام1ا لوح ةبوجتس1ا ةنيعلا يأر
 .ثاري1ا نم مهتاجوز دعبتست }

 قحلا ةزايح ليهستل ةعئاش ةسراممك رخآ نيد قانتعا نأ حضون نأ دون ،ددصلا اذه يفو
 نيد قانتعا نأ ذإ ؛ةيجوزلا ةايحلا ءانثأو هتايح ديق يأ ،جوزلا ةافو لبق متي نأ بجي ثاري1ا يف
 .ينوناق رثأ يأ هيلع بترتي } ،ةكرتلا ميسقت لبقو ةافولا دعب رخآ

 ةجوزلا ثرت نH ةريبك ةضراعم دوجو مدع نع ينادي1ا ثحبلا جئاتن تفشك ،مومعلا ىلعو
 طورشلل اًيفوتسمو اًحيحص جاوزلا نوكي نأ يفكي ذإ ،ملس1ا اهجوز ةكرت نم ابيصن ةملس1ا ريغ
 باوجلا نع عانتم}ا ةبسن تزواجت دقلو .ةرسHا ةنودم يف اهيلع صوصنم وه امك ،ةيعوضو1ا

15% )15.8% (. 

 مهأف ،ةبوجتس1ا ةنيعلا ةبوجأ ىلع ريبك لكشب رّثؤي مل "ةماق<ا طسو" ّريغتم نأ ودبيو
 طسولا يف % 45.2(  %44.7 ةبسنب ةملس1ا ريغ ةجوزلل "يروصلا عيبلا" يه ةحجر1ا لولحلا
  %26.6 ىلإ لصت ةبسنب "مZس<ا قانتعا"و ،)يورقلا طسولا يف % 43.6و يرضحلا
 .)يورقلا طسولا يف  %26.9و  يرضحلا طسولا يف 26.5%(
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 اهل أجلي يتلا ةقيرطلا لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :77 مقر لودجلا
 ةماق;ا طسو بسح ةديقعلا يف فQتخxا ساسأ ىلع ثراوتلا عنم ةدعاق ىلع لياحتلل ةبراغ/ا
 

 فافتلkل ةبراغAا اهل أجلي يتلا ةقيرطلا
 ساسأ ىلع ثراوتلا عنم ةدعاق ىلع

 ةديقعلا يف فkتخKا

 ةماق5ا طسو
 عومجAا

 يورق يرضح

 %44,7 %43,6 %45,2 عيبلا
 %4,7 %2,7 %5,7 ةبهلا
 %1,6 %2,0 %1,4 ةقدصلا

 %5,5 %4,2 %6,2 ةملس:ا ريغل ةيصولا

 %26,6 %26,9 %26,5 م^سfا قانتعا
 %1,1 %1,0 %1,1 )ركذي( رخآ لح
 %15,8 %19,7 %13,8 باوج نودب /فرعا (

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 
16296565 8520757 24817322 

 

 اميف براقتت "سنجلا"و "ةماق<ا طسو" نيريغت1ا ىوتسم ىلع ةلجس1ا بسنلا نأ ظحZيو
 اهنم ، %44.7ةبوجتس1ا ةنيعلا هتحرتقا يذلا لضف1ا لحلا وه "يروصلا عيبلا" ىقبيو ،اهنيب

 ىلع ثراوتلا عنم ةدعاق ىلع لياحتلل لحلا اذه اوراتخا نيذلا ثانإ  %45.7و روكذ  43.6%
 ) %29.9( ابيرقت %30 مهنم  %26.6 "مZس<ا قانتعا"ّ لح حرتقاو .ةديقعلا فZتخا ساسأ
  %11.7و ءاسنلا نم %19.9 باوج يأ ميدقت نع عنتما oح يف ،ثانإ  %23.5 لباقم روكذ
 .روكذلا نم
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 اهل أجلي يتلا ةقيرطلا لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :78 مقر لودجلا
 سنجلا بسح ةديقعلا يف فQتخxا ساسأ ىلع ثراوتلا عنم ةدعاق ىلع لياحتلل ةبراغ/ا

 فافتلkل ةبراغAا اهل أجلي يتلا ةقيرطلا
 ساسأ ىلع ثراوتلا عنم ةدعاق ىلع

 ةديقعلا يف فkتخKا

 سنجلا
 عومجAا

 ثان5ا روكذلا

 %44,7 %45,7 %43,6 عيبلا
 %4,7 %4,2 %5,2 ةبهلا
 %1,6 %1,9 %1,4 ةقدصلا

 %5,5 %4,7 %6,3 ةملس:ا ريغل ةيصولا

 %26,6 %23,5 %29,9 م^سfا قانتعا

 %1,1 %2, %1,9 )ركذي( رخآ لح

 %15,8 %19,9 %11,7 باوج نودب /فرعا (

 عومج:ا
100,0% 100,0% 100,0% 
12220430 12596894 24817324 

 

 تائفلا" رّيغتمو "يميلعتلا ىوتس1ا" ّريغت1 ناك ،"سنجلا"و "ةماق<ا طسو" يّريغتم فZخبو
 يف نZثمت1ا نايساسHا نZحلا اهلجس يتلا بسنلا ىلع - امهم نكي مل ناو - ريثأت "ةينه1ا
 ."مZس<ا قانتعا"و "عيبلا"

 فوفص يف تلجس  %48.5 يهو ةبسن ىلعأ نأ ظحول ،ةلجس1ا بسنلا عيمج oب نم
 لحك "يروصلا عيبلا" اوراتخا نيذلاو يوناث يميلعت ىوتسم مهل نيذلا oبوجتس1ا صاخشHا
 .ةديقعلا فZتخا ساسأ ىلع ثراوتلا عنم ةدعاق ىلع لياحتلل نكمم

 ىوتسم مهيدل نيذلا oبوجتس1ا صاخشHا دنع  %38.5 يهو ةبسن ىندأ تلجس ،oح يف
 اهنيب نم ىرخأ }ولح ء}ؤه حرتقيو .ةينآرقلا سراد1ا اوداترا نيذلا مهيف نمب يلوأ يميلعت
  %24.6و يوناث يميلعت ىوتسم مهيدل نمم  %30.3 لباقم  %33.9 ةبسنب مZس<ا قانتعا
  .يئادتبا يميلعت ىوتسم مهيدل نمم
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 نمب يلوأ يميلعت ىوتسم مهيدل نمم oبوجتس1ا صاخشHا نم %14.7 لضف ،كلذ لباقم
 .ةبوجأ ميدقت مدع يوناث ميلعت ىلع اولصح نمم %9 لباقم ةينآرقلا سراد1ا اوداترا نيذلا مهيف

 ةبراغ/ا اهل أجلي يتلا ةقيرطلا لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس/ا ةنكاسلا عيزوت :79 مقر لودجلا
 ةديقعلا يف فQتخxا ساسأ ىلع ثراوتلا عنم ةدعاق ىلع لياحتلل

 يتلا ةقيرطلا
 ةبراغ,ا اهل أجلي

 ىلع فافتلjل
 عنم ةدعاق
 ىلع ثراوتلا

 فjتخKا ساسأ
 ةديقعلا يف

 يميلعتلا ىوتس,ا

 عومج,ا
 نودب

 ىوتسم
 يميلعت

 ميلعتلا

 /يلوJا
 ديس,

 يلاعلا يوناثلا يدادع5ا يئادتبKا

 %44,7 %41,1 %48,5 %43,3 %46,2 %38,5 %46,0 عيبلا

 %4,7 %5,8 %4,9 %5,5 %2,6 %7,4 %4,0 ةبهلا

 %1,6  %7, %2,1 %1,3 %8, %2,8 ةقدصلا

 ريغل ةيصولا
 ةملس1ا

3,1% 4,0% 4,1% 5,7% 9,8% 9,3% 5,5% 

 %26,6 %30,3 %26,5 %27,5 %24,6 %33,9 %24,1 مcسjا قانتعا

 %1,1 %2,4 %6, %1,7 %3, %8, %8, )ركذي( رخآ لح

J نودب /فرعأ 

 باوج
19,2% 14,7% 21,0% 14,1% 9,0% 11,1% 15,8% 

 عومج1ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

8561482 1819089 3733956 3763247 3260325 3679224 24817323 

 

 اوراتخا oفظو1ا رابك نأ جئاتنلا oبت ذإ .احوضو رثكأ "ةينه1ا تائفلا" ّريغتم ريثأت ىقبيو
 ميدقت نع ةئفلا هذه نم  %53.7 عنتما اميف ، %46.3 ةبسنب "مZس<ا قانتعا" وه ادحاو Zح
 راجتلا دنع %7.4 لباقم ةينه1ا تائفلا دنع تلجس "باوج نودب" ةبسن ىلعأ يهو ؛باوج يأ
  %40.9 ةبسنب ايلعلا رطHا رايتخا هيلع عقو يذلا لحلا وه ،اضيأ ،مZس<ا قانتعا ىقبيو .Zثم
  %35.4 ةبسنب ةطسوت1ا رطHا ةئف لبق نم اذكو ،)عيبلا لح ةدئافل  %33.1 ةبسن لباقم يف(
 راجتلا oب ةعفترم ابسن يروصلا عيبلاّ لح لجسو .)عيبلا لح ةدئافل  %34.2 لباقم يف(
 ،oح يف .ةّددحم ريغ ىرخأ نهم oب  %57.2و ،oيحZفلا oلغتس1ا oب  %49.1و ) 52.1%(
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  %22.7و ،ةدّدحم ريغ ىرخأ نهم ىدل  %20.9 ـب ؛ىندأ ابسن "مZس<ا قانتعا" لح لجس
 .oيحZفلا لامعلا ىدل

 هنأ ودبي } ةملس1ا ريغ ةجوزلا فرط نم مZس<ا قانتعا يف لثمت1ا حرتق1ا لحلا نأ ريغ
 وه مZس<ا اولخد نيذلا ةيبلاغل ديحولا فدهلا نوكي نأ ىشخُيو ،ةجوزلا ةدارإ رابتع}ا يف ذخأي
 نأ ودبي ،لاوحHا عيمج يف .ةديقعلا رييغتب ةيصخش ةعانق نع ريبعتلا سيلو ثاري1اب عافتن}ا
 رهظي امك كلذو ،ةعانق نع هنم رثكأ "ةلماجم" مZس<ا لوخد وحن رثكأ هجتت ةبوجتس1ا ةنيعلا

 .تاداهشلا نم ديدعلا هدكؤتو عقاولا ضرأ ىلع ايلج

 لياحتلا عيمجلا لواحي طلتخ1ا جاوزلا يف ،عضاوت1ا يملع دح ىلع	«:بيبط ،ةنس 56 ،ج.ـه

 دض اريبك ازييمت لكشي عنا1ا اذه نأب فرتعأو ،"ةلماجم" مZس<ا قانتعاب تقؤ1ا عنا1ا اذه ىلع

 يفكيو ،ةباقر ةيH عضخي } ذإ لهسHا لحلا وه مZس<ا لوخد نأ ودبيو ،ةملس1ا ريغ ةجوزلا

 متيل اهجوز ةافو لبق يمZس<ا نيدلا تقنتعا اهنأ تبثت ةقيثوب جوزلا ةافو موي ةجوزلا يلدت نأ

 ام سيلو ةكرتلا ميسقتل ةبولط1ا يه مZس<ا قانتعا ةقيثو نإ ،ينقدصو ؟فرعتأ...ةلكش1ا لح

 .» ...نامي<ا تبثي

 نم oنثا نع ينادي1ا ثحبلا فشك ،ةديقعلا فZتخا ساسأ ىلع ثراوتلا عنم صخي اميف
 ةدافتس}ا نم ةملس1ا ريغ ةجوزلا نكمتت ىتح عنا1ا اذه ىلع لياحتلل اًعويش تاسرام1ا رثكأ
 رثكأ "ةلماجم" متي هنأ ودبي يذلا "مZس<ا قانتعا" ةصاخ ةفصبو ،"عيبلا" ؛اهجوز ثاريم نم
   .ةيصخش ةعانقل ةجيتن هنوك نم

 ةقدصلا لثم ىرخأً }ولح ،عنا1ا اذهب قلعتي اميف ةصاخ ،مدقت مل ةبوجتس1ا ةنيعلا نأ ظحولو
 .طرش يأ رفوت بلطتت } لولحلا هذه نأ املع ،ةملس1ا ريغل ةيصولا ىتح وأ ءايحHا oب ةبهلا وأ

 ثلث دودح يف ةملس1ا ريغ ةأر1ا ةدئافل كرتت نأ نكمي يتلا ةيصولاب ةقZعو ،عقاولا يف
 اهيدل نكي مل اذإ ¼ :ةجوزك اهب عفتنت نأ نكم1ا نم ناك يتلا ةصحلا ديكأتلاب زواجتتو ،ةكرتلا
 أجلت رسHا ضعب نأ لهجت ةبوجتس1ا ةنيعلا ةيبلاغ نأ ودبي ،ءانبأ اهيدل ناك اذإ نمثلاو ءانبأ
 ،يمZس<ا ثاري1ا ماظن سسأ نأو ةصاخ ،ديحولا لحلا وه مZس<ا قانتعا نأ ربتعتو ،لحك اهيلإ
 .ةينيد سسأ ىلوHا ةجردلاب يه ،ةنيعلا هذه ةيبلاغل ةبسنلاب
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 حDصإ تاوعد نأ ،ينادي<ا ثحبلا جئاتن ىلإ ادانتسا ،يهيدبلا نم ودبي ،متخلا ليبس ىلعو
 ،عمتج<ا لخاد بولط<ا ىدصلا اهل دجت مل ،ةيلاحلا ةيفلQا علطم ذنم تقلطنا يتلا ثرIا ماكحأ
 لثم ركذلل" ةدعاق يهو شاقن عوضوم لكشت يتلاو ثDثلا ةيزييمتلا دعاوقلا نأشب لقQا ىلع
 ."بيصعتلا" ةدعاق اذكو "ةديقعلا فDتخا ساسأ ىلع ثراوتلا عنم"و "iيثنQا ظح

 
 ةــــــمتاخ

 لازيp ثرIا عوضوم يف ةنميه<ا فقاو<ا نأ ،اهليلحت دعب ينادي<ا ثحبلا تايطعم فشكت 
 مئاقلا شاقنلا نأ نم مغرلا ىلع ،نيدلاب ةبوجتس<ا ةنيعلا هرربت يذلا ظفاح<ا عباطلا اهيلع بلغي
 :ظفاح<ا عباطلا نأ ودبيو ،ةيراج ةاواس<ا نإب لوقلاب حمسي

 ؛يورقلا طسولا يف هنم رثكأ يرضحلا طسولا يف ،ضقانتم وحن ىلع ،رشتني §
 ضعب نأ نم مغرلا ىلع ،ءاسنلاو لاجرلا iب ام دح ىلإ ةحضاو فقاوم نع فشكي §

 ؛ثاري<ا يف ةيزييمتلا دعاوقلا قيبطتل نهدييأت لDخ نم رييغتلل ربكأ ةمواقم نرهظي ءاسنلا
 رثكأ اًنايحأو ،"ايرصع" اميلعت اوقلت نيذلا iبوجتس<ا صاخشQا دنع ربكأ لكشب ظحول  §

 مهيف نمب يلوأ يميلعت ىوتسم مهيدل وأ يميلعت ىوتسم يأ مهيدل سيل نيذلا كئلوأ نم
 :ىلإ عقاولا اذه ّدر نكميو .ةينآرقلا سراد<ا اوداترا نم

 iب ةاواس<ا ميق سركيp - "يرصع" هنإ لاقي يذلا – برغ<ا يف يوبرتلا ماظنلا نإ  .1
 يمانت ىلع دعاسيو ظفاح<ا عباطلاب اًيجولويديأ عبشم ىوتحم هززعي لب ،ءاسنلاو لاجرلا
 ةيوبرتلا جهان<ا iماضم ريثأت نع "يميلعتلا ىوتس<ا" ريغتم فشك دقف .ينيدلا فرطتلا
 ماظن يف iسنجلا iب زييمتلا صوصخب ةبوجتس<ا ةنيعلا اهتذختا يتلا فقاو<ا ىلع
 ؛يبرغ<ا ثرIا
 جاتحي pو تpؤاست ريثي p ،ثرIا ماظنل ساسأكو رربمك مدقي يذلا ،نيدلاب طابترpا نإ .2

 ؛ءاسنلا قوقحب رمQا قلعت ام اذإ ةصاخ ،جعزي pو ىرخأ تاءارقل
 ،ةيميلعتلا جهان<ا iماضمب ةموعد<ا ،ةنميه<ا ةينّيدلا ةفاقثلاب عقاولا اذه ريسفت نكمي هنأ .3

 فرتعي pو ،ةعيرشلاو هقفلا iب pو ،ةديقعلاو ةعيرشلا iب ّزيمي p ينيد باطخل جّورت يتلا
 ؛نوناقلل اكاهتنا هتاذ دح يف دعي ام وهو ةينيدلا ةدعاقلا ىلع ةينوناقلا ةدعاقلا ّومسب
 نم ريثكلا اهعفرت يتلا ةاواس<اب ةبلاط<ا ريثأت فعض نع ،اضيأ ،تايطع<ا ليلحت فشكو

 تاسسؤ<ا ضعبو لب ،بازحQا ضعب اذكو ناسنIا قوقح تامظنمو ةيئاسنلا تايعمجلا
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 بلطتي يذلا رمQا ،ةاقتس<ا ءارìا ىلع ،ناسنIا قوقحل ينطولا سلج<اك ةيراشتسpا ةيروتسدلا
 ةئبعت ةيغب ،ةينيدلا ةيعجر<ا ةءارق ةداعإو نيوكتلاو ةيعوتلاو سيسحتلا لاجم يف ماه لمعب مايقلا
 رثكأو ،ءاسنلا ةدئافل ةاواسم رثكأ عمتجم ءانب لجأ نم يبرغ<ا عمتج<ا تانوكم عيمج كارشإو
 .برغملل ةيلودلا تامازتلpاو ةيروتسدلا تايضتق<ا عم اماجسنا رثكأو ،pدع

 

 ةـــيلبقتس'ا قاــف"ا  -3

 ةبراغ<ا iنطاو<او تانطاو<ا فقاوم كلذكو ،هزئاكرو يبرغ<ا ثرIا ماظن ةفرعم فشكت
 ةرسQا ةنودم لظ يف امئاق لظ يذلا ثرIا يف عونلا ساسأ ىلع ينب<ا زييمتلا صوصخب
 :iتظحDم نع ،2004 ةنس ةدمتع<ا

 ةيعجر<اب ،ةيبرغ<ا ةنكاسلا لثمت يتلا ،ةبوجتس<ا ةنيعلا طابتراب قلعتت ،ىلوQا ةظحD<ا
 دعاوقلا ريسفت ةداعI دوهجم لك ضفرت يتلاو ،ثاري<ا نأشب هقفلل ةقيضلا ةءارقلاب ةصاخ ةينيدلا
 عمتج<ا اهدهشي يتلا ةيعمتج<ا تpوحتلا رابتعpا iعب ذخQا ةيغب داهتجpا قيرط نع ةيزييمتلا
  .ةرسQا لخاد ءاسنلا هبعلت يذلا يداصتقpا رودلا ديازت عم اصوصخ ،يبرغ<ا

 ةبراغ<ا نونطاو<او تانطاو<ا اهيلإ أجلي يتلا ةديدعلا تاسرام<اب قلعتت ،ةيناثلا ةظحD<ا
 وأ يروصلا عيبلا لDخ نم بيصعتلا ةدعاق اميسp ،ءاسنلا دض ةيزييمتلا دعاوقلا ىلع لياحتلل
 ةفاضIاب ،نيدلاولا ةكرت لماك نم ةدافتسpا نم خأ نودب تانبلا وأ ةديحولا ةنبpا iكمتل ةبهلا
 متي يذلا مDسIا قانتعا نأ ظحDي ثيح ،ةديقعلا فDتخا ببسب ثراوتلا عنم ةدعاق ىلإ
    .اعويش رثكQا ةسرام<ا وه "ةلماجم"ـك

 سكعي امك ،ةينيدلا ةيعجر<اب طابترpا ىدم لوح كشلا تاسرام<ا هذه ىلإ ءوجللا ريثي
 هاجتا يعامتجpا قافنلا نم عونب مستت يتلا فقاو<او لب ،دعاوقلا ضعب قيبطتب كسمتلا فعض

 .ةيسيئر ربتعت ،ةيدام ةحلصمب رمQا قلعتي امنيح هنع يضاغتلا متي يذلا ينيدلا عجر<ا

 ةبوجتس<ا ةنيعلا نم ،ةنيهلاب تسيل ،ةبسن دجوت ،ةضقانت<ا فقاو<ا هذه نم مغرلابو هنأ ريغ
 زييمتلا لوح ،يرضحلا طسولا يف ةصاخ ،يبرغ<ا عمتج<ا هفرعي يذلا شاقنلا نأ ربتعت يتلا
  .يرورضو ديفم شاقن وه عونلا ساسأ ىلع مئاقلاو ثرIا يف

 ريخQا روح<ا اذه يف انيأترا ،ايرورضو اديفم ربتعي يذلا شاقنلا اذه نم اقDطناو
 اذإ ام ةفرعم ،ىرخأ ةغيصبو .ةيلبقتس<ا قافìا صوصخب ةبوجتس<ا ةنيعلا ءارآ ىلع عDطpا
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 دعاس دق ،ناسنIا قوقح تايعمجو ةيئاسنلا ةكرحلا ةئبعتب اموعدم ،عوضو<ا لوح شاقنلا ناك
 ؟ثاري<ا يف ءاسنلاو لاجرلا iب مئاقلا زييمتلاب يعولا نم ةبراغ<ا iنطاو<او تانطاو<ا iكمت يف
 زييمتلا ىلع ءاضقلل ةبوجتس<ا ةنيعلا اهحرتقت يتلا لولحلا يه امو ؟يعولا اذه ىلجتي فيكو
 ماق<ا يف اهتعجارم بجي يتلا ةيزييمتلا لاكشQا يهامو ؟ثرIا يف عونلا ساسأ ىلع مئاقلا
 ،اماتخو ؟ساسأ يأ ىلعو ؟دعاوقلا هذه ةعجارمب مهتبلاطم بجي نيذلا نولعافلا مه نم مث ؟لوQا
 ؟ثاري<ا يف ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم اهل نكمي يتلا ةطلسلا يهام

 ءارآ راهظإ ةيغب ليلحتلل تايوتسم ةعبرأ دامتعا مت ،ةلئسQا هذه ىلع ةباجôل ،عقاولا يف
 :اهنع ريبعتلا مت امك ةيلبقتس<ا قافìا ميدقتو ةبوجتس<ا ةنيعلا

v ؟ةبوجتس<ا ةنيعلا اهيلإ دنتست يتلا تايعجر<ا يه ام :ةدمتع<ا ةيعجر<ا 

 ئدابم ايمسر سركي يذلا 2011 ةنس دمتع<ا يبرغ<ا روتسدلا قيبطت :ةينطولا ةيعجر<ا ▪
 ؛سنجلا ساسأ ىلع ينب<ا زييمتلا مدعو ةاواس<ا

 ةيقافتا ىلع هتاظفحت عفر ذنم ،يلودلا عمتج<ا هاجتا ةيلودلا برغ<ا تامازتلا :ةيلودلا ةيعجر<ا ▪
 ؛اهل ةقفار<ا ةيريسفتلا تانDعIا ىلع اذكو ةأر<ا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا

 نم ديزأ ،ةرسQا لخاد ءاسنلا هبعلت يذلا يداصتقpا رودلا :يعامتجpا عقاولا ةيعجرم ▪
 .ةيدا<ا ةيحانلا نم ،ارصح ،ءاسنلا مهلوعت رسQا نم  20%

v ا يه ام :اهتعجارم بجاولا ةيزييمتلا دعاوقلا ىوتسم ىلعQةنيعلا اهحنمت يتلا ةيولو 
 ؟ةيزييمتلا دعاوقلا فلتخ< ةبوجتس<ا

 ؛نيدلاولا دحأ يفوت اذإ ،هتخأ ةصح فعض ثري خQا :"iيثنQا ظح لثم ركذلل" ةدعاق ▪

 ةكرت لماك نم ةدافتسpا خأ نودب تانبلا وأ ةديحولا ةنبDل حمست p يتلا بيصعتلا ةدعاق ▪
 ؛نيدلاولا

 ،ملسم يبرغم جوزل ةملس<ا ريغ ةجوزلا نأ ذإ ،ةديقعلا فDتخا ببسب ثراوتلا عنم ةدعاق ▪
p و ،اهجوز نم ثرتp اهنأ امك ،اهنم اضيأ وه ثري p وأ نم ثرتpاهلبق اوفوت نيذلا اهد، 
 .اهنم نوثري p مهناومهيبأ ةهج نم iملسم مهنأ رابتعاب

v يه ،ةينآرق تايآ ىلإ دنتست يتلا تاءارقلا ضعبل اقفو ،ةيصولا لظت :ةيصولا ىوتسم ىلع 
 ةبوجتس<ا ةنيعلا اهحنمت يتلا ةميقلا يه ام ،هيلعو .ىفوت<ا ةكرت عيزوتل ةمزDلا ةديحولا ةليسولا
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 ؟ىفوت<ا ةدارإ نع ريبعتك ةيصولل

v لعافلا ىوتسم ىلعi ا دعاوق ةعجارمب ةبلاط<ا مهل نكمي نيذلاIتاسسؤ<ا اذكو ةيزييمتلا ثر 
 ءاضقلل بسنQا ةسسؤ<ا يه ام ،ةبوجتس<ا ةنيعلل اقفو :بلاط<ا هذهل بيجتست نأ اهل نكمي يتلا
 ؟ثاري<ا يف عونلا ساسأ ىلع مئاقلا زييمتلا ىلع

 نع ةلاحم p فشكيس ةدمتع<ا تاريغت<اب اهطبرو تايوتسم عبرأ ىلع جئاتنلا ليلحت نإ
 .ةنيابتم دج فقاوم

 ثرEا يف ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم ةيناكمإ صوصخب اهنع ربع+ا ءار)ا  1.3

 ثرEا يف ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم ةرورض تارربم  1.1.3

 تايناكمإ نم اذكو ،يبرغ<ا ثرIا ماظن مكحت يتلا دعاوقلا ةعجارم قافآ نم اقDطنا
 ةهج نمو ،برغملل ةيلودلا تامازتلpاو 2011 روتسد تايضتقم ىلإ ،ةهج نم ادانتسا رييغتلا
 يداصتقpا رودلاب قلعتي اميف ةصاخ ،يبرغ<ا عمتج<ا اهفرعي يتلا ةقيمعلا تpوحتلا ،ىرخأ
 iبوجتس<ا صاخشQا نم  %36.4 نأ ينادي<ا ثحبلا فشك ،ديازتم لكشب ءاسنلا هبعلت يذلا

 ميدقت نع  %19.5 عنتما iح يف ،سكعلا نودقتعي  %44.1 لباقم نكمم رييغتلا نأب اوحرص
 قيرف تاظحD< اقفو ،ةبوجتس<ا ةنيعلا نم  %20 براقت يتلا ةبسنلا هذه سكعتو .باوج يأ
 .اهيلع ءاقبIا نم رثكأ ةيزييمتلا دعاوقلا هذه رييغت يكزي افقوم ،ينادي<ا ثحبلا

 ءاسنلا ددع فصن برقي ام يأ ،ءاسنلا نم  %49.9 ديؤت ،"سنجلا " ريغتم صخي اميف
 نونبتي نيذلا لاجرلا نم طقف  %25.6 لباقم ثرIا يف ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت ،تابوجتس<ا
 دعاوقلا رييغتل مهضفر نع iبوجتس<ا لاجرلا نم  %75 نم برقي ام برعأو .فقو<ا سفن
 iح يف ،درلا نع  %20 نم رثكأ عنتما اميف ،حوضو لكب كلذ نع  %53.3 ربعو ،ةيزييمتلا
  .ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت نهضفر نع كلذك نحصفأ ءاسنلا نم  %35.1 نأ

 نأ ،ةهج نم ،تتبثأ اهنأ ذإ ،ةريبك ةيمهأ جئاتنلا ليلحت يف عونلا ةبراقم دامتعا يستكي
 لب ،هاياحض نم اوسيل مهنQ عونلا ساسأ ىلع مئاقلا زييمتلا ءاسنلا نم رثكأ نومعدي لاجرلا
 ةدعاق ىتح وأ "iيثنQا ظح لثم ركذلل" ةدعاق ىلع ءاقبIا مهحنمي ثيح ،امامت سكعلا
 سسؤت اهنQ ةيديلقتلا ةيهقفلا تاءارقلا ثانIا نم رثكأ روكذلا دناسي امك ،ةيلضفأ "بيصعتلا"
 تpوحتلا ذخأ نومزتعي p ،ىرخأ ةهج نمو .يروكذلا عمتج<ا لخاد iسنجلا iب تاقDعلل
 يذلا ءاسنلل يداصتقpا رودلا ةصاخ ،رابتعpا iعب يبرغ<ا عمتج<ا اهدهشي يتلا ةيعمتج<ا
       .ةرسQا لخاد لجرلا ةطلس يف رظنلا ةداعإ ،ةرورضلاب ،يضتقي
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 قوقح تايعمجو ةيئاسنلا تايعمجلا لمع ريثأت فعض ،اضيأ ،جئاتنلا هذه حضوت امك
 امك .ةبراغ<ا iنطاو<او تانطاو<ا ءارآ ىلع يبرغ<ا ثرIا ماظن ةعجارم ىلإ وعدت يتلا ناسنIا
 يأرلا ىدل ةفورعم تسيلو ،ام دح ىلإ ،دهعلا ةثيدح يه بلاط<ا هذه نأ ىلإ ةراشIا ردجت
   .يبرغ<ا ثاري<ا ماظنل ةينيدلا سسQاب يوق طابترا هل يذلا يبرغ<ا ماعلا

 رييغت ةيناكمإب اهداقتعا لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :81 مقر لودجلا
 سنجلا بسح برغ+اب ثرEا ماظن يف ةيزييمتلا دعاوقلا

 ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت ةيناكمإب داقتع"ا

 برغ?اب ثر>ا ماظن يف

 سنجلا
 عومج?ا

 ثان>ا روكذلا

 %36,4 %46,9 %25,6 معن

$ 53,3% 35,1% 44,1% 

 %19,5 %18,0 %21,0 باوج نودب

 عومج-ا
100,0% 100,0% 100,0% 

12220430 12596893 24817323 

 
 نأ رابتعاب ،"سنجلا" ريغتم نع ةيمهأ لقي p "ةماقIا طسو" ريغتم نأ ودبي ،قايسلا سفن يفو
 يف ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت ةركفل ادييأت رثكأ مه يرضحلا طسولا نم iبوجتس<ا صاخشQا
 ةبسن لباقم يف  %37.4 :يورقلا طسولا يف نونطقي نيذلا iبوجتس<ا نم يبرغ<ا ثرIا ماظن

34.6% . 

 نم  %37.8و يرضحلا طسولا نم iبوجتس<ا صاخشQا نم  %47.3 قثي i pح يف
 شاقنلل حرطي ثيح ،يرضحلا طسولا نأ ظحDيو .ثرIا دعاوق رييغت لامتحا يف ،يورقلا طسولا
 ،يورقلا طسولا نم ربكأ ةمواقم يدبي ،ثاري<ا يف عونلا ساسأ ىلع مئاقلا زييمتلا عوضوم
 .ماعلا يأرلا ىلع يند<ا عمتج<ا لمع ريثأت فعض دكؤي يذلا رمQا
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 ميدقت نع اوعنتما نيذلا iبوجتس<ا صاخشQا ةبسن نأ ىلإ ةراشIا امهم ودبي ،كلذ بناج ىلإ
 يورقلا طسولا يف ام دح ىلإ ةعفترم تناك ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت ةيناكمإ صوصخب باوج يأ
 iب فDتخpا اذه ريسفت نكميو .يرضحلا طسولا يف  %15.3 لباقم  %27.6 ةبسنب
 ضعب فرعت p اهنأ نع رظنلا فرصبو ،يورقلا طسولا يف ةبوجتس<ا ةنيعلا نوكب ،iطسولا
 نع ةديعب لظت ،ةديقعلا فDتخا ببسب ثراوتلا عنمو بيصعتلا ةدعاق لثم ةيزييمتلا دعاوقلا
 رييغت تايناكمI اصاخ امامتها يلوت pو يرضحلا طسولا يف عوضو<ا لوح ريثأ يذلا شاقنلا
 .ثرIا دعاوق

   ةيناكمإب اهداقتعا لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :82 مقر لودجلا
 ةماقEا طسو بسح برغ+اب ثرEا ماظن يف ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت

 دعاوقلا رييغت ةيناكمإب داقتع"ا

 برغ?اب ثر>ا ماظن يف ةيزييمتلا

 ةماق>ا طسو
 عومج?ا

 يورق يرضح

 %36,4 %34,6 %37,4 معن

$ 47,3% 37,8% 44,1% 

 %19,5 %27,6 %15,3 باوج نودب

 عومج-ا
100,0% 100,0% 100,0% 

16296565 8520758 24817323 

 
 صاخشQا لاعفأ دودر ىلع ريبك ريثأت هل نكي مل "ةيلئاعلا ةلاحلا" ريغتم نأ ودبي امك

 iجوزت<ا نم  %46.4 ضفري ثيحب ،هدنع فقوتلا قحتسي امع فشك هنأ pإ iبوجتس<ا
 iقلط<ا نم  %46.8 ديؤي امنيب ،ةيزييمتلا دعاوقلا رييغتل ةيناكمإ ةيأ بازعلا نم  %43.5و
 .يبرغ<ا ثاري<ا ماظن يف ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت ةيناكمإ لمارQاو

 يتلا ،iجوزلا دحأ ةافو وأ ةيجوزلا ةقDعلا خسفب ةطبتر<ا براجتلا نأ جئاتنلا هذه iبتو
 iح يف .رمQاب iينع<ا صاخشQا فقوم ىلع ربكأ لكشب رثؤت ،ةكرتلا ميسقت ةرورضلاب ريثت
p جوزت<ا صخشلا رارغ ىلع ةجوزلا وأ جوزلا عم تاكلتم<ا ميسقت ةلكشم )ة(بزاعلا هجاوي 
 .قDطلا تاعبت نم تيبلا رارقتسا هيمحي يذلا
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 رييغت ةيناكمإب اهداقتعا لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :83 مقر لودجلا
 ةيلئاعلا ةلاحلا بسح برغ+اب ثرEا ماظن يف ةيزييمتلا دعاوقلا

       دعاوقلا رييغت ةيناكمإب داقتع"ا

 برغ?اب ثر>ا ماظن يف ةيزييمتلا

 ةيلئاعلا ةلاحلا

 عومج?ا
 )ة(جوزتم )ة(بزاع

 )ة(قلطم

 )ة(لمرأ

 %36,4 %46,8 %34,9 %35,3 معن

$ 43,5% 46,4% 33,0% 44,1% 

 %19,5 %20,2 %18,7 %21,2 باوج نودب

 عومج-ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

6503656 15334078 2979588 24817322 

 
 هل ،ةصاخ ةفصب ركذ دوجوو ،ةماع ةفصب دpوأ دوجو نأ تايطع<ا ليلحت نم حضتي امك

 يف ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت ضفر وأ لوبق لوح iبوجتس<ا صاخشQا دودر ىلع حضاو ريثأت
 .ثاري<ا ماظن

 نوضفري نيذلا iبوجتس<ا صاخشQا ةبسن لصت ،هلفسأ لودجلا يف iبم وه امك ،اذكهو
 لباقم ،ةرسQا يف دpوأ كانه نوكي p امنيح % 53.8ىلإ ةيزييمتلا دعاوقلا رييغتل ةيناكمإ ةيأ

 .رييغتلا ةيناكمإب نورقي نيذلا ،ةهباشم ةلاح يف ، 27.7%

 مهفقاوم ريغتت ،روكذ نود ،رسQا ىدل دpوأ دوجو دنع هنأ ينادي<ا ثحبلا رهظي ،كلذ عمو
 رييغتلل ادييأت رثكأ نوحبصي مهنأ ذإ ،ثاري<ا يف ةيزييمتلا دعاوقلا ليدعت ةيناكمإ صوصخب
 .ركذرسQا هذهل نوكي نأ درجمب  %36.7 ىلإ ةبسنلا هذه ضفخنتو ، %46 ةبسنب

 لكشت ،ركذلا بايغ يف ،"بيصعتلا" ـب ةقلعت<ا دعاوقلا نأ حوضوب قرافلا اذه حضويو
- لياحتلا تاسرام< ءوجللا ،اًضيأ ،دكؤيو ،ةدعاقلا رييغتل مهمعد رسفي يذلا يسيئرلا عفادلا
 لماك ىلع لوصحلا نم خأ نودب تانبلا وأ ةديحولا ةنبpا نكمتت ىتح ،-يروصلا عيبلا وأ ةبهلا
  .ثاري<ا
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 رييغت ةيناكمإب اهداقتعا لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :84 مقر لودجلا
  دhوgا نمض روكذأ دجاوت بسح برغ+اب ثرEا ماظن يف ةيزييمتلا دعاوقلا

       دعاوقلا رييغت ةيناكمإب داقتع"ا

 برغ?اب ثر>ا ماظن يف ةيزييمتلا

 د"و]ا طسو روكذلا ةبسن

 بايغ عومج?ا

 د"و]ا

 د"و]ا بايغ

 روكذلا

 لق]ا ىلع دجوي

 د"و]ا `ب ركذ

 %36,9 %36,7 %46,0 %27,7 معن

$ 53,8% 40,3% 43,5% 44,2% 

 %18,9 %19,9 %13,7 %18,5 باوج نودب

 
 ةيناكمإ لوبق وأ ضفر صوصخب ةبوجتس<ا ةنيعلا فقاوم نأب رارقIا ،اضيأ ،مه<ا نمو

 ىلع ةمئاقلا ةيروتسدلا تايضتق<ا ىلإ دنتست p يبرغ<ا ثاري<ا ماظن يف ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت
 هبعلت تحبصأ يذلا يداصتقpا رودلا ىلإ ىتحوأ برغملل ةيلودلا تامازتلpا ىلإ pو ةاواس<ا
 عقاولاب ربكأ لكشب فقاو<ا هذه ريربتو ريسفت نكمي لب ،ديازتم لكشب رسQا لخاد ءاسنلا
 :ةلمرQ ةيلاتلا ةرثؤ<ا ةداهشلا رارغ ىلع بوجتس<ا صخشلا هشيعي يذلا يعامتجpا

 ديؤأ تنك اذإ ينلأست تنأف ،حيحص لكشب كلاؤس تمهف اذإ ...« :تيب ةبر ،ةنس 64 ،ب.م
 لكاشم نم هتشع ا< ارابتعا ،كل لوقأ نأ دوأو ،ءاسنلا هاجتا ةلداعلا ريغ ثاري<ا دعاوق ةعجارم
 نوكأس ،تانب ثDث يدل ،ركذ/نبا يدل سيل هنأ اميسو ريخQا اذه نادقف دنع يجوز قيقش عم
 يف ركفي مل ،ءيش لك ىلع ىلوتسا يجوز قيقش ،...بيصعتلا ءاغلإب بلاطت ةيبرغم ةأرما لوأ
 يجوزب ةيانعلاو يتانب ةيبرت لجأ نم ريثكلا تناع يتلا انأ pو ،تابلاطلا ،ةثDثلا هيخأ تانب
 يزجيسو ،كلذب لبقي نأ اًدبأ هنكمي p ،انقلاخ ùاو ،ريبك ملظ هنإ ...اًماع 15 نم رثكQ ضير<ا

 ةدا<ا وه مهمهي ام لك ،يجوز ةلئاع عم ةقDع يأ يدل دعي مل...انب هلعف ام لك ىلع يجوز قيقش
 .» ùا مكناعأ ... اياضقلا هذه يف لمعلا ىلع مكركشأ ... ةيرسQا تاقDعلا تسيلو
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 ودبي ةبوجتس<ا ةنيعلا ةبوجأ ىلع هريثأت نإف ،"يميلعتلا ىوتس<ا" ريغتم صخي اميفو
 ربع دقف .بوجتس<ا صخشلاو يميلعتلا ىوتس<ا ناك امهم ام دح ىلإ جئاتنلا براقتتو ،انيابتم
  %39.1و ،) %39.7( يوناث يميلعت ىوتسم مهيدل نيذلا صاخشQا نم  %40 نم برقي ام
 ىوتسم يأ مهيدل سيل نيذلا صاخشQا iب نم  %36.7و ،يلاع يميلعت ىوتسم مهيدل نمم
 .ثاريملل ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت ةيناكمإ مهلوبق نع يميلعت

 فوفص يف تلجسو ىلعQا يه دعاوقلا هذهل رييغت يأ نوضفري نيذلا بسن نأ ،iح يف
 يوناث يميلعت ىوتسم مهيدل نمم  %50.5 :ميلعتلا تايوتسم سفن مهل نيذلا صاخشQا
 نمب يلوأ يميلعت ىوتسم مهيدل نمم  %51.5و ؛يلاع يميلعت ىوتسم مهيدل نمم  %51.2و
  .ةينآرقلا سراد<ا اوداترا نم مهيف

 دعاوقلا رييغت هضفر نع ،يميلعتلا هاوتسم نع رظنلا ضغب ،ةبوجتس<ا ةنيعلا فصن ربعي
 تسدق يتلا ةدئاسلا ةينيدلا ةفاقثلا ليكشت يف ءاهقفلا ةءارق نزو ،ىرخأ ةرم ،زربيل ،ةيزييمتلا
 ،دعاوقلا ضعب نأ نم مغرلا ىلع ،ةنسلاو نآرقلا عم ةاواس<ا مدق ىلع اهعضوب ةءارقلا هذه
 نم ريثكلا ةراثإ نود تدعبتسا دق ،ميركلا نآرقلا اساسأ اهسركيو ،ىرخأ تpاجم مكحت يتلا
 .نآرقلا يف اهيلع صوصن<ا دودحلا وأ تابوقعلا رارغ ىلع كلذو ،ةمواق<ا وأ ضفرلا

 دعاوقلا رييغت ةيناكمإب اهداقتعا لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :85 مقر لودجلا
 يميلعتلا ىوتس+ا بسح برغ+اب ثرEا ماظن يف ةيزييمتلا

 ةيناكمإب داقتع"ا

 دعاوقلا رييغت

 يف ةيزييمتلا

 ثر>ا ماظن

 برغ?اب

 يميلعتلا ىوتس?ا

 ىوتسم نودب عومج?ا

 يميلعت

 ميلعتلا

 ديس? /يلو]ا
 يلاعلا يوناثلا يدادع>ا يئادتب"ا

 %36,4 %39,1 %39,7 %37,3 %33,0 %29,1 %36,7 معن

$ 38,4% 51,5% 37,2% 47,6% 50,5% 51,2% 44,1% 

 %19,5 %9,8 %9,8 %15,1 %29,7 %19,4 %24,9 باوج نودب

 عومج-ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

8561483 1819089 3733956 3763247 3260324 3679225 24817324 
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 iبوجتس<ا صاخشQا نم  %36.4 نأ ،هDعأ ةروكذ<ا جئاتنلا لDخ نم ،ظحDن امك
 هذه نأ ناك نإو ،ةنيعلا ثلث نم ديزأ يأ ،ثرIا ماظنل ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت ةيناكمإب نونمؤي
 ةاواس<ا يأدبم ىلإ دنتست امم رثكأ "ةلادعلا" موهفم ىلإ اهفقوم يف دنتست رييغتلل ةديؤ<ا ةنيعلا
 ماعلا يأرلا ىلع 2011 روتسدل ريثأت دوجو مدع ىلع لدي امم ،سنجلا ساسأ ىلع زييمتلا مدعو
 ،ةلوذب<ا تادوهج<ا مغر ،نونبتي p ةبراغ<ا iنطاو<او تانطاو<ا نأ ودبي ،عقاولا يفف .يبرغ<ا
  .مهكولسو مهفقاوم ىلع سكعنت يكل ئداب<ا هذه

 دارفQا ةفاقث فDتخاب ،قايسلا اذه يف ،فلتخي "ةلادعلا" موهفم نأ مغرو ،عقاولا يف
 تارايخلا نأ iح يف ،ةرقتس<او ةتباثلا ميقلا نمض فاط<ا ةياهن يف لظي هنإف ،مهبراجتو مهتئيبو
 برغملل ةيلودلا تامازتلpا مارتحا كلذ يف امب( "ةلادعلا" موهفم بناج ىلإ تريثأ يتلا ىرخQا
 ، %6.7 روتسدلا ماكحأ تلجس امنيب ،iبوجتس<ا نم % 6.4 ىوس رايتخاب ظحت مل يتلا
 iنطاو<ا فقاوم ىلع حضاو لكشب رثؤت مل )ةنيعلا نم % 8.2 اهتدكأ يتلا يعمتج<ا روطتلاو
 .ةينيدلا هتميقلارظن ةريبك ةيمهأ ةلادعلا موهف< نولوي نيذلا تانطاو<او

 اريبك نكي مل هريثأت نأ ظحDنس ،لاث<ا ليبس ىلع ،"ةماقIا طسو" ريغتم انذخأ ام اذإ
 صاخشQا فرط نم ةمدق<ا بابسQا نم مغرلا ىلع ةبراقتم تناك اهنأ امب بسنلا عيزوت ىلع
 يرضحلا طسولا يف ةلجس<ا بسنلل افيفط اعافترا ،لباق<ا يف ،ظحDنس اننكل .iبوجتس<ا
 ةبسنلاب ببس مهأ لكشي ةلادعلا أدبم مارتحا نأ ودبيو .ةحورط<ا ةفلتخ<ا بابسûل ةبسنلاب كلذو
 يف  %71.6 لباقم يف يرضحلا طسولا يف  %69 ب يظح ثيح iبوجتس<ا صاخشûل
 .يورقلا طسولا

 ةبسنلاب ،لكشي هنأ نم مغرلا ىلع ةاواس<ا أدبم نم ربكأ ةيمهأ ةلادعلا أدبم يستكي اذكهو
 يعامتجpا عقاولا ربكأ لكشب لئاسيو ،ةينيدلا ةيعجر<ا يف ةيرهوج ةميق ،ةبوجتس<ا ةنيعلل
 دشأ ةبوقع ىلإ ،ريصقتلا ةلاح يف ،ةلادعلا أدبم عضخي امك .iبوجتس<ا صاخشûل يشيع<او
 اعوضوم لكشي هنوك مغر ،ءاسنلاو لاجرلا iب ةاواس<ا أدبم ليحي ،لباق<ا يف .ùا لبق نم
 اقلطم نمضت pو ،لكاش<ا ريثي اهقيبطت لاز p ةينوناق ةدعاق ىلإ ،هيضراعمو هيديؤم iب شاقنلل
 .ةيلعفلا ةاواس<ا
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 رييغت ةيناكمإ بابسأ لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :86 مقر لودجلا
 ةماقEا طسو بسح برغ+اب ثرEا ماظن يف ةيزييمتلا دعاوقلا

 يف ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت ةيناكمإ بابسأ

 برغ?اب ثر>ا ماظن

 ةماق>ا طسو
  عومج?ا

 يورق يرضح

 %6,4 %3,3 %7,9 برغملل ةيلودلا تامازتل7ل امارتحا

 %6,7 %4,4 %7,7 روتسدلل امارتحا

 %69,8 %71,6 %69,0 لدعلل امارتحا

 %8,2 %7,6 %8,4 روطتيو ريغتي عمتج-ا

 
 ،ةنيعلا ةبوجأ ىلع حضاو ريثأت هل ناك "سنجلا" ريغتم نأ ودبي ،"ةماقIا طسو" رّيغتم فDخبو
 اومدق روكذلا نم  %11.6 نأ رهظت ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت نوديؤي نيذلل ةيوئ<ا بسنلا نأ امب
 نهفقوم نررب يتاوللا ءاسنلا نم طقف  %3.7 لباقم "برغملل ةيلودلا تامازتلpا مارتحا" ببسك
    .ببسلا سفنب

 ،عمتج<ا روطتب ثرôل ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت تررب يتلا ةنيعلا نم  i 13.1%ب نمو
  %76.2 هتمدق "ةلادعلا ئدابم مارتحا" نأ iح يف ،ببسلا اذه ثانIا نم طقف  %5.6 مدقي
 نأ اهب ءpدQا مت يتلا تاداهشلا حضوت ،عقاولا يفو .روكذلا نم طقف % 57.7و ثانIا نم
 :يلي امب نحرصي ام ابلاغو ،هنم iناعي ايقيقح املظ ثرôل ةيزييمتلا دعاوقلا نربتعت ءاسنلا

"Qوأ "لداع ريغ اذه ...يخأ ةصح فصن ثرأ ،تنب ينن "Qركذ نباب قزرأ مل ينن، 
 نبا يدل ناك اذإ ،ةرسQا نم روكذلا نم مهريغ عم ةلئاعلا ثاريم مساقت يتانب ىلع iعتيس
 ."pدع سيل اذه ...ةبصعلا دعبت p يتلا ةنبpا فDخب بيصعتلا مامأ بابلا قلغيس

 ،ةيزييمتلا دعاوقلا رييغتل معادلا نهفقوم ريربتل ةلادعلا أدبم ىلإ ءاسنلا ءوجل ريسفت نكمي
 ءاسنلا ةبسن عافتراب اذكو يورقلا طسولا يف ةصاخ تايمQا ءاسنلا ةبسن عافتراب ،ةهج نم
 نمو ،برغملل ةيلودلا تامازتلpا نولهجيو 2011 روتسد تادجتسم نوفرعي p نيذلا لاجرلاو
 iنطاو<او تانطاوملل ةينيدلا ةفاقثلا يف ةرذجتم ةميق لثمي هنأ ودبي ةلادعلا موهفم نQ ،ىرخأ ةهج
   .يبرغ<ا عمتج<ا يف اهقيرط قشت تأدب يتلا ناسنIا قوقح ةفاقث نم رثكأ ةبراغ<ا
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 رييغت ةيناكمإ بابسأ لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :87 مقر لودجلا
 سنجلا بسح برغ+اب ثرEا ماظن يف ةيزييمتلا دعاوقلا

 يف ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت ةيناكمإ بابسأ

 برغ?اب ثر>ا ماظن

 سنجلا
 عومج?ا

 ثان>ا روكذلا

 %6,4 %3,7 %11,6 برغملل ةيلودلا تامازتل7ل امارتحا

 %6,7 %6,6 %6,8 روتسدلل امارتحا

 %69,8 %76,2 %57,7 لدعلل امارتحا

 %8,2 %5,6 %13,1 روطتيو ريغتي عمتج-ا

 %4,5 %2,8 %7,7 ةرسHا حلاص يف

 %2,9 %3,6 %1,5 باوج نودب /فرعأ $

 %1,6 %1,6 %1,6 )ركذي( رخآ باوج

 عومج-ا
100,0% 100,0% 100,0% 

3132108 5911203 9043311 

 

 ببسلا دعتبا املك ىوتس<ا اذه عفترا املك هنأ "يميلعتلا ىوتس<ا" ريغتم ةلءاسم دنع ظحDيو
 .ةينوناقلا صوصنلا ىلع ءوضلا طلسو ةلادعلا أدبم نع هب حرص<ا

 مهيدل نيذلا iبوجتس<ا صاخشQا دنع % 56.1 لداعي ام يأ ةبسن لقأ تلجس ،اذكهو
 يف ،ةيزييمتلا دعاوقلا رييغتل ببسك "ةلادعلا أدبم مارتحا" اوحجر نيذلاو يلاع يميلعت ىوتسم
 ،يئادتبا يميلعت ىوتسم مهيدل نيذلا صاخشQا دنع % 83.1 ىلإ ةبسنلا هذه تزفق iح
 صاخشQا فوفص يف % 70.5و ،يميلعت ىوتسم يأ ىلع نورفوتي p نم ىدل% 75.6و
 ةيحان نم .ةينآرقلا سراد<ا اوداترا نم مهيف نمب يلوأ يميلعت ىوتسم مهيدل نيذلا iبوجتس<ا
 لباقم "برغملل ةيلودلا تامازتلpا مارتحا" يلاع يميلعت ىوتسم مهيدل نمم %19 راتخا ،ىرخأ

 .يوناث يميلعت ىوتسم مهيدل نمم طقف  4.4%

 دعاوق رييغتل ببسك "روتسدلا مارتحا"ـب ةقلعت<ا بسنلا يف نيابت لجس ،كلذ ىلإ ةفاضIاب
 يوناث يميلعت ىوتسم مهيدل نيذلا iبوجتس<ا صاخشQا نم % i 15.7ب ةيزييمتلا ثرIا
 .يئادتبا يميلعت ىوتسم مهيدل نمم طقف % 1.9و )ةبسن ىلعأ يهو(
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 قوقح نم يساسأ قحك ،ميلعتلا ىلإ جولولا نأ ،"يميلعتلا ىوتس<ا" ريغتم فشكي ،اذكهو
 ذيمDتلا دنع ةنطاو<ا ميق باستكا ززعيو iبوجتس<ا صاخشQا فقاوم ىلع رثؤي ،ناسنIا
 ،ةيساسأ ةيلخك ةرسQا نإف ،عقاولا يفو .ةرسûل ةيعامتجpا ةئشنتلا نم رثكأ iسردمت<ا
 ،ةنميه<ا ةفاقثلا لخاد لفطلا يقبت ،اهيلع ةيصو اهسفن ربتعت يتلا ديلاقتلاو تاداعلا لقثل ارابتعاو
 سركيو حتفنمو ثيدح يميلعت ماظن ىلإ جولولا نإ .ةيفاقثلا هتيوه نع ربعت يتلا ،زايتماب ةيروكذلا
 كيكفتو ،ءاسنلاو لاجرلا iب ةمئاقلا ةيبتارتلا ةلءاسم ىلع لفطلا دعاسي نأ هنأش نم ،ةنطاو<ا ميق
 اهئانب ةداعإ نم نكمتلاو ،ةيعامتجpا ةئشنتلل جذومنك اهاقلتي يتلا عونلا ىلع ةمئاقلا تاقDعلا
 .ةلادعلاو ةماركلاو ةاواس<ا ساسأ ىلع

 رييغت ةيناكمإ بابسأ لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :88 مقر لودجلا
 يميلعتلا ىوتس+ا بسح برغ+اب ثرEا ماظن يف ةيزييمتلا دعاوقلا

 رييغت ةيناكمإ بابسأ

 يف ةيزييمتلا دعاوقلا

 برغ?اب ثر>ا ماظن

 يميلعتلا ىوتس?ا

 عومج?ا
 نودب

 ىوتسم

 يميلعت

 ميلعتلا

 /يلو]ا

 ديس?

 يلاعلا يوناثلا يدادع>ا يئادتب"ا

 ةيلودلا تامازتل7ل امارتحا

 برغملل
1,0% 3,2% 5,7% 9,4% 4,4% 19,0% 6,4% 

 %6,7 %8,4 %15,7 %8,3 %1,9 %2,6 %3,9 روتسدلل امارتحا

 %69,8 %56,1 %60,7 %67,5 %83,1 %70,5 %75,6 لدعلل امارتحا

 %8,2 %10,2 %12,5 %4,8 %3,3 %14,3 %7,8 روطتيو ريغتي عمتج-ا

 %4,5 %3,8 %1,7 %4,7 %3,0 %6,8 %6,0 ةرسHا حلاص يف

 %2,9 %2,6 %3,7 %2,6 %3,0  %3,2 باوج نودب /فرعا $

 %1,6  %1,4 %2,7  %2,7 %2,4 )ركذي( رخآ باوج

 عومج-ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3145486 528853 1233168 1404321 1294739 1436742 9043309 
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 ثرEا يف ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم ضفر تارربم  2.1.3

 دعاوقلا ةعجارم ةيناكمإ لوح ناكسلا نم ةنيع ىلع يرجأ يذلا ينادي<ا ثحبلا فشك
 2011 روتسد تايضتقمو برغملل ةيلودلا تامازتلpا نأ ،يبرغ<ا ثاري<ا ماظنل ةيزييمتلا
 نم  %36.4 فرط نم تريثأ ،ةيبرغ<ا ةينيدلا ةفاقثلا ميق نم ةميقك ةلادعلا أدبم ىلإ ةفاضIاب
 ةبوجتس<ا ةنيعلا نم ءزج كانه ،iح يف .دعاوقلا هذه رييغت ةيناكمإ لوبقل iبوجتس<ا صاخشQا
 ةنيعلا نم % 19.5 دبي مل امنيب ةروكذ<ا دعاوقلا ةعجار< ةيناكمإ يأ ضفرت  %44.1 ةبسنب
 .يأر يأ

 "يمDسIا نيدلا مارتحا" ىلإ  %83.7 دنتسا ،ثرIا ماكحأ رييغتل iضفارلا iب نم
 مهفقوم رربي ببسك "نوناقلا مارتحا" ىلإ اودنتسا طقف %6.7 لباقم ،فقو<ا اذه ريربتل ببسك
 .ىرخأ بابسQ رييغتلا ةيناكمإ مدعب اوحرص %9.5و رييغتلل ضفارلا

 يذلا يسيئرلا ببسلا "يمDسIا نيدلا مارتحا" لكشي ،"ةماقIا طسو" ريغتم ىلعً ءاَِنب
 طسولا يف ةمهم ةبسنب ببسلا اذه يظح دقو ،ةيزييمتلا دعاوقلا رييغتل نوضفارلا هيلإ دنتسي
 مدعب نولئاقلا هيف راتخا يذلا يورقلا طسولا يف  %80.3 لباقم  %85.2 ىلإ لصت يرضحلا
 iبم وه امك ،يرضحلا طسولا يف  %8.3 لباقم  %12.5 ةبسنب ىرخأ ابابسأ رييغتلا ةيناكمإ
 :هاندأ لودجلا يف

 ةيناكمإ مدع بابسأ لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :89 مقر لودجلا
 ةماقEا طسو بسح برغ+اب ثرEا ماظن يف ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت

 
 

       دعاوقلا رييغت ةيناكمإ مدع بابسأ

 برغ?اب ثر>ا ماظن يف ةيزييمتلا

 ةماق>ا طسو
 عومج?ا

 يورق يرضح

 %83,7 %80,3 %85,2 نيدلل امارتحا

 %6,7 %7,2 %6,5 نوناقلل امارتحا

 %9,5 %12,5 %8,3 )ركذي( رخآ باوج

 عومج-ا
100,0% 100,0% 100,0% 

7701965 3224650 10926615 
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 اهيلإ دنتسا يتلا بابسQا ىلع سوملم ريثأت هل نكي مل "سنجلا" ريغتم نأ ،اضيأ ،ظحDي
 .يبرغ<ا ثرIا ماظنل ةيزييمتلا دعاوقلا رييغتل ضفارلا مهفقوم ريربتل نوبوجتس<ا صاخشQا

 نيذلا ثانIا نم % 82.7و روكذلا نم % i: 84.5سنجلا iب براقتم لكشب بسنلا تعزوت دقف
  ."يمDسIا نيدلا مارتحا« ـب مهفقوم اوررب

 ضفر تارربم صخي اميف لاجرلاو ءاسنلا فقاوم iب براقت ليجست مت ،كلذ عم ةازاو<ابو
 روكذلا نم % 6.2و ثانIا نم % 7.5 :يبرغ<ا ثاري<ا ماظنل ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت ةيناكمإ
 iب %9.8و روكذلا iب اهليجست مت %9.4 لباقم رييغتلا ضفرل رربمك "نوناقلا مارتحا" اومدق
 .ىرخأ بابسأب مهضفر نورسفي ثانIا

 مهضفر نورربي iبوجتس<ا صاخشQا نأ يف اهريسفت ةقباطت<ا هبش فقاو<ا هذه دجتو
Iا يف ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت ةيناكمIا سفنب ثرQنيدلا مارتحا رربم ىلإ ةصاخ ةفصبو ،بابس 
  .ناكمو نامز لكل احلاص ارربم ،ةبوجتس<ا ةنيعلا رظن يف ،لظي يذلا

 ىلع ةمئاقلا ثرIا ماكحأب طابترpا نأ ظحDي ،ررب<ا اذه راضحتسا نم مغرلا ىلع
 ةصاخو ءانبأ مضت يتلا ةلاحلا يف اميس ،ةرسQا ةينب رثؤت ذإ .يشDتلا يف أدب ةينيدلا ةيعجر<ا
 ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم ةلاحتسا لب ضفر نأشب ةبوجتس<ا ةنيعلا فقاوم ىلع ،روكذلا ءانبQا
 .ريسي لكشب ينادي<ا ثحبلا جئاتن هحضوت يذلا ءيشلا ،يبرغ<ا ثاري<ا ماظنل

 ةيناكمإ مدع بابسأ لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :90 مقر لودجلا
 سنجلا بسح برغ+اب ثرEا ماظن يف ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت

 ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت ةيناكمإ مدع بابسأ

 برغ?اب ثر>ا ماظن يف

 سنجلا
 عومج?ا

 ثان>ا روكذلا

 %83,7 %82,7 %84,5 نيدلل امارتحا

 %6,7 %7,5 %6,2 نوناقلل امارتحا

 %9,5 %9,8 %9,4 )ركذي( رخآ باوج

 عومج-ا
100,0% 100,0% 100,0% 

6510481 4416133 10926614 
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 iبوجتس<ا صاخشQا ةبسن نأ ظحDي ،" دpوQا iب ةرسQا يف ركذ دوجو" ريغت< اقفو
  %96.5 ىلإ تعفترا "يمDسIا نيدلا مارتحاب" ةيزييمتلا دعاوقلا رييغتل مهضفر اوررب نيذلا
 بايغ يفو دpوأ دوجو ّدرجمب  %71.2 ىلإ ةأجف ضفخنتل ،دpوأ اهل سيل يتلا رسQا يف
 .ركذلا

 بابسأب مهضفر نوبوجتس<ا صاخشQا رربي امدنع  %82.8 ىلإ ةبسنلا هذه عفترتو
 ةبسن تلجسو ."نوناقلا مارتحا"و "يمDسIا نيدلا مارتحا" يف تددح يتلا كلت ريغ ىرخأ

 % 10.7و ةرسQا يف ركذ دلو مهل سيل نيذلا iبوجتس<ا صاخشQا فوفص يف % 22.6
 .لقQا ىلع دحاو ركذ مهيدل نيذلا iبوجتس<ا صاخشûل ةبسنلاب

 ابسن نيدلا ببسب ثرIا يف ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت ةلاحتساب حيرصتلا لجس ،هيلعو
 .مهل ءانبأ p نم دنع ىتحو دpوأ مهيدل نيذلا iبوجتس<ا صاخشQا دنع ام دح ىلإ ةعفترم
 ةماقIا طسوو سنجلا تاريغتم نأ ظحDي ،ةباجôل رايخك نيدلا حرتقا املك هنأ ينعي اذهو
 ىلع "روكذلا ءانبQا دوجوو ءانبQا دوجو" ريغتم ريثأت سفن اهل نوكي p يميلعتلا ىوتس<او
 .iبوجتس<ا صاخشQا فقاوم

 دعاوقلا رييغت ةيناكمإ مدع بابسأ لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :91 مقر لودجلا
 دhوgا نمض روكذ دجاوت بسح برغ+اب ثرEا ماظن يف ةيزييمتلا

 رييغت ةيناكمإ مدع بابسأ

 ماظن يف ةيزييمتلا دعاوقلا

 برغ?اب ثر>ا

 د"و]ا طسو روكذلا ةبسن

 عومج?ا
 د"و]ا بايغ

 د"و]ا بايغ

 روكذلا

 لق]ا ىلع دجوي

 د"و]ا `ب ركذ

 %83,3 %82,8 %71,2 %96,5 نيدلل امارتحا

 %6,0 %6,5 %6,2 %3,3 نوناقلل امارتحا

 %10,7 + %22,6 %2 )ركذي( رخآ باوج

 عومج-ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
1143570 975738 5983904 8103212 
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 رربي يذلا ببسلا عم طابتراب ،"يميلعتلا ىوتس<ا" ريغتم نأ ةظحDم ،اضيأ ،مه<ا نم
 ريبك ريثأت هل ،ةلاحلا هذه يف يمDسIا نيدلا وهو ثرIا ماظنل ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت ةلاحتسا
   .iبوجتس<ا صاخشQا فقاوم ىلع

 مارتحا" ىلإ يميلعت ىوتسم يأ ىلع نورفوتي p نمم  %77 دنتسا امنيب ،عقاولا يف
 مارتحاب" مهفقوم طقف % 8.7 ررب ،ةروكذ<ا دعاوقلا رييغت ةلاحتساب لوقلل ببسك "نيدلا
 :يئادتبا يميلعت ىوتسم مهيدل نيذلا صاخشQا فقوم رربيل "نيدلا مارتحا" مدقيو ."نوناقلا

 يميلعت ىوتسم يلاوتلا ىلع مهيدل نم ىدل  %86.6و % 87 ىلإ ةبسنلا هذه عفترتو ، 82.9%
 ىوتسم مهيدل نيذلا صاخشQا فوفص يف  %89.5 يأ ةبسن ىلعأ ىلإ لصتل يوناثو يدادعإ
 .يلاع يميلعت

 ،ةبوجتس<ا ةنيعلا فقاوم ىلع ةينيدلا ةيعجر<ا ريثأت ةوق ،ىرخأ ةرم ،جئاتنلا هذه رهظتو
 ىوتسم ىلع ،ايناثو ،pوأ ،ةرسQا ىوتسم ىلع ةيعامتجpا ةئشنتلا ةلءاسم هاجتا يف عفدتو
 مهنيكمت نود ،يبرغ<ا ميلعتلا نم نيديفتسملل ةينيدلا ةفرع<ا لقن نع لوؤس<ا يميلعتلا ماظنلا
 .ناسنIا قوقح ةبراقم اميسpو ،ىرخQا تابراق<ا ىلع حاتفنpاو يدقنلا بولسQا ريوطت نم

 ةيناكمإ مدع بابسأ لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :92 مقر لودجلا
 يميلعتلا ىوتس+ا بسح برغ+اب ثرEا ماظن يف ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت

 ةيناكمإ مدع بابسأ

 ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت

 برغ?اب ثر>ا ماظن يف

 يميلعتلا ىوتس?ا

 عومج?ا
 نودب

 ىوتسم

 يميلعت

 ميلعتلا

 /يلو]ا

 ديس?

 يلاعلا يوناثلا يدادع>ا يئادتب"ا

 %83,7 %89,5 %86,6 %87,0 %82,9 %85,6 %77,0 نيدلل امارتحا

 %6,7 %7,7 %7,3 %4,3 %4,1 %5,4 %8,7 نوناقلل امارتحا

 %9,5 %2,7 %6,1 %8,7 %12,9 %9,0 %14,3 )ركذي( رخآ باوج

 عومج-ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3285527 937272 1390493 1791417 1638927 1882978 10926614 
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 ةعجار+ا يف ةيولوgا تاذ ةيزييمتلا دعاوقلا  3.1.3

 نم ،يبرغ<ا ثاري<ا ماظنل ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت ةيناكمإ صوصخب ،ينادي<ا ثحبلا نكم
 ةيناكمإ يأ ضفري ،نميه<ا وهو ،لوQا فقو<ا :ةبوجتس<ا ةنيعلا ىدل iفقوم ىلع ءوضلا طيلست
 ليدعت ةيناكمإب لبقي يناثلا فقو<او ؛يمDسIا نيدلل امارتحا ثاريملل ةيزييمتلا دعاوقلا رييغتل
 .ةيزييمت ربتعت يتلا ثاري<ا دعاوق

 ،ضرفت يتلا دعاوقلا ةفرع< لاؤسلا حرط نم دبp ناك ،ريخQا فقو<ا اذه نم اقDطناو 
 .ةعجار<ا ،ةبوجتس<ا ةنيعلا بسح

 بيصعتلا ةدعاق §
 ةيناكمإب اولبق نيذلا صاخشQا عومجم iب نم هنأ ينادي<ا ثحبلا رهظأ ،ددصلا اذه يف

 حمست p يتلا ،"بيصعتلا" ةدعاق ىلإ نوريشي  %66 ، %36.4 يأ ،ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت
 نإف هيلعو ،ةكرتلا لماك نم ةدافتسpا خأ نهيدل سيل يتاوللا تانبلا وأ ةديحولا ةنبDل عقاولا يف
 ثلثلا ،ثاري<ا نم يقبت<ا ءزجلا ،اًعويش رثكQا ةلاحلا يف ،ذخأي ىفوت<ا ةرسأ ىلإ برقQا ،ركذلا
 .ةديحو ةنبpا تناك اذإ فصنلاو ،iتنبا نم رثكأ كانه تناك اذإ

 رييغتل نيديؤ<ا iبوجتس<ا صاخشQا ةبسن نأ ظحDي ،"ةماقIا طسو" ريغتم ىلإ ادانتساو
 هذه يفو .ةيراقعلا كDمQا يوذ نم نوبوجتس<ا ناك املك عافترpا ىلإ ليمت بيصعتلا ةدعاق
 ةرسûل نوكي p امدنع اميسpو ،مهتحلصم يف بصت p ةدعاقلا هذه نأ نوكردي ،اديدحت ةلاحلا
  .ةرسQا دارفأ يقاب نم "ةبصعلا" اهب عفتنت دق يتلا ةكرتلا ددهي يذلا رمQا ،ركذ دلو

 ةدعاق رييغت ديؤت يورقلا طسولا يف نطقت يتلا ةبوجتس<ا ةنيعلا نم  %73.4 نإف،اذكهو
 .يرضحلا طسولا نم  %62.6 لباقم بيصعتلا

 رييغت نوديؤي نيذلا iبوجتس<ا صاخشQا ضعب نأ ىلإ ةراشIا ردجت ،قايسلا سفن يفو
 تاظحD< اقفو ،نايحQا بلغأ يف ،ليحت يتلاو "ىرخأ بابسأ " ـب مهفقوم اوررب بيصعتلا ةدعاق
 .هثاريم ريبدت يف ارح نوكي نأ يف ةيكل<ا بحاص ةدارإ ىلإ ،ينادي<ا ثحبلا قيرف
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  رييغت لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :93 مقر لودجلا

 ةماقEا طسو بسح بيصعتلا ةدعاق

 بيصعتلا ةدعاق رييغت
 ةماق>ا طسو

 عومج?ا
 يورق يرضح

$ 37,4% 26,6% 33,9% 

 %66,1 %73,4 %62,6 معن

 عومج-ا
100,0% 100,0% 100,0% 

6097439 2945872 9043311 

 
 رييغتل نيديؤ<ا iبوجتس<ا صاخشQا ةبسن تزواجت دقف ،"سنجلا " ّريغتم صوصخب امأ

 %68.8 ـب ةدعاقلا هذه رييغت ةيناكمإب نلق نمم ،ثانIا iب تابوجتس<ا يثلث بيصعتلا ةدعاق
 .روكذلا ىدل  %61.1 لباقم

 ،ءاسن نهنQ نهب رضت ةدعاقلا هذه نأ نربتعي ءاسنلا نوكب فDتخpا اذه ريسفت نكميو
 دوجو ريغتم راضحتسا متي امدنع بسنلا ريغتت ،عقاولا يفو.iسنجلا iب ازييمت لكشي ام وهو
 .روكذ دوجو دنع اميسpو ،ةرسQا يف دpوأ

  رييغت لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :94 مقر لودجلا

 سنجلا بسح بيصعتلا ةدعاق

 بيصعتلا ةدعاق رييغت
 سنجلا

 عومج?ا
 ثان>ا روكذلا

$ 38,9% 31,2% 33,9% 

 %66,1 %68,8 %61,1 معن

 عومج-ا
100,0% 100,0% 100,0% 

3132106 5911203 9043309 
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 ،ةرسQا لخاد لقQا ىلع دحاو ركذ دوجو ةصاخ ةفصبو ،دpوQا دوجو ريغتم ناف ،اذكهو
 ةدعاق رييغت ةيناكمإب قلعتي اميف ةبسن ىلعأ تلجس ثيح ،اهيلع لصح<ا جئاتنلا ىلع رثؤي
  . %85.3 يأ ،دpوأ مهيدل سيل نيذلا iبوجتس<ا صاخشQا فوفص يف "بيصعتلا"

 ديفتسي نأ يف مهتبغر نع نوبرعي مهنأ ذإ ،حوضو لكب مهفقوم نع صاخشQا ءpؤه ربعيو
 p مهنأ ةعانق لكب نوحرصي امك .مهسنج ناك ايأ ،لبقتس<ا يف مهدpوأ امبرو pوأ مهجاوزأ
 اذهو .ىفوت<اب مهعمجت يتلا ةبارقلا ةلص نم مغرلا ىلع ،مهثاريم نم نورخآ ديفتسي نأ نولبقي
 نماضتلا نم ديازتم لكشب للقيو ،ةدتم<ا ةرسQا ىلع ةيقبسQا اهل ةيوونلا ةرسQا نأ دكؤي
 .يرسQا

 يتاكلتمم كرتأس اذا< مهفأ p يننكل ،نìا ىتح ءانبأ يدل سيل « :فظوم ،ةنس 36 ،أ.ل
 ،...خلا يمامعأو يمع ءانبأو يخأ ءانبأ :براقQا ىلإ ،تايحضت تمدقو اهلجأ نم تلمع يتلا
 ،اًثانإ مأ اًروكذ اوناك ءاوس ،ùا ءاش نإ ،يدpوأ اهيليوً pوأ اهنم ديفتست نأ يتجوز ىلع بجي
 تقولا ناح ،ةدعاقلا هذه ىلع قرطلا ىتشب سانلا لياحت ليلدلاو ،بيصعتلا مكحب اعنتقم تسل
pا نم عونلا اذه داعبتسQا ىرأ اذكه...ماكحQروم «. 

 دوجو درجمب  %63.3 ىلإ مث ، %76.8 ىلإ ةبسنلا ضفخي دpوQا دوجو ناف ،اذكهو
 نوكي امدنع ةصاخو دpوأ كانه نوكي امدنع رثكأ نئمطت ةبوجتس<ا ةنيعلا نأ ىلع لدي امم ،ركذ
  .اركذ

  لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :95 مقر لودجلا

 دhوgا نمض روكذ دجاوت بسح بيصعتلا ةدعاق رييغت

 بيصعتلا ةدعاق رييغت

 د"و]ا طسو روكذلا ةبسن

 عومج?ا
 د"و]ا بايغ

 د"و]ا بايغ

 روكذلا

 لق]ا ىلع دجوي

 د"و]ا `ب ركذ

$ 14,7% 23,2% 36,7% 32,6% 

 %67,4 %63,3 %76,8 %85,3 معن

 عومج-ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

588754 1115668 5044600 6749022 
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 مت ول امك تدب بيصعتلا ةدعاق نأ جئاتنلا فشكت ،"يميلعتلا ىوتس<ا" ّريغتمب قلعتي اميف
 ةلحر<ا مهميلعت ىوتسم زواجتي نيذلا صاخشQا فرط نم اهيلع ةيسدقلا نم عون ءافضإ
  .ةيئادتبpا

 نم iب اهليجستّ مت دق بيصعتلا ماكحأ رييغت يديؤ< ةبسن ىلعأ تناك اذإ هنإف ،اذكهو
 ةبسنلا هذه نإف ، %83.8 ب ةينآرقلا سراد<ا اوداترا نم مهيف نمب يلوأ يميلعت ىوتسم مهيدل
 نورفوتي p نم ىدل % 67.5 ىلإو يئادتبا يميلعت ىوتسم مهيدل نم دنع % 70.9 ىلإ ضفخنت
 يميلعت ىوتسم مهيدل نم دنع % 65.9 ىلإ لصتل رثكأ ضفخنت مث ،مهل يميلعت ىوتسم يأ ىلع
 نم دنع ةبسن ىندأ ىلإ لصتل ،يوناث يميلعت ىوتسم مهيدل نم دنع % 63.8 ىلإ مث ،يدادعإ
 . %54.9 ب يلاع يميلعت ىوتسم مهيدل

 نيديفتس<ا ىلع ينيدلا ميلعتلا جمارب نومضم ريثأت ةيوئ<ا بسنلا يف فDتخpا اذه iبيو
 ىلإ ،ابلاغ ،دنتست اهنأ ذإ ،"ناسنIا قوقح" ةبراقم ذبحت p يتلا ةدمتع<ا ةبراق<ا اذكو هنم
 .ةينيدلا ةيعجرملل دقن يأب حمست pو ،يعامتجpا عقاولا نع ةلصفنم ةسدقم ةيهقف تاءارق

  رييغت لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :96 مقر لودجلا

 يميلعتلا ىوتس+ا بسح بيصعتلا ةدعاق

 ةدعاق رييغت

 بيصعتلا

 يميلعتلا ىوتس?ا

 ىوتسم نودب عومج?ا

 يميلعت

 /يلو]ا ميلعتلا

 ديس?
 يلاعلا يوناثلا يدادع>ا يئادتب"ا

$ 32,5% 16,2% 29,1% 34,1% 36,2% 45,1% 33,9% 

 %66,1 %54,9 %63,8 %65,9 %70,9 %83,8 %67,5 معن

 عومج-ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3145486 528853 1233169 1404321 1294741 1436742 9043312 
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 "nيثنgا ظح لثم ركذلل" ةدعاق §
 رييغت ةيناكمإ نوديؤي نيذلا iبوجتس<ا صاخشûل ةيلامجIا ةبسنلا نأ نم مغرلا ىلع

 وأ رييغت نأ ربتعت ةنيعلا نم  %78.6 نأ ظحDن اننإف ، %36.4 غلبت برغ<ا يف ثرIا دعاوق
 هذه رييغت نأ نوربتعي طقف  %21.4 لباقم ،نكمم ريغ "iيثنQاّ ظح لثم ركذلل" ةدعاق ليدعت
 صاخشQا ىدل اخسار اداقتعا ةيوئم ةطقن 57 نم رثكأب قرافلا اذه سكعيو ؛نكمم ةدعاقلا
 قرخ ةباثمب وه اهتلءاسم نأو ،يمDسIا ماعلا ماظنلا نم ءزج يه ةدعاقلا هذه نأب iبوجتس<ا
  .نآرقلا هسركو هلزنأ امك ،يهلIا نوناقلل

 ءانثأ ةدمتعم ،لصQا يف ،تناك ةدعاقلا هذه نأ ىلإ ددصلا اذه يف ةراشIا ردجتو
 لمع مت ،ءاسنلل ىندQا دحلا نامضل ةليسو لضفأ اهرابتعاب اهب ظفتحا مDسIا نأو "ةيلهاجلا"
ّ دح ةباثمب ةدعاقلا هذه ربتعا نم وه هقفلا نأ pإ .ةيعامتجpا تpوحتلل ةاعارم اهريوطت ىلع
   .ùا بضغ ريثتس اهتعجارم نأو ىصقأ

 iبوجتس<ا صاخشQا ىدل ةبسن ىلعأ نأ ظحDي ،"ةماقIا طسو" ريغتم ىلإ ادانتساو
 ةبسنب يورقلا طسولا يف تلجس "iيثنQا ظح لثم ركذلل" ةدعاق رييغت ةيناكمإ نوديؤي نيذلا

 .يرضحلا طسولا يف طقف  %18.1 لباقم  28.1%

 يميلعت ىوتسمب فورع<ا يرضحلا طسولا يف ةضفخن<ا ةيوئ<ا ةبسنلا هذه حرش نكميو
 هيف تأشن يذلا قايسلا يف ريكفتلاب حمست p يتلا ؛ةينيدلا ةيبرتلا ميلعت جمارب نومضمب ىلعأ
 يأب حومسم ريغو ،حوضوب ميركلا نآرقلا يف اهيلع صوصنم اهنأ ىلع ديكأتلا عم ،ةدعاقلا هذه
  .اددحمو احيرص صنلا نوكي امدنع ةلءاسم وأ داهتجا

 يروكذلا عمتجملل ربكأ معد لجأ نم ةطاسبب اهلهاجت مت دق ينآرقلا صنلا دصاقم نأ ودبيو
   .ثاري<ا يف عونلا ساسأ ىلع زييمتلا سيركت يف اًيساسأ اًرود "ءاهقفلا" هيف بعل يذلا

 فوفص يف يورقلا طسولا يف ةلجس<ا ةعفتر<ا ةيوئ<ا ةبسنلا نإف ،ىرخأ ةيحان نمو
 نكمي ، %28.1 غلبت يتلاو iيثنQا ظح لثم ركذلل ةدعاق رييغت ةيناكمI نيديؤ<ا صاخشQا
 قطانم نع اديعب لظي يورقلا طسولا نQ امإو ،ةدعاقلل ةينيدلا سسQا لهجب امإ اهريسفت
 ىلع زييمتلا هاجتا ةيساسح رثكأ نه ءاسنلا نQ وأ ،اقيض رثكQا تاءارقلا رشنت يتلا "iقلتلا"
 ،ةدعاقلا هذه رييغت ىلع نهتقفاوم ،كلذ لعفب ،نيدبيو ثاري<ا يف هنم iناعي يذلا عونلا ساسأ
 ةيعامجلا يضارQا لDغتسا قحب نهل فارتعpا رمثأ يذلا تايلDسلا ءاسنلا لاضن وه ليلدلاو
  .لاجرلاب ةوسأ
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 ريغت< ةبسنلاب ينادي<ا ثحبلا جئاتن مهف ةلواح< مدق<ا هDعأ ريسفتلا نإف ،كلذ ىلع ةوDع
 ريغتمب ةقDع يف اهيلع لصح<ا جئاتنلا ريسفتل ،اًضيأ ،دمتعي نأ نكمي ،"ةماقIا طسو"
 ."سنجلا"

  رييغت لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :97 مقر لودجلا

 ةماقEا طسو بسح"nيثنgا ظح لثم ركذلل" ةدعاق

 ظح لثم ركذلل ةدعاق رييغت

 `يثن]ا

 ةماق>ا طسو
 عومج?ا

 يورق يرضح

$ 81,9% 71,9% 78,6% 

 %21,4 %28,1 %18,1 معن

 عومج-ا
100,0% 100,0% 100,0% 

6097439 2945872 9043311 

 
 لباقم "iيثنQاّ ظح لثم ركّذلل" ةدعاق رييغت ةيناكمإ ءاسنلا نم  %24.3 ديؤي ،عقاولا يف
 iب زييمتلا نم ارثأت رثكأ نهرابتعاب ،ءاسنلا نأ قرافلا اذه فشكيو .لاجرلا نم طقف  15.9%

 ةيمدقت تاءارق دامتعp لاجرلا نم ةيلباق رثكأ نه ،ثرIا يف اميسpو هل نضرعتي يذلا iسنجلا
 .صوصنلا ةيفرحب نطبتري pو ةينيدلا صوصنلل

 ءاسنلا تناك ،مDسلاو ةDصلا هيلع لوسرلا نمز يف هنأ ،قايسلا اذه يف ريكذتلا بجوو
 لوسرلا ناكو ،روكذلا حلاصل تلام صوصنلا نأ نيأر املك ةياغلل ةجرحم ةلئسأ هيلع نحرطت
 لاجرلا ةمارك نامض ىلإ فدهي هرهوج ناك يذلا صنلا دصاقم ىلع نايحQا بلغأ يف نهليحي
 p يذلاو هتفسلفو صنلا حور فاشتكا يف لثمتي يذلا هجوتلا اذهف .ةاواس<ا مدق ىلع ءاسنلاو
 يذلا يصنلا هجوتلا هبايغ ززعي يذلا وه ،ينيدلا ميلعتلا تاررقم يف ،مويلا ،فسûل سردي
 ىلع زييمتلا ةمادإ وه كلذ نم ضرغلاو ،"ةعيرشلا" دصاقم ساسأ ىلع "داهتجا" يأ دعبتسي
 ام اذهو ."صنلا دوجو عم داهتجا p" هقفلا دعاوق نم ىرخأ ةدعاق راتس تحت ،عونلا ساسأ
 .تا/iبوجتسملل يميلعتلا ىوتس<اب اهانطبر امدنع ةساردلا جئاتن هنع تفشك
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  لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :98 مقر لودجلا

 سنجلا بسح" nيثنgا ظح لثم ركذلل" ةدعاق رييغت

 `يثن]ا ظح لثم ركذلل ةدعاق رييغت
 سنجلا

 عومج?ا
 ثان>ا روكذلا

$ 84,1% 75,7% 78,6% 

 %21,4 %24,3 %15,9 معن

 عومج-ا
100,0% 100,0% 100,0% 

3132107 5911203 9043310 

 
 صاخشQا ةبسن ىلع - ايدرط سيلو - ايسكع رثؤي "يميلعتلا ىوتس<ا" ريغتم نأ ظحDي

 ."iيثنQاّ ظح لثم ركذلل" ةدعاق رييغت ةيناكمإ نوديؤي نيذلا

 مهيدل ةدعاقلا هذه رييغت ةيناكمI نيديؤ<ا iبوجتس<ا صاخشQا نم  %27.9 نإف ،اذكهو
 يأ ىلع نورفوتي p نم فوفص يف ةلّجس<ا ةبسنلا براقت ةبسن يهو ،يدادعإ يميلعت ىوتسم
  .) %26.5( يلوأ يميلعت ىوتسم مهيدل نم iب ةلجس<ا كلتو ، %28.1 يهو يميلعت ىوتسم

 عفترتل ،يوناث يميلعت ىوتسم مهيدل نم دنع  %13.8 ىلإ ةأجف ةبسنلا ضفخنت ،iح يف
 . %14 لجستل يلاع يميلعت ىوتسم مهيدل نم دنع فيفط لكشب
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 لثم ركذلل" ةدعاق رييغت لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :99 مقر لودجلا
 يميلعتلا ىوتس+ا بسح"nيثنgا ظح

 ةدعاق رييغت

 ظح لثم ركذلل

 `يثن]ا

 يميلعتلا ىوتس?ا

 ىوتسم نودب عومج?ا

 يميلعت

 ميلعتلا

 /يلو]ا

 ديس?

 يلاعلا يوناثلا يدادع>ا يئادتب"ا

$ 71,9% 73,5% 88,7% 72,1% 86,2% 86,0% 78,6% 

 %21,4 %14,0 %13,8 %27,9 %11,3 %26,5 %28,1 معن

 عومج-ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3145486 528853 1233169 1404321 1294740 1436742 9043311 

 
 ةيبرتلل ةيسرد<ا جماربلا ىلإ ىرخأ ةرم "يميلعتلا ىوتس<ا" ريغتم ريثأت ريسفت ليحيو

 p يتلا ةيديلقتلا ةيهقفلا دعاوقلا اهنم نيديفتس<ا تايلقعو لوقع يف يسرت يتلا ةيمDسpا
 pو ،ثيرو لك صصح ددحو ماكحQا هذه ىسرأ نآرقلا نأ ةجحب ،دعاوقلا ةعجارمب فرتعت
  ."صنلا دوجو عم داهتجDل ةجاحp " :اهيف كيكشتلا اتاتب زوجي

 ةفيلخلا مهنمو "ءافلخلا" ضعب اهدمتعا يتلا ةبراق<ا سكع ريسي يهقفلا فقو<ا اذه نأ pإ
 ناك يذلا قايسلا نQ ،قراسلا دي عطقب قلعت<ا ينآرقلا صنلا قيبطت قلع يذلا باطخلا نب رمع
 .كلذب حمسي نكي مل ،ديدشلا رقفلاب مستي

 دودحلا عيمج نإف ،لاج<ا اذه يف ةيمارجIاو ةيئانجلا لاعفûل ارابتعاو ،وحنلا اذه ىلعو
 ةضراعم قلت مل اهنإف ،كلذ عمو ،نوناقلا يكهتنم ىلع قبطت دعت مل نآرقلا اهيلع صني يتلا
 ،ءاسنلا قوقحب رمQا قلعتي امدنع طقف ةقيضلا تاءارقلا نورفنتسي مهنأ ودبي نيذلا ،ءاهقفلا
 .ثاري<ا يف ةاواس<ا يف قحلاب ةصاخ ةفصبو
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 ةديقعلا فqتخا ساسأ ىلع ثراوتلا عنم ةدعاق §
 ،"ملس<ا ريغو ملسم iب ثراوت p" هنأ ةرسQا ةنودم نم 332 ةدا<ا صنت ،اقباس ركذ امك

 امبر ،هبراقأ نكلو ملسم ريغ كلاهلا ،ةملسم ريغ ةجوزلاو ملسم جوزلا :ةديدع تايضرف كانهو
 نإف ،تايضرفلا هذه لكل ةبسنلابو .iملسم ريغ براقأ هلو ملسم كلاهلا نأ وأ ،نوملسم ،ةثرولا
 ىلوتت iملسم ةثرو كانه نكي مل اذإو ،ملس<ا ريغو ملسم iب ثراوت p ذإ ،عطاق هقفلا فقوم
 .ثاري<ا ةزايح ةلودلا ةنيزخ

 جاوزلا ةيضرف يهو ،طقف ةدحاو ةيضرفب ظافتحpا مت ،ينادي<ا ثحبلا اذه راطإ يف
 تايضتق< اًقفوو ،اديدحت ةلاحلا هذه يفو .ةملسم ريغ ةجوزو ملسم يبرغم جوز iب طلتخ<ا
 ،هنم ثرت p ةريخQا هذه نأ امك ،هتجوز نم ملس<ا جوزلا ثري p ،2004 ةنسل ةرسQا ةنودم
 ءانبQا ثري pو .بQا ةهج نم ءابرقQاو مهدلاوو ءانبQا iب ثاري<ا رصح متي ،ىرخأ ةيحان نمو
 نم ،اضيأ ،مQا ثرت pو .ةيحصلا مهتلاحو مهنسو يدا<ا مهعضو ناك امفيك ،مهتاهمأ نم
 اوناك ول ىتحو ،ةيحصلا اهتلاحو اهنسو يدا<ا اهعضو ناك امفيك كلذو ،اهلبق اوفوت اذإ ،اهءانبأ

 ،ديفتست نأ مûل نكمي pو ،ةسام ةجاح يفو شيعلا ةمقل بسك نع نيزجاع نسلا يف اراغص
 .ةزوعم تناك نإو اهشيع ةمقل بسك ىلع ةرداق ريغ تناك نإو ىتح ثاري<ا نم ،كلذك

 صاخشQا نم  i 36.4%ب نم هنأ ،ةدعاقلا هذه صخي اميف ،ينادي<ا ثحبلا رهظأ دقل
 رييغت نأ  %77.7 دقتعي ،ثرIا يف ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت ةيناكمإ نوديؤي نيذلا iبوجتس<ا
 ،اًيقيقح اًرفك كلذ ربتعي هقفلا نQ هروصت ليحتسي ةديقعلا فDتخا ساسأ ىلع ثراوتلا عنم ةدعاق
 .ةدعاقلا هذه رييغت  %22.3 ديؤي ،ىرخأ ةيحان نمو

 هذه نأب ةبوجتس<ا ةنيعلا ىدل خسارلا عانتقpاب هريسفت نكميو ،احضاو قرفلا ودبيو
ّ صنل دوجو pو ،هقفلل صلاخ عنص يه امنيب ،يمDسIا ماعلا ماظنلا دعاوق نم ءزج يه ةدعاقلا
 نب رمع يومQا ةفيلخلا نمز يف ًامكح تدمُتعا دقو ؛ةنسلا يف pو نآرقلا يف p اهنأشب تباث
 .ةيمDسIا نادلبلا ةيبلاغ يف مويلا ىتح ترمتساو ةرجهلل لوQا نرقلا ةياهن يف زيزعلا دبع

 لاجرلا نم % 24.7 ديؤي ثيح ،ةبوجتس<ا ةنيعلا دودر ىلع ريبك ريثأت "سنجلا" رّيغت< نكي مل
 لاجرلا ةبسن تناك اذإو .ثانIا iب اهليجست مت % 21 ةبسن لباقم ةدعاقلا هذه رييغت ةيناكمإ
 تاملس<ا تايبرغ<ا ءاسنلا نم رثكأ مه لاجرلا نأب كلذ ريسفت نكميف ،فيفط لكشب ةعفترم
 .طلتخ<ا جاوزلا هضرف يذلا عضولا اذه نم نوناعي نيذلا
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  رييغت لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :100 مقر لودجلا

 سنجلا بسح ةديقعلا فqتخا ببسب ثراوتلا عنم ةدعاق

 ثراوتلا عنم ةدعاق رييغت

 ديقعلا فkتخا ببسب

 سنجلا
 عومج?ا

 ثان>ا روكذلا

$ 75,3% 79,0% 77,7% 

 %22,3 %21,0 %24,7 معن

 عومج-ا
100,0% 100,0% 100,0% 

3132107 5911203 9043310 

 
 iب نم  %23.9 نأ "يميلعتلا ىوتس<ا" ريغتمب ةطبتر<ا ،ينادي<ا ثحبلا جئاتن رهظت

 ىوتسم مهيدل نمم  %16و يميلعت ىوتسم يأ ىلع نورفوتي p نمم iبوجتس<ا صاخشQا
 لكشت يتلا ةدعاقلا هذه رييغت نوديؤي يلاع يميلعت ىوتسم مهيدل نمم  %23.1و يوناث يميلعت
 رييغتل ةبسن ىلعأ تلجسو .اهدpوأو اهجوز ثاريم نم اهمرحتو ةملس<ا ريغ ةجوزلا دض ازييمت
 اوداترا نم مهيف نمب( يلوأ يميلعت ىوتسم مهيدل نيذلا iبوجتس<ا صاخشQا iب ةدعاقلا هذه
 ،تDباق<ا نهعم تيرجأ يتاوللا ءاسنلا ددعب ةبسنلا هذه رسفتو .% 27.2 يأ ،)ةينآرقلا سراد<ا
 يهقف جاتنإ درجم اهنأ مغر ةدعاقلا هذه هسركت يذلا زييمتلا هاجتا ةيساسح رثكأ نهنأ ودبيو
 .ضحم
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 عنم ةدعاق رييغت لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :101 مقر لودجلا
 يميلعتلا ىوتس+ا بسح ةديقعلا فqتخا ببسب ثراوتلا

 عنم ةدعاق رييغت

 ثراوتلا

 ديقعلا فkتخا ببسب

 يميلعتلا ىوتس?ا

 عومج?ا
 نودب

 ىوتسم

 يميلعت

 ميلعتلا

 /يلو]ا

 ديس?

 يلاعلا يوناثلا يدادع>ا يئادتب"ا

$ 76,1% 72,8% 80,8% 75,7% 84,0% 76,9% 77,7% 

 %22,3 %23,1 %16,0 %24,3 %19,2 %27,2 %23,9 معن

 عومج-ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3145486 528852 1233169 1404321 1294740 1436742 9043310 

 
 صاخشûل اماع افقوم لجسن ،"ةينه<ا تائفلا" ريغتم ىلإ ادانتساو ،قايسلا سفن يفو

 تازيهجتلا لامعو iفظو<ا رابكل"  %100 :ةدعاقلا هذه رييغت ةلاحتسا نودكؤي نيذلا iبوجتس<ا
 .ىرخQا نه<ا ةئفل  %77.3و "iيحDفلا ريغ iيفرحلا" وأ "لامعلا"ل % 80.3و ،"تìpاو

 لامعلا ىدل  %51.4و ،ايلعلا رطQا فوفص يف %40.9 ىلإ ةبسنلا تضفخنا iح يف
  %19.7 يأ ،iيحDفلا ريغ iيفرحلا وأ لامعلا iب تلجس ةبسن ىندأ ىلإ لصتل iيعارزلا
 .ةديقعلا فDتخا ساسأ ىلع ثراوتلا عنم ةدعاق رييغت ةيناكمإ ديؤت تائفلا هذهو
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 عنم ةدعاق رييغت لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :102 مقر لودجلا
 ينه+ا طاشنلا بسح ةديقعلا فqتخا ببسب ثراوتلا

 ةدعاق رييغت

 ثراوتلا عنم

 ببسب

 ف8تخا

 ديقعلا

 ةفيظولا عون

 فظوم عومجAا

 يماس

 راطإ

 يلاع

 راطإ

 طسوتم

/مدختسم

 ة
 ة/رجات

 ة/لغتسم

 يح8ف

 ة/لماع

 ريغ

 يح8ف

 ة/لماع

 يح8ف

 لماع

 تازيهجتلا

 تUVاو

 ةنهم

 ىرخأ

! 100,0% 59,1% 75,6% 79,3% 76,1% 77,0% 80,3% 48,6% 100,0% 77,3% 75,4% 

  معن
40,9% 24,4% 20,7% 23,9% 23,0% 19,7% 51,4%  

22,7% 24,6% 

 عومج&ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

16789 183614 375059 1237440 481225 479480 346304 237338 16190 502890 3876329 

 

 ةيصولا ةلأسمو ىفوت+ا ةدارإ رابتعhا nعب ذخgا  4.1.3

 ،عقاولا يفو .ىفوت<ا ةكرت ريبدت يف امهم ارود ،تاراضحلا لك يف ،ةيصولا تبعل ،ايخيرات
 بايغ يف pإ قبطت p يتلا ثاريملل ةمظن<ا تايضتق<ا ىلإ ءوجللا ةداع ةيصولا دوجو دعبي
 ،مDسلاو ةDصلا هيلع لوسرلا نمز يف iملس<ا iب ةعئاش ةسرامم ةيصولا تناك دقلو .ةيصولا
 ءانثأ ،تلمع يتلاو ،يبنلل اهب يحوأو ،ثاري<ا لوح تلزن يتلا ةيìا نأ ىلإ ةراشIا ردجتو
 ةكرت عيزوت يف ةيصولا هبعلت تناك يذلا يساسQا رودلا صيلقت ىلع ،ةثرولا صصحل اهديدحت
ً احومسم دعي مل ،ثاري<اب ةقلعت<ا ةيìا ىلإ ادانتساو .اهدحو كلاهلا ةدارإ ىلعً ءانب ىفوت<ا
 نم ةدافتسpا مهنكمي p مهنأ pإ ،ةيìا يف ةقدبوً ةحارص اهيلع صوصن<ا ةثرولا صصح رييغتب
 .)ة(كلاهلا نويد عيمج ةيوست دعب pإ ةكرتلا

 ةيصولا رود نم ليلقتلا ىلع ،ةدئاسلا ةيهقفلا تاءارقلا بسح ،ثاري<اب ةصاخلا ةيìا لمعتو
 ،هدحو ىفوت<ا ةدارI اعضاخ دعي مل اهاوتحم نإف اهدوجوب فارتعpا مغر ذإ ،ايوناث حبصأ يذلا
 وه لكشلا اذهب ةيصولا قيبطت نإ .هتيرح نم صلقتس يتلا دويقلاو دودحلا ضعب كانه ذإ
 اهقيبطتف ،ةعبرQا ةيهقفلا بهاذ<ا ىدل هب لومعم عضو وهو ،يمDسIا ملاعلا يف ،مويلا ،عئاشلا
 حنمت p ،ىرخأ ةيحان نمو ،هرايتخا نم صخشل ىفوت<ا هحنمي يذلا ةكرتلا ثلث ،ةيحان نم ،مهي
 تاعيرشت فDخب ،يبرغ<ا عرش<ا اهدمتعاو دودحلا هذه ءاهقفلا ضرف دقل .ثراولل ةيصولا
 يذلا يرص<ا عيرشتلاك ،يكلا<ا بهذ<ا ريغ ىرخأ بهاذم دمتعت يتلا ةيمDسIا لودلا ضعب
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 .ةثرولل ةيصولا زيجي

 لآم ديدحت يف ايساسأ ارود ةيصولل حنم قايسلا اذه يف هحرط مت يذلا لاؤسلا نأ مغرو
 ،ثرIا ماكحأ ضعب رييغت ةيناكمإ نوديؤي iبوجتس<ا صاخشQا ةيبلغأ نأ ىلإ ةفاضIاب ،ةكرتلا
 مدع اوراتخا  %21.4 ،ةكرتلا ريبدتل ةيولوأ لكشت ةيصولا نأ ةنيعلا نم  %60.4 ربتعا دقف
 ةيولوQا ءاطعإ ،ينادي<ا ثحبلا قيرف تاظحDم بسح ،نوضراعي p مهنأ ودبي ناك نإو ةباجIا
 .ةيصولل ةيولوQا ءاطعإ ةيناكمإ تضراع  %18.2 لباقم ةيصولل

 نيذلا iبوجتس<ا نم مهQا ةبسنلا نأ "ةماقIا طسو" ّريغتم ىلإ ادانتسا iبتي ،اذكهو
  %22.4 راتخا اميف ، %62.3 تغلبو يورقلا طسولا يف تلجس ةيصولل ةيولوQا ءاطعإ نوديؤي
 %21 راتخا iح يف ،ةيصولا  %59.4 ديؤي يرضحلا طسولا يفو ؛iعم فقوم ذاختا مدع
 نم % 20 زواجتي يذلا ،iطسولا Dك يف باوجلا مدع ريسفت نكميو .iعم فقوم ذاختا مدع
 عيمج نم ،لاوحQا لك يف ،صلختسي ام اذهو ؛ةيصولل لوبق هنأ ىلع ،ةبوجتس<ا ةنيعلا
 .ينادي<ا ثحبلا قيرف اهادبأ يتلا تاظحD<ا

  فقو+ا لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :103 مقر لودجلا

 ةماقEا طسو بسح ةيصولا ةيولوأ نم

 ةيصولا ةيولوأ نم فقو?ا
 ةماق>ا طسو

 عومج?ا
 يورق يرضح

 %60,4 %62,3 %59,4 معن

$ 19,7% 15,4% 18,2% 

 %21,4 %22,4 %21,0 باوج نودب

 عومج-ا
100,0% 100,0% 100,0% 

16296565 8520757 24817322 
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 يتلا ةيصولل ةيولوQا يطعت ةبوجتس<ا ةنيعلا نأ ينادي<ا ثحبلا جئاتن نم حضتي ،اريخأو
 ةيصولل ةيولوQا ءاطعإب ةبلاط<ا نإ .هكDمأ عيزوتو هتكرت ريبدت يف ىفوت<ا ةيرحو ةدارإ نع ربعت
 امكو ،ينآرقلا صنلا يف درو امك ىفوت<ا ةدارإ مارتحا نع ريبعت ةباثمب يه ةكرتلا ريبدت يف
 اًءزج نأ pإ .ةيصولل ةيولوQا ءاطعI ةينآرقلا ةيìا ىلإ كلذ يف دنتسي يذلا هقفلا نم ءزج اهمعدي
 ءزج وه ثراولا ةفص نأ ربتعي ،يمDسIا ملاعلا يف مويلا نميه<ا فقو<ا وهو ،هقفلا نم رخآ
 ليضفت لجأ نم هبيصن صيلقت pو ثرIا نع هداعبإ يصوملل نكمي pو ،ماعلا ماظنلا نم
  .نيرخآ نيديفتسم

 ىفوت<ا ةايحب ثراولا ساسم لثم ،قحلا اذه طاقسإ مظنت ةمراص ةينوناق دعاوق كانهو
 ،ةيحصلا ةلاحلا ،ديفتس<ا نس رغص( بابسQا تناك امهم ةكرتلا ثلث يف ةبهلا رصحو ،لمتح<ا
 .ثراولل حنمت نأ نكمي p هنأ امك )...نانتمpا باب نم ،يدا<ا عضولا ،ةقاعIا

 لكشت يتلا ،كلا<ا ةدارإ ايدج ديقت نأشلا اذه يف ةينوناقلا ةناسرتلا نأ نم مغرلا ىلعو
 ةددحم صصح نم نوديفتسي نيذلا ،ةثرولا قح نامض وه اهفده نإف ،ةيصولل يرهوجلا طرشلا
 .ةيجوزلا ةقDعلاو بسنلا :ىفوت<ا عم ةبارقلا ةلصل اقفو

 لثم دpوQا بايغوأ دوجو نإف ،ةبوجتس<ا ةنيعلا فقاوم ىلع تاريغت<ا ريثأتب قلعتي اميف
 طسو" ريغتم نم رثكأ iبوجتس<ا صاخشQا ءارآ ىلع رثؤي ،رسQا لخاد روكذلا بايغ وأ دوجو
  ."سنجلا" ريغتمو "ةماقIا

 ثحبلا جئاتن ىلع حضاو ريثأت هل " دلولا سنجو دpوQا دوجو" ريغتم نأ ظحDي ،اذكهو
 نوطعي ركذ نودب نكلو دpوأ مهل نيذلا ،iبوجتس<ا صاخشQا نم  %66.5 نأ ثيح :ينادي<ا
 هذه نإف ،ةينادي<ا تاظحDملل ًاقفوو ،لاؤسلا ىلع اوبيجي مل  %22.6 نأو ،ةيصولل ةيولوQا
  .لوبق اهنأ ىلع اهريسفت نكمي ةبسنلا

 ةبسنلا ضفخنتو فقاو<ا ريغتت ،ةرسQا لخاد ركذ دلو كانه نوكي نأ درجمب ،iح يف
 نأ ىلع لدي امم ، %20 ىلإ مهتبسن لصتف ،ةيصولل ةيولوQا يطعي p نم امأ ، %60.2 ىلإ
 ةقلعت<ا دعاوقلا رييغت نوديؤي نيذلا iبوجتس<ا صاخشQا فقوم رسفي يذلا يسيئرلا ببسلا
  .ةكرتلا نم مهتيرذ ةدافتسا نامض ىلع مهصرح يف نمكي يبرغ<ا ثاري<ا ماظنب

 

 



نظام اإلرث يف املغرب ما يه آراء املغاربة ؟

176177 
 

 يف ةلجس<ا بسنلا ىلع اريبك اريثأت كانه نأ ظحDي ،"ةينه<ا ةئفلا" ريغتم ىلإ عوجرلاب
 رابك" ةئف ءانثتساب ،ةيصولل ةيولوQا ءاطعإ نم اعنام ىرت p يتلاو ةبوجتس<ا ةنيعلا فوفص

 .مهفقوم نع حاصفIا مدع اوراتخا  %53.7 لباقم ،كلذ مهنم  %46.3 ديؤي يتلا ،"iفظو<ا

 يطعت يتلا بسنلا نأ ،اضيأ ،ةينه<ا تائفلل ةبسنلاب ينادي<ا ثحبلا جئاتن نم رهظيو
 ،iفظو<ا رابك فوفص يف  %77.9 :ةينه<ا ةئفلا ةناكم تعفترا املك عفترت ةيصولل ةيولوQا
 ةينه<ا تائفلل ةبسنلابو .ىرخأ ةينهم تائف iب  %68.4و ،ةطسوت<ا رطQا iب  %63.4و
 ريغ iيفرحلا وأ لامعلا" iب  %46.1و تìpاو زيهجتلا لامع iب طقف  %41 تلجس ،ىرخQا
 تìpاو زيهجتلا لامع iب  %59 لباقم يف ،ةيولوQا اهنوطعيو ةيصولا نوديؤي "iيعارزلا
 .ةيصولا نأشب ّددحم فقوم ذاختا مدع اوراتخا iيعارزلا ريغ iيفرحلا وأ لامعلا iب  %41.9و

 حلاص يف درلا مدعل ةعفتر<ا بسنلا ريسفت نكمي ،ينادي<ا ثحبلا قيرف تاظحD< اقفوو
 .ىفوت<ا ةدارإ نع ربعت يتلا ةيصولل ةيولوQا ءاطعإ ىلع ةقفاو<ا

  فقو+ا لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :105 مقر لودجلا

 ينه+ا طاشنلا بسح ةيصولا ةيولوأ نم

 نم فقوAا

 ةيولوأ

 ةيصولا

 ةفيظولا عون

 فظوم عومجAا

 يماس

 راطإ

 يلاع

 راطإ

 طسوتم

مدختسم

 ة/
 ة/رجات

/لغتسم

 يح8ف ة

 ة/لماع

 ريغ

 يح8ف

 ة/لماع

 يح8ف

 لماع

ازيهجتلا

 ت

 تUVاو

 ةنهم

 ىرخأ

 %59,3 %68,4 %41,0 %49,5 %46,1 %59,2 %56,4 %62,1 %63,4 %77,9 %46,3 معن

!  
22,1% 21,5% 20,1% 28,2% 15,8% 12,1% 34,1%  

11,6% 20,6% 

  %53,7 باوج نودب
15,0% 17,8% 15,5% 24,9% 41,9% 16,5% 59,0% 20,0% 20,2% 

 عومج&ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

36231 343189 1176516 3551713 1791508 1709438 1059384 1457824 84131 1531955 12741889 
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 يف ةلجس<ا بسنلا ىلع اريبك اريثأت كانه نأ ظحDي ،"ةينه<ا ةئفلا" ريغتم ىلإ عوجرلاب
 رابك" ةئف ءانثتساب ،ةيصولل ةيولوQا ءاطعإ نم اعنام ىرت p يتلاو ةبوجتس<ا ةنيعلا فوفص

 .مهفقوم نع حاصفIا مدع اوراتخا  %53.7 لباقم ،كلذ مهنم  %46.3 ديؤي يتلا ،"iفظو<ا

 يطعت يتلا بسنلا نأ ،اضيأ ،ةينه<ا تائفلل ةبسنلاب ينادي<ا ثحبلا جئاتن نم رهظيو
 ،iفظو<ا رابك فوفص يف  %77.9 :ةينه<ا ةئفلا ةناكم تعفترا املك عفترت ةيصولل ةيولوQا
 ةينه<ا تائفلل ةبسنلابو .ىرخأ ةينهم تائف iب  %68.4و ،ةطسوت<ا رطQا iب  %63.4و
 ريغ iيفرحلا وأ لامعلا" iب  %46.1و تìpاو زيهجتلا لامع iب طقف  %41 تلجس ،ىرخQا
 تìpاو زيهجتلا لامع iب  %59 لباقم يف ،ةيولوQا اهنوطعيو ةيصولا نوديؤي "iيعارزلا
 .ةيصولا نأشب ّددحم فقوم ذاختا مدع اوراتخا iيعارزلا ريغ iيفرحلا وأ لامعلا iب  %41.9و

 حلاص يف درلا مدعل ةعفتر<ا بسنلا ريسفت نكمي ،ينادي<ا ثحبلا قيرف تاظحD< اقفوو
 .ىفوت<ا ةدارإ نع ربعت يتلا ةيصولل ةيولوQا ءاطعإ ىلع ةقفاو<ا

  فقو+ا لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :105 مقر لودجلا

 ينه+ا طاشنلا بسح ةيصولا ةيولوأ نم

 نم فقوAا

 ةيولوأ

 ةيصولا

 ةفيظولا عون

 فظوم عومجAا

 يماس

 راطإ

 يلاع

 راطإ

 طسوتم

مدختسم

 ة/
 ة/رجات

/لغتسم

 يح8ف ة

 ة/لماع

 ريغ

 يح8ف

 ة/لماع

 يح8ف

 لماع

ازيهجتلا

 ت

 تUVاو

 ةنهم

 ىرخأ

 %59,3 %68,4 %41,0 %49,5 %46,1 %59,2 %56,4 %62,1 %63,4 %77,9 %46,3 معن

!  
22,1% 21,5% 20,1% 28,2% 15,8% 12,1% 34,1%  

11,6% 20,6% 

  %53,7 باوج نودب
15,0% 17,8% 15,5% 24,9% 41,9% 16,5% 59,0% 20,0% 20,2% 

 عومج&ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

36231 343189 1176516 3551713 1791508 1709438 1059384 1457824 84131 1531955 12741889 
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 يف ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم تايناكمإ صوصخب ةبوجتس<ا ةنيعلا يأر عDطتسا دعب
 شاقنلل ارابتعا ،يرورضلا نم ادب ،اهرييغت رربت نأ اهنأش نم يتلا بابسQا ميدقتو ثاري<ا
 يتلا تاهجلا ديدحت ،iلعافلا ضعب ةئبعتو لب مازتلDلو برغ<ا يف عوضو<ا لوح حورط<ا
 ةيزييمتلا ةينوناقلا تايضتق<ا ةعجارمب ةبلاط<ا ،ةبراغ<ا تانطاو<او iنطاو<ا رظن يف ،اهناكمإب
 .2004 ةنسل ةرسQا ةنودم اهتسرك يتلا

 ةعجارمب ةبلاط+ا اهل نكمي يتلا ةيسيئرلا ةلعافلا تاهجلا صوصخب اهنع ربع+ا ءار)ا   2.3
 ةيزييمتلا ثاري+ا دعاوق

 نا+ربلا  1.2.3

 اذه راطإ يف ةحورط<ا ةلئسQا اذكو ةرامتسpا يف ةعبت<ا ةيجهن<ا لDخ نم ايلج حضتي
 ةعجارم ىلع مهيدل ضارتعا p نأ اودكأ نم طقف مه باوج ميدقتل نيوعد<ا صاخشQا نأ ،روح<ا
 .%36.4ّ دعتت مل ةبسنلا نأ ركذلاب ريدجو .يبرغ<ا ثرIا ماظنـل ةيزييمتلا ةينوناقلا تايضتق<ا
 مهل نكمي نيذلا iلعافلا صوصخب ،اهنع ربع<ا ءارìا ليوأتو ريسفت متي نأ يعيبطلا نمف ،كلذلو
 .ةبسنلا هذه دودح يف ،ءاسنلا هاجتا ةيزييمت اهنأ نوري يتلا ثرIا دعاوق ةعجارمب ةبلاط<ا

 نم رثكأ يأ – iبوجتس<ا صاخشQا نم % 36 ربتعي ،80حورط<ا لاؤسلا ىلع اباوجو
 .ةيزييمتلا تايضتق<ا ءاغلإب بلاطي نأ يغبني يذلا يسيئرلا لعافلا وه نا<ربلا نأ - ليلقب ثلثلا
 نأ ىلع صنت يتلا 2011 روتسد نم 71 ةدا<ا تايضتقم عم قفاوتت ةبسنلا هذه نأ ودبيو
 كلذ ىأر ىتم ،ينوناق صن يأ ةعجارمب بلاطي نأ ،نوناق حرتقم لDخ نم ،لوخم نا<ربلا

 .رخآ ببس يQ وأ ءاسنلا هاجتا يزييمت ينوناقلا صنلا نأ ببسب كلذ ناك ءاوس ،اًيرورض

 "سنجلا" رّيغتم فDخب- "ةماقIا طسو" رّيغت< ناك دقف ،هاندأ لودجلا نم حضتي امكو
 يف iنطاقلا iبوجتس<ا صاخشQا فوفص يف ةلجس<ا بسنلا عيزوت ىلع حضاو ريثأت -Dثم
 يذلا يسيئرلا لعافلا وه نا<ربلا نأ اوأترا نم ةبسن نإف ،لعفلابو .يورقلاو يرضحلا iطسولا
  %39.7 ةبسنب يرضحلا طسولا يف ىلعأ تناك ةيزييمتلا ثرIا دعاوق ليدعتب بلاطي نأ يغبني
   .يأرلا سفن نودمتعي يورقلا طسولا يف  %28.8 لباقم

 

 

 
 له ةأر-ا هاجتا ةيزييمت اهنأ بوجتس-ا ىري يتلا ثر]ا دعاوق رييغتب ةبلاط-ا هل نكمي يذلا يساسHا لعافلا وه نم 80
 ؟"نا-ربلا" وه
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 ىلعأ ميلعتلا ىوتسم نوكل - رضاوحلا ناكس ليم يف هريسفت توافتلا اذه دجي امّبرو
 ناكس نم مهئارظن فDخب pّوأ نوناقلا ىلإ ماكتحpا ىلإ - يورقلا طسولا عم ةنراقم مهنيب
 .ةشاع<ا ةبرجتلاو سومل<ا عقاولا ىلإ ماكتحpا ىلإ نوليمي نيذلا يداوبلا

 مدع نإف ،ةيعيرشت ةطلسك نا<ربلل اهب فرتع<ا تايحDصلا نع رظنلا ضغبو ،هنأ pإ
 ،ثرIا يف ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم بلط يف اًمهم اًرود بعلت نأ اهنكمي ةلعاف ةهج هرابتعا
 نوكت نأ يف لمأ pو" ،"ةفيعض" ةسسؤ<ا هذه نأ ،ةبوجتس<ا ةنيعلا ناهذأ يف ،ينعي نأ نكمي
 تسيل" وأ ،"ظفاح<ا رايتلا ةرطيس تحت اهنأ" وأ ،"ةساسحلا اياضقلا يف لخدتلا ىلع ةرداق
 نأ ودبيو .ينادي<ا ثحبلا قيرف اهعمج تاظحDم اهلك يهو ،"فل<ا اذه ريبدت ىلع ةردقلا اهيدل
 ."يميلعتلا ىوتس<ا" ّريغتم جئاتن هّدكؤت هّجوتلا اذه

 ةبلاط+ا يف نا+ربلا رود يف اهيأر لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :106 لودجلا
 ةماقEا طسو بسح ثرEاب ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارمب

 دعاوقلا ةعجارمب ةبلاط?ا يف نا?ربلا رود

ثر>اب ةطبتر?ا ةيزييمتلا  

ةماق>ا طسو  
عومج?ا  

يرضح يورق   

يساسأ ريغ لعاف  60,3% 71,2% 64,0% 

يساسأ لعاف  39,7% 28,8% 36,0% 

عومج-ا  
100,0% 100,0% 100,0% 

16296565 8520757 24817322 

 
 عفترا املك هنأ هاندأ لودجلا iبي ،"يميلعتلا ىوتس<ا" ريغتمب قلعتي اميف ،عقاولا يفو

 مهرارقإو ،يساسأ لعافك نا<ربلا يف مهتقث تداز املك iبوجتس<ا صاخشQا ميلعت ىوتسم
 .ءاسنلا هاجتا ةيزييمتلا ثرIا تايضتقم ةعجارمب ةبلاط<ا يف ماهلا هرودب

 هذه ليدعت يف يساسأ لعاف وه نا<ربلا نأ نربتعي نمم ةبسن لقأ تلجس دقف ،اذكهو
 يميلعت ىوتسم مهيدل وأ يميلعت ىوتسم يأ ىلع نورفوتي p نيذلا صاخشQا iب ،تايضتق<ا
 صاخشQا ةبسن لصت لباق<ا يفو . %27.1و  %27.2 يلاوتلا ىلع بسنلا هذه غلبتو ؛يلوأ
 تايضتق<ا ليدعتب ةبلاط<ا يف ارود بعلي ،يسايس لعافك ،نا<ربلا نأب نودقتعي نيذلا iبوجتس<ا
 .يدادعإ يميلعت ىوتسم مهل نيذلا صاخشQا فوفص يف  %46 ىلإ ةيزييمتلا ةينوناقلا
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 ثيح يوناث يميلعت ىوتسم ىلع iلصاحلا صاخشQا فوفص يف ةبسنلا هذه ضفخنتو
 نا<ربلا لوح iبوجتس<ا صاخشQا نم ةئفلا هذه ىدل دئاسلا روصتلا سكعتو ،%39.5 غلبت
 .يطارقميدلا ءانبلا يف اهنع ىنغ p ةثيدح ةيسايس ةسسؤمك هرودو

 نأ نودقتعي نيذلا يعماجلا ىوتس<ا يوذ صاخشQا دنع  %47.4 ىلإ ةبسنلا عفترتو
 ةيعامتجpا تاروطتلا عم ىشامتت دعت مل يتلا iناوقلا رييغتل سيل ،هنع ىنغ p لعاف نا<ربلا
 .اضيأ ،ةثيدحو ةمدقتم ،ةيطارقميد ،نوناق ةلود ءانب لجأ نم امنإو ،طقف

 ةعجارم بلطل ةرداب<ا ذخأي نأ نا<ربلا ىلع بجي ،يل ةبسنلاب « :ةلماع ،ةنس 46 ،م.م
 رارغ ىلع ،اًيروتسد أدبم 2011 ذنم لكش يذلاو ،ةاواس<ا أدبم عم قفاوتت p يتلا iناوقلا
  ؟هثادحإ نم ةدئافلا يه ام pإو ،نا<ربلا رود اذه ،كلذ ىلع رصأ انأو ،ثرIاب ةقلعت<ا iناوقلا
 » ؟يطارقميد عمتجم ءانبلو امدق يضملل ليبسلا فيكو

 ةبلاط+ا يف نا+ربلا رود يف اهيأر لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :107 لودجلا
 يميلعتلا ىوتس+ا بسح ثرEاب ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارمب

 ةبلاطAا يف ناAربلا رود

 ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارمب

ثر_اب ةطبترAا  

يميلعتلا ىوتسAا  

عومجAا  
 نودب

 ىوتسم

يميلعت  

 ميلعتلا

 /يلوbا

Aديس  

يئادتبVا يدادع_ا  يوناثلا  يلاعلا   

يساسأ ريغ لعاف  72,8% 72,9% 64,2% 54,0% 60,5% 52,3% 64,0% 

يساسأ لعاف  27,2% 27,1% 35,8% 46,0% 39,5% 47,7% 36,0% 

عومج&ا  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

8561482 1819088 3733956 3763248 3260325 3679226 24817325 

 
 ،رثؤي يذلا ةنيعم ةينهم ةئف ىلإ ءامتنpاب ةقيثو ةقDعب "يميلعتلا ىوتس<ا" ريغتم طبتري

  .iبوجتس<ا صاخشQا فقاوم ىلع ،ريغتمك

– بوجتس<ا صخشلل ةيعامتجpاو ةيرادIا ةناك<ا تقترا املك هنأ جئاتنلا iبت ،اذكهو
 نا<ربلا نوربتعي نم ةبسن تعفترا املك-يميلعتلا ىوتس<اب ،بلاغلا يف ،اضيأ يه طبترت يتلاو
 .ءاسنلا هاجتا ةيزييمتلا ثرIا تايضتقم رييغتب ةبلاط<ا راطإ يف ايساسأ Dعاف
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 Dعاف سيل نا<ربلا نأ ،ةقلطم ةيبلغأب ،نودقتعي نيذلا "»iفظو<ا رابك« ةئف ءانثتساب ،هيلعو
 ايرهوج ارود بعلي نا<ربلا نأ "ايلعلا رطQا" نم  %45.5 تربتعا ،ةلأس<ا هذه يف ايساسأ
  .ةيزييمتلا ثرIا تايضتقم ةعجارم يف

 ،"iمدختس<ا" نم  %47.2و ،"ةطسوت<ا رطQا" نم  %45.1 يأرلا اذه ىنبتيو
 ."iيحDفلا لامعلا" نم  %16و ،"iيحDفلا iلغتس<ا" نم  %25.4و ،"راجتلا" نم  %48.4و

 يف iبوجتس<ا صاخشQا ةقث ،يميلعتلا ىوتسملل اعبت ،يدعاصتلا ىحن<ا اذه دكؤيو
 .يميلعتلا مهاوتسم عفترا املك دادزت يتلا نا<ربلا لخدت

 يف نا+ربلا رود يف اهيأر لوح رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :108 لودجلا
 يداصتقhا طاشنلا بسح ثرEاب ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارمب ةبلاط+ا

 رود

 يف نا)ربلا

 ةبلاط)ا

 ةعجارمب

 دعاوقلا

 ةيزييمتلا

 ةطبتر)ا

ثر>اب  

ةفيظولا عون  

عومجAا  فظوم 

ريبك  

 راطإ

يلاع  

 راطإ

طسوتم  
ة/مدختسم ة/رجات   

 ة/لغتسم

يح,ف  

 ريغ ة/لماع

يح,ف  

 ة/لماع

يح,ف  

 لماع

 تازيهجتلا

ت:9او  

 ةنهم

ىرخأ  

 ريغ لعاف

يساسأ  
100,0% 54,5% 54,9% 52,8% 51,6% 74,6% 64,1% 84,0% 14,7% 78,7% 63,3% 

 لعاف

يساسأ  
 45,5% 45,1% 47,2% 48,4% 25,4% 35,9% 16,0% 85,3% 21,3% 36,7% 

عومج&ا  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

36231 343188 1176516 3551714 1791507 1709437 1059385 1457824 84130 1531955 12741887 
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 ىلعgا يملعلا سلج+ا  2.2.3

 لكو ةرسQا نوناق صخي اميف اميسp ،ءاملعلل ىلعQا سلجملل يراشتسpا رودلل ارابتعا
 ىلع رداق روكذ<ا سلج<ا نأ iبوجتس<ا صاخشQا نم  %18.2 دقتعي ،هتعجارمب قلعتي ام
 ةبوجتس<ا ةنيعلا نم طقف  %36.4 نأ لافغإ نود ،ثرIا يف ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم بلط
 يملعلا سلج<ا رودل ةحونم<ا ةعضاوت<ا ةبسنلا هذه ريسفت نكميو .دعاوقلا هذه رييغت ديؤت
 :يلي امب ىلعQا

 بعلي ،ةيروتسد ةسسؤمك ،سلج<ا اذه نأ نوملعي iبوجتس<ا صاخشQا نأ امإ -
 تحت ،تايصوتو تاهيجوت ىنعمب ،ىواتف رادصإب يفتكيو ايراشتسا ارود طقف
 بهذ<ا يف ىوتفلا موهف< اعبتو ."iنمؤملل اريمأ" هتفصب كل<ا ةسائرو فارشإ
 نأ نود طقف تادابعلا يف ىواتفلا ردصت ،ةكلمملل يمسرلا بهذ<ا وهو يكلا<ا
 .صاصقلاو دودحلاو تاحكان<او تDماع<ا تpاجم ىلإّ دتمت

 اذه اهذختا يتلا ةظفاح<ا فقاو<اب اهتفرعم ببسبو ،ةبوجتس<ا ةنيعلا نأ امإو -
 جامدI ةينطولا لمعلا ةطخ ةشقانم ءانثأ اميسp ،اياضقلا نم ديدعلا يف سلج<ا
 ةعجارم يف رود يأب هل فرتعت pو روكذ<ا سلج<ا دعبتست اهنإف ،ةيمنتلا يف ةأر<ا
 ربتعي ىلعQا يملعلا سلج<ا نأ لافغإ نود .ثرIا يف ةيزييمتلا ةينوناقلا تايضتق<ا
 ةدا<ا كلذب Dهاجتم ،ةرسQا ةنودمب قلعتي ام لك يف ةصتخ<ا ةديحولا ةطلسلا هسفن

 .نا<ربلل ةطلسلا هذه لوخت يتلا روتسدلا نم 71

 طسو ّريغتم قفو ّعزوتت بسنلا نإف ،هاندأ لودجلا لDخ نم حضتي امكو ،مومعلا ىلعو
  %10.4 ةبسنلا هذه ّدعتت مل ثيحب ،يورقلاو يرضحلا iطسولا iب واستم ريغ لكشب ةماقIا
 اطبترم نيابتلا اذه نوكي نأ حجريو .يرضحلا طسولا يف  %22.3 لباقم يورقلا طسولا يف
 مه - هDعأ روكذ<ا روتسدلا نم 71 ةدا<اب مهتفرعم ىدم نع رظنلاّ ضغب - يداوبلا لهأ نوكب
 يف نوشيعي نيذلا صاخشQا فDخب روكذ<ا سلج<ا ءاضعQ ةظفاح<ا تاهجوتلل اكاردإ رثكأ
 ،لصاوتلا لئاسو ّرفوت مكحبو مهميلعت ىوتسم عافترا مكحب ،ءpؤه نأ ودبي ذإ.يرضحلا طسولا
 .رييغتلا ىلإ نوعلطتي نم لامآ شعنت يتلا ةسورد<او ةرصبت<ا فقاو<ا ىلع احاتفنا رثكأ مه

p ا طسو" ريغتم نأ كشIةيوئ<ا بسنلا عيزوت ىلع رثأ ،"سنجلا" ريغتم سكع ىلع ،"ةماق 
 رييغت يف امساح Dعاف نوكي نأ نكمي ىلعQا يملعلا سلج<ا نأ نودقتعي نيذلا صاخشûل
 ريثأتب ةنراقم ادودحم لظي هريثأت نأ pإ .ءاسنلا هاجتا ةيزييمت اهنأ نوري يتلا ثرIا دعاوق



نظام اإلرث يف املغرب ما يه آراء املغاربة ؟

183
183 

 

  .اقحi pبتيس امك ىرخQا تاريغت<ا

 لوح – ةماقEا طسو بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :109 لودجلا
 ثرEاب ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارمب ةبلاط+ا يف ىلعgا يملعلا سلج+ا رود يف اهيأر

 ةبلاط?ا يف ىلع]ا يملعلا سلج?ا رود

ثر>اب ةطبتر?ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارمب  

ةماق>ا طسو  
عومج?ا   

يرضح يورق   

يساسأ ريغ لعاف  77,7% 89,6% 81,8% 

يساسأ لعاف  22,3% 10,4% 18,2% 

عومج-ا  
100,0% 100,0% 100,0% 

16296566 8520757 24817323 

 
 تائفلا فلتخم نأ حضتي ،هاندأ لودجلا يف iبم وه امكو ،"ةيرمعلا تائفلا" رّيغت< اقفو

 ةعجارم يف ىلعQا يملعلا سلج<ا رود صخت يتلا فقاو<ا سفن ىلع ابيرقت تقفاوت ةيرمعلا
 .ثرIا يف ةيزييمت اهنأ نوري يتلا دعاوقلا

 ةنس 60 ةغلابلا ةيرمعلا ةئفلا فوفص يف  %5.9 لداعي ام يأ ،ةبسن ىندأ تلجس دقلو
 ةنس i 35-39ب ام ةيرمعلا تائفلا ىلإ iمتن<ا اذكو صاخشQا ءpؤه ربتعي ذإ .قوف امف
 رييغتلا قيقحت يف يسيئر لعاف ىلعQا يملعلا سلج<ا نأ ) %19.3( ةنس 24-18و ) 15.2%(
 Dعاف ربتعي p سلج<ا اذه نأ نوري نيذلا iبوجتس<ا صاخشQا نم %94.1 لباقم دوشن<ا
 .ايساسأ

 روكذ<ا سلج<ا نأ نودقتعي نيذلا صاخشQا ةبسن نإف ،ثDثلا ةيرمعلا تائفلا هذه فDخبو
 فوفص يف ةصاخ %18.2 زهاني يذلا يعجر<ا لّدع<ا قوفت لاج<ا اذه يف ارود بعلي نأ بجي
 ،) %24.8( ةنس i 25-29ب ام ةيرمعلا ةئفلاو ،) %26.3( ةنس i 30-34ب ام ةيرمعلا ةئفلا
 .ةريخQا ةيرمعلا تائفلا هذه ىلإ iمتن<ا iبوجتس<ا عبر يلاوح ةبسنلا لمشت ،ىرخأ ةرابعبو

 60 مهرامعأ غلبت نيذلا صاخشQا فوفص يف ةلجس<ا ةيوئ<ا ةبسنلا يندت ريسفت نكميو
 يف اهتربخ صخي اميف اميسp ،اهدودحو ةسسؤ<اب ةيارد رثكأ مه ءpؤه نوكب ،قوف امف ةنس
 ةسسؤ<ا هذه هتبعل يذلا رودلا لDخ نم ايلج اذه حضتيو ،ةيصخشلا لاوحQا ةنودم ةعجارم
  .2004و 1993 ةنس ةيصخشلا لاوحQا ةنودم ةعجارم لDخ
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 يف ةلجس<ا ةيوئ<ا ةبسنلا ضافخنا رربي يعوضوم ريسفت دجوي p ،ىرخأ ةيحان نمو
 ىندأ يناث ةبسنلا هذه ربتعتو .ةنس 39و i 35ب مهرامعأ حوارتت نيذلا صاخشQا فوفص

 ."يميلعتلا ىوتس<ا" رّيغتم هنع فشك ام فDخب كلذو ،ةيرمعلا تائفلا لك iب تلجس ةبسن

 لوح – ةيرمعلا تائفلا بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :110 لودجلا
 ثرEاب ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارمب ةبلاط+ا يف ىلعgا يملعلا سلج+ا رود يف اهيأر

 سلجAا رود
 يف ىلعbا يملعلا

 ةعجارمب ةبلاطAا
 ةيزييمتلا دعاوقلا
ثر_اب ةطبترAا  

ةيرمعلا ةئفلا  

عومج&ا  
18-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 

60 
 قوف امف

يساسأ ريغ لعاف  80,7% 75,2% 73,7% 84,8% 80,4% 79,2% 94,1% 81,8% 

يساسأ لعاف  19,3% 24,8% 26,3% 15,2% 19,6% 20,8% 5,9% 18,2% 

عومج&ا  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

4157547 2998780 2134572 2847277 4779400 3843101 4056647 24817324 

 
 نم %18.2 ةبسن عيزوت ىلع ريبك لكشب "يميلعتلا ىوتس<ا" رّيغتم رثأ دقل ،لعفلاب

 ىلإ وعدم يساسأ لعاف وه ىلعQا يملعلا سلج<ا نأب اوحرص نيذلا iبوجتس<ا صاخشQا
 لدع<ا فصن ةبسنلا هذه لكشتو .ءاسنلا هاجتا ةيزييمتلا ثرIا دعاوق ةعجارم يف ماه رود بعل
 .دعاوقلا هذه ةعجار< نيديؤ<ا نم  %36.4 غلبي يذلا يعجر<ا

 روكذ<ا سلج<ا نوربتعي نيذلا iبوجتس<ا صاخشQا ةبسن نأ ىلإ ،اضيأ ،ةراشIا ردجتو
 - يلوأ ميلعت ىلع iلصاحلا صاخشQا فوفص يف اهتايوتسم ىندأ يف يه ايساسأ Dعاف
 لصت iح يف ، %5.3 داكلاب زواجتت ةبسن يهو - ةينآرقلا سراد<ا اوداترا نم كلذ يف نمب
 ،لباق<ا يفو .يميلعت ىوتسم يأ ىلع نورفوتي p نيذلا دارفQا iب  %11.8 ىلإ ةبسنلا هذه
 .ةبوجتس<ا ةنيعلا ىدل يميلعتلا ىوتس<ا عفترا املك عافترpا يف ةبسنلا هذه أدبت
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 iبوجتس<ا صاخشQا iب  %13.2 زواجتت p ةبسنلا هذه نأ نم مغرلا ىلعو ،اذكهو
 يميلعت ىوتسم مهل نم فوفص يف  %22.8 ىلإ عفترت اهنإف ،يئادتبا ميلعت ىلع iلصاحلا
 نم iب  %33.1 ىلإ زفقتو ،يوناث ميلعت ىلع iلصاحلل ةبسنلاب  %25.7 ىلإ لصتو ،يدادعإ
  .يعماج يميلعت ىوتسم مهل

 هنكمي يساسأ لعافك ،ىلعQا يملعلا سلجملل هب فرتع<ا رودلا نأ ىطع<ا اذه فشكيو
 ربتعي سلج<ا اذه نأ ىلإ دنتسي امنإ ،ثرIا يف ةيزييمتلا ةينوناقلا دعاوقلا ةعجارمب ةبلاط<ا
  .عمتج<ا ةحلصمو ةيعمتج<ا تاريغتلل ارابتعا دعاوقلا هذه ليدعت بلطل ةمزDلا ةفرع<ا كلمت ةئيه

 – يميلعتلا ىوتس+ا بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :111 لودجلا
 ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارمب ةبلاط+ا يف ىلعgا يملعلا سلج+ا رود يف اهيأر لوح

 ثرEاب

 سلجAا رود
 يف ىلعbا يملعلا
 ةعجارمب ةبلاطAا

 ةيزييمتلا دعاوقلا
ثر_اب ةطبترAا  

يميلعتلا ىوتسAا  

عومجAا  ىوتسم نودب 

يميلعت  

 ميلعتلا

ديسA /يلوbا  
يئادتبVا يدادع_ا  يوناثلا  يلاعلا   

يساسأ ريغ لعاف  88,2% 94,7% 86,8% 77,2% 74,3% 66,9% 81,8% 

يساسأ لعاف  11,8% 5,3% 13,2% 22,8% 25,7% 33,1% 18,2% 

عومج&ا   
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

8561482 1819089 3733955 3763247 3260324 3679226 24817323 

 
 ثحبلا جئاتن يف ريبك لكشب ّرثأ دق "ةينه<ا ةئفلا" ّريغتم نأ ،هاندأ لودجلا نم حضتيو

 دعاوقلا ةعجارمب ةبلاط<ا هنكمي يساسأ لعافك ىلعQا يملعلا سلج<ا رودب ةطبتر<ا ينادي<ا
  .ثرIا يف ةيزييمتلا ةينوناقلا

 اقباس كلذ ىلإ ةراشIا تمت امك ،يميلعتلا ىوتس<ا ةداع سكعت ةينه<ا ةئفلا تناك اذإو
 نأ نوحرصي نيذلا iبوجتس<ا صاخشQا ةبسن عفر يف ريبك دح ىلإ مهاس اريغتم هفصوب
 ريكذتلا بسان<ا نم ودبي هنإف ،ثرIا يف ةيزييمتلا تايضتق<ا ليدعت يف يساسأ لعاف سلج<ا
 .جاتنتسpا اذه نأشب هؤادبإ مت يذلا ظفحتلاب
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 ىلع-ةدحاو ةينهم ةئف نأب حضاو لكشب "ةينه<ا ةئفلا" رّيغتم جئاتن لDخ نم iبت دقف
 يملعلا سلج<ا نأ ىلع اوعمجأ نيذلا "iفّظو<ا رابك" ةئف يهو جاتنتسpا اذهل بيجتست p-ّلقQا
 .يبرغ<ا ثرIا ماظن ليدعتب ةبلاط<ا يف يساسأ ريغ لعاف ىلعQا

 ةئف ىلإ iمتن<ا iبوجتس<ا صاخشQا نم طقف  %6.9 نأ ىلإ ،اضيأ ،ةراشIا ردجتو
 ةينه<ا تائفلا iب ةعفترم لظت ةبسنلا نأ ديب .يساسأ لعاف سلج<ا نأب نوحرصي ،"iعراز<ا"
 ةطسوت<ا رطQاو ) %23.2( ايلعلا رطQا iب ةصاخ ،اميلعت رثكأ نوكت نأ ضرتف<ا نم يتلا
 لامع ىدل ةلجس<ا بسنلا نم لقأ iتئفلا iتاه فوفص يف ةلجس<ا بسنلا نأ مغر ،) 26.9%(
 . %30.1 ةبسنب راجتلا دنعو ) %34( تìpاو تازيهجتلا

 – يداصتقhا طاشنلا بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :112 لودجلا
 ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارمب ةبلاط+ا يف ىلعgا يملعلا سلج+ارود يف اهيأر لوح

 ثرEاب

 سلجAا رود

 يملعلا

 يف ىلعbا

 ةبلاطAا

 ةعجارمب

 دعاوقلا

 ةيزييمتلا

 ةطبترAا

 ثر_اب

 ةفيظولا عون

 فظوم  عومجAا

 ريبك

 راطإ

 يلاع

 راطإ

 طسوتم
 ة/رجات ة/مدختسم

 ة/لغتسم

 يح8ف

 ة/لماع

 ريغ

 يح8ف

 ة/لماع

 يح8ف

 لماع

 تازيهجتلا

 تUVاو

 ةنهم

 ىرخأ

 ريغ لعاف

 يساسأ
100,0% 76,8% 73,1% 77,8% 69,9% 93,1% 82,3% 89,4% 66,0% 88,6% 81,3% 

  يساسأ لعاف
23,2% 26,9% 22,2% 30,1% 6,9% 17,7% 10,6% 34,0% 11,4% 18,7% 

 عومج&ا
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

36231 343189 1176516 3551713 1791508 1709437 1059385 1457824 84130 1531955 12741888 
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 يف ةينوناقلا تايضتق<ا ةعجارمب ةبلاط<ا يف ىلعQا يملعلا سلج<ا رود صخي اميفو
 ريبك لكشب رثأ "يميلعتلا ىوتس<ا" ريغتم نأ ظحول ،ءاسنلا هاجتا ةيزييمت ربتعت يتلا ثرIا
 ةيوئ<ا ةبسنلا تعفترا املك يميلعتلا ىوتس<ا عفترا املك ثيحب ،ةبوجتس<ا ةنيعلا فقاوم ىلع
 سلج<ا ءاضعأ نأ ،ةلاحلا هذه يف ،نيربتعم ،سلجملل رودلا اذهب نورقي نيذلا فوفص يف
 كلذو ،دعاوقلا هذه حDصإ معدل ججحلا عيمج دشح نم مهنكمت يتلا ةمزDلا ةفرع<ا نوكلتمي
 .عمتج<ا ةحلصم قيقحت ةيغب

 ناسنEا قوقحل ينطولا سلج+ا  3.2.3

 ،عوضو<ا اذه لوح شاقنلا تقلطأ يتلا ةئيهلا ةباثمب ناسنIا قوقحل ينطولا سلج<ا ربتعي
 تارابتعpا هذهلو ،2015 ةنسل يونسلا هريرقت يف iسنجلا iب زييمتلا ىلإ ةراشIا لDخ نم
 يف ةيزييمتلا ةينوناقلا تايضتق<ا ةعجارمب ةبلاط<ا يف اًرود بعلت نأ نكمي ةئيهك هديدحت مت
 .2004 ةنسل ةرسQا ةنودم اهب تظفتحا يتلاو ثرIا

 سلج<ا نأ-ليلقب ثلثلا نم لقأ يأ- iبوجتس<ا صاخشQا نم %30.1 ربتعا ،عقاولا يفو
 هاجتا ةيزييمتلا iناوقلا عيمج ةعجارمب بلاطي نأ يغبني يساسأ لعاف ناسنIا قوقحل ينطولا
 نم لقأ ةبسنلا هذه دعتو .برغ<ا يف ثرIا ربدت يتلا ةينوناقلا تايضتق<ا كلذ يف امب ،ءاسنلا
 .ىلعQا يملعلا سلجملل ةحونم<ا ةبسنلا ريثكب زواجتت تناك نإو ،نا<ربلا اهب يظح يتلا كلت
 ينطولا سلجملل لوخت يتلا 2011 روتسد تايضتقم عم فقو<ا اذه قفاوتي ،ةيرظنلا ةيحانلا نم
 ةمزلم ريغ تايصوت عباط هتاحرتقم يستكت ،ايراشتسا ارود ،ةيروتسد ةسسؤمك ،ناسنIا قوقحل
 عمتج<ا بلاطم ةيمانيد سكعت اهنأ ثيحب ةميق اهل تايصوتلا هذه نإف ،كلذ عمو .ةموكحلل
 هتاحرتقم ناسنIا قوقحل ينطولا سلج<ا اهيلع ينبي يتلا ةيلودلا ةيعجر<ا معدتو ،يبرغ<ا
   .برغ<ا فرط نم اهيلع قداص<ا تايقافتpا عم ةينطولا ةينوناقلا ةناسرتلا ةمءDمب ةبلاطملل

 نأشب ،ناسنIا قوقحل ينطولا سلج<ا تايصوت نأ ىلإ ةراشIا ردجت ،ددصلا اذه يفو
 تدشحو برغ<ا يف عوضو<ا لوح شاقنلا تراثأ يتلا يه ،iسنجلا iب ثرIا يف ةاواس<ا
  .81يبرغ<ا عمتجملل ىرخQا تانوك<ا

 عيزوت ىلع حضاو ريثأت هل ناك "ةماقIاطسو" ّريغتم نإف ،هاندأ لودجلا نم ّحضتي امكو
 نأ يرضحلا طسولا يف نوميقي نيذلا صاخشQا نم  %34.3 نلعأ ،اذكهو .ةلجس<ا بسنلا

 
81CNDH (2018) : Actes du Forum des droits de l’homme sur l’impératif d’égalité -Essaouira les 22-23 
Juin 2018  
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 ثرIاب ةقلعت<ا دعاوقلا رييغتب بلاطي نأ بجي يساسأ لعاف وه ناسنIا قوقحل ينطولا سلج<ا
 طسولا اذه نأ مكحب يورقلا طسولا يف طقف  %22.1 لباقم ،ءاسنلا هاجتا ةيزييمت ربتعت يتلا

 ،مDعIا لئاسولو ميلعتلل اجولو لقأ هنأ ىلإ ةفاضإ،عوضو<ا لوح رئادلا شاقنلا نع اديعب لظ
 ةفاقث زيزعت مورت يتلا برقلا ةطشنأ نم ،يرضحلا طسولا عم ةنراقم ،ةدافتسا لقأ هنأ امك
 .ناسنIا قوقح

 لوح – ةماقEا طسو بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :113 لودجلا
 ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارمب ةبلاط+ا يف ناسنEا قوقحل ينطولا سلج+ا رود يف اهيأر

 ثرEاب

 يف ناسن>ا قوقحل ينطولا سلج?ا رود

 ةطبتر?ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارمب ةبلاط?ا

ثر>اب  

ةماق>ا طسو  

عومج?ا   
يرضح يورق   

يساسأ ريغ لعاف  65,7% 77,9% 69,9% 

يساسأ لعاف  34,3% 22,1% 30,1% 

عومج-ا  
100,0% 100,0% 100,0% 

16296565 8520758 24817323 

 

 ةبسن عيزوت ىلع حضاو ريثأت هل ناك "سنجلا" ّريغتم نإف ،هاندأ لودجلا نم ّحضتي امك
 لعاف وه ناسنIا قوقحل ينطولا سلج<ا نأب اوأترا نيذلا iبوجتس<ا صاخشQا نم  30.1%

  .ءاسنلا هاجتا ثرIا يف ةيزييمتلا ثرIا دعاوق رييغتب ةبلاط<ا يف يساسأ

 سفن نودكؤي لاجرلا نم  %25.8و ءاسنلا نم  %34.3 نإف ،"سنجلا ريغت<" اقفوو
 .ةبوجتس<ا ةنيعلا هتذختا يذلا فقو<ا

 ،نوناقلا هسركي يذلا ثرIا يف زييمتلاب تاينع<ا نه ءاسنلا نوك ىلإ قرافلا اذه ىزعيو
 بعل ىلإ ناسنIا قوقحل ينطولا سلج<ا ةوعدل لاجرلا نم اددع رثكأ نهنأ رسفي يذلا رمQا
 يف اقابس ناك ،ةيروتسد ةسسؤم هفصوب ،روكذ<ا سلج<ا نأو ةصاخ ،زييمتلا اذه عفر يف رود
  .2004 ةنس ةدمتع<ا ةرسQا ةنود< ةيزييمتلا تايضتق<ا ةعجارمب بلاطو زييمتلا اذه هجوأ ديدحت
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 هذه يف ءاسنلا ةقث ناسنIا قوقحل ينطولا سلج<ا هذختا يذلا فقو<ا اذه ززع دقلو
 لدعم عافترابو ةشاشهلاب عونلا ىلع مئاقلا زييمتلا روكذ<ا سلج<ا طبر ثيح ،اهرودو ةسسؤ<ا
 ةDصلا هيلع لوسرلا ةلاسرب ةرورضلاب فقو<ا اذه ركذيو .82رقفلا يف نشعي يتاوللا ءاسنلا
 83ديبعلاو ءاسنلل ةراشإ يف ،"ءافعضلا معدل تئج" :لاق امدنع مDسلاو

 اهيأر لوح – سنجلا بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :114 لودجلا
  ةعجارمب ةبلاط+ا يف ناسنEا قوقحل ينطولا سلج+ا رود يف

 ثرEاب ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا

 يف ناسن>ا قوقحل ينطولا سلج?ا رود

 ةطبتر?ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارمب ةبلاط?ا

ثر>اب  

سنجلا  

عومج?ا  
روكذلا ثان>ا   

يساسأ ريغ لعاف  74,2% 65,7% 69,9% 

يساسأ لعاف  25,8% 34,3% 30,1% 

عومج-ا  
100,0% 100,0% 100,0% 

12220430 12596894 24817324 

 

 فقاوم ىلع ،اضيأ ،رثأ "يميلعتلا ىوتس<ا" ريغتم نإف ،هاندأ ةدراولا جئاتنلا رهظت امكو
 ةوعدلا يف ناسنIا قوقحل ينطولا سلج<ا رودل نيديؤ<ا ةبسن زواجتتو .iبوجتس<ا صاخشQا
 . %36.4 غلبت يتلا ةيعجر<ا ةبسنلا ثرIا يف ةيزييمتلا ةينوناقلا تايضتق<ا ةعجارم ىلإ
 يلوأ يميلعت ىوتسم مهل نيذلا صاخشQا فوفص يف ، %15.6 يهو ،ةبسن ىندأ تلجسو
 .%22.8 ةبسنب يميلعت ىوتسم يأ مهيدل سيل نم iبو ةينآرقلا سراد<ا اوداترا نم مهيف نمب

 .يميلعتلا ىوتس<ا عفترا املك عفترت ةلجس<ا بسنلا نإف ،ينادي<ا ثحبلا جئاتن iبت امكو
 ةبسنلا لصتو ،يئادتبا يميلعت ىوتسم مهل iبوجتس<ا صاخشQا نم  %30.4 نإف ،اذكهو
 فوفص يف  %40.4 ىلإ عفترتو يدادعإ ىوتسم مهل نيذلا صاخشQا دنع  %33.4 ىلإ

 
82Rappot du CNDH . Op. cit. 2015.  

 ينإ kمُهللا(( :- ملسو هيلع gا ىلص - gا لوسر لاق :لاق - هنع gا يضر - يعازخلا ورمع نب دليوخ حيرش يبأ نعو83
 وهو - جرحلا قحلُأ :))جnرَحُأ(( :ىنعمو ،ديج دانسإب يئاسنلا هاور ،نسح ثيدح ؛))ةأر-او ميتيلا :rَفيعضلا قح جnرَحُأ
 .امهّقح عkيَض ْنَ- - مث]ا

https://www.alukah.net/library/0/21420/#ixzz6lnbmEBBL 
 .52ص ،7ج :يفاكلا ،بوقعي نب دمحم ،ينيلكلا؛"مكناميأ تكلم امو ،ءاسنلا :rفيعضلاب مكيصوأ" +
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 ،يلاع يميلعت ىوتسم مهل نم iب  %40.6 ىلإو يوناث يميلعت ىوتسم مهل نيذلا صاخشQا
 . %36.4 غلبت يتلا ةيعجر<ا ةبسنلا كلذب نيزواجتم

 ةفاقثب عبشتلا ىدم ىلع ريثأت هل "يميلعتلا ىوتس<ا" ريغتم نأ حوضوب جئاتنلا هذه دكؤتو
 .اهنامضب ليفك ناسنIا قوقحل ينطولا سلج<ا نأ ودبي يتلا ناسنIا قوقح

 – يميلعتلا ىوتس+ا بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :115 لودجلا
 ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارمب ةبلاط+ا يف ناسنEا قوقحل ينطولا سلج+ا رود يف اهيأر لوح

 ثرEاب ةطبتر+ا

 ينطولا سلج?ا رود
 يف ناسن>ا قوقحل

 ةعجارمب ةبلاط?ا

 ةيزييمتلا دعاوقلا
ثر>اب ةطبتر?ا  

يميلعتلا ىوتس?ا  

عومج?ا  
 نودب

 ىوتسم

يميلعت  

 ميلعتلا

 /يلو]ا

ديس?  

يئادتب"ا يدادع>ا  يوناثلا  يلاعلا   

يساسأ ريغ لعاف  77,2% 84,4% 69,6% 65,6% 59,6% 59,4% 69,9% 

يساسأ لعاف  22,8% 15,6% 30,4% 34,4% 40,4% 40,6% 30,1% 

عومج-ا  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

8561482 1819089 3733955 3763247 3260325 3679225 24817323 

 
 ناسنEا قوقح تامظنمو ةيئاسنلا تايعمجلا :يند+ا عمتج+ا  4.2.3

 يند<ا عمتج<ا ،عضاوت<ا ثحبلا اذه يف ،ةيقوقحلا تامظن<او ةيئاسنلا تايعمجلا لثمت
 ةباثمب وه يند<ا عمتج<ا نأ iبوجتس<ا نم  %17.5 ربتعا دقلو .هتيمانيدب فورع<ا يبرغ<ا
 ةراشIا ردجتو .ثرIا يف ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارمب ةبلاط<ا يف امهم ارود بعلي نأ هنكمي لعاف
 لقأ اهنأ امك ، %30.1 ىلإ لصت يتلا ةماعلا ةبسنلا طسوتم نم لقأ يه ةبسنلا هذه نأ ىلإ
 ىندأ ،ةلعاف ةهج هتفصب ،يند<ا عمتج<ا لجس دقلو . %36.4 غلبت يتلا ةيعجر<ا ةبسنلا نم
 Dضف ،ثرIا يف ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم بلطل مهديدحت مت نيذلا iلعافلا عيمج iب لدعم
 يف ايسيئر Dعاف لكشي يند<ا عمتج<ا نأ ربتعت p ةبوجتس<ا ةنيعلا نم  %82.5 نأ ىلع
 .ءاسنلا دض ةيزييمتلا دعاوقلا ليدعتب ةبلاط<ا
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 تايعمجلا ىلإ رظني ماعلا يأرلا نوكب ،ةشهدلا ريثت يتلا ،ةجيتنلا هذه ريسفت نكميو
 ديلقتو ةملس<ا ةرسQا سسأ ضيوقت ديرت تايعمج اهنأ ىلع ثرIا دعاوق رييغتل ةأبع<ا ةيئاسنلا
 ةيعجر<ا زواجتل اهيعس دنع اميسp ،يبرغ<ا عمتجملل ةيفاقثلا ةيصوصخلا كلذب ةلهاجتم ،برغلا
 يأرلا اهانبتي يتلا ةرظنلا هذه ركذت .ةرسQا ةنود< ةينوناقلا تايضتق<ا اهيلإ دنتست يتلا ةينيدلا
 ةينطولا ةطخلا لوح راد يذلا مدتح<ا شاقنلاب ،كش Dب ،ةيئاسنلا تايعمجلا لاضن نع ماعلا
Iلضفيو ةاواس<ا ضفري يذلا ظفاح<ا رايتلا ةدشب اهضراع يتلاو ةيمنتلا يف ةأر<ا جامد، 
 .ةيعامتجpا راودQا لماكت نع ثيدحلا ،ىرحQاب

 iبوجتس<ا صاخشQا عيزوت ىلع حضاو ريثأت "ةماقIا طسو" ّريغت< ناك ،ةماع ةفصبو
 صاخشQا نم طقف  %14.3 ربتعا ،اذكهو .) %17.5( يند<ا عمتج<ا رودل امامتها نولوي نيذلا
 ثرIا دعاوق رييغتب ةبلاط<ا يف يساسأ لعاف يند<ا عمتج<ا نأب يرضحلا طسولا يف iنطاقلا
 .يورقلا طسولا يف % 23.7 لباقم ،ءاسنلا هاجتا ةيزييمت اهنأب نوري يتلا

 يورقلا طسولا يف نوشيعي نيذلا صاخشQا نوكب iطسولا iب قرافلا اذه ريسفت نكميو
 ةاواس<ا يديؤم iب ارتوت قلخي يذلا عوضو<ا لوح رئادلا شاقنلا تاناهرل iكردم ريغ
 لاضنلا نمعدي يتاوللا ،يورقلا طسولا يف ،ءاسنلل مه<ا ددعلاب هريسفت نكمي امك ،iظفاح<او
 .تايلDسلا ءاسنلا هدوقت يذلا

 لوح – ةماقEا طسو بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :116 لودجلا
 ثرEاب ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارمب ةبلاط+ا يف يند+ا عمتج+ا رود يف اهيأر

 ةعجارمب ةبلاط?ا يف يند?ا عمتج?ا رود

ثر>اب ةطبتر?ا ةيزييمتلا دعاوقلا  

ةماق>ا طسو  
عومج?ا   

يرضح يورق   

يساسأ ريغ لعاف  85,7% 76,3% 82,5% 

يساسأ لعاف  14,3% 23,7% 17,5% 

عومج-ا  
100,0% 100,0% 100,0% 

16296565 8520758 24817323 
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 يف ةقثلا نأ ظحول ذإ ،ينادي<ا ثحبلا جئاتن ىلع "يميلعتلا ىوتس<ا" ريغتم رثأ دقل
 ةينوناقلا تايضتق<ا ةعجارم يف هبعلي نأ نكمي يذلا رودلاب قلعتي اميف ةصاخو ،يند<ا عمتج<ا
 .يميلعتلا ىوتس<ا عفترا املك ضفخنت ،ةيزييمتلا

 ةعجارمب ةبلاط<ا يف يند<ا عمتج<ا رودب فرتعت يتلا بسنلا ىلعأ تلجس امنيب ،اذكهو
 iلصاحلا iبو ) %26.5( يئادتبا يميلعت ىوتسم مهل نيذلا صاخشQا iب ةيزييمتلا دعاوقلا
 ىلع نورفوتي p نم iبو ) %21.4( -ةينآرقلا سراد<ا اوداترا نم ميف نمب- يلوأ ميلعت ىلع
 ىوتس<ا عفترا املك ضافخنpا يف ةلجس<ا بسنلا أدبت ،) %21.3( يميلعت ىوتسم يأ
 .iبوجتس<ا صاخشQا ىدل يميلعتلا

 ،يدادعإ يميلعت ىوتسم مهل نيذلا صاخشQا iب %11.5 ىلإ ةيوئ<ا ةبسنلا لصت ،اذكهو
 طقف %9.8 ب اهتايوتسم ىندأ ىلإ مث ،يوناث يميلعت ىوتسم مهل نم iب %11 ىلإ ضفخنتو
 لقأو ،%30.1 غلب يذلا ةماعلا ةبسنلا طسوتم نم لقأ يأ ،يلاع يميلعت ىوتسم مهل نم iب
 .ةيوئم ةطقن 26 نم رثكأ قرافب يأ % 36.4 يف ترقتسا يتلا ةيعجر<ا ةبسنلا نم ريثكب

 صاخشQا هبسني يذلاو ،يند<ا عمتج<ا يف ةقثلا رايهنا ىلع ريبكلا قرافلا اذه لديو
 ،ةيطارقميدلا ةيجهن<ا نونبتي p ةداقلا وأ ءاضعQا نوك ىلإ iعم يميلعت ىوتسم مهل نيذلا
 ةبراق<ا نولضفي pو ،ةضورفم تادنجQ اقفو نولمعي مهنأ امك ،iحنا<ا لاومأ نولغتسيو
 ... ءاضعQا ضعب نودعبتسيو ةيكراشتلا

 تايعمجلاب ةصاخ ،يند<ا عمتج<اب اريثك نمؤأ تنك ايصخش انأ « :ةيماحم ،ةنس 62 ،.ك.ف
 نم ديدعلا نأ يل ترهظأ ةبرجتلا نكلو ،ءاسنلا قوقحو ناسنIا قوقح لجأ نم لضانت يتلا
 ،تاءافكلا نودعبيو ،اهل دودح p تاحومط نوروطي ،iلضان<ا مسا مهيلع قلطي نيذلا ،صاخشQا
 ...ةيفافشلل مات مادعنا يف iحنا<ا لاومأ نم نوديفتسيو ،ةصاخلا مهتيؤر قيقحت ىلإ نوعسيو
 يف ءاسنلا هاجتا ةيزييمتلا iناوقلا ةعجارم يف رود بعل نم اونكمتي نل مهنأ دقتعأ ببسلا اذهل
 هجوتلا تاذ تايعمجلا عم ةسفانم يف مهلعج يذلا ،ظفاح<ا رايتلا دوعص عم ةصاخ ،ثرIا
 كلذب نمؤأ دعأ مل ...ةصاخلا مهحلاصم اذكو مهتيؤر قيقحتل نيدلا لغتست يتلاو ،يمDسIا
 .» ثرIا يف ةاواس<ا ىلإ لوصولل ليوط قيرطلا نأ يل ودبيو...
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 – يميلعتلا ىوتس+ا بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :117 لودجلا
 ثرEاب ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارمب ةبلاط+ا يف يند+ا عمتج+ا رود يف اهيأر لوح

 يف يند?ا عمتج?ا رود

 دعاوقلا ةعجارمب ةبلاط?ا
ثر>اب ةطبتر?ا ةيزييمتلا  

يميلعتلا ىوتس?ا  

عومج?ا  
 نودب

 ىوتسم
يميلعت  

 ميلعتلا

 /يلو]ا
ديس?  

يئادتب"ا يدادع>ا  يوناثلا  يلاعلا   

يساسأ ريغ لعاف  78,7% 78,6% 73,5% 88,5% 89,0% 90,2% 82,5% 

يساسأ لعاف  21,3% 21,4% 26,5% 11,5% 11,0% 9,8% 17,5% 

عومج-ا  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

8561482 1819088 3733955 3763247 3260325 3679225 24817322 

 

 رودب ةقلعت<ا ينادي<ا ثحبلا جئاتن ىلع ريبك لكشبو "ةينه<ا ةئفلا" ريغتم رثأ هرودبو
 .ثرIا يف ءاسنلا هاجتا ةيزييمتلا ةينوناقلا تايضتق<ا ليدعتب ةبلاط<ا يف يند<ا عمتج<ا

 ودبي نيريغت<ا نيذاه iب طبارتلا نإف ،يميلعتلا ىوتس<ا ةداع سكعت ةينه<ا ةئفلا تناك اذإ
 Dعاف سيل يند<ا عمتج<ا نأ ىلع نوعمجُي ثيح ،امظتنم "تìpاو زيهجتلا لامع" ةلاح يف
 .ءاسنلا دض ةيزييمتلا ثاري<ا ماكحأ ةعجارم بلط يف اًيساسأ

 يند<ا عمتج<ا نأ ،كلذك مه ،نوربتعي نيذلا "iفظو<ا رابك" ةئف ىلع رمQا سفن قبطنيو
 ةيوئ<ا ةبسنلا طسوتم نم ىلعأ يهو ، %31.5 ةبسنب ةيزييمتلا iناوقلا رييغت يف يساسأ لعاف
 . %30.1 ةغلابلا ةماعلا

 لظت ةلجس<ا بسنلا نQ ،ايئاقلت دعي مل "ةينه<ا ةئفلا"و "يميلعتلا ىوتس<ا" iب طبرلا نإ
 اذكهو ،اعفترم ايميلعت ىوتسم اهيدل نأ ضرتفي يتلا ةينه<ا تائفلا ضعب ىدل ةضفخنم ةداع
 iمدختس<او ىطسولا رطQا ىدل ةلجس<ا بسنلا امأ ، %10.9 ةبسن ايلعلا رطQا تلجس
 . %14.1و  %8.9 يلاوتلا ىلع يهف iطسوت<ا
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 – يداصتقhا طاشنلا بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :118 لودجلا
 ثرEاب ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارمب ةبلاط+ا يف يند+ا عمتج+ا رود يف اهيأر لوح

 رود
 عمتجAا
 يندAا

 يف
 ةبلاطAا
 ةعجارمب
 دعاوقلا
 ةيزييمتلا
 ةطبترAا
ثر_اب  

ةفيظولا عون  

عومجAا  فظوم  
ريبك  

 راطإ
يلاع  

 راطإ
طسوتم  

ة/مدختسم ة/رجات   
 ة/لغتسم

يح8ف  
 ريغ ة/لماع

يح8ف  
 ة/لماع
يح8ف  

 لماع
 تازيهجتلا

تUVاو  

 ةنهم
ىرخأ  

 ريغ لعاف

يساسأ  
68,5% 89,1% 91,1% 85,9% 83,1% 77,6% 81,9% 66,2% 100,0% 87,0% 82,5% 

 لعاف

يساسأ  
31,5% 10,9% 8,9% 14,1% 16,9% 22,4% 18,1% 33,8%  

13,0% 17,5% 

عومج&ا  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

36231 343189 1176515 3551714 1791507 1709438 1059385 1457824 84130 1531955 12741888 

 
 تايضتق<ا ةعجارم بلط ىلع iلعافلا ضعب ةردق لوح ناكسلا نم ةنيع باوجتسا انلواح

 نأ ،iثحابلا تاظحDمو ينادي<ا ثحبلا فشكو ،ثرIا يف ءاسنلا هاجتا ةيزييمتلا ةينوناقلا
 نا<ربلل ةبسنلاب لاحلا وه امك ،iبوجتس<ا صاخشQا ىدل ةيقادصمب نوعتمتي iلعافلا ضعب
 رود لظ iح يف .لاج<ا اذه يف هرودب فارتعpا مت يذلا ناسنIا قوقحل ينطولا سلجمللو
 ،ىلعQا يملعلا سلج<ا ىلع قبطني ام وهو ،فDخ عوضوم لكش لب ،لدجلل اريثم نيرخآ iلعاف
 .ةديدع بابسQ لؤاست عضومو افيعض يند<ا عمتج<ا رود ودبي امنيب

 نم انبلط عونلا ساسأ ىلع مئاقلا ثرIا يف زييمتلا عفرل ةسوملم لولح داجيإ لجأ نمو
 اذه قيقحتل ةيحDصلا اهل نوكت نأ نكمي يتلا ةئيهلا لوح اهيأرب يلدت نأ ةبوجتس<ا ةنيعلا
 .بلط<ا
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 – يداصتقhا طاشنلا بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :118 لودجلا
 ثرEاب ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارمب ةبلاط+ا يف يند+ا عمتج+ا رود يف اهيأر لوح

 رود
 عمتجAا
 يندAا

 يف
 ةبلاطAا
 ةعجارمب
 دعاوقلا
 ةيزييمتلا
 ةطبترAا
ثر_اب  

ةفيظولا عون  

عومجAا  فظوم  
ريبك  

 راطإ
يلاع  

 راطإ
طسوتم  

ة/مدختسم ة/رجات   
 ة/لغتسم

يح8ف  
 ريغ ة/لماع

يح8ف  
 ة/لماع
يح8ف  

 لماع
 تازيهجتلا

تUVاو  

 ةنهم
ىرخأ  

 ريغ لعاف

يساسأ  
68,5% 89,1% 91,1% 85,9% 83,1% 77,6% 81,9% 66,2% 100,0% 87,0% 82,5% 

 لعاف

يساسأ  
31,5% 10,9% 8,9% 14,1% 16,9% 22,4% 18,1% 33,8%  

13,0% 17,5% 

عومج&ا  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

36231 343189 1176515 3551714 1791507 1709438 1059385 1457824 84130 1531955 12741888 

 
 تايضتق<ا ةعجارم بلط ىلع iلعافلا ضعب ةردق لوح ناكسلا نم ةنيع باوجتسا انلواح

 نأ ،iثحابلا تاظحDمو ينادي<ا ثحبلا فشكو ،ثرIا يف ءاسنلا هاجتا ةيزييمتلا ةينوناقلا
 نا<ربلل ةبسنلاب لاحلا وه امك ،iبوجتس<ا صاخشQا ىدل ةيقادصمب نوعتمتي iلعافلا ضعب
 رود لظ iح يف .لاج<ا اذه يف هرودب فارتعpا مت يذلا ناسنIا قوقحل ينطولا سلجمللو
 ،ىلعQا يملعلا سلج<ا ىلع قبطني ام وهو ،فDخ عوضوم لكش لب ،لدجلل اريثم نيرخآ iلعاف
 .ةديدع بابسQ لؤاست عضومو افيعض يند<ا عمتج<ا رود ودبي امنيب

 نم انبلط عونلا ساسأ ىلع مئاقلا ثرIا يف زييمتلا عفرل ةسوملم لولح داجيإ لجأ نمو
 اذه قيقحتل ةيحDصلا اهل نوكت نأ نكمي يتلا ةئيهلا لوح اهيأرب يلدت نأ ةبوجتس<ا ةنيعلا
 .بلط<ا
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 ثاري+ا دعاوق ةعجارم بلطل ةباجتسhا نع ةلوؤس+ا ةطلسلاب قلعتي اميف اهنع ربع+ا ءار)ا  3.3
 ةيزييمتلا

 ةيكل+ا ةسسؤ+ا  1.3.3

 iبوجتس<ا صاخشûل تناك ،ادمع احوتفم كرت يذلا حورط<ا لاؤسلا ىلع باوجلا دنع
 ةيزيمتلا ةينوناقلا تايضتق<ا ةعجارم بلط< بيجتست نأ نكمي يتلا ةطلسلا حارتقp ةلماك ةيرح
 دعاوقلا ةعجارم نوديؤي نيذلا كئلوأ طقف مه ةباجôل نووعد<ا صاخشQا .ثرIا يف ءاسنلا هاجتا
 ةبسن ريسفت نكمي iح يف .ةبوجتس<ا ةنيعلا نم  %36.4 يأ ،يبرغ<ا ثاري<ا ماظنل ةيزييمتلا
 دعاوقلا ةعجارم معدي فقوم اهنأ ىلع ،ينادي<ا ثحبلا قيرف تاظحDم قفو ،باوج يأ ميدقت مدع
 .ةيزييمتلا

 ةعجارم بلط< بيجتست نأ اهل نكمي تاطلس عبرأ نع ينادي<ا ثحبلا جئاتن فشكتو
 ةموكحلاو - ةينيدلا نوؤشلا يف ءاملعلا يأ - ءاملعلاو كل<ا :يهو ثرIا يف ةيزييمتلا دعاوقلا
 .نا<ربلاو

 اذهل بيجتسي نأ عيطتسي هدحو كل<ا نأ iبوجتس<ا صاخشQا نم  %27.6 حرص دقف
 :ةيلاتلا جئاتنلا ىلع لصحن ،ةدمتع<ا تاريغت<اب ةبسنلا هذه طبر دنعو .بلط<ا

 طسولا يف فيفط لكشب ةبسنلا تعفترا ثيح جئاتنلا ىلع "ةماقIا طسو" ريغتم رثأ دقل
 .يورقلا طسولا يف  %24.7 لباقم  %29 :يرضحلا

 لوح – ةماقEا طسو بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :119 لودجلا
 ثرEاب ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم بلاط+ ةباجتسhا يف ةيكل+ا ةسسؤ+ا رود يف اهيأر

 بلاط? ةباجتس"ا يف ةيكل?ا ةسسؤ?ا رود

ثر>اب ةطبتر?ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم  

ةماق>ا طسو  
عومج?ا   

يرضح يورق   

$ 71,0% 75,3% 72,4% 

معن  29,0% 24,7% 27,6% 

عومج-ا  
100,0% 100,0% 100,0% 

15338876 7533160 22872036 
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 عيزوت يف ايبسن مهم رثأ ــ "ةماقIا طسو" ريغتم فDخب ــ هل ناكف "سنجلا" ريغتم امأ
 ةعجارم بلط< ةباجتسpا ىلع ةرداقلا ةطلسلا وه "كل<ا" نأ تربتعا يتلا  %27.6 ةبسن
  %30.5 ىلإ ءاسنلا iب ةبسنلا تعفترا ،اذكهو .ءاسنلا دض ةيزييمت ربتعت يتلا تايضتق<ا
 .روكذلا iب  %24.4 لباقم

 تاينعم ءاسنلا نوكب ،ةيحان نم ،ءاسنلاو لاجرلا iب بسنلا يف قرافلا اذه ريسفت نكميو
 ىلع تلخدأ يتلا تDيدعتلا نوكب ،ىرخأ ةيحان نمو ،ثرIا يف ةاواس<ا مدعب لاجرلا نم رثكأ
 لبقتسا دقف .ةيكل<ا ةطلسلا لخدت لضفب تءاج 2004و 1993 يتنس ةيصخشلا لاوحQا نوناق
 كل<ا ماق ،2000 ةنس يفو .ةيئاسنلا تايعمجلا نع iلثمم ،1993 ةنس ،يناثلا نسحلا لحارلا
 يبرغ<ا عمتج<ا يف رئادلا شاقنلا ةبسانمب كلذو ،ءاسنلا قوقح حلاصل ميكحتلاب سداسلا دمحم
 .بوانتلا ةموكح فرط نم تدعأ يتلا ةيمنتلا يف ةأر<ا جامدI ةينطولا ةطخلا ةغايص دعب

 اهيأر لوح – سنجلا بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :120 لودجلا
 ثرEاب ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم بلاط+ ةباجتسhا يف ةيكل+ا ةسسؤ+ا رود يف

 ةباجتس"ا يف ةيكل?ا ةسسؤ?ا رود

 ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم بلاط?

ثر>اب ةطبتر?ا  

سنجلا  

عومج?ا  
روكذلا ثان>ا   

$ 75,6% 69,5% 72,4% 

معن  24,4% 30,5% 27,6% 

عومج-ا  
100,0% 100,0% 100,0% 

11011726 11860310 22872036 

 
 نأ ظحDيو .ينادي<ا ثحبلا جئاتن يف ريبك لكشبو هرودب "ةيرمعلا ةئفلا« ريغتم ّرثأ امك

  %32.3 غلبت قوف امف ةنس i 60ب مهرامعأ حوارتت نيذلا صاخشQا iب ةلجس<ا ةيوئ<ا ةبسنلا
 ةيوئ<ا بسنلا هذه ضفخنتو .ةنس 34و i 30ب مهرامعأ حوارتت نيذلا صاخشûل  %30.8و
 ىلع ،ةنس i 40-49ب امو ،ةنس i 25-29ب امو ،ةنس i 35-39ب ام ةيرمعلا تائفلل ةبسنلاب
 . %25.9و ، %24.8و ، %21.6 ىلإ يلاوتلا
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 لوح – ةيرمعلا تائفلا بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :121 لودجلا
 ثرEاب ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم بلاط+ ةباجتسhا يف ةيكل+ا ةسسؤ+ا رود يف اهيأر
 

 ةيكل?ا ةسسؤ?ا رود
 بلاط? ةباجتس"ا يف

 دعاوقلا ةعجارم

 ةطبتر?ا ةيزييمتلا
ثر>اب  

ةيرمعلا ةئفلا  

عومج?ا  
18-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 

 امف  60

قوف  

$ 71,6% 75,2% 69,2% 78,4% 74,1% 71,7% 67,7% 72,4% 

معن  28,4% 24,8% 30,8% 21,6% 25,9% 28,3% 32,3% 27,6% 

عومج-ا  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3663912 2868616 2036606 2532451 4408708 3561786 3799957 22872036 

 
 رابك" نم يأ ركذي ملو .جئاتنلا يف حضاو لكشبو هرودب "ةينه<ا ةئفلا" ّريغتم ّرثأ امك

 كلذ عمو ،ثاري<ا يف ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت بلط< ةباجتسpا ىلع ةرداق ةطلسك كل<ا "iفظو<ا
 يف ةيزييمتلا تايضتق<ا رييغت نأب ةئفلا هذهل iمتن<ا iبوجتس<ا صاخشQا نم  %46.3 دقتعي
 .نكمم رمأ وه ثاري<ا

 لاّمعلا ةئف دنع  %10.7 ىلإ لصتل- ةطسوت<ا ةبسنلا نم لقأ ىلإ- ةبسنلا تضفخنا اميف
 لامع iب  %18.3 ىلإ مث iيحDفلا لامعلا ةئف iب  %15.2 ىلإو ،iيحDفلا ريغ iيفرحلاو
 ةزواجتم iمدختس<ا ةئف iب  %38.3 ىلإ لصتل ةبسنلا تعفترا ،iح يف .تìpاو تازيهجتلا
 .ةيوئم ةطقن 11 نم رثكأب ةطسوت<ا ةبسنلا كلذب
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 لوح – ةيرمعلا تائفلا بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :121 لودجلا
 ثرEاب ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم بلاط+ ةباجتسhا يف ةيكل+ا ةسسؤ+ا رود يف اهيأر
 

 ةيكل?ا ةسسؤ?ا رود
 بلاط? ةباجتس"ا يف

 دعاوقلا ةعجارم

 ةطبتر?ا ةيزييمتلا
ثر>اب  

ةيرمعلا ةئفلا  

عومج?ا  
18-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 

 امف  60

قوف  

$ 71,6% 75,2% 69,2% 78,4% 74,1% 71,7% 67,7% 72,4% 

معن  28,4% 24,8% 30,8% 21,6% 25,9% 28,3% 32,3% 27,6% 

عومج-ا  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3663912 2868616 2036606 2532451 4408708 3561786 3799957 22872036 

 

 رابك" نم يأ ركذي ملو .جئاتنلا يف حضاو لكشبو هرودب "ةينه<ا ةئفلا" ّريغتم ّرثأ امك
 كلذ عمو ،ثاري<ا يف ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت بلط< ةباجتسpا ىلع ةرداق ةطلسك كل<ا "iفظو<ا
 يف ةيزييمتلا تايضتق<ا رييغت نأب ةئفلا هذهل iمتن<ا iبوجتس<ا صاخشQا نم  %46.3 دقتعي
 .نكمم رمأ وه ثاري<ا

 لاّمعلا ةئف دنع  %10.7 ىلإ لصتل- ةطسوت<ا ةبسنلا نم لقأ ىلإ- ةبسنلا تضفخنا اميف
 لامع iب  %18.3 ىلإ مث iيحDفلا لامعلا ةئف iب  %15.2 ىلإو ،iيحDفلا ريغ iيفرحلاو
 ةزواجتم iمدختس<ا ةئف iب  %38.3 ىلإ لصتل ةبسنلا تعفترا ،iح يف .تìpاو تازيهجتلا
 .ةيوئم ةطقن 11 نم رثكأب ةطسوت<ا ةبسنلا كلذب
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 لوح – ينه+ا طاشنلا بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :122 لودجلا
 ثرEاب ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم بلاط+ ةباجتسhا يف ةيكل+ا ةسسؤ+ا رود يف اهيأر

 ةسسؤBا رود

 يف ةيكلBا

 ةباجتس:ا

Bةعجارم بلاط 

 دعاوقلا

 ةيزييمتلا

ثرQاب ةطبترBا  

ةفيظولا عون  

عومجBا   
ريبك فظوم  

 راطإ

يلاع  

 راطإ

طسوتم  
ة/مدختسم ة/رجات   

 ة/لغتسم

يح,ف  

 ة/لماع

 ريغ

يح,ف  

 ة/لماع

يح,ف  

 لماع

 تازيهجتلا

ت:9او  

 ةنهم

ىرخأ  

! 100,0% 73,0% 73,6% 61,7% 73,5% 73,9% 89,3% 84,8% 81,7% 78,2% 73,2% 

معن   27,0% 26,4% 38,3% 26,5% 26,1% 10,7% 15,2% 18,3% 21,8% 26,8% 

عومج&ا  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

24833 307650 1173578 3339495 1688396 1601238 902784 1153140 84130 1291644 11566888 

 84ءاملعلا  3.3.2

 تايضتق<ا ةعجارم بلط< بيجتست نأ نكمي ةطلسك مهتردق ىدمو ،ءاملعلا صخي اميف
 p مهنأب اًقباس اوحرص نيذلا iبوجتس<ا صاخشQا ةبسن نأب ريكذتلا بجو ،ةيزييمتلا ةينوناقلا
 يملعلا سلج<ا رود يظح دقو . %36.4 زواجتت p ثرôل ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم نوضراعي
 بلاطت نأ يغبني يتلا ةلعافلا تاهجلاب قلعت<ا لاؤسلا ىوتسم ىلع ةبسن لقأب ةسسؤمك ىلعQا
 .ءاسنلا هاجت ةلداعلا ريغ ثرIا دعاوق رييغتب

 تايحDصلاب نوعتمتي pو ،"ةطلس"نولكشي p "ءاملعلا" نأ ىلإ ،اضيأ ،ةراشIا ردجتو
 ثرIا ماكحأ رييغت نوبلطي نيذلا صاخشQا بلاط< ةباجتسpا نم مهنكمت يتلا ةمزDلا ةينوناقلا
 وه ىلعQا يملعلا سلج<ا نأب اوربتعا نيذلا صاخشQا نم  %8.1 ةبسنف ،كلذلو .ةيزييمتلا
 ،ىرحQاب ،مجرتتو "ةعنطصم" ةبسن يه ةروكذ<ا ثرIا دعاوق رييغت هنكمي يذلا بسان<ا لعافلا
 راس<ا نولهجي iبوجتس<ا صاخشQا ضعب نأ ىلإ رظنلاب ،ينوناق دنس هل سيل ايصخش ايأر
 امهدحو ةموكحلاو نا<ربلل ثيح ،ةثيدحلا نوناقلا ةلود راطإ يف iناوقلا ةعجارم ةيلمع هعبتت يذلا
 .iناوق عيراشم وأ ةيعيرشت تاحرتقم ميدقت يف قحلا

 

 
  نيدلا لوصأ يف ءاملعلا ىلع رصتقي يأ ,قيضلا هانعم يف  ينادي-ا ثحبلا يف لمعتسا ءاملعلا موهفم84
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 لوح – ينه+ا طاشنلا بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :122 لودجلا
 ثرEاب ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم بلاط+ ةباجتسhا يف ةيكل+ا ةسسؤ+ا رود يف اهيأر

 ةسسؤ)ا رود

 يف ةيكل)ا

 ةباجتسVا

 ةعجارم بلاط)

 دعاوقلا

 ةيزييمتلا

ثر>اب ةطبتر)ا  

ةفيظولا عون  

عومج)ا ريبك فظوم    
 راطإ

يلاع  

 راطإ

طسوتم  
ة/مدختسم ة/رجات   

 ة/لغتسم

يحOف  

 ة/لماع

 ريغ

يحOف  

 ة/لماع

يحOف  

 لماع

 تازيهجتلا

تUVاو  

 ةنهم

ىرخأ  

! 100,0% 73,0% 73,6% 61,7% 73,5% 73,9% 89,3% 84,8% 81,7% 78,2% 73,2% 

معن   27,0% 26,4% 38,3% 26,5% 26,1% 10,7% 15,2% 18,3% 21,8% 26,8% 

عومج&ا  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

24833 307650 1173578 3339495 1688396 1601238 902784 1153140 84130 1291644 11566888 
. 

 84ءاملعلا  3.3.2

 تايضتق<ا ةعجارم بلط< بيجتست نأ نكمي ةطلسك مهتردق ىدمو ،ءاملعلا صخي اميف
 p مهنأب اًقباس اوحرص نيذلا iبوجتس<ا صاخشQا ةبسن نأب ريكذتلا بجو ،ةيزييمتلا ةينوناقلا
 يملعلا سلج<ا رود يظح دقو . %36.4 زواجتت p ثرôل ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم نوضراعي
 بلاطت نأ يغبني يتلا ةلعافلا تاهجلاب قلعت<ا لاؤسلا ىوتسم ىلع ةبسن لقأب ةسسؤمك ىلعQا
 .ءاسنلا هاجت ةلداعلا ريغ ثرIا دعاوق رييغتب

 تايحDصلاب نوعتمتي pو ،"ةطلس"نولكشي p "ءاملعلا" نأ ىلإ ،اضيأ ،ةراشIا ردجتو
 ثرIا ماكحأ رييغت نوبلطي نيذلا صاخشQا بلاط< ةباجتسpا نم مهنكمت يتلا ةمزDلا ةينوناقلا
 وه ىلعQا يملعلا سلج<ا نأب اوربتعا نيذلا صاخشQا نم  %8.1 ةبسنف ،كلذلو .ةيزييمتلا
 ،ىرحQاب ،مجرتتو "ةعنطصم" ةبسن يه ةروكذ<ا ثرIا دعاوق رييغت هنكمي يذلا بسان<ا لعافلا
 راس<ا نولهجي iبوجتس<ا صاخشQا ضعب نأ ىلإ رظنلاب ،ينوناق دنس هل سيل ايصخش ايأر
 امهدحو ةموكحلاو نا<ربلل ثيح ،ةثيدحلا نوناقلا ةلود راطإ يف iناوقلا ةعجارم ةيلمع هعبتت يذلا
 .iناوق عيراشم وأ ةيعيرشت تاحرتقم ميدقت يف قحلا

 

 
  نيدلا لوصأ يف ءاملعلا ىلع رصتقي يأ ,قيضلا هانعم يف  ينادي-ا ثحبلا يف لمعتسا ءاملعلا موهفم84
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 لودجلا يف iبم وه امك- ،"ةماقIا طسو" ريغتم جئاتنل اًقفو ،لجسن نأ مامتهDل ريث<ا نمو
 بلاط< ةباجتسpا اهنكمي ةطلس "ءاملعلا" نوربتعي نيذلا iبوجتس<ا صاخشQا ةبسن نأ- هاندأ
 %5.4 لباقم %9.5 ةبسنب ،يرضحلا طسولا يف اعافترا رثكأ تناك ةيزييمتلا دعاوقلا رييغت
 .يورقلا طسولا يف طقف

 دارفQا عتمتي نأ ضرتفُي ثيح ،يرضحلا طسولا يف هنأ ،اضيأ ،ةشهدلل ريث<ا نمو
 يعيرشتلا لاج<ا يف ةموكحلاو نا<ربلا تايحDص دارفQا لهجي ،لضفأ يميلعت ىوتسمب
 ،هاندأ iبم وه امكو .ةيراشتسا ةئيه درجم هنأ مغر ،ىلعQا يملعلا سلج<ا ىلإ اهنودنسيو
  .ريسفتلا اذه سنجلا رّيغتمب ةقلعت<ا جئاتنلا دكؤت

 لوح – ةماقEا طسو بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :123 لودجلا
 ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم بلاط+ ةباجتسhا يف ىلعgا يملعلا سلج+ا رود يف اهيأر

 ثرEاب

 يف ىلع]ا يملعلا سلج?ا رود

 دعاوقلا ةعجارم بلاط? ةباجتس"ا

ثر>اب ةطبتر?ا ةيزييمتلا  

ةماق>ا طسو  

عومج?ا   
يرضح يورق   

$ 90,5% 94,6% 91,9% 

معن  9,5% 5,4% 8,1% 

عومج-ا  
100,0% 100,0% 100,0% 

15338876 7533160 22872036 

 

 رثؤي مل -"ةماقIا طسو" ّريغتم رارغ ىلع-"سنجلا" رّيغتم نأ ،هاندأ لودجلا نم ّحضتي
 ةباجتسpا اهنكمي ةطلس نولكشي "ءاملعلا" نأ تربتعا يتلا  %8.1 ةبسن عيزوت يف ريبك لكشب
 .ءاسنلا هاجتا ةيزييمت اهنأ نوري يتلا ثرIا دعاوق ليدعت بلاط<

 يتلا ةطلسلا مه "ءاملعلا" نأب نوحرصي روكذلا نم  %9.5 نأ "سنجلا" ريغتم فشكيو
 .ثانIا نم  %7.3 لباقم ةيزييمتلا iناوقلا رييغت بلاط< ةباجتسpا اهنكمي
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 قفاوي ةلودلل Dثمت كلتمي يبرغ<ا عمتج<ا نم امهم اءزج نأ نع ىطع<ا اذه فشكيو
 لDخ نم لمعتو ،روتسد اهل ةثيدح ةلود ميقو طباوض عم قفاوتي pو ،يديلقتلا يخيراتلا جذومنلا
 ناك ام وأ ديلاقتلاو فارعQا سيلو ةينوناقلا صوصنلا اهدّدحت تايحDص كلمت ةيمسر تاسسؤم
  .فّلسلا هيلع

 اهيأر لوح – سنجلا بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :124 لودجلا
 ثرEاب ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم بلاط+ ةباجتسhا يف ىلعgا يملعلا سلج+ا رود يف

 يف ىلع]ا يملعلا سلج?ا رود

 دعاوقلا ةعجارم بلاط? ةباجتس"ا

ثر>اب ةطبتر?ا ةيزييمتلا  

سنجلا  

عومج?ا  
روكذلا ثان>ا   

$ 91,0% 92,7% 91,9% 

معن  9,0% 7,3% 8,1% 

عومج-ا   
100,0% 100,0% 100,0% 

11011725 11860311 22872036 

 
 جئاتن يف ريبك لكشبو ّرثأ دق "ةينه<ا تائفلا" ّريغتم نإف ،هاندأ لودجلا نم iبتي امك

 اهنكمي ةطلس نولكشي ءاملعلا نأب iفظو<ا رابك ةئف نم دحأ حرصي مل ذإ .ينادي<ا ثحبلا
 نم  %98.1و iيحDفلا لامعلا نم  %98.7 نأ امك ،ةيزييمتلا iناوقلا رييغت بلاط< ةباجتسpا
 ةبسنلا هذه ضفخنتو .دوشن<ا رييغتلا دوقت نأ اهنكمي ةطلس ءاملعلا نوربتعي p ةطسوت<ا رطQا
 لامعلا iب  %11.5و ايلعلا رطQا iب  %12.7و ،"تìpاو تازيهجتلا لامع" iب  %47.7 ىلإ
 .iيحDفلا ريغ iيفرحلا وأ

 ،ةبوجتس<ا ةنيعلا نم  %36.4 هب نمؤت يذلا رييغتلا يف مهرودو ءاملعلا ةناكم صوصخبو
 ثيحب ،رييغتلا نوضراعي p اوناك نإو ةبوجأ نومدقي i pبوجتس<ا صاخشQا نم  19.5%

 فصن ،عقاولا يف ،ثرôل ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم نوضراعي p نيذلا صاخشQا ةبسن زواجتت
 اولاز p يبرغ<ا عمتج<ا يف دارفQا نم امهم اددع نأ جئاتنلا هذه رهظتو .ةبوجتس<ا ةنيعلا
 ةلود تابلطتم نولهجيو ءاملعلل ةطلس نوحنمي مهنأ مادام ،ةيديلقت ةيعجرم نم اقDطنا نوركفي
 .2011 روتسد حوضوب اهددح يتلا نوناقلا
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 لوح – ينه+ا طاشنلا بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :125 لودجلا
 ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم بلاط+ ةباجتسhا يف ىلعgا يملعلا سلج+ا روديف اهيأر

 ثرEاب

 سلجAا رود
 يملعلا
 يف ىلعbا
 ةباجتسVا

Aبلاط 
 ةعجارم
 دعاوقلا
 ةيزييمتلا
 ةطبترAا
ثر_اب  

ةفيظولا عون عومج?ا   

 فظوم
ريبك  

 راطإ
يلاع  

 راطإ
طسوتم  

ة/مدختسم ة/رجات   
 ة/لغتسم
يحkف  

 ة/لماع
 ريغ
يحkف  

 ة/لماع
يحkف  

 لماع
 تازيهجتلا

ت"yاو  

 ةنهم
ىرخأ  

 

$ 100,0% 87,3% 98,1% 95,4% 92,3% 90,9% 88,5% 98,7% 52,3% 96,4% 94,0% 
معن   12,7% 1,9% 4,6% 7,7% 9,1% 11,5% 1,3% 47,7% 3,6% 6,0% 

عومج-ا  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
24833 307650 1173577 3339495 1688395 1601239 902784 1153140 84130 1291645 11566888 

 ةموكحلا  3.3.3

 ةباجتسpا اهل نكمي تاهجك اهيلإ ةراشIا تمت يتلا ىرخQا ةلعافلا تاهجلا رارغ ىلع
 iينع<ا نأب ريكذتلا ايرورض ودبي ،ثرIا يف ةيزييمتلا ةينوناقلا تايضتق<ا رييغتب ةقلعت<ا بلاطملل
 يأ مهيدل سيل نأب اوحرص نأ قبس نيذلا نوبوجتس<ا طقف مه ةموكحلا رود لوح مهيأر ميدقتب
 ةيلامجIا مهتبسنّ دعتت مل نيذلاو ثرIا يف ءاسنلا هاجتا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم ىلع ضارتعا

36.4% .  

 - نا<ربلل iناوق عيراشم ميدقت يف ةموكحلا تايحDص نع رظنلا ضغبو ،هابتنDل تفل<او
 نيديؤ<ا iبوجتس<ا صاخشQا نم طقف  %23.1 نإف - روتسدلا يف هيلع صوصنم وه امك-
 ةعجارم بلاط< ةباجتسpا اهل نكمي ةطلس لكشت ةموكحلا نأب اوربتعا ةيزييمتلا دعاوقلا رييغتل
 .ثرIا يف ةيزييمتلا ةينوناقلا تايضتق<ا
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 لوح – ينه+ا طاشنلا بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :125 لودجلا
 ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم بلاط+ ةباجتسhا يف ىلعgا يملعلا سلج+ا روديف اهيأر

 ثرEاب

 سلجAا رود
 يملعلا
 يف ىلعbا
 ةباجتسVا

Aبلاط 
 ةعجارم
 دعاوقلا
 ةيزييمتلا
 ةطبترAا
ثر_اب  

ةفيظولا عون عومج?ا   

 فظوم
ريبك  

 راطإ
يلاع  

 راطإ
طسوتم  

ة/مدختسم ة/رجات   
 ة/لغتسم
يحkف  

 ة/لماع
 ريغ
يحkف  

 ة/لماع
يحkف  

 لماع
 تازيهجتلا

ت"yاو  

 ةنهم
ىرخأ  

 

$ 100,0% 87,3% 98,1% 95,4% 92,3% 90,9% 88,5% 98,7% 52,3% 96,4% 94,0% 
معن   12,7% 1,9% 4,6% 7,7% 9,1% 11,5% 1,3% 47,7% 3,6% 6,0% 

عومج-ا  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
24833 307650 1173577 3339495 1688395 1601239 902784 1153140 84130 1291645 11566888 

3.3.3 

 ةموكحلا  

 ةباجتسpا اهل نكمي تاهجك اهيلإ ةراشIا تمت يتلا ىرخQا ةلعافلا تاهجلا رارغ ىلع
 iينع<ا نأب ريكذتلا ايرورض ودبي ،ثرIا يف ةيزييمتلا ةينوناقلا تايضتق<ا رييغتب ةقلعت<ا بلاطملل
 يأ مهيدل سيل نأب اوحرص نأ قبس نيذلا نوبوجتس<ا طقف مه ةموكحلا رود لوح مهيأر ميدقتب
 ةيلامجIا مهتبسنّ دعتت مل نيذلاو ثرIا يف ءاسنلا هاجتا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم ىلع ضارتعا

36.4% .  

 - نا<ربلل iناوق عيراشم ميدقت يف ةموكحلا تايحDص نع رظنلا ضغبو ،هابتنDل تفل<او
 نيديؤ<ا iبوجتس<ا صاخشQا نم طقف  %23.1 نإف - روتسدلا يف هيلع صوصنم وه امك-
 ةعجارم بلاط< ةباجتسpا اهل نكمي ةطلس لكشت ةموكحلا نأب اوربتعا ةيزييمتلا دعاوقلا رييغتل
 .ثرIا يف ةيزييمتلا ةينوناقلا تايضتق<ا
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 يتلا تاظحDملل اًقفو ،ةموكحلل رودلا اذه نوحنمي p نيذلا صاخشQا ةبسن ريسفت نكميو
 iناوق عيراشم ميدقتل ةطلسلا هذه كلمت p ةموكحلا نأب نودقتعي مهنوكب امإ ،ايناديم اهعمج مت
 ةساسحو ةدقعم ةلأس< دوشن<ا رييغتلا ةدايقل ةدارIا pو ةردقلا كلمت p اهنQ امإو ،لاج<ا اذه يف
 .ثرIاك

 يف ةيزييمتلا ةينوناقلا تايضتق<ا ةعجارم عوضومب قلعتي اميف « :يلاع راطإ ،ةنس 56 ،م.ل

 ...بابسأ ةدعل كلذو ،هاجتpا اذه يف تاحرتقم ميدقت ةموكحلا هذه ناكمإب نأ دقتعأ p ،ثرIا

 اهنأوً ةصاخ ... كلذب مايقلل ةمزDلا ةفرع<ا pو ةدارIا اهيدل تسيلو ،كلذ ىلع ةرداق ريغ يهف

 املك هنأ ةظحDم نكميو ... يذيفنت زاهج درجم يه يل ةبسنلاب ،ةزواجتم ةينيد ةيعجرمب ةطبترم

 دقتعأ ... كلذ قيقحت ىلإ ردابي نم وه كل<ا ةلDج نإف ،ةاواس<ا وحن امدق يض<ا ايرورض ناك

 » ...رودلا اذه بعلي نأ هنكمي نم طقف كل<ا ،لاؤسلا اذهل ةبسنلاب هنأ

 طسولا iب واستم ريغ لكشب تعّزوت ةروكذ<ا ةبسنلا نإف ،هاندأ لودجلا نم iبتي امك
 لمعلا نم iبوجتس<ا صاخشQا تاراظتنا نأ ودبيو  %27 يورقلا طسولاو  %21.2 يرضحلا
 ةموكحلا iب طلخلا متي ثيح ،يورقلا طسولا يف ةصاخ ةفيعض رييغتلا لجأ نم يموكحلا
 .نزخ<او

 لوح – ةماقEا طسو بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :126 لودجلا
 ثرEاب ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم بلاط+ ةباجتسhا يف ةموكحلا رود يف اهيأر

 دعاوقلا ةعجارم بلاط? ةباجتس"ا يف ةموكحلا رود
ثر>اب ةطبتر?ا ةيزييمتلا  

ةماق>ا طسو  
عومج?ا  

يرضح يورق   

$ 78,8% 73,0% 76,9% 

معن  21,2% 27,0% 23,1% 

عومج-ا  
100,0% 100,0% 100,0% 

15338876 7533159 22872035 
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 ثانIا نم  %24 دقتعي ذإ ،"ةماقIا طسو" رّيغتم نمّ لقأ لكشب "سنجلا" رّيغتم رّثأ دقلو
 ةينوناقلا تايضتق<ا ةعجارم بلاط< ةباجتسpا اهنكمي ةموكحلا نأ روكذلا نم  %22 لباقم
 ةطلس اهتفصب ةموكحلا ىلع pامآ دقعت p ةبوجتس<ا ةنيعلا نأ جئاتنلا هذه iبتو .ةيزييمتلا
 .ةيذيفنت

 اهيأر لوح – سنجلا بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :127 لودجلا
 ثرEاب ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم بلاط+ ةباجتسhا يف ةموكحلا رود يف

 ةعجارم بلاط? ةباجتس"ا يف ةموكحلا رود

ثر>اب ةطبتر?ا ةيزييمتلا دعاوقلا  

سنجلا  
عومج?ا  

روكذلا ثان>ا   

$ 78,0% 75,8% 76,9% 

معن  22,0% 24,2% 23,1% 

 

عومج-ا  

100,0% 100,0% 100,0% 

11011725 11860310 22872035 

 
 ثحبلا جئاتن عيزوت يف ريبك لكشبو "ةيرمعلا ةئفلا" رّيغتم رّثأ ،iقباسلا نيرّيغت<ا فDخب

 صاخشQا فوفص يف )% 23.1( ةطسوت<ا ةبسنلا ةلجس<ا ةبسنلا تزواجت ثيحب ،ينادي<ا
 ىلع لصتل ةنس i 30-34ب مث ،ةنس i 40-49بو ،ةنس i 25-29ب ةيرمعلا تائفلا ىلإ iمتن<ا
 فوفص يف ةلجس<ا بسنلا تلظ اميف . %24.4 اريخأو  %26.2 مث ، %35.3 ىلإ يلاوتلا
 نم لقأ )قوف امف ةنس 60( انس ربكQاو )ةنس 24-18( بابشلاب ةصاخلا iتيرمعلا iتئفلا
   . %18.5 مث  %18.9 يلاوتلا ىلع تغلب ثيح ةطسوت<ا ةبسنلا

 لجأ نم ةموكحلا ىلع pامآ ،اضيأ مه ،نودقعي iّ pنس<او بابشلا نأ جئاتنلا هذه ديفتو
 .ءاسنلا هاجتا ةيزييمت ربتعت يتلا ةينوناقلا تايضتق<ا رييغت
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 لوح – ةيرمعلا تائفلا بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :128 لودجلا
 ثرEاب ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم بلاط+ ةباجتسhا يف ةموكحلا رود يف اهيأر

 يف ةموكحلا رود
 ةعجارم بلاطA ةباجتسVا
 ةطبترAا ةيزييمتلا دعاوقلا

ثر_اب  

ةيرمعلا ةئفلا  

عومج?ا  
18-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 

ةنس 60 
قوف امف  

$ 81,1% 64,7% 75,6% 84,2% 73,8% 76,6% 81,5% 76,9% 
معن  18,9% 35,3% 24,4% 15,8% 26,2% 23,4% 18,5% 23,1% 

عومج-ا  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
3663912 2868617 2036606 2532451 4408708 3561786 3799957 22872037 

 
 ىلع ةيذيفنت ةطلسك ةموكحلا ةردق ىدمو رود لوح ةبوجتس<ا ةنيعلا يأر عDطتسا دعب

 نأ ظحول ،روتسدلل اًقفو iناوقلا عيراشم لDخ نم ،ثرôل ةيزييمتلا دعاوقلا يف تارييغت لاخدإ
 له ،هيلعو .ةليئض ىقبت لاج<ا اذه يف لخدتلل ةموكحلل ةحات<ا صرفلا نأ نوربتعي iبوجتس<ا

 ىلع اهتردقو ،iبوجتس<ا صاخشQا لبق نم ،نا<ربلل ةيعيرشتلا ةطلسلاب فارتعpا متيس
 ؟ثاري<ا ماظنب ةقلعت<ا دعاوقلا ةعجارم بلاط< ةباجتسpا

 نا+ربلا  4.3.3

 رييغت يف ةلكشم يأ نوري i pبوجتس<ا نم طقف  %36.4 نأ راضحتسا بناج ىلإ
 ءانبلا يف ةمهم ةئيه هتفصب ،نا<ربلا نأ لجسن ،ءاسنلا حلاصل ثرIا يف ةيزييمتلا دعاوقلا
 عنقي مل ،ةرسQا لاجم يف عيرشتلا لاجم يف اهيلع رفوتي يتلا ةطلسلل ارابتعاو ،يطارقميدلا
 ةيوئ<ا ةبسنلا هذه طبر دنعو .ةياغلل ةضفخنم ةبسن يهو ،ةبوجتس<ا ةنيعلا نم  p 8.2%إ
  :ةيلاتلا جئاتنلا ىلع لصحن ،ةدمتع<ا ةيسيئرلا تاريغت<اب

 زواجتيل  %11.4 ةبسن يرضحلا طسولا لجس دقف ،"ةماقIا طسو" ريغتم ىوتسم ىلع
 يف ةيطارقميدلا خيسرت فعض ىلع لدي امم ، %1.7ىوس لجسي مل يذلا يورقلا طسولا ريثكب
 .هتايحDصو نا<ربلل مات لهاجت يف ،ةطلسك نزخ<اب pإ فرتعي p هلعج ،يورقلا طسولا
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 لوح – ةيرمعلا تائفلا بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :128 لودجلا
 ثرEاب ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم بلاط+ ةباجتسhا يف ةموكحلا رود يف اهيأر

 يف ةموكحلا رود
 ةعجارم بلاطA ةباجتسVا
 ةطبترAا ةيزييمتلا دعاوقلا

ثر_اب  

ةيرمعلا ةئفلا  

عومج?ا  
18-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 

ةنس 60 
قوف امف  

$ 81,1% 64,7% 75,6% 84,2% 73,8% 76,6% 81,5% 76,9% 
معن  18,9% 35,3% 24,4% 15,8% 26,2% 23,4% 18,5% 23,1% 

عومج-ا  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
3663912 2868617 2036606 2532451 4408708 3561786 3799957 22872037 

 
 ىلع ةيذيفنت ةطلسك ةموكحلا ةردق ىدمو رود لوح ةبوجتس<ا ةنيعلا يأر عDطتسا دعب

 نأ ظحول ،روتسدلل اًقفو iناوقلا عيراشم لDخ نم ،ثرôل ةيزييمتلا دعاوقلا يف تارييغت لاخدإ
 له ،هيلعو .ةليئض ىقبت لاج<ا اذه يف لخدتلل ةموكحلل ةحات<ا صرفلا نأ نوربتعي iبوجتس<ا

 ىلع اهتردقو ،iبوجتس<ا صاخشQا لبق نم ،نا<ربلل ةيعيرشتلا ةطلسلاب فارتعpا متيس
 ؟ثاري<ا ماظنب ةقلعت<ا دعاوقلا ةعجارم بلاط< ةباجتسpا

 نا+ربلا  4.3.3

 رييغت يف ةلكشم يأ نوري i pبوجتس<ا نم طقف  %36.4 نأ راضحتسا بناج ىلإ
 ءانبلا يف ةمهم ةئيه هتفصب ،نا<ربلا نأ لجسن ،ءاسنلا حلاصل ثرIا يف ةيزييمتلا دعاوقلا
 عنقي مل ،ةرسQا لاجم يف عيرشتلا لاجم يف اهيلع رفوتي يتلا ةطلسلل ارابتعاو ،يطارقميدلا
 ةيوئ<ا ةبسنلا هذه طبر دنعو .ةياغلل ةضفخنم ةبسن يهو ،ةبوجتس<ا ةنيعلا نم  p 8.2%إ
  :ةيلاتلا جئاتنلا ىلع لصحن ،ةدمتع<ا ةيسيئرلا تاريغت<اب

 زواجتيل  %11.4 ةبسن يرضحلا طسولا لجس دقف ،"ةماقIا طسو" ريغتم ىوتسم ىلع
 يف ةيطارقميدلا خيسرت فعض ىلع لدي امم ، %1.7ىوس لجسي مل يذلا يورقلا طسولا ريثكب
 .هتايحDصو نا<ربلل مات لهاجت يف ،ةطلسك نزخ<اب pإ فرتعي p هلعج ،يورقلا طسولا
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 لوح – ةماقEا طسو بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :129 لودجلا

ثرEاب ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم بلاط+ ةباجتسhا يف نا+ربلا رود يف اهيأر  

 ةعجارم بلاط? ةباجتس"ا يف نا?ربلا رود

ثر>اب ةطبتر?ا ةيزييمتلا دعاوقلا  

ةماق>ا طسو  
عومج?ا   

يرضح يورق   

$ 88,6% 98,3% 91,8% 

معن  11,4% 1,7% 8,2% 

عومج-ا  
100,0% 100,0% 100,0% 

15338876 7533159 22872035 

 

 نم  %2.8 حنمي ثيحب ،ةبوجتس<ا ةنيعلا ةبوجأ ىلع "يميلعتلا ىوتس<ا" ريغتم رثأ
 ىلع اولصح نمم  %5.1و يميلعت ىوتسم يأ ىلع نورفوتي p نيذلا iبوجتس<ا صاخشQا
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p ب % 5.4 ّىدعتتi ب % 10.6 ىلإ تعفترا ،يئادتبا يميلعت ىوتسم مهل نمi ىوتسم مهل نم 
 ىلعأ - %15.3 لصتل ،يوناث يميلعت ىوتسم مهل نم iب  %14.9 ىلإ مث ،يدادعإ يميلعت
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 رثؤي p يميلعتلا ىوتس<ا نأ ينعي اذهو ،ةماع ةفصب ،ةضفخنم لظت بسنلا هذه نأ pإ
 .ةبوجتس<ا ةنيعلل ةيسايسلا ةفاقثلا ىلع فاك لكشب
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 – يميلعتلا ىوتس+ا بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :130 لودجلا
 ثرEاب ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم بلاط+ ةباجتسhا يف نا+ربلارود يف اهيأر لوح

 ةباجتس"ا يف نا?ربلا رود

 دعاوقلا ةعجارم بلاط?

ثر>اب ةطبتر?ا ةيزييمتلا  

يميلعتلا ىوتس?ا  

عومج?ا  
 نودب

 ىوتسم

يميلعت  

 ميلعتلا

 /يلو]ا

ديس?  

يئادتب"ا يدادع>ا  يوناثلا  يلاعلا   

$ 97,2% 94,9% 94,6% 89,4% 85,1% 84,7% 91,8% 

معن  2,8% 5,1% 5,4% 10,6% 14,9% 15,3% 8,2% 

عومج-ا  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

7370207 1724607 3495725 3538837 3177082 3565578 22872036 

 

 رابك دقتعي ذإ ،ينادي<ا ثحبلا جئاتن ىلع ربكأ لكشب "ةينه<ا ةئفلا" ريغتم رثأ ،لباق<ا يف
 ةطلس لكشي p نا<ربلا نأ ،ةقرافم ةباثمب كلذ ناك نإو ،تìpاو زيهجتلا لامع اذكو iفظو<ا
 .ثرIا يف ةيزييمتلا iناوقلا رييغت بلاط< يباجيإ لكشب ةباجتسpا ىلع ةرداق

 تpدعمب ناك نإو ىرخQا ةينه<ا تائفلا فرط نم نا<ربلل رودلا اذهب فارتعpا متي ،iح يف
 ،)13.9%( iمدختس<او ،) %9.6( ةطسوت<ا رطQاو ،)% 24.5( ايلعلا رطQا :ايبسن ةضفخنم
 ىرخQا نه<او ،) 4.6%( iيفرحلاو ،) 4.9%( iيحDفلا iلغتس<او ،) %16.4( راجتلاو
)6.9%(. 

 ايلمع pو اينهذ p نونبتي i pبوجتس<ا نم ،ام دح ىلإ ،اريبك اددع نأ جئاتنلا هذه فشكت
 ةلود راطإ يف ةيساسQا تاسسؤ<ا تايحDص ديدحت يف لثمتت يتلا يطارقميدلا ءانبلا تابلطتم
 لك بعلتل ،ةيئاضقلا ةطلسلاو ةيذيفنتلا ةطلسلاو ةيعيرشتلا ةطلسلا iب لصفلا متي ثيح ،نوناقلا
 .تانطاو<او iنطاوملل ةمدخ روتسدلا هددحي ارود اهنم ةدحاو
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 ةوعد<ا تاسسؤ<ا عيمج صوصخب نوبوجتس<ا هنع ربع يذلا يأرلا سكعي ،عقاولا يف
 ةقثلا مدع نم اعون ،ةهج نم ،ثرIا يف ةيزييمتلا ةينوناقلا تايضتق<ا ةعجارم بلاط< ةباجتسDل
 iبو اهنيب نوطلخي ام ابلاغ يتلاو ،ةروكذ<ا تاسسؤ<ا هاجتا ةبراغ<ا iنطاو<او تانطاو<ا ىدل
 نأ ضرتفي يتلا ،تاسسؤ<ا تايحDصب يفرعم صقن نع ،ىرخأ ةيحان نم ،فشكيو ،نزخ<ا
 ىتحو لب فارتعpا مدعو ةقثلا مدعب روعشلا ززعي ام اذهو ،تانطاو<او iنطاو<ا ةمدخ يف نوكت
 .تاسسؤ<ا هذه ضفر

 لوح – ينه+ا طاشنلا بسح – رثكأف ةنس 18 ةغلابلا ةبوجتس+ا ةنكاسلا عيزوت :131 لودجلا
 ثرEاب ةطبتر+ا ةيزييمتلا دعاوقلا ةعجارم بلاط+ ةباجتسhا يف نا+ربلا رود يف اهيأر

 يف ناAربلا رود
 ةباجتسVا
Aةعجارم بلاط 

 دعاوقلا
 ةيزييمتلا

ثر_اب ةطبترAا  

ةفيظولا عون  

عومجAا  فظوم  
يماس  

 راطإ
يلاع  

 راطإ
طسوتم  

ة/مدختسم ة/رجات   
 ة/لغتسم

يح8ف  

 ة/لماع

 ريغ
يح8ف  

 ة/لماع
يح8ف  

 لماع

 تازيهجتلا
تUVاو  

 ةنهم
ىرخأ  

! 100,0% 75,6% 90,4% 86,1% 83,6% 95,1% 95,4% 96,5% 100,0% 93,1% 89,8% 

معن   
24,4% 9,6% 13,9% 16,4% 4,9% 4,6% 3,5%  

6,9% 10,2% 

عومج&ا  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

24833 307651 1173578 3339496 1688396 1601239 902784 1153140 84130 1291645 11566892 

 

 ،باوج يأ اومدقي مل نم ةبسن نأ يهو ،ةماه ةظحDم ءادبإ يرورضلا نم ودبي هنأ pإ
 ةبسن يه ،ءاسنلا هاجتا ةيزييمتلا ةينوناقلا تايضتق<ا ةعجار< iلعافلا فلتخم لخدت صوصخب
 :iبتي ،تاريغت<ا فلتخمب اهطبر دنعو ،ةمهم

 جئاتنلا عيزوت فشكيو .يرضحلا طسولا فDخب يورقلا طسولا يف مهأ تناك ةبسنلا نأ  -
 ؛حورط<ا لاؤسلا ىلع لاجرلا نم لقأ ®جي ءاسنلا نأ سنجلا بسح

 ةنس 60 ةغلابلا ةيرمعلا ةئفلا اميسp انس ربكQا تائفلا نم رثكأ تمصلاب نومزتلي بابشلا نأ  -
 ؛قوف امف
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 ؛تا/iقلط<او لمارQا نم لقأ نوثدحتي تابزاعلا/بازعلا نأ  -

 ىلع نورفوتي p نيذلا iبوجتس<ا صاخشQا نأ ،اضيأ ،رهظي "يميلعتلا ىوتس<ا" ريغتم نأ  -
 p نم مه ،ةيعماجلاو ةيوناثلاو ةيدادعIاو ةيئادتبpا تايوتس<اب ةنراقم ،يميلعت ىوتسم يأ
  ؛مهئارآب نوحرصي

 ناك املك بوجتس<ا صخشلل ةينه<ا ةناك<ا تضفخنا املك هنأ ،ةينه<ا ةئفلا ريغتم رهظيو  -
  ؛ربكأ يأرلا ءادبإ نع فوزعلا

-  p وأ دوجو" ناريغت<ا ىوس ىواستيpا يف ركذ دلو دوجو" و "دQا نأ ذإ ،"ةرسQصاخش 
 iلعافلا ضعب رودب قلعت<ا لاؤسلا راطإ يف فقوم يأ نوذختي p نم مهدpوأ نودب iبوجتس<ا
 ؛ثرIا يف ءاسنلا هاجتا ةيزييمت ربتعت يتلا دعاوقلا ةعجارم يف

 تDباق<ا ضعب ءارجإ لDخ نم ،ينادي<ا ثحبلا قيرف اهب ىلدأ يتلا ةديدعلا تاظحDملل اقفوو  -
 دعاوقلا رييغت حلاصل مهفقوم باستحا نكمي ،ةبوجأ نومدقي p نيذلا ةيبلاغ نأ ودبي ،ةقمع<ا
 ةيعجر<ا دض مهنأ ودبي p ىتح ،كلذب حيرصتلا يف نوبغري p مهنأ pإ ،ثرIا يف ةيزييمتلا
 .ةيزييمتلا دعاوقلل ةينيدلا
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 ةــماع ةـمـــتاـخ
 

 يناديم ثحب ىلع ادامتعا تيرجأ يتلاو ،برغ<ا يف ثرIا ماظن لوح ةساردلا هذه فدهت
 امنإو ،طقف ثرIا ماظن صوصخب سيل ةبراغ<ا iنطاو<او تانطاو<ا ءارآ ءاصقتسا ىلإ ،ينطو
 اهتعجارم ةيناكمإ اذكو ،اهسسأو ،ءاسنلا هاجتا ةيزييمتلا دعاوقلا لوح مهئارآ ةصاخ ةفصب
 كش Dب يهو .ةينيدلا ةيعجر<ا دصاقمو ،يعامتجpا عقاولاو ،ةيلودلا برغ<ا تامازتلا عم ايشامت
  .عوضو<ا دقعتو ةيساسحل ارابتعا ،زاجنpا ةبوعص نم مغرلا ىلع ةبيط ةردابم

 نع هرمع ديزي يذلا ،ينوناقلا ماظنلا اذه نأب ريكذتلا بسان<ا نم ودبي ،ددصلا اذه يفو
 ثرIا ءانثتساب ،يضا<ا نرقلا تاينيسمخ رخاوأ هدامتعا ذنم تDيدعت يQ عضخي مل ،ةنس 60
 دpوأ نم ىلوQا ةقبطلا ىلإ ،2004 ةنس يف ،ةبجاولا ةيصولا ماكحأ عيسوتب قّلعت امو "درلا« ب
 .نيدلاولا لبق ةين<ا نهتفاو يتاوللا تانبلا

 ةنسل ةرسQا ةنودم يف نمض<ا ،يبرغ<ا ثاري<ا ماظن ةسارد ىلع لمعلا اذه رصتقيو
 مهتانايد نع رظنلا ضغب اعيمج ةبراغ<اب صاخلا سداسلا باتكلا نم سماخلا مسقلا يف ،2004

 ةبراغ<ا دوهيلل صصخ<ا ثرIا ماظن لوانتي p ،لباق<ا يف .دوهيلا ةبراغ<ا ادع ام مهتادقتعمو
 ةيناثلا ةدا<ا نم ةريخQا ةرقفلا ىضتقمب هيلع لاح<ا يبرغ<ا يربعلا هقفلا دعاوقل نوعضخي نيذلا
 فيحلل ارظن سردي نأ ،اضيأ ،قحتسي روكذ<ا ماظنلا نأ هيف كش p اممو .ةرسQا ةنودم نم
  .يبرغ<ا عمتج<ا نم ةمهم ةئفب هقحلي يذلا

 :يلي امب مستي قايس يف ينادي<ا ثحبلا اذه جردنيو

 ةامس<ا ثادحQا دعب يسايسلا ديعصلا ىلع يبرغ<ا عمتج<ا اهفرع يتلا ةمه<ا تpوحتلا  -
 يذلا 2011 روتسد دامتعا لDخ نم ،لوQا ماق<ا يف ،تدسجت يتلاو ، "يبرعلا عيبرلا"ب
 أدبم اذكو ،ءاسنلاو لاجرلا iب ةاواس<ا أدبم ةكلمملل يسايسلا خيراتلا يف ةرم لوQ سرك
 ىلع برغ<ا اهيلع قداص يتلا ةيلودلا تايقافتpا ومسو ،سنجلا ىلع ينب<ا زييمتلا مدع
 ةأر<او لجرلا عتمتي«  :يلي ام ىلع 19 لصفلا يف ةحارص صن امك ،ةينطولا تاعيرشتلا
 ةيفاقثلاو ةيعامتجpاو ةيداصتقpاو ةيسايسلاو ةيند<ا تايرحلاو قوقحلاب ،ةاواس<ا مدق ىلع
 هريرقت يف ،ةرم لوQو ،ناسنIا قوقحل ينطولا سلج<ا ةيصوت لDخ نم ،ايناثو .» ...ةيئيبلاو
  .ثرIا يف عونلا ىلع مئاقلا زييمتلا ةعجارمب 2015 ةنس رداصلا



نظام اإلرث يف املغرب ما يه آراء املغاربة ؟

210
210 

 

 p ،ةيئاسنلا ةكرحلا تدشحو ثرIا عوضوم لوح ماعلا شاقنلا تpوحتلا هذه تززع دقلو
 :ةيسيئر رواحم ثDثب قلعتي اميف اميس

 ؛"iيثنQا ظح لثم ركذلل" ةدعاق -
 ةدافتسpا نم نهل خأ نودب تانبلا وأ ةديحولا ةنبDل حمست p يتلا سفنلاب بيصعتلا ماكحأ -

 ؛نيدلاولا ةافو دعب ةكرتلا لماك نم
 .ةديقعلا يف فDتخpا ساسأ ىلع ثاروتلا عنم ةدعاقو -

 ىلع هريثأت سايق ،تاونس سمخ نم رثكأ ذنم حورط<ا عوضو<ا اذه لوح شاقنلا بلطتي
 رثكأ عمتجم ىلإ حمطي يبرغ<ا عمتج<ا ناك اذإ ام ةفرع< تاسارد دادعإو ،يبرغ<ا ماعلا يأرلا
 ،ةينيدلا ةيعجر<ا دصاقمب امازتلا رثكأو ،يعامتجpا عقاولا عم اقفاوت رثكأو ةيطارقميدو pدع
 .ةكلمملل ةيلودلا تامازتلpا مارتحاب امامتها رثكأو

 :iيسيئر iفقوم حوضوب ينادي<ا ثحبلا رهظيو

 لكشي p فقوم وهو ،ثرIا يف ءاسنلا هاجتا ةيزييمتلا ةينوناقلا تايضتق<ا رييغتل ديؤم فقوم  -
 ةعئاش تحبصأ يتلا دعاوقلا هذه ىلع لياحتلل تاسرامم دوجو يف لثمتي هيجو ببسل ةيبلغQا
 ديق صاخشQا iب تابه ،يروص عيب :ةمزلم تسيل تاسرام<ا هذه نأ ىلع ةوDع ،دارفQا iب

 ...اعانتقا سيلو ةلماجملل ةنايدلا رييغت ،مهتايح

 ةينآرق تايآ ىلع ةينبم اهنأ ةجحب ثاري<ا دعاوقل ةعجارم يأ دض هنأ حرصي نميهم فقوم -
 ريسفت يأب حمسي pو ةيسدق رثكأ حبصأ يذلا ،يكلا<ا بهذملل مهم يدئاقع جاتنإ ىلعو ةقيقد
 ."صنلا دوجو عم داهتجا p " احضاو وه هاري صن دوجو يف

 نم ،يلاتلاب ،دحيو ،ىفوت<ا ةدارإ دعبتسي - هقفلا - روكذ<ا بهذ<ا نإف ،كلذ ىلع ةوDعو
 .ةكرتلا عيزوت ةيلمع مظنت يتلا ةيصولا راثآ

 ترهظ يتلا - ثرIا ماظن حDصI تاوعدلا نأ فاك لكشب ينادي<ا ثحبلا جئاتن رهظتو
 ةيزييمتلا دعاوقلاب قلعتي اميف ةصاخ ،ةبولط<ا ةباجتسpا دعب دجت مل - ةثلاثلا ةيفلQا ةيادب يف
 .ءاسنلا هاجتا ثDثلا

 iثحابلا لاب لغشي عوضو<ا نأ ،ةبوجتس<ا ةنيعلل اقفو ،ةيلبقتس<ا قافìا رهظت ،كلذ عمو
 ،ةديدج تاءارق نوحرتقيو ،ريكفتلل ةديدع Dبس نوفشتكي ءpؤه نأ بناج ىلإ ،مهمامتها ريثيو
 عوضو<ا اذه نأ امك .صوصنلا ةيخيرات مهي ام اهيف امب ،ةينيدلا ةيعجرملل ىرخأ ةيدقن تابراقمو
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 تاءارق نوحرتقي نيذلا iثحابلاو ءاهقفلا ىلع فرعتلاب حمسيو ةيقوقحلاو ةيئاسنلا ةكرحلا ئبعي
 .iسنجلا iب ةاواس<ا حلاصل ةيمدقتو ةركتبم

 ماظن حDصإ ديؤي ةبوجتس<ا ةنيعلا ثلث نم رثكأ نأ ،عقاولا يف ،ينادي<ا ثحبلا رهظأ دقل
 لكشي هنكلو ،ثرIا يف iسنجلا iب ةاواسمDلا ةيضقب مامتهpا ىلإ طقف ريشي p اذهو ،ثاري<ا
 ،فشكت يتلاو اهفرعي يتلا تpوحتلل ارابتعا يبرغ<ا عمتج<ا روطت ىلع امهم ارشؤم هتاذ دح يف
 ،ةدافتسDل تايلDسلا ءاسنلا لاضن كلذ ىلع ليلد ريخو ،ةاواس<ا وحن ةيقيقح ةريسم نع ،ديكأتلاب
 .ةيعامجلا يضارQا لDغتسا نم ،لاجرلا رارغ ىلع

 اساسأ زكتري هنوك يف ةنماكلا ةلكش<ا دقعتو عوضو<ا ةيساسحل ارابتعاو ،هيف كش p امم
 تاءارجإ ذاختا لDخ نم ةاواس<ا وحن ةريس<ا هذه معد يرورضلا نم ودبي ،ةينيدلا ةيعجر<ا ىلع
 :يلي ام اهمهأ نم ،فادهQا ةددحم

 ةينيدلا ةيبرتلا لاجم يف مدق<ا ةيوبرتلا جهان<ا نومضم -

 اوقلت iبوجتس<ا صاخشQا نأ ينادي<ا ثحبلا رهظأ ،يلاحلا يسايسلا قايسلا لظ يف
 iقلت" متي امك ،ةيديلقتلا تاءارقلا هيف نميهتو ،يدقنلا جهن<ا هيف بيغي ،ايكيسDك اميلعت
 .اهنع ربع<ا فقاو<او ءارìا لDخ نم كلذ حضتيو ،"نيديفتس<ا

 اذه يف ةمدق<ا ةيوبرتلا جهان<ا نومضم ةعجارم لجعتس<ا نم لب يرورضلا نم ودبيو
 يدقنلا ريكفتلا لقصب حمست ىرخأ تابراقمو تاءارق ىلع اهحاتفنا لDخ نم اهئارثإو ،لاج<ا
 يذلا قايسلاو صنلا ةلءاسم نم مهنكمت يتلا ةيليلحتلا تاودQا باستكا مهل حيتتو iملعت<ا ىدل
 .هيف لزنأ

 شاقنلا يف مDعIا لئاسو كارشإ -

 ةعساو ةحيرش ىدل ةلضف<ا ةليسولا هذه ىلعو ،سانلا "بطاخي" نويزفلتلا نأ دكؤ<ا نم
 .عوضو<ا اذه لوح ماعلا يأرلا يعو ءانب يف اماه ارود بعلت نأ ةبراغ<ا iنطاو<او تانطاو<ا نم
 تاءاضفلاو تاعماجلا لخاد حورط<ا شاقنلا لقنت نأ ىرخQا مDعIا لئاسو ىلع بجي امك
 .ةيلوؤس<او ةاواس<او ةماركلا ىلع موقت يتلا ناسنIا قوقح ةفاقث رشن فدهب ةيوعمجلا
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 ءاهقفلاو نا<ربلا باونو تابئان :iلعافلا نم ةعومجم ةيعوتو نيوكتل ةيولوQا ءاطعإ -
 .ةفاحصلا لاجرو ءاسنو يند<ا عمتج<ا يلثممو ةاضقلاو

 ،اياضقلا نم عونلا اذهل لولح نع ثحبلا يف ةلعافلا تاهجلا هذه ضعب كراشت ام ابلاغ
 عيمج نم ،عوضو<ا اذهب ما<Iا نم مهنكمي نيوكت نم ءpؤه ديفتسي نأ بجي ،رودلا اذهل ارابتعاو
 تاءارقلا نم اهماهلتساو ةفرع<ا هذه ىلع ادامتعا لولحلا طابنتسا مهل ىنستي ىتح كلذو ،هبناوج
 .لاج<ا اذه يف ىلضفلا تاسرام<او ةينيدلا ةيعجرملل ةديدجلا

 امك ،هنم دبp رمأ ،ةيمDعIاو ةينيدلاو ةيوبرتلاو ةيسايسلا ،ةلعافلا تاهجلا هذه مازتلا نإ
 بابشلا هاجتا ةصاخ اهذاختا بجي ةمهم ةوطخ دعي ،نيوكتلاو ةفرع<ا لDخ نم ،يعولا ءانب نأ

 .ةيلعاف رثكأو ةيباجيإ رثكأ نوناقلا ةلود ءانب يف مهتكراشم نوكت ىتح

 اذإ pإ اهفادهأ غلبت نأ نكمي p ،ثحبلا ىوتسم ىلع ةمهم تناك امهم ،ةساردلا هذه نإ
 ةناسرتلا ةمءDم راطإ يف كلذو ،عرش<ا اميسpو ،رابتعpا iعب يسايسلا رارقلا عانص اهذخأ
 يذلا يعامتجpا عقاولا عمو ،برغ<ا اهيلع قداص يتلا ةيلودلا تايقافتpا عم ةينطولا ةينوناقلا
 .عمتج<او ةرسQا لخاد امهم ايداصتقا ارود ،ديازتم لكشب ،®علت ءاسنلا نأ موي لك رهظي

 ةاواس<ا ةيضق iب هيف تطبر ،ينادي<ا ثحبلا اذه راطإ يف ،ةباش ةأرما حيرصت لكشيو
 لضفأ ،صاخلا ءاضفلا لخاد ةيطارقميدلا اميسpو ،برغ<ا يف ةيطارقميدلا ةيلاكشإو ثرIا يف
   .ةساردلا هذهل ةمتاخ

 ،برغ<ا نأ قدصأ نأ عيطتسأ p« :  تنب اهل , ةجوزتم ,نوناقلا يف ةراشتسم ،ةنس 35 خ ،ف
 دعب ،يلاحلا تقولا يف ،يطعي ثرإ ماظن دوجو لظ يف ،يطارقميدلا قيرطلا ىلع ريسي ،يدلب

 اهيدلاو ةكرت لماك ليصحت نم ركذ خأ نود تنبلل حمسي pو ،ركذلل افعاضم ابيصن ،انرق 14
 ةبسنلاب .اهلافطأو اهجوز ثرت نأ اهل نكمي p ملسم يبرغ< ةملس<ا ريغ ةجوزلا نأ امك ،iفوت<ا
 يطغت pو iناوقلا اهسركت p ا<اط يتلا ،ةاواس<ا اهتمدقم يفو تابلطتم ةيطارقميدلل ،يل
 ىرأ اذكه...معن...يطارقميد دلب يف ةنطاوم يننأ لوقأ نأ نكمي p ،ماعلاو صاخلا iلاج<ا
 .» هب ةعنتقم انأ ام اذهو...رومQا
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 جمعٌة النساء المغربٌات للبحث والتنمٌة

 

 بحث مٌدان

 ؟ آراء المغاربةما هً   :  نظام اإلرث بالمغرب  

 االستمارة

 الرمز  المتغٌرات
SUP  

 .....................................................................................اسم المشرف / ة : 
 

|__| 

ENQ  
 ......................................................................................الباحث / ة : اسم 

 

|__| 

DATE                                                                              : 2019تارٌخ المقابلة |__|__||__|__| 
 الشهر       الٌوم

 

 :األسرة والفرد المستجوب/ة  رٌفتع. 1الجزء 

 الرمز الوحدات الجغرافٌة المتغٌرات
REGION الجهة |__|__| 
MILIEU قروي2. حضري               1الوسط . |__| 
PROVIN العمالة  إلقلٌما / |__|__|__| 
CERCLE الدائرة |__|__| 
COMMU الجماعة |__|__|__| 
CENTRE المركز |__| 
NUM_UP لوحدة األولٌة    رقم ا |__|__|__| 
NUM_US   رقم الوحدة الثانوٌة |__|__|__| 
MENAGE  رقم األسرة |__|__| 
MEMBRE     الرقم الترتٌبً للفرد فً األسرة  المستجوبة |__|__| 
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 رصد الخصائص الدٌموغرافٌة للمستجوب /ة :. 2الجزء 

 الرمز األسئلة المتغٌرات
 

SEXE 
 الجنس

 ذكر 1
 أنثى  2

 
|__| 

 
AGE  لمستجوب/ة اسن |__|__| 
 
 
 

E_MATR 
 
 

 الحالة العائلٌة  
 3الجزء              أعزب / عزباء  .1
 متزوج/ة      .2
 متزوج    زواج تعددي  .3
 مطلق/ة            .4
 أرمل/ة             .5

 
 
|__| 
 
 
 

D_MARIA  الزواجمدة |__|__| 
N_ENF  أبناء و بنات( األوالدعدد( |__|__| 

N_GARC عدد األبناء |__|__| 
N_FILLE عدد البنات |__|__| 

 

 واالقتصادٌة : االجتماعٌة الخصائص. 3الجزء 

 الرمز األسئلة المتغٌرات
 
 
 

N_EDUC 

 المستوى التعلٌمً
 بدون مستوى  .1
 / لمسٌد  .2
 تعلٌم أولً .3
 مستوى ابتدائً .4
  مستوى اعدادي .5
 مستوى ثانوي         .6
 مستوى عالً  .7

 
 
|__| 

 

 
 
 
 

T_LOGEM 

 السكننوعٌة 
 / طابق بفٌالفٌال   .1
 فً عمارةشقة  .2
 دار مغربٌة                             .3
 غرفة  .4
 الصفٌحدورسكن م .5
 سكن قروي                        م .6
 نوع آخر      .7

 
 
 
|__| 

 
 
 
 
 

T_ACTIV 

 نوع النشاط االقتصادي   
 /ة   مشتغل /ةنشٌط .1
 عاطل/ة  .2
 طالب/ة          .3
 ت       ربة بٌ .4
 4الجزء                متقاعد/ة         .5
   مالك /ة  .6
 عاجز عن العمل .7
 نوع آخر .8

 
 
 
 
|__| 
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N_ACTIV 

 النشاط  قطاع طبٌعة
  مهٌكل .1
 غٌر مهٌكل       .2

 
|__| 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROFES 
 
 

 الوظٌفة
 موظف سامً .0
 إطار عالً .1
 إطار متوسط .2
 مستخدم/ة .3
 تاجر/ة .4
 مزارع/ة مستغل /ة فالحً /ة    .5
 أو حرفً /ة )غٌر الفالحة( ل /ةعام .6
 فً الفالحة   /ة عامل .7
 والتجمٌع عمال التركٌبو اآلالت و   مسٌرو التجهٌزات .8
 مهنة أخرى .9

 
 
 
 

|__|__| 

 

 

 :  معرفة نظام اإلرث المغربً. 4الجزء 

 الرمز األسئلة المتغٌرات
Q01 هل تعرف / ي  قواعد نظام اإلرث المغربً ؟ 

 نعم  .1
 Q04ال السؤ            ال .2

 
|__| 

 
 
 
 

Q02A 
Q02B 
Q02C 
Q02D 
Q02E 

 ؟التً تعرف /ي   قواعدإذا كان الجواب بنعم  ما هً ال
 ال2.      نعم   .1

             

  حظ األنثٌٌن؟ مثل للذكرقاعدة 
 قاعدة التعصٌب؟  
  ؟ االختالف فً العقٌدةمنع  التوارث على أساس  قاعدة  - 
 ؟قاعدة أخرى  
 ...................................................................................)تذكر(

  

 
 
 

|__| 
|__| 
|__| 
|__| 

|___________| 

 
 
 

Q03 
 

 بالنسبة لك، ما هً أسس هذه القواعد ؟
 لها سنتطرق أننا باعتبار السؤال هذا فً الخٌارات نذكر ال أن التركٌز على االجابات الفورٌة و

     بالتصورات صالخا الجزء فً
 

…………………………………………………………………………….. 

 
 
 
|__| 
 

 
 
 

Q04 
 

هل أنت على علم بالنقاش الدائر فً المغرب حول موضوع المساواة بٌن الرجال والنساء فً 
 نظام اإلرث ؟

 نعم  .1
 5الجزء                   ال .2

 
|__| 
 

 
 

Q05 

 ؟هذا النقاشأن  إن كانت اإلجابة بنعم، هل ترى/ٌن
 ضروري و مفٌد  .1
 دفٌغٌر م .2
 5الجزء                 بدون جواب  .3

 

|__| 
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Q06 
 
 

Q06A 

 ؟رأٌك ، فما هو السبب الرئٌسً فً اومفٌد اإذا كان هذا النقاش ضرورٌ
 المجتمع تغٌر  .1
 دور المرأة تغٌر  .2
 ......................................................................... جواب آخر  )ٌذكر( .3
 بدون جواب  .4

 5الجزء                                           

 
 
|__| 
 
 

|___________| 
 

 
 

Q07 
 
 

Q07A 

 ، فما هو السبب الرئٌسً فً نظركم/ن ؟مفٌد أن هذا النقاش غٌر  إذا ارتأٌت
 لدٌن      ا .1
 القانون  .2
 العادات و التقالٌد  .3
 ......................................................................... جواب آخر  )ٌذكر( .4
 بدون جواب  .5

 
 
|__| 
 

|___________| 
 

 

 

 التصورات:. 5الجزء 

 الرمز األسئلة المتغٌرات
 

Q08 
 ما رأٌك الٌوم فً قاعدة للذكر مثل حظ األنثٌٌن؟

 متفق/ة  .1
 Q10السؤال                          /ةغٌر متفق .2

 
|__| 

 
 
 

Q09 
 

Q09A 
 

 إن كنت متفقا /ة مع القاعدة، ما هً األسباب فً ذلك؟
 قاعدة دٌنٌة  .1
 قاعدة قانونٌة  .2
 جواب أخر )ٌذكر( .......................................................................... .3

 Q11السؤال                                                                  

 
|__| 
 

|____________| 
 

 
 

Q10 
 

Q10A 
 

 إن كنت غٌر متفق/ة ، ما هً األسباب؟
 لقاعدة الدٌنٌة لم  تواكب التحوالت المجتمعٌةا ألن  .1
 القاعدة القانونٌة تمٌٌزٌة  لم تواكب  التطور المجتمعً  ألن .2
 ..............)ٌذكر( ............................................................أخر جواب  .3

 
|__| 
 

|____________| 

 
 

Q11 
 

 ؟ ةو غٌر المسلم مفً منع التوارث بٌن المسل ما رأٌك
 متفق/ة؟    .1
 Q13السؤال                        غٌر متفق/ة  .2

 
|__| 
 

 
 

Q12 
 كنت متفقا/ة  مع منع غٌر المسلمة من اإلرث، فما هً األسباب   ؟ إذا

 سبب دٌنً   .1
 سبب قانونً  .2
 )ٌذكر( ........................................................................... خرسبب أ .3

  Q14السؤال                                                    

 
|__| 
 

|____________| 

 
 
 
 

Q13 

 قٌدة ؟  ما هً األسباب التً تجعلك غٌر متفق/ة مع المنع المبنً على االختالف فً الع
 ضعف السند الدٌنً  .1
 السبب القانونً تمٌٌزي فً حق المرأة الغٌر المسلمة   .2
 )ٌذكر( ..........................................................................أخر جواب  .3

 
|__| 
 

|____________| 
 

 
Q14 

 ما رأٌك فً قاعدة التعصٌب إذا ترك المتوفى بنتا أو بنات ؟
 تفق/ة  م .1
 Q16السؤال                  غٌر متفق/ة .2

 
|__| 
 



نظام اإلرث يف املغرب ما يه آراء املغاربة ؟

219

 5 

 
 

Q15 
 

Q15A 

 إذا كنت متفقا /ة، فما هً األسباب؟
 قاعدة دٌنٌة  .1
 ٌة قانونقاعدة  .2
 جواب أخر )ٌذكر( .......................................................................... .3

 
 

|__| 
|____________| 

 
 

Q16 
 

Q16A 
 
 
 
 
 

Q17 

 إذا كنت غٌر متفق/ة ، ما هً األسباب؟
 ضعف السند الدٌنً  .1
 تمٌٌزٌة   قاعدة قانونٌة  .2
 جواب أخر )ٌذكر( ......................................................................... .3

 
 

 
 ؟ه القاعدة ذمع ه ل ستضل متمسكا/ة و متفقا/ةهفً حالة ما  لدٌك  اال  بنت أو بنات 

 نعم  1 
 ال 2 
 بدون جواب3 
  

 
|__| 

 
|____________| 

 
 
 
 

|__| 
 

 
 
 

Q18_1 
 
 
 

Q18_1A 

إلٌها المغاربة والمغربٌات لتمكٌن البنت أو البنات  حسب معلوماتك، ما هً الحلول التً ٌلجأ
 من المٌراث دون تعصٌب ؟

         مكاتبةالالبٌع /  .1
 الهبة   .2
 الصدقة .3
 .................................................................)ٌذكر( ........... حل آخر .4

 
 

|__| 
 
 

|____________| 
 
 
 

Q18_2 
 
 
 
 
 

Q18_2A 

إلٌها المغاربة والمغربٌات لتمكٌن الزوجة الغٌر  حسب معلوماتك، ما هً الحلول التً ٌلجأ
 المسلمة من اإلرث؟

 مكاتبةالالبٌع / .1
 الهبة   .2
 الصدقة .3
 ةالمسلمالوصٌة لغٌر  .4
 اعتناق اإلسالم  .5
 )ٌذكر( ............................................................................ حل آخر .6

 
 

|__| 
 
 
 
 

|____________| 
 
 

 :  توقعات مستقبلٌة.6الجزء 

 الرمز األسئلة المتغٌرات
 

Q19 
، والدور االقتصادي 2011سنة انطالقا من مبدأ المساواة الذي نص علٌه الدستور المغربً ل

هل تعتقد/ٌن   ،ب الدولٌة رو التزامات المغ الذي أصبحت تلعبه المرأة فً المجتمع واألسرة
 تغٌٌر القواعد التً تحكم نظام اإلرث بالمغرب؟  ٌمكنأنه 

  .  نعم .1
   Q21السؤال                         ال  .2
   Q22_1السؤال             بدون جواب  .3

 
 
|__| 

 

 
 

Q20 
 
 

Q20A 

 إذا كان الجواب بنعم، لماذا؟
 الدولٌة للمغرب     لاللتزاماتاحتراما  .1
 للدستور احتراما  .2
 للعدل احتراما  .3
 .....................................................................)ٌذكر( ..... جواب أخر .4

  Q22_1السؤال                                       

 
 

|__| 
 

|____________| 
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Q21 
 

Q21A 

 إذا كان الجواب بال، لماذا؟
 احتراما للدٌن  .1
 احتراما للقانون  .2
 جواب أخر )ٌذكر( ..........................................................................  .3

 
|__| 
 

|____________| 
 
 
 

Q22_1 
Q22_2 
Q22_3 
Q22_4 

 
Q22A 

 ؟ القواعد التً ٌمكن مراجعتها ماهً حسب رأٌكم  ع تغٌٌر هذه القواعد كنت م إذا
 

..................................................................... 
 

………………………………………………… 

 
 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 

|____________| 
 
 

 

Q23 

 ؟لوصٌةوإعطاء األولوٌة لالمتوفى فً رأٌك، هل ٌجب تقدٌم إرادة 
 نعم  .1
 ال   .2
 بدون جواب   .3

 
 
|__| 

 
 
 
 
 
 

Q24_1 
Q24_2 
Q24_3 
Q24_4 

الذٌن ٌمكن لهم المطالبة بتغٌٌر قواعد اإلرث التً  نٌواألساس ن هم الفاعلونفً رأٌك، م
 ترون أنها تمٌٌزٌة اتجاه المرأة؟

 
األعلى العلمً المجلس    

ناإلنسانالمجلس الوطنً لحقوق    
عٌات النسائٌة ، جمعٌات حقوق اإلنسان (المجتمع المدنً )الجم   

 جواب آخر 
     

 
 
 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 

 
Q25 

 المطلب؟ذا فً رأٌك، ما هً السلطة التً ٌمكن لها االستجابة له
…………………………………………………………………………….. 

 

 
|____________| 

 
 
 
 

Q26 
 
 

 ؟ فً هذا الموضوع اإلدالء بهاٌك إضافات أخرى تود/ٌن   دهل ل
.......................................................................................................... 

 
.......................................................................................................... 

 
.......................................................................................................... 

 
 
 

|____________| 

 
)ٌسجل فً هذا اإلطار مالحظات الباحث /ة( الخصوصٌات المتعلقة بالمستجوب /ة و مالحظات الباحث /ة:  

 التً لم ٌتم حصرها من خالل االستمارة
 ات لدى المستجوب /ة من خالل االستمارةالمرجو تفادي ذكر ما تم تجمٌعه من بٌان

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................ 
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