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ة

تـقديــم
تحقيقػػأل داػػالؼ لهانهػػو عحػػن ناػػأل تحقيق ػألً داػػالؼ لهانه ػ عحػػن ناػػأل اعظنا ػ اتنألاو ػ تاػػاف ل ػػتالا لهتعاي ػ
لهعارلعي ػ صا،ػػرض نناػػأل رتي ػ ا ػػتقصوي نلاػػح تواػػأل صػػيف لهةػػانهي نلهاناػػنري أل ػ ن ػ
،عألر لهقرلر صاثألص حور لد ألس أل ر ـ يأل أل

لهتعاي صاختوؼ أعنلرهأل.

يعتصر لهار،ا لهحاري لها،ػري صألههيةػ لهعألاػ هوتخطػيط لهعا لرعػ أالا اػالا لر ػا له يأل ػأل
صألهاعوناأل

نلهاتة لر

نلحػػاض نعظ ػ لًر دف
ناتخػ ي لهقػرلر

لهحاري هناأل رتى ا ػتقصوي اتنلنعػ هوعاػرلف لها،ػري صةػقيو لهحاػري نلهريتػ نتحايػا

ارلتو أل انلوه لهتغي لر .
ن ا أصرن لهاعوناأل

نلهتحويال

لهت واعهأل لهار،ا لهحاري راال اف لهحقألةؽ تتنا رو أاايػ اػيو لهتقػرض

حيث يعتصػر اتةػر لهتقػر اػف أاػـ لهاتةػ لر لهتػب يػتـ مصالحهػأل اػاف حناػو اػف لهاتةػ لر لهرةي ػي ناػأل وػألف ألػ
تن،يأل

صرعألاج لداـ لهاتحاا هوا تنطعأل

لهصةري (لهانةؿ) نلهار،ا لهحاري لهعألها لهتألصأل ههأل.

نعظ لر هتعاا ل صألب لهتقر نظػنلار ألقػا تاػاع

خطػ راػؿ اةػرنع أهيػأل

لهتعتيػ هتعايػ وعػنب ا،ػر ((UNDP

ألػب ارحوتػػو لهوايػػاا  4102-4102نله ػ ى تعتػ لههيةػ لهعألاػو هوتخطػػيط لهعا لرعػ صألهتعػػألنف اػػأل لهصرعػػألاج ل عاػػألة
هأل اػػـ لهاتحػػا اػػاف اننعػػأل

ارػػـ لهار،ػػا لهػػنطع لهحاػػري " مرػػالا خ ػرلةط لهتقػػر" روػػب لها ػػتنييف لهحاػػري

نلهريت األ ر،ا لهظنلار لهارتصطو روب ا تنى لهقريو نلهارنن صألهريؼ نلهق ـ صألهحار.
ػػألـ لهاةػػرنع صإرػػالا ا لر ػ رػػف تػػنطيف لهتقػػر نل ػػصألصو ألػػب م وػػيـ ةػػاألؿ له،ػػعياض صهػػاؼ لهن ػػؼ روػػب أ ػػصألب لهتقػػر
نتحقيػػؽ لهت ػنلنف لهحاػػري لهريتػػب نتحقيػػؽ لهعاله ػ لالوتاألري ػ ااػػأل يػػععنس روػػب تحقيػػؽ تعاي ػ رارلعي ػ اتنلنع ػ
نتحقيؽ لههاؼ لهقنا هوحتألظ روب لدرلاب لهنرلري نلهحا اف لههورا اػف لهريػؼ مهػب لهحاػرض نتقػايـ تن،ػيأل
ترةا لهارـ ااأل يختض اف رون لهانلنع لهحنناي .
نختألاألً ألإف ا ل لهتقرير يقاـ تحويؿ لح،ألةب هتحايا اةنو نأ صألب لهتقر نصألهتأله تحويػؿ لهصيةػ لهعارلعيػ لهحاػري
نلهريتي نتحايااأل اػف خػالؿ معتػأل خػرلةط لهتقػر ااػأل ياػا اتخػ ي لهقػرلر صر ػـ يأل ػأل
صألهنل أل انألعيألً.

ج

روػب ل ػألس رواػ اػرتصط

تـنــويـــه


لف احتني ػػأل
لهننألال

ننوه ػػأل

لهعظ ػػر لهػ ػنلراا ألػ ػ اػ ػ ل لهتقري ػػر ال تعن ػػس صألها ػػرنرا نوه ػػأل

لهاتعألنع أل ا ل لهاةرنع .ناأل لف لآلرلف نلدر ألـ نلهتقاي لر لهاصيع أل ا لها لر

نوه عظر أنتأييا لهصرعألاج ل عاألة هألاـ لهاتحاا  UNDPأنلهننألال


لها ايأل

عظ ػػر ن يأل ػػأل
ال تعنػس

لهاتعألنع .

لهت تـ تنظيتهأل ألب ررض لهاألاا أل ا ل لهتقرير ال تعع لهتعصير رف أي رأي اهاأل نػألف اػف

وألع ػػب ن لنرا ل

ػ ػػنألف نلهاوتاع ػػأل

لهعارلعي ػ ػ MHUCض نلههيةػ ػ لهعألا ػ ػ هوتخط ػػيط لهعا لرع ػ ػ GOPPض

نلهصرعألاج ل عاألة هألاـ لهاتحاا  UNDPأنلهننػألال

لهاتعألنعػ ألياػأل يتعوػؽ صألهحألهػ لهقألعنعيػ دي صوػا أن

اقألطع أن اايع أن اوألؿ وطألتهأل أن تخطيط حانااأل.

د

شكر وتقدٌر
يتقدم فريق العمل بهذا المشروع بخالص الشكر والتقدير لكافة الجهات التي ساهمت فى إعداد الدراسة وخاصة المسئولين
بمحافظات إقميم شمال الصعيد (الفيوم وبني سويف والمنيا) واإلدارات المعنية بالهيئة العامة لمتخطيط العمراني.

فرٌق عمل الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانى
دكتْر هٌِذش /عبصن عجذ الحو٘ذ الجسار

رئ٘ص هجلص إدارح الِ٘ئخ العبهخ للتخط٘ظ العوراًٖ

دكتْرح هٌِذضخ /فِ٘وخ الشبُذ

رئ٘ص اإلدارح الوركسٗخ لألقبل٘ن التخط٘ط٘خ ّالوذٗر الْطٌٖ للوشرّع

هٌِذضخ /ضو٘خ جالل

الوذٗر العبم للورصذ الحضرٕ الْطٌٖ

هٌِذش /أضبهَ طَ

هذٗر الوركس اإلقل٘ؤ لتخط٘ظ التٌو٘خ العوراً٘خ إلقل٘ن شوبل الصع٘ذ

المؤلف الرئٌسً
أضتبر دكتْر /أحوذ عثوبى الخْلٖ

اضتشبرٕ عوراى ّإدارح ث٘ئ٘خ

هٌِذش /هٌ٘ب ًظوٖ

هطبعذ خج٘ر عوراًٖ ّهؤشراد حضبرٗخ

المراجعة
دكتْرح هٌِذضخ  /رًذا جالل حط٘ي

خج٘ر التخط٘ظ اإلقل٘وٖ ّالعوراًٖ

اإلدارة العامة للمرصد الحضري
هٌِذش /أِٗبة شحبد
االضتبرٍ /ش٘وبء رضب

مهندس تخطيط ثالث
أخصبئٖ احصبء

وحدة المرصد الحضري بالمركز اإلقلٌمى لتخطٌط التنمٌة العمرانٌة إلقلٌم شمال الصعٌد
هٌِذش /عجذ العسٗس هطلن
هٌِذضخ /إضراء أه٘ي

مهندس تخطيط ثالث
مهندس تخطيط ثالث

الممخص التنفيذي
تختوؼ تعريتػأل لهتقػر نألػؽ لداػالؼ نلدطػر لهتػ تحنػـ اتغي لرتػوض نيعتصػر رػاـ تػنلألر تعريػؼ اقصػنؿ هوتقػر رألهايػألً
رقص أاألـ لهوهنا لهاص نه اف أوؿ احألرص لهتقرض نيعتصر له تلؿ لهاطػرن " أين هم الفقـرا؟ " اػ لهعقصػ لهثألعيػ

لهتػ تاثػػؿ تحػػايًأل لخػػر هووهػػنا اػػف أوػػؿ تختيػػؼ حػػاا نطػػأا لهتقػػر نروػػب هػػؾ ألػػإف ل ػػتهالؼ لهتقػرلف هي ػ
هو ض حيث أف تعريؼ لهتقر اصهـ نحير نلاح.

اهاػ

طػرؽ يػألس لهتقػرض ألصألهع ػص هػصعض لهعواػألف يػرتصط لهتقػر صػألهونع ن ػنف لهتغ يػ ض

اتخ ًلر طنر لهعايا اف لها لر أل
ناعػػألؾ لخػػرنف ل ػػتخاانل لهاعػػأليير لهعقاي ػ (لهاألهي ػ ) هتحايػػا لهتق ػرلف اا ػف ين ػػصنف أ ػػؿ اػػف مثعػػيف انالر أارينػ ػ

هوةخص أل لهينـ .لهتقر صألهع ص هاوانر لخري ان راـ لهن،ػنؿ لهػ لهثػرنا نلهاػنلراض روػب ػصيؿ لهاثػألؿ رػرؼ

،ا

( )4104اتةر لهتقر ألػ لهاعػألطؽ لهحاػري لهرةي ػي ا ػتخااأل م وػيـ لهقػألارا لهنصػرى نا لر ػ حألهػ ض نحػاا

أف اعألؾ خاس اوانرأل

اف لهاتة لر هقيألس لهتقر ناب روب لهعحن لهتألهب:



لهونلعب لال ت،ألاي



لهتعاي لهصةري لالوتاألري ناوألؿ لهتعويـ نله،ح ض  ...مهخ



لصعألا تطنير لهصعي لد أل ي الخؿ لهاعطق



لهاةألرن له يأل ي



لصعألا لهقاأليأل لهارتصط صألهحاألي اثؿ له،رلع نلهننلرث لهطصيعي نخطر ل خالف

نيعرض لهصحث ألب لطألر لهعظري طر لهاعهويػأل
لداصيأل

لهرةي ػي هقيػألس لهتقػرض ناػأل يتعػرض لهصحػث اػف خػالؿ ارلوعػ

اقألرع صػيف لهاعػألاج لهرةي ػي هتعريػؼ لهتقػر نونلعصػو لهاختوتػ ض نترنػن لهاقألرعػ صػيف لهػعهج لهعقػايض نلهػعهج

لهقػػألةـ روػػب لهقػػا لر ض نعهػػج لال ػػتصعألا نلهتهاػػي ض نأخي ػ ًلر لهػػعهج لهتةػػألرن ض ن ػػا خو ،ػ
لد أل ي هوتقر توعب ان ًلر األاًأل ال تهالؼ لهتقرلف نطر له يأل أل .

لها لر ػ مهػػب أف لهاتػػألايـ

ينوا لخػتالؼ نصيػر صػيف نوهػ لهعظػر لهتطصيقيػ هواعػألاج لدرصعػ هقيػألس لهتقػرض ناػن اػأل يععػ أف ل ػتهالؼ لهتقػرلف

نألقًأل هعهج نلحا نؼ يةاؿ أخطألف صعهج لخرض ألحيف أف لهعهج لهعقاي يقتػر لهترنيػن روػ نيػألاا لهػاخؿ اػف لهاػألؿ
(اف خالؿ لهعان لال ت،ألايض أن مرألاا تننيأل لهثرنا)ض ألػإف لهػعهج لهقػألةـ روػب لهقػا لر يػتاي مهػب انيػا اػف لهترنيػن

روػب تػنألير له ػوأل لهعألاػ ض ناػػأل يوتػ

لهػػعهج لالوتاػػألر لالعتصػأل مهػػب تحطػيـ رنلاػػؿ لال ػػتصعألا اػف خػػالؿ يأل ػػأل

مرألاا لهتننيأل ناعألاا لهتايين روب صيؿ لهاثألؿ.

يعتاػا يػػألس لهتقػػر روػب ل طػػألر لهعظػػري نلههػاؼ اػػف تحايػػا لهتقػرلفض ناػأل يقػػاـ اػ ل لهصحػث عان وػًأل هتحويػػؿ اتػػألايـ
لهتقػر حيػػث يعنػس لهعنلاػػؿ لهتػ تحنػػـ لهتقػػر ألػ م وػػيـ ةػاألؿ له،ػػعياض حيػػث يقػنـ صتحايػػا لهعال ػأل لهاختوتػ صػػيف
أ ػػصألب نلث ػػألر لهتق ػػرض ناػ ػ ل ا ػػأل يت ػػر لهتغيػ ػ لر ألػ ػ لهحرا ػػألف ألػ ػ ة ػػاألؿ له ،ػػعيا صأل ػػتخالـ لهعنلا ػػؿ لال ت ،ػػألاي
نلالوتاألري ػ نلهصيةي ػ نلهات

لها لر

ػػي ض نيناػػح لهعال ػ لهت ػ ت ػرصط صػػيف لهتقػػر نلهعنلاػػؿ لهت ػ تػػتاي مهيػػوض حيػػث تعتاػػا

روب لد ونب لهنال ين لال تعصألط أل صعألف عان

ه

ل طألر لهعظري هواةنو لهصحثي .

ي ػػتخاـ لهصحػػث لهاتغيػ لر لها ػػتقو هقيػػألس لهعنلاػػؿ لهاترلصطػ صتت ػػير لهعال ػػأل
لهر ػاي توعػؿ لهاقألرعػأل

ةاألؿ له،عياض ناػأل أف ل ػتخالـ لهصيألعػأل

لهخطأض حيث يعتصر م ويـ ةاألؿ له،عيا ان حأله لها لر

لهتػ تحنػػـ ظػػألارا لهتقػػر ألػ م وػػيـ

اانعػ ال ػتعتأل أ ػصألب لهتقػر اػأل تقويػؿ ع ػص
ل طألر لهعظري.

لهتطصيقي هعان

ني ػتخاـ لهصحػث عتػألةج لهتعػالا له ػنألع هعػألـ  4112رػف له ػنألف نظػرنؼ له ػنف حيػث لف نحػال

لهقري نلهةيألخأل ض نن هؾ ي تخاـ لهاعوناأل

لهاتألح اف تقألرير لهتعايػ لهصةػري هاحألألظػأل

ل تخالـ لهعألتج ل واأله لهاحو لهحقيق هوترا ناأل تـ لحت ألصوض نن هؾ اتةر لهحراألف.
ت تعرض لها لر ػ اوانرػ اػف لهتحوػيال

لهتحويػؿ تاثػػؿ

ا،ػر صأل اػألأل مهػب

لهانألعيػ ه ،وػيـض حيػث يتنػنف لههينػؿ ل الري ه ،وػيـ (ةػاألؿ له،ػعيا)

اػػف  44ارنػػن ياػػـ  42اايعػ اػػعهـ اػػايعتيف وايػػاتيف ناػػـ صع ػ

ػػنيؼ لهوايػػاا نلهاعيػػأل لهوايػػااض نيحتػػني أياػػأل

روب  221ري ض نتصرن له،ت لهريتيػ ه ،وػيـ حيػث يةػنؿ لهريػؼ ألػ ل وػيـ ع ػص  27صألهاألةػ اػف ػنألف ل وػيـض
أاػأل روػب ا ػتنى احألألظػأل

نصع

ل وػيـ ألػإف احألألظػ لهاعيػػأل تحتػني روػب ع ػص  10صألهاألةػ ريػؼض أاػأل احػألألظت لهتيػػنـ

نيؼ ألإف ع ص لهريؼ أليهاأل تاثؿ  22صألهاألة اف نألف نؿ احألألظ .

ن ا ن،و

ع ص له ننر ألػ م وػيـ ةػاألؿ له،ػعيا مهػب  90.07صألهاألةػ اػف مواػأله

ػنألف ل وػيـض نيعتصػر اوتاػأل

م ويـ ةاألؿ له،عيا طصقأل هوهرـ له نألع صأعو ،غير له فض ن هؾ طصقػألً هوهػرـ له ػنألع ه ،وػيـ حيػث أظهػر
لههرـ ع ص نصيرا اف احتنل .
يتاػػح أف اعػػألؾ توػػألعس أل ػ احألألظػػأل

لهتعويايػ ض حيػػث صوغػ

ةػػاألؿ له،ػػعيا اػػف حيػػث لهع ػػص ل واألهي ػ هنػػؿ ألة ػ اػػف ألةػػأل

ألرػاا

لهحأله ػ

ع ػػص لدايػ ألػ ل وػػيـ اػػأل يقػػرب اػػف  20صألهاألةػ ض نن ػ هؾ تػػعختض ع ػػص لهحأل،ػػويف رو ػ

اتاؿ اتن ط نألنؽ لهاتن ػط ألػ ل وػيـ رػف لهاتن ػط لهعػألـ هوواهنريػ ض صأل اػألأل مهػب هػؾ يالحػظ لرتتػألع ع ػب

لهت رب اف لهتعويـ أل احألألظأل
ػعنل

خالؿ له ػ

لهع ػػص أل ػ احألألظػػأل

ل ويـض ألقا صوغ

ع ص اػف لهتحػؽ صػألهتعويـ لد أل ػ نهػـ يت ػرب ألػ لهواهنريػ

لهاألاػيو مهػ أ ػؿ اػف  07رػألـ  71.17صألهاألةػ اػف مواػأله رػاا له ػنألفض ألػ حػيف ن،ػو
ل وػػيـ مهػػب  19.72صألهاألة ػ أل ػ احألألظ ػ صع ػ

نأل احألألظ لهتينـ  12.27صألهاألة .

ػػنيؼ نأل ػ احألألظ ػ لهاعيػػأل  19.12صألهاألة ػ

نيالحظ لرتتألع ألة اف يعاونف صأور عقاي الخؿ ل ويـ رف اف يعاونف صأور عقاي أل لهواهنريػ ض ننػ هؾ ترتتػأل
هوعاػؿ صػألهاعنؿ الخػؿ ل وػيـ رػف لهالتػ خػألر ػنا لهعاػؿ حيػث ت،ػؿ ع ػصتهـ مهػب 29.9صألهاألةػ ض

ع ص لهاتترحأل

نيتاح لعختألض أراألؿ ل عألث لهاتترحأل

هوعاؿ صػألهاعنؿ ألػ لهقػري لهقريصػ اػف لهاعػألطؽ له،ػعألري ألػ احػألألظت

يالحظ لرتتألع ع ب لهعألاويف الخؿ لهاعةأ

أل ل وػيـ رػف اتن ػط لهواهنريػ ض ألػ حػيف تقػؿ ع ػب لهعػألاويف ألػ

لهاعيأل نصع

نيؼ.

لهحننا أل ل ويـ رف ع صتهـ أل مواأله لهواهنري ض نتترنن ع ب ل عألث لهالتػ يعاوػف الخػؿ نخػألر لهاعةػأ
أل احألألظ صع

نيؼ نصعض لهارلنن أل لهاعيأل نتتاثؿ ألب صع انلر ناطألي نلهاعيأل.

يناح تننيأل لهعألاويف أل لهقطألرأل

لال ت،ألاي طصقأل هتعالا  4112أف حنله  22صألهاألة اف واوػ له ػنألف ني

لهعة ػػألط لال ت ،ػػألاي أل ػػنؽ  09ػػع يعاو ػػنف صألهن لررػ ػ ض ن 9.4صألهاألةػ ػ ألػ ػ
نلهصعألفض نصتطصيؽ اعألاه اعألاؿ لهتنطف هوعةألط لهرةي

لهواو نلهتونة أاأل رو ا تني لهاحألألظأل
اػف احػألألظت لهتيػنـ نصعػ
نيؼ.

ه ،ويـ ناػن لهن لررػ

لهن لرر ا لهعةألط لهرةي

ط ػػألع له ،ػػعألر ض ن 7.99ألػ ػ لهتة ػػييا

يويػو لهتةػييا نلهصعػألف نلهتعػايف نتوػألرا

هنؿ لهاحألألظأل

نلهتةييا نلهصعػألف ألػ نػؿ

ػنيؼ نلهتعػايف ألػ احألألظػ لهاعيػأل نتوػألرا لهواوػ نلهتونةػ ألػ احػألألظت لهاعيػأل نصعػ

و

تصوػػن ع ػػص العقــارات الممموكــة هأل ػػر أل ػ ل وػػيـ  27صألهاألة ػ اػػف رػػاا لهعقػػأل لر ض أل ػ حػػيف تصوػػن ع ػػص لهعقػػأل لر
لهااونن رو ةنؿ اص  04صألهاألة أل ل ويـ.

،ػرؼ ،ػح الخػؿ ل وػيـ مال ألػ صعػض لهاػاف لهرةي ػي ض

صألهع ص هوصعي لهتحتي ض اف لهنلاح راـ نونا ةصنأل

حتب أف لهةصن لهانوناا ال تغط لد ػر صأناوهػأل ألػ لهاػافض نيعتصػر لت،ػألؿ له ػنألف صةػصن لهايػأل لهعألاػ أح ػف
حألال اف له،رؼ له،ح .

تصوػن المساحة المأهولـة ه ،وػيـ  9479.11نػـ 4صع ػص  2.2صألهاألةػ اػف مواػأله ا ػألحتو .نصتحويػؿ ل ػتخالاأل

لد لراػ صاحألألظػأل

م وػيـ ةػاألؿ له،ػعياض نيتاػح أف لهاعػألطؽ لهنرلريػ الخػؿ لها ػألح لهاأانهػ حيػث تةػغؿ

ا طح عحن 2999نـ 4صع ص  12صألهاألة اف مواأله لها ألح لهاأانه ض نت،ؿ لهنثألألػأل

ل ويـ مهب  044ع ا /نـ4ض نيالحظ لعختألض لهنثألألأل
صا لر

لالواألهي أل نألأل احألألظأل

له ػنألعي لالواألهيػ ألػ

ل ويـ.

لهع ؽ لهعارلع نوا أف اايع لهتينـ ا لهاايع لدنهب اف حيث راا له نألف أل ل ويـ صحوـ نألف اػف

 491أهػػؼ مهػػب اويػػنفض نصتطصيػػؽ عظريػ لهرتص ػ نلهحوػػـ روػػب لها لرنػػن لهحا ػري صػػإ ويـ ةػػاألؿ له،ػػعيا ألػػإف لهاايع ػ

لدنه ػ ا ػ اايع ػ لهتيػػنـ صتعػػالا  909721ع ػػا ح ػػب تعػػالا  4112نتويهػػأل اػػاف لهاعيػػأل نلهتيػػنـ ناوػػني حيػػث
تتوألنن أحوصي لهااف اعؼ لهتعالا لهاتترض أف تننف روي .

تصون راا المناطق الالرسمية أل ل ويـ  47اعطق حير أاع نتحتؿ صع

حير لداع نلهتينـ ا لهاحألألظ لد ؿ اف حيث راا لهاعألطؽ حير لداع .

صألهع ػػص لمخــدمات التعميميــة ض تختوػػؼ نثألألػػأل

نيؼ لهترتيب لدنؿ أل رػاا لهاعػألطؽ

لهت،ػػنؿ الخػػؿ ل وػػيـض نتعتصػػر احألألظ ػ صع ػ

ػػنيؼ أرو ػ نثألأل ػ

هوت،نؿ الخؿ ل وػيـ نيويهػأل لهت يػنـ صيعاػأل تقػؿ نثألألػ لهت،ػنؿ ألػ لهاعيػأل رػف لهواهنريػ ض نتختوػؼ نثألألػأل

لهت،ػنؿ

لالصتػػالة الخػػؿ ػػري ل وػػيـ ألتت ػرلن اػػف  01طألهػػب أل ػ لهت،ػػؿ حتػػب ت،ػػؿ مهػػب  27طألهػػب أل ػ لهت،ػػؿض نن ػ هؾ
تختوػؼ نثألألػػأل

أل،ػػنؿ لهاػالرس ل رالايػ اػػف  41طألهػب ألػ لهت،ػػؿ حتػب ت،ػػؿ مهػػب  011طألهػب ألػ لهت،ػػؿض

أل حيف أف نثألأل لهت،نؿ ناأل حااتهأل ن لنرا لهترصي نلهتعويـ ا  21تواي هنؿ أل،ؿ.
صألهع ػػص لمخــدمات الصــحية ألقػػا صوػػن رػػاا لها تةػػتيأل

لهخػػألص تاثػػؿ  92صألهاألة ػ ض نتت ػػألني ع ػػص لها تةػػتيأل

أل ػ ل وػػيـ  74ا تةػػتبض حيػػث تاثػػؿ ا تةػػتيأل
لهعألا ػ نلهارنني ػ نلها تةػػتيأل

صألهاألة ض نتحتني احألألظ لهاعيأل روب ع ص  90صألهاألة اػف رػاا لها تةػتيأل

 42ا تةػػتبض نيقػػؿ ع،ػػيب له ػػنألف اػػف لد ػرا أل ػ لها تةػػتيأل
لدطصألف اف له نألف نصيعاأل ينالا ع،يب لهااراأل

لهقطػػألع

لهتخ،،ػػي صع ػػص 49

نتويهػأل احألألظػ صعػ

ػنيؼ لهتػ صهػأل

رػػف مواػػأله لهواهنري ػ ض صيعاػػأل يػػنالا ع،ػػيب

اف له نألف رف مواأله لهواهنري أل ل ويـ.

يرتتأل ع،يب وحدة الخدمة المجتمعية اف له نألف رػف مواػأله لهواهنريػ ألحػيف أف مواػأله لهواهنريػ ينيػا رػف

ثالث أاعألؼ لهعاا لهاحاا هنؿ نحاا نان رةرا أالؼ ع ا .

صألهع ص لمقطاعات االقتصاديةض يعا م ويـ ةاألؿ له،عيا أحا أنصر لد ألهيـ لهنرلري أل ا،رض ن ػا صوغػ

ا ػألحأل

لد لرا ػ لهنرلري ػ أل ػ ل وػػيـ  2944.70نػػـ 4صع ػػص  12صألهاألة ػ اػػف مواػػأله لها ػػألح لهاأانه ػ ض حيػػث تاثػػؿ

 02.2اف مواأله لها ألح لهاعنر صألهواهنريػ

نتاثػؿ احألألظػ لهاعيػأل اػأل يقػرب اػف  21.2صألهاألةػ اػف لها ػألح

لهاعنررػ صػػأل ويـ نتعتصػػر أ لراػ ل وػػيـ اػػف أوػػنا لد لراػ ألػ لهواهنريػ نتعتصػػر لهاحأل،ػػيؿ لههألاػ ألػ ل وػػيـ
ا لهقاح نلهقطف نله را ن ،ب له نر.

ز

تترلن معدالت الحيازة أل ل ويـ اػف ألػالف مهػب ألػالعيفض حيػث صوػن رػاا لهقػري لهتػ صهػأل ع ػص حيػألنا أ ػؿ اػف نلحػا
ألالف صع ػص  41.9صألهاألةػ اػف رػاا لهقػري لهانوػناا صػأل ويـض نع ػص لهحيػألنا اػف ألػالف مهػب لثعػألف ألػالف  20صألهاألةػ
اف راا لهقري نلهعاا لهصأل

اف حألةني أنثر اف لثعألف ألالف صع ص 01.2صألهاألة .

ياـ ل ويـ قاعدة صناعية اف تنتال
نلهع ػيجض ،ػعألرأل

،عألري ألةاػ نوايػاا تتاثػؿ ألػ له،ػعألرأل

لهخةػب ناعتوألتػوض له،ػعألرأل

لهاعاعيػ لد أل ػي ض له،ػعألرأل

لهغ لةيػ ض ،ػعألرأل

لهغػنؿ

لهنياألنيػ ض ن،ػعألر اػنلا لهصعػألف نلهح لرريػأل ض له،ػعألرأل

لههعا ػي نلهنهرصألةيػ ض ن ػا صوغػ

رػاا لهاعػألطؽ له،ػعألري ألػ ل وػيـ  00اعطقػ

،ػػعألري تاثػػؿ  02.22صألهاألة ػ اػػف رػػاا لهاعػػألطؽ له،ػػعألري أل ػ ا،ػػرض اعهػػأل ػػصع اعػػألطؽ أل ػ احألألظ ػ صعػػب
نيؼ ناعطقتألف أل نؿ اف احألألظت لهتينـ نلهاعيألض صأل األأل مهػب اعطقتػيف ،ػعألريتيف وايػاتيف صألهاػاف لهوايػاا

صنؿ اف صعب نيؼ لهواياا نلهاعيأل لهواياا.
تتاتػػأل احألألظ ػػأل

ل وػػيـ بالمقومـــات األساســـية لهت ػ ت ػػألرااأل روػػب نا ػػعهأل روػػب خريطػ ػ الســـياحة لها،ػ ػري

نلهعألهاي ػ ض نتتاتػػأل صتعػػنع نصيػػر اػػف لدثػػألر لهتررنعي ػ نلهرناألعي ػ نلهقصطي ػ نل

ػػالاي ناػػأل ينوػػا صعػػض لهاعػػألطؽ

له يألحي لهترأليهي أل ل وػيـض نروػب لهػرحـ اػف هػؾ تةػير لهصيألعػأل مهػب اػعؼ لهخػااأل لهتعا يػ لهاتنلوػاا حألهيػألً
أل ل ويـ روب لهرحـ اف تعنع لدثألر لهانوناا صأل ويـ ألال ينوا ألعاؽ خاس عونـض نهنف ينوا ألعػا ألف أرصػأل عوػنـ
نألعا ألف ثالث عونـ صيعاأل تنثر راا لهتعألاؽ لهعواتألف ألأ ؿ.

ينوػػا أل ػ م وػػيـ ةػػاألؿ له،ػػعيا تعػػنع نصيػػر أل ػ الم ـوارد التعدينيــة اػػف طتو ػ نراػػألؿ نحوػػر ويػػري نلهوصأل ػ نله ػػف
نلهرخألـض حيث ينوا أل احألألظ لهتينـ أرصأل اعألطؽ احألورض نينوا ألػ احألألظػ صعػ

نلهصألنه

ا وؿض نأل احألألظ لهاعيأل يصون راا لهاحألور لها تغو  992احو لًر.

ػنيؼ  97احوػ لًر

نت ػتعرض لها لر ػ صعػػض لهقاػأليأل لههألاػ لهارتصطػ صاةػػنو لهتقػر اثػػؿ تغيــر المنـاخ ،والمـرأة ،وعمالــة األطفــالض

نحيراأل اف لهقاأليألض نيعتصر تغير لهاعألخ ان لهاةنو لدنصر لهت تنلوو لهتقرلف ألػ لهتتػرا لهقألااػ ن ػا ت ػألرا روػب

نيألا ع صتهـض نيتاثؿ تغير لهاعألخ أل راا ،نر اعهأل لرتتألع ارو لهحػ لررا لهتػ
لدارلض نلعختألض معتألوي لهاحأل،يؿ أل ا،ر.

ػتتاي مهػب ل ،ػألص صألهعايػا اػف

تةنؿ المرأة ع ص نصيرا اف لهتقػرلف روػب ا ػتني لهعػألهـ نحألهصػًأل اػأل تنػف أألقػر لهتقػرلفض تةػنؿ تورصػ لهتقػر اػأل لهاػرأا
اػػي رظاػػب ا ػػف اػػأليأل لهتقػػر عتيوػ ػ هوحراػػألف لهاػػألاي نلالوتا ػػألر ض نأل ػ لهاوتاػػأل لها ،ػػري نخ،ن،ػػأل ألػ ػ

لهريؼض حيث يعح،ر انر لهارأا نأـ ن ػياا هواعػنؿ نانر لهروػؿ نا ػةنؿ رػف لهعةػألطأل
نتتثر ا لهاعأليير أل له يأل أل
نلهعاؿ نلدرض نلالةتاألف لهات

صوغ

ل عتألويػ خػألر لهاعػنؿض

نلهقنلعيف لهت تحاا مانألعي ن،نؿ لهارأا نلهروػؿ مهػب لهاػنلرا ل عتألويػ نػألهتعويـ
.

نسبة األطفـال لهػ يف يعػألعنف اػف لهتقػر طصقػأل هاعظاػ لداػـ لهاتحػاا هوطتنهػ (لهينعي ػؼ)  41.1صألهاألةػ اػف

أرالا لدطتألؿ أل ا،رض أل حيف أف ع ص لهتقر أل ا،ر  42.9صألهاألة اف أرالا له نألفض نيػععنس هػؾ روػب
لهحألهػ لهتعويايػ هواوتاػػألض ن ػا لثصتػ

لها لر ػأل

حيث يعتصر لهتعويـ ان أألاؿ صيؿ ه،ألال

لهعػػألةال

أعػو نواػػأل لنالا

ع ػص لهت ػػرب اػف لهتعوػيـ نواػػأل نلا ألقػر لد ػراض

اف ينا لهتقرض ناف تصعأل

لهتقي ػرا حيػػث تصوػػن ع ػػص لدطتػػألؿ لهنل عػػنف أل ػ

هؾ أف راأله لدطتػألؿ تعتةػر صنثػرا صػيف

ػػنا لهعاأله ػ  9.9صألهاألة ػ اػػف اواػػؿ لدطتػػألؿ لها ،ػرييف

له يف يترلن أراألراـ اف  2مهب  09ع .

خمصــت الدراســة مهػػب رػػاـ نوػػنا تا ػألين الخػػؿ ل وػػيـ اػػف حيػػث مواػػأله لهعػػألتج لهقػػنا هوتػػرا الخػػؿ ػػري ل وػػيـض
نن ػ هؾ لهصعي ػ لهتحتي ػ ض نن ػ هؾ لهظػػرنؼ له ػػنعي ض نلهخ ػااأل
ح

لالوتاألري ػ عتيو ػ العتةػػألر لداي ػ أل ػ ل وػػيـ ص،ػػت

لهاتن ػػط نأل ػػنؽ لهاتن ػػط ننػ ػ هؾ لهحأل ،ػػويف رو ػػب

نصيػ ػرا و ػػاًلض نلعخت ػػألض ع ػػب لهحأل ،ػػويف رو ػػب لها ػػتاال
لهاتاال لهوألاعي ض أاػأل صألهع ػص مهػب مواػأله لهعػألتج لهقػنا أليعتصػر ثألصػ

ألػ ل وػيـ دف لهعةػألط لد أل ػ ه ،وػيـ

اػػن لهن لرر ػ نلهعةػػألط له،ػػعألر ال ياثػػؿ تنلوػػا نصيػػر أل ػ ل وػػيـض نرػػاـ ت ػنلألر لهصعي ػ لهتحتي ػ أل ػ ل وػػيـ اػػف ايػػأل

ن،رؼ ،ح ض نعتيو هاأل صؽ يعتصر لهتقرلف ألػ ل وػيـ هػيس ألقػرلف األايػأل ألقػط صػؿ اػـ لهاحرناػنف اػف لهخػااأل

لالوتاألري نال تتنلألر هايهـ لهصعي لهتحتي .
وبالتالي توصي الدراسة بما يمي:
 )0لالاتاألـ صتقايـ لهخااأل

اثؿ لهتعويـ نله،ح نلهن،نؿ مهب لهصعي لهتحتي .

 )4ين ،صألالاتاػألـ صتطػنير لهعةػألط لال ت،ػألاي ألػ ل وػيـ اػف خػالؿ لالاتاػألـ صألهن لررػ نصعػألف نتخطػيط هاعػألطؽ
،عألري واياا نلالاتاألـ صأله يألح الخؿ ل ويـ.

 )9تنألير لهانيا اف لهصيألعأل

اثؿ صيألعأل

رف أرالا نأ صألب لههورا اف ل ويـ.

 )2لالاتاألـ صألهارأا أل ،عيا ا،ر نلهعاؿ روب تعاي لهقا لر

ط

هايهأل.
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أوالً – المقدمة
تعتصر لدحنلؿ له يأل ي نلال ت،ػألاي لهتػ ظهػر ألػ ا،ػر اػتخ لًرض نخ،ن،ػًأل صعػا ثػنرا لهخػألاس نلهعةػرنف اػف
يعػألير رػػألـ  4100لهتػ أا مهػػب ظهػػنر حألهػ اػػف لهرنػػنا نػػألف ههػػأل لهثقػػؿ لدنصػػر ألػ ظهػػنر صعػػض لدثػػألر له ػػوصي

روػب لهاوتاػػأل لها،ػػري ص،ػت رألاػ اػػف لعختػألض ا ػػتني لهاعيةػ نلرتتػألع ا ػػتني لهصطألهػ ألػ ا،ػػرض نخأل،ػ
صيف لهةصألبض ناأل لعختا

لدونر أل اعظػـ لهقطألرػأل

لهتقيرا أل لهاوتاأل صةنؿ حألا.

أا

لال ت،ػألاي نظهػر االال

ا لهظرنؼ مهب تتأل ـ لهاةألنؿ لهنصرى أل ا،ر ناعهأل لهتقرض حيػث ت ػصص

نلاػح روػب تػأثر لهةػرلةح

اػ لهاةػألنؿ ألػ رر وػ وهػنا

لهتعايػ ض نناػػأل اػػغنط روػ لهانه ػ نانلرااػػأل (رػػاه صػػال تػػألريخ) .ا ػ ل اػػأل وعػػؿ راوي ػ لهقاػػألف روػػب حػػاا لهتقػػر
نلهو ػػنع ألػ ػ أنؿ لدا ػػالؼ ل عاألةيػ ػ هألهتيػ ػ ((MDGsض نا ػػف اع ػػأل ألػ ػإف لخ ػػتالؼ اع ػػأليير ي ػػألس لهتق ػػر أاى لهػ ػ

لهتاألرب أل لهعتألةج لهخأل ،صا تني لهتقر نع ص لهتقرلف.
يختوػػؼ اتهػػنـ لهتقػػر صػػإختالؼ لهصوػػالف نلهثقألألػػأل

نلدناعػ ض نال ينوػػا متتػػألؽ انهػ حػػنؿ تعريػػؼ لهتقػػر عظ ػ ًلر هتػػالخؿ

لهعنلاؿ ل ت،ألاي نل وتاألري نله يأل ي لهت تةنؿ هؾ لهتعريؼ نتتثر رويو اثؿ لهصعػؾ لهػانه ي ػتخاـ عتقػأل
لد ػػر ناعػػاؿ هقيػػألس لهتقػػرض أاػػأل صألهع ػػص هألاػػـ لهاتحػػاا يعػػرؼ لهتقػػر بأنــه "وضــع إنســاني قوامــه الحرمــان المســتمر
والمزمن من الموارد ،والقدرة عمى اإلختيار؛ وكذلك اإلفتقاد لألمـان الـالزم لتحقيـق مسـتوى مناسـب لممعيشـة فيمـا يخـص
الجوانب الثقافية والبيئية واالقتصادية باإلضافة لمحقوق السياسية االجتماعية".

اتخ لًر طنر لهعايا اف لها لر أل

طرؽ يػألس لهتقػرض نيػرتصط لهتقػر صألهع ػص هػصعض لهعواػألف صػألهونع ن ػنف لهتغ يػ ض

ناعػػألؾ لخػػرنف ي ػػتخاانف لهاعػػأليير لهعقاي ػ (لهاألهي ػ ) هتحايػػا لهتق ػرلف اا ػف ين ػػصنف أ ػػؿ اػػف مثعػػيف انالر أارين ػ

هوةخص لهنلحا أل لهينـض نيعتصر لهتقػر صألهع ػص هاوانرػ أخػري اػن رػاـ لهن،ػنؿ مهػب لهثػرنا نلهاػنلرا .ألقػا طػر

،ػا

( )4104اتةػػر لهتقػر ألػ لهاعػألطؽ لهحاػري ض صأل ػتخالـ م وػػيـ لهقػألارا لهنصػػرى نا لر ػ حألهػ  .نحػاا خاػػس

اتة لر هقيألس لهتقر ناـ:

 لهونلعب لال ت،ألاي .
 لهتعاي لهصةري لالوتاألري ناوألؿ لهتعويـ نله،ح ض  ...مهخ.
 أصعألا تطنير لهصعي لد أل ي الخؿ لهاعطق .
 لهاةألرن له يأل ي .
 أصعألا لهقاأليأل لهارتصط صألهحاألي اثؿ له،رلع نلهننلرث لهطصيعي نخطر ل خالف.
أ،ػار لهوهػػألن لهارنػػني هوتعصةػ لهعألاػ نل ح،ػػألف  )4109/4104( 0CAPMASاتةػػر هوتقػر ألػ صحػػث لهػػاخؿ

نل عتػألؽ نلال ػتهالؾ ألػ ا،ػر حيػث صوػن  42.9صألهاألةػ ض نتاثوػ

ياػ لهاتةػر ألػ لهاعػألطؽ لهريتيػ ألػ له،ػػعيا

 1الجهازالمركزيللتعبئةواالحصاء ) (CAPMASهوالجهازالرسمًلالحصاءفًمصرٌقومبجمعومعالجةوتحلٌل
ونشركلالبٌاناتاالحصائٌةوالتعدادالسكانً

 47.2صألهاألة ض اقألصؿ  02.2صألهاألة أل لهاعألطؽ لهريتي ها،ػر له ػتو
اعػػاؿ لعتةػػألر لهتقػػر أل ػ لهاعػػألطؽ لهريتي ػ ص،ػػعيا ا،ػػر ن ػػا صوغ ػ

صع ص  00صألهاألة أل لهاعألطؽ لهريتي أل ا،ر له تو .
رحـ نونا لهعايا اف له يأل أل

ناػأل نػر لهصعػؾ لهػانه  4ػع  4112أف

 92صألهاألة ػ أل ػ رػػألـ ( )4111/0777اقألرع ػ

لهت تهػاؼ مهػ تقويػؿ لهتقػر ألػ ا،ػرض عالحػظ ااػأل ػصؽ تتػأل ـ لهتقػر ألػ ا،ػر

ص،ػػت رألا ػ ض نخأل ،ػ أل ػ ريػػؼ ،ػػعيا ا،ػػر ه ػ هؾ ظهػػر حألو ػ اوح ػ ها لر ػ أ ػػصألب لهتقػػر أل ػ أحػػا أ ػػألهيـ

له،ػعيا لهوغرلأليػ ض لهػ ي يت ػـ صأله،ػت لهريتيػ صع ػص نصيػرا هػ هؾ تػـ لختيػألر م وػيـ ةػاألؿ له،ػعيا حيػث ال يةػنؿ
ػػنألف ةػػاألؿ له،ػػعيا رػػألـ 4119ض ن ػػنألف لهريػػؼ عحػػن

ػػنألف لهحا ػر مال عحػػن  40.2صألهاألة ػ ألقػػط اػػف مواػػأله

 21.9صألهاألة هعتس لهعألـض نن هؾ نونا احألألظ لهاعيأل أل ل ويـ حيث ينوػا صهػأل أنصػر رػاا ػري ألقيػرا ألػ ا،ػر
طصقأل ها لر

أنثر أهؼ ري ألقيرا أل ا،ر.9

المشكمة وطبيعتها
يعا لهتقر اػف أاػـ لهاةػألنؿ لهتػ تنلوػو راويػأل

لهتعايػ لال ت،ػألاي ألػ ا،ػرض نيت ػصب ألػ لهعايػا اػف لهاةػألنؿ

لالوتاألريػ نلهظ ػنلار له ػػوصي أل ػ لهاوتاػػأل (لهت ػنلؿ  .)4102تػػنالا ح ػاا لهتقػػر أل ػ لهريػػؼ لها،ػػري ص،ػػت رألا ػ ض
نألػ اعطقػ ،ػػعيا ا،ػػر ص،ػػت خأل،ػ ض ناػػف اعػػأل ظهػر لهحألوػ هصحػػث أ ػػصألب لهتقػػرض ناعرألػ لحتيألوػػأل

لهتة اف لهةعب ناف ثـ لالرتقألف صهأل.
تعػاا

تعريتػػأل

اػ

لهتقػػر ننػػؿ اعهػػأل يقػنـ صتت ػػير لهتقػػر اػػف خػػالؿ ل طػػألر لهعظػري لهخػػألص صػػوض نن ػ هؾ لهغػػرض اػػف

ا لر توض نينوا تعريتأل

اها هوتقر نا " لهحراألف اف لهترص نلهخيأل لر لد أل ػي هوتعايػ لهصةػري ض نلهتقيػر هػيس

ن لهاخؿ حير نألأل ألقط هنف أياًأل ان لهاحرنـ اف لهونلعػب لالوتاألريػ نلال ت،ػألاي نله يأل ػي ".ض نأياػأل لهتقػر
اػػن رػػاـ لهقػػارا هون،ػػنؿ مهػػب لهثػػرنا نلها ػنلرا نلهتػػرص (اوانر ػ لهصعػػؾ لهػػانه )4119ض ناػػف خػػالؿ تعػػاا ا ػ

لهتعريتأل

ظهر اوانر اف لهت ألتال

صهػػـ نتقػػايـ لهخػػااأل

لهالناػ ض ن ػػا أثصتػ

لهاصألةرا هوعهنض صألهتقرلف.

تقنـ لها لر ػ روػب ل ػتخالـ لهصيألعػأل

اف اـ لهتقرلف؟ نله تلؿ لدنثر أااي أيػف يعيةػنف؟ض حتػب يػتـ لهعهػنض
لهعايػػا اػػف ا لر ػػأل

تقيػػيـ لدثػػر لهاصألةػػر ألةػػؿ طريقػ تقػػايـ لها ػػألرال

لهاتألحػ حتػب يػتـ معتػأل خػرلةط رػف طريػؽ عظػـ لهاعوناػأل

لهوغرلأليػ ()GIS

ظهػػألر أ ػػصألب لهحراػػألف روػػب ا ػػتني لد ػػألـ ل الري ػ اثػػؿ لهقري ػ نلهاايع ػ نلهارنػػن نلهق ػػـض نت ػػتخاـ لها لر ػ

لهصيألعأل

هتحايا رنلاؿ لهحراألفض حتب يتـ لهتعرؼ روب اتة لر لهتقر نلعتأل خرلةط لهتقر

ويـ ةاألؿ له،عيا.

  2مجموعةالبنك الدولً هً مجموعةمؤلفةمن خمس منظمات عالمٌة،مسؤولة عن تموٌل البلدان بغرض التطوٌر وتقلٌل الفقر،
باإلضافةإلىتشجٌعوحماٌةاالستثمارالعالمً.وقدأنشئمعصندوقالنقدالدولً حسبمقرراتمؤتمربرٌتونوودز،وٌشارلهما
معاكمؤسساتبرٌتونوودز.وقدبدأفًممارسةأعمالهفًٌ27ناٌر.1146
  3أعدتوزارةالتنمٌةاالقتصادٌةفًمصرماٌسمى"خرٌطةالفقر"التًتمفٌهاالتعرفعلىأفقرالقرى(  1222قرٌه)،حٌث
تناقش الحكومةالسبلالممكنةلمكافحةالفقروتطوٌرالقرى 2227.

2

االستراتيجية البحثية
األسئمة البحثية
لهت تنلوو لهانه ض حيث تعتاا لهعايا اف لهانؿ روب صحػث لهػاخؿ نل عتػألؽ نػأالا

يعتصر لهتقر اف أنثر لهاةنال

لداػػـ لهاتحػػاا هوا ػػتق لر

هقيػػألس لهتقػػرض نهنػػف اعػػألؾ رػػاا أنوػػو هوعقػػا لهاناػػنر هتوػػؾ لهطريق ػ ض ألطصق ػًأل هصيألعػػأل
لهصةري ( )4112ا راا لد ر لهت تقأل تح خط لهتقر .تعتصر توؾ لهطرؽ هي ػ نألأليػ هقيػألس لهتقػرض نصألهتػأله
لهحا اف ألألروي لهعتألةج نله يأل أل

شمال الصعيد ومن هم الفقرا؟
تةاؿ احألنال

هتقويؿ لهتقر نا ل يقناعػأل مهػب ػتلؿ لهصحػث :مـا هـي مؤشـرات الفقـر فـي إقمـيم
اثؿ لععالـ لهخػااأل

يألس لهتقر اوانر أخري اف لهاتة لر

لالوتاألريػ نلهصعيػ لهتحتيػ لهاألايػ

ال رػف لهنػنلرث لهطصيعيػ نتحػػألنؿ اػ لها لر ػ لهواػػأل صػػيف لهاػعهج حيػػر لهعقػػاي نلهاػػعهج
نرػاـ تػنلألر لها ػػنف ألاػ ً
لهعقايض نتتعألنؿ لها لر لد ةو لهصحثي لهتألهي هاأل ل اػـ ألقػرلف؟ض اػؿ اػـ أايػيف؟ض أـ رػألطويف رػف لهعاػؿ؟ض أـ اػـ
اػػف ن لالحتيألوػػأل

تعنههأل ع ألف؟

لهخأل ،ػ ؟ض أـ معهػػـ ،ػػغألر لها ػنلرريف؟ض أـ معهػػـ لهعاػػألؿ لهاعػػاايف؟ضأـ أعهػػـ اػػف لد ػػر لهت ػ

صأل األألو مهب يألس تأثير تنلألر لهخااأل

لهعارلعي روػب يػألس لهتقػر حيػث ت ػألرا روػب لالرتقػألف صػألهتقرلفض نلال ػةو

لهعألحي لهناي ان عنري تقايـ لهخااأل

ننيتي أالف لهخااأل ض أـ أعهأل اةنو تنلألر لهحيػألنا لداعػ هوا ػنف هأل ػر

لهاطرنح أل ا ل لهةأف ا  :اؿ رب أن صعا لهخااأل
نلهاوتاعأل

يتثر روب حأله لهتقرلف؟ض نداـ اػف تػنلألر لهخػااأل

اػف

لهتقيراض ناف اعأل نيؼ يتـ ل تهالؼ لهاعألطؽ لهاحرنا ألػ اعطقػ ةػاألؿ له،ػعيا؟ض نيػؼ يػتـ تحايػا

خ،ألةص لهتقرلف؟ض نأيف يعي

لهتقرلف؟.

لماذا الدراسة:
لاتاػ

اعظػػـ لها لر ػػأل

لهقويؿ اعهأل أاتـ صا لر

نلدصحػػألث له ػألصق صا لر ػ أ ػػصألب ناتةػ لر لهتقػػر لهصةػري روػػب لها ػػتني لهعػػألها

لهتقر روب لها ػتني لهاحوػ ض ألحػيف لاتاػ

أحوصهأل صإ ويـ لهقألارا لهنصرى ن ويؿ اف اػ لها لر ػأل
نصألدخص أل ريؼ ا ل ل ويـ.

ت تخاـ لها لر

لها لر ػأل

نهنػػف

له ػألصق رػف لهتقػر ألػ ا،ػر تترنػن

أاػتـ صا لر ػ لهتقػر ألػ ،ػعيا ا،ػرض رحػـ لعتةػألر لهتقػر أليػو

لهعال صيف اتة لر لهتقر أل لهريػؼ نخػرلةط لهتقػر روػب ا ػتني لهقريػ نلهةػيألخ ألػ م وػيـ ةػاألؿ

له،ػػعيا صأل ػػتخالـ عظػػـ لهاعوناػػأل

لهوغرلألي ػ )(GISض ن هػػؾ اػػف خػػالؿ صيألعػػأل

ل وػػيـ (احألألظػ لهتيػػنـ ه ػػع  4119ناحػػألألظت لهاعيػػأل نصعػ
ننػ ػ هؾ لحت ػػألب اتةػػر لهحراػػألف رػػف طريػػؽ لهصيألعػػأل
ا تني لهقري نلهةيألخ (لها تنى لهاحو ).

تقػػألرير لهتعايػ لهصةػري هاحألألظػػأل

ػػنيؼ ه ػػع  )4119روػػب ا ػػتني لهقريػ نلهةػػيألخ

لهاتألح ػ ض نل ػػتعتأل خ ػرلةط لهحراػػألف لهصةػػري ه ،وػػيـ روػػب
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هدف الدراسة
تهاؼ لها لر

مهب يألس اتة لر لهتقر أل لهاعألطؽ لهريتي هتهـ أ ػصألب لهتقػر ألػ لهريػؼ نتحايػا لهاعػألطؽ لهتقيػرا.
أل لهعقألط لهتألهي :

نتناف لداالؼ لهرةي ي هوا لر

 تحايػػا أ ػػصألب لهتقػػر أل ػ لهاعػػألطؽ لهريتي ػ أل ػ ةػػاألؿ له،ػػعيا رػػف طريػػؽ خ،ػػألةص له ػػنألف نلهظ ػرنؼ
له ػػنعي ناػ ػػأل نرا

لهصيألعأل

أل ػ ػ تعػ ػػالا ا،ػ ػػر هع ػػألـ 4112ض نن ػ ػ هؾ لهتعػ ػػالا لهن لرر ػ ػ هعػ ػػألـ  4111ن4101ض

لهنلراا أل لهاخططأل

 تحايا تصعأل

لال ترلتيوي نارلنن لهاعوناأل

نارـ لهقرلر لهانونا صألهاحألألظأل .

لهتقر لهعألتو رف أ صألصو ننيتي لهتاخؿ هعالوهأل ن هؾ نألقًأل هخرلةط لهحراألف لهصةري.
هاةنو لهتقر أل م ويـ ةاألؿ له،عيا هوعهنض صألهاعألطؽ لدنثر ألق لًر أليو.

 لهخرن صحونؿ نل ترلحأل

أهمية الدراسة
تناف أااي ا لها لر و أل لهتأله :


ت تخاـ لهصيألعأل

أف لها لر

لهوغرلألي نلد ألهيب ل ح،ألةي لهاتقاا هتقاير اتةػ لر لهتقػر ألػ لهاعػألطؽ

لهريتي ػ ض ناالةا ػ عظػػـ لهاعوناػػأل

لهوغرلألي ػ ( )GISهتحويػػؿ ل ػػتهالؼ لهتقػػر أل ػ م وػػيـ ةػػاألؿ له،ػػعياض

نل تخ لر خرلةط لهتقر ن هؾ صأل تخالـ لد ألهيب ل ح،ألةي لهاتقاا



أعهػأل تةػػير مهػػب لهاتغيػ لر لهتػ تةػػر لهتقػػر ألػ ةػػاألؿ له،ػػعياض نن ػ هؾ لدصعػػألا لهاختوتػ هاةػػنو لهتقػػرض
نتعتاا لها لر

لهاعألاال


روب تحايا اتهنـ لهتقر اتعاا لدصعألاض حيث يتننف لهعان

صيف اتةر لهحراألف ناوانر لهاتغي لر لهت تن،تو.
تن،يأل

تقاـ لها لر

لهاقتر هألطألر لهعظػري اػف

هتهـ أ صألب لهتقر أل ةاألؿ له،عيا ص،نرا أناح ننػ هؾ تحايػا داػألنف لهتقػرلفض

نتقايـ طريق أألاؿ هتهـ لهتقر أل لهاعألطؽ لهريتي نن هؾ أ صألص ن صؿ لهتعألاؿ اعو.
تصق ا لها لر

اهيؿ هوتاخؿ أل أناأل

لهتقر روب ا تني لهاحويأل ض ن تننف اف لها لر أل

لهتقر روب لها تني لهاحو (لهقري نلهةيألخأل ).

لهتػ تهػتـ صا لر ػ

منهجية الدراسة
يعتاا ا ل لهصحث روب لد ونب لهنا أل لها لر ض حيث تحػألنؿ لها لر ػ ل وألصػ روػب اوانرػ لد ػةو لهصحثيػ ض

تتعألاػػؿ ا ػ لد ػػةو اػػأل لهحراػػألف لهصةػػري نع،ػػيب لهتػػرا اػػف لهعػػألتج لهقػػنا ننيتي ػ يػػألس لهتقػػرض ناػػأل ت ػػتهاؼ

ال تنةألؼ لهظرنؼ له نعي نلهترنيص لهاوتاعي هو نألف لهت أا
اػػف لهتحوػػيال

هتايين لهعال أل

ل ح،ػػألةي

له لهتقر .حيث ي تخاـ اػ ل لهصحػث اوانرػ

ظهػػألر لهعال ػ صػػيف لهحراػػألف اتعػػاا لهونلعػػب نلهتقػػرض نيػػتـ ل ػػتخالـ تحويػػؿ مح،ػػألة

له صصي هوتقر.

يتننف ل طألر لهعظري اف اوانر اف لهترايأل

له،تري ض نا لهترايأل

أ ػػصألب لهحراػػألف صأل ػػتخالـ لهعنلاػػؿ لال ت،ػػألاي نلالوتاألري ػ نلهصيةي ػ نلهات

اصعي روب لهاروعيػأل

ػػي ض نتناػػيح لهعال ػػأل

لداصيػ هةػر

لهت ػ ت ػرصط

لهتقر صتوػؾ لهعنلاػؿ لهتت ػيري ض ناػأل تعتاػا لها لر ػ روػب لال ػونب لهنال ػين ( )classical deductiveألػ صعػألف
ل طألر لهعظري هوا لر .
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ي ػػتخاـ لهصحػػث لهتحويػػؿ لهتوريص ػ اوانر ػ اػػف لهصيألعػػأل

لهصيألعأل

هيوعؿ لهاقألرعأل

لهحنناي ػ لهت ػ تت ػػر لهتق ػر أل ػ لهريػػؼض صأل ػػتخالـ توػػؾ

اانع نحت ال ينوا تحيػن هػاي لهصألحػث ألػ

ػرا أ ػصألب لهتقػر ألػ لهريػؼض نتػـ لختيػألر

م وػيـ ةػاألؿ له،ػعيا نا لر ػ حألهػ هوتحقػؽ لهتوريصػ اػف ،ػح ل طػػألر لهعظػري هوا لر ػ ض نتػػـ لختيػألر توػؾ لهاعطقػ

صعألف روب لهاتة لر لهتألهي :

 طصقػ ػًأل هووه ػػألن لهارن ػػني هوتعصةػ ػ لهعألاػ ػ نل ح ،ػػألف اتة ػػر لهتق ػػر ألػ ػ صح ػػث له ػػاخؿ نل عت ػػألؽ نلال ػػتهالؾ
( )4109/4104أف ع ػػص لهتقػػر أل ػ لهاعػػألطؽ لهريتي ػ ألػ له،ػػعيا  27.2صألهاألةػ اقألصػػؿ 02.2صألهاألةػ أل ػ
لهاعألطؽ لهريتي ها،ر له تو .

 نألق ػًأل هووهػػألن لهارنػػني هوتعصةػ ػ لهعألا ػ نل ح،ػػألف لف 01.9صألهاألة ػ يتعرا ػػنف هوتقػػر اتعػػاا لدصعػػألا ه ػػع
4100ض نتاث ػػؿ أنصػ ػػر ع ػ ػػص هوتقػ ػػر اتع ػػاا لدصعػ ػػألا أل ػ ػ ريػ ػػؼ لهنو ػػو لهقصو ػ ػ صع ػ ػػص 09.4صألهاألة ػ ػ اقألصػ ػػؿ
01.1صألهاألةػ هريػػؼ لهنوػػو لهصحػػريض ن ػػا ػػوو
لهترتيب صألهع ص هاحألألظأل

احػػألألظت صع ػ

ػػنيؼ نلهاعيػػأل ترتيػػب لدنؿ نلهثألهػػث روػػب

لهنوو لهقصو صع ص 41.2صألهاألة ن09.9صألهاألة .

 تغوػػب له،ػػت لهريتيػ روػػب ل وػػيـ حيػػث ال يةػػنؿ ػػنألف لهحاػػر مال عحػػن 40.2صألهاألةػ ألقػػط اػػف مواػػأله
ػػنألف لهريػػؼ عحػػن  21.9صألهاألة ػ اػػف واو ػ

ػػنألف ةػػاألؿ له،ػػعيا رػػألـ 4119ض صيعاػػأل تصوػػن ع ػػص

ةاألؿ له،عيا هعتس لهعألـ.
 نألقألً هصيألعأل

ػػنألف

لهصعؾ لهانه ( )4112ألإف اعاؿ لعتةألر لهتقر أل لهاعألطؽ لهريتيػ ص،ػعيا ا،ػر  92صألهاألةػ

أل رألـ  4111/0777اقألرع صع ص  00صألهاألة أل لهاعألطؽ لهريتي أل ا،ر له تو .

 نونا أنثر اف ع،ؼ راا لهقري لهانوناا أل ل ويـ اف ااف ا لر
 يت ـ م ويـ ةاألؿ له،عيا صنونا أرو ع ػب اػف لدايػ ننأليػأل
مهب لهايأل له،ألهح هوةرب نله،رؼ له،ح .

تعتاػػا لها لر ػ روػػب اوانر ػ اػػف لهعال ػػأل
لها ،ػري ض حيػػث ت ػػتخاـ توػػؾ لهصيألعػػأل

لهصةػػري أل ػ تحوػػيال

لهتحويال

أنثر أهؼ ري ألقيرا أل ا،ر.

لهراػألض نيعتصػر لدنثػر ألقػ لًر ألػ لهن،ػنؿ

لها ػػتااا اػػف ل طػػألر لهعظػػري ا ػػتخااأل أل ػ

هػػؾ صيألعػػأل

لهحننا ػ

اػػف خػػالؿ ل طػػألر لهتوريص ػ هوا لر ػ له ػ ي يعتاػػا روػػب اتةػػر لهحراػػألف

Discriminate and Principal Component Scoresض نت ػػتخاـ عتػػألةج توػػؾ

عتأل خرلةط تنطف لهحراألف صأل تخالـ عظـ لهاعوناأل

لهوغرلألي ).(GIS

يعتج رف تحويؿ  Discriminate Analysisاوانر اف لهعتألةج ت ألرا روب مظهألر خ،ألةص لهاوانرأل

لهتػ

لهخطيػ ض ني ػػألرا موػ لرف ا ػ ل لهتحويػػؿ روػػب تطػػنير نلعتػػأل

تاثػػؿ لهحراػػألف ن هػػؾ صعػػألفًل روػػب اوانرػ اػػف لهعال ػػأل
خرلةط تصػيف أاػألنف لهحراػألف نرال تهػأل صػألهتننيأل لهانػألع هوخ،ػألةص لهايانحرلأليػ هو ػنألف ألػ م وػيـ ةػاألؿ له،ػعياض
نأخي لًر لهتعرؼ روب لهقرى لدنثر حراألعأل عتيو هتايين لهاتغي لر
تتنػا تحوػيال

 Score Analysisمانألعيػ ل ػتخالـ لهتحوػيال

ناعرأل أ صألب لهتقر أل لهقري.
ل ح،ػألةي نلهتقعيػأل

لهوغرلأليػ ال ػتهالؼ لهتقػر

روب ا تنى لهقري نلهةيألخ صأل ػتخالـ اعألاػؿ لهحراػألف ناػأل تػـ ح ػألصو اػف خػالؿ صيألعػأل

لهحننايػ ه ػع 4112ض

لهانألعي ػ هوتقػػرض أل ػ احألنه ػ

ظهػػألر اتةػػر لهحراػػألف

ن هػؾ عتػأل اوانرػ اػف خػرلةط لهحراػػألف روػب ا ػتني لهقريػ نلهةػيألخ ض نصألهتػػأله ألػإف خػرلةط لهتقػر

له،ػػعيا ا ػ عتػػألةج تحوػػيال

لهاألاي.

لالرتصػػألط لهانػػألع نلهاحػػاال
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وػيـ ةػػاألؿ

محتوي الدراسة
الدراسة تتكون من سته أجزا؟ موضحه عمى النحو التالي:
أوالً :مقدمة الدراسة
نا ػ رصػػألرا رػػف مظهػػألر طصيع ػ اةػػنو لهصحػػثض نأ ػػصألب لها لر ػ ض ناعهوي ػ راػػؿ لها لر ػ
اتة لر لهتقر أل لهاعألطؽ لهريتي ض ن،نالً مهب ااؼ لها لر

نأاايتهأل.

ظهػػألر نيتي ػ ح ػػألب

ثانياً :هو اإلطار النظري لمدراسة
نيتننف اف ثالث أونلف لهونف لدنؿ رصألرا رف ل تعرلض اروع ها لر أل

حػنؿ لهتقػرض نلهوػنف لهثػألع رصػألرا رػف

يػػألس لهتقػػر أل ػ ا،ػػرض نلهوػػنف لهثألهػػث نيقػػاـ أله ػػـ د ػػصألب ناتة ػ لر لهتقػػر أل ػ لهاعػػألطؽ لهريتي ػ ض ناػػأل يت ػػس

لهترايأل

لد أل ي حنؿ لهتقر أل لهاعألطؽ لهريتي نيخوص صتقايـ ل طألر لهعظري هوا لر .

ثالثاً :التحميالت المكانية
ا ػػف خ ػػالؿ تطصي ػػؽ لهصيألع ػػأل

لهاعؼ نلهقنا الخؿ ل ويـ.

لهحننايػ ػ لها،ػ ػري صأل ػػتخالـ عظ ػػـ لهاعونا ػػأل

لهوغرلأليػ ػ ) (GISظه ػػألر اع ػػألطؽ

رابعاً :التحميالت
ناػػن رصػػألرا رػػف و ػنةييف نااػػأل لحت ػػألب اوانر ػ اػػف لهاتة ػ لر لهانهي ػ ض ناوانر ػ لهتحوػػيال

أ صألب لهتقر.

ل ح،ػػألةي هتهػػـ

خامساً :القضايا المرتبطة بالفقر في إقميم شمال الصعيد
نا تغير لهاعألخض نلهتعنع لهحينيض نلهارأاض نلهةصألبض نلهت رب اف لهتعويـ نلهتهاي

لهاوتاع .

سادساً :التوصيات
يتعألنؿ ا ل لهونف عتألةج لها لر

نناعهأل أل ،نرا تن،يأل
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خأل،و صنيتي لهتعألاؿ األ لهاعألطؽ لهريتي لهتقيرا.

ثانياً -اإلطار النظري
يتننف ا ل لهت،ؿ اف ثالث أونلفض لهونف لدنؿ ياثؿ لهاروعيأل

لداصيػ حػنؿ ا لر ػ لهتقػر نلهعنلاػؿ لهاػتثرا روػب

لهتق ػرلف أل ػ لهعػػألهـض نلهوػػنف لهثػػألع ي ػرتصط صا لر ػ لهتقػػر أل ػ ا،ػػر ناعرأل ػ أ ػػصألص نتصعألت ػوض نلهوػػنف لهثألهػػث يخػػتص
صأل طألر لهعظري هوا لر .

-0المرجعيات األدبية
مف مح،ألف لهتقر نل تهالؼ لهتقرلف راوي اعقااض نهنعهأل ارنريو هتحايا لها تحقيف هنؿ صرعألاج اف صػرلاج لهتعايػ
لهاوتاعي ض نطصقألً هػ(ننريأل  )4111ألهعألؾ راا أ ألهيب ال تهالؼ لهتقر نا :



لد ونب لهوغرلأل نان صرعألاج يعتاا روب لعتاألف توؾ لد ر مهب اعطق يتن أل صهأل ترنن لهتقرلف.
لد ػونب لهػػايانورلأل نانل ػػتهالؼ هػصعض لهتةػػأل
لالحتيألوأل



له ػػعي ألػ لهاوتاػأل ننصػػألر له ػػف أن لدطتػػألؿ أن ي

لهخأل. ،

لال ػتهالؼ لهاوتاعػ لهػ ي يعتاػػا روػ نوػنا هوعػ اػف ات

ػأل

لهاوتاػػأل لهاػاع نلهواعيػأل

لداويػ

هتحايا نةنؼ صأ األف لد ر لهتقيرا نتقايـ لها ألراا ههـ.
ي ػرصط لهعايػػا اػػف لهصػػألحثيف لهتقػػر صػػألهونع نعقػػص لهغ ػ لفض نحألهص ػًأل اػػأل ي ػػتخاانف له ػػع لر لهح لرري ػ ننحػػاا هوقيػػألس
( 4211ػعر حػرلري ينايػأل)ض ناعػألؾ أياػألً اوانرػ أخػري ت ػتخاـ لهاعيػألر لهعقػاي ننحػاا هقيػألس لهتقػر حيػػث أف

لهتقػرلف اػف ين ػػصنف أ ػؿ اػػف لثعػألف انالر ينايػًأل هنػؿ ةػخصض ناوانرػ أخػري اػػف لهعواػألف يعتصػػرنف أف لهتقػر اػػن
راـ لهقارا روب لهن،نؿ مهب لهثرنا نلهانلرا نلهترص (اوانر لهصعؾ لهانه .)4119
عتيوػ الخػتالؼ لداػالؼ لهخأل،ػ صأل ػتهالؼ لهتقػرض لختوتػ

أياػًأل لهتعريتػأل

لهخأل،ػ صػألهتقرض حيػث تعػرؼ لداػـ

لهاتحاا لهتقر صأعو "وضع إنساني قوامه الحرمان المستمر والمـزمن مـن المـوارد ،والقـدرة عمـى االختيـار؛ وكـذلك
االفتقــاد لألمــان الــالزم لتحقيــق مســتوى مناســب لممعيشــة فيمــا يخــص الجوانــب الثقافيــة والبيئيــة واالقتصــادية
باإلضــافة لمحقــوق السياســية االجتماعيــة"ض صيعاػػأل يعػػرؼ لهصعػػؾ لهػػانه لهتقػػر صأع ػو "ال يعنــي مجــرد االفتقــار إلــى
الدخل ،إنما االفتقار أيضاً إلى األساسيات األخرى ،ولكن يعني االفتقار إلى ما يقدمه المجتمع"ض ناعألؾ اوانر
اػػف لهعواػػألف يعرألػػنف لهتقػػر اػػف خػػالؿ مطػػألر اناػػنر اقػػألرفض ناعػػألؾ اوانر ػ أخػػري اثػػؿ (احاػػا وػػألاأل) له ػ ي
ٌيعرؼ لهتقر روب أعو ظػألارا اوتاعيػ ناوانرػ تعػرؼ لهتقػر اػف لهعألحيػ لدخال يػ ض ناػأل ن،ػؼ لهاػتتار لهػانه

هوتعاي لالوتاألري له ي رقػا ألػ ننصعهػألوف نألػ رػألـ  0779ن،ػؼ لهتقػر صألعػو "هـو حالـة مـن الحرمـان الشـديد
مــن االحتياجــات اإلنســانية األساســية بمــا فــي ذلــك الغــذا؟ وميــام الشــرب المأمونــة ومرافــق الصــرف صــحي
والخدمات الصحية والمأوي والتعميم والمعمومات".
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أاي لخػػتالؼ تعريتػػأل

لهتقػػر نلههػػاؼ اعهػػأل مهػػب ظهػػنر لهعايػػا اػػف طػػرؽ هقيػػألس لهتقػػرض نطصق ػألً هه ػ لهتعريتػػأل

تػػـ

تق يـ لهتقر مهب راا أعنلع.


الفقر النقدي نيعتصر لهةخص لهتقير ا تني اخوو أ ؿ اف ا تني معتأل و ةصألع حألوتػو لد أل ػي ض
نا ل لد ونب أل لهتعريؼ ان لد ونب لهةألةأل أل تعريؼ لهتقرلف.



الفقر غير النقدي اػن اػاي لهحراػألف اػف لهح،ػنؿ روػب لالحتيألوػأل

لد أل ػي اػف ػوأل نخػااأل

اثؿ لهغ لف لهنألأل أن لها نف أن لهررألي له،حي .


فقــر الحاجــات اإلنســانية اػػن لهحراػػألف اػػف مةػػصألع اػ لهحألوػػأل

نصألهتػػأله اػػف لهاتتػػرض تقيػػيـ ألقػػر

لدألرلا أن لد ر اف خالؿ لهتغ ي لهنألألي ض لهاأني لهالةؽض لهعاؿ نحيراأل اف لهحألوأل


فقر القدرات نا لألتقألر لهترا هوقا لر لد أل ي لهت ت ألرا ل ع ألف روب ح،نؿ رو حيػألا اايػاا
عياا (ارنن لهاعوناأل

ناف احألنال

ل ع ألعي .

نارـ لهقرلر األرس .)4101

يألس لهتقر لهعقاي اعألؾ خط لهتقر لهاا أل له ي حاا لهصعؾ لهانه حيث لعو ياثؿ اف ين ػصنف أ ػؿ

اػػف  0.49انالر يناي ػًألض نلهتقيػػر اػػن اػػف ين ػػب أ ػػؿ اػػف  4.9انالر أارين ػ ينايػػًألض نطصق ػًأل ههػ ػ ل لهتعريػػؼ ألػػإف
اعاال لهتقػر ألػ لهعػألهـ هعػألـ 4100اػ 02.71صألهاألةػ هاػف يعيةػنف روػب أ ػؿ اػف  0.49انالر هوتػرا ألػ لهيػنـ

ن 92.47أل لهاألة هاف يعيةنف روب أ ؿ اف انالريف هوترا أل لهيػنـ ( PovcalNet - An online poverty

 analysis toolصػال تػػألريخ)ض نصألهتػأله حألنهػ
ص،نرا ،حيح هنف ا لها لر أل

لرتاػػا

أصق

لهعايػا اػف لها لر ػأل

حير ألعأله .

لهعايػػا اػػف طػػرؽ يػػألس لهتقػػر روػػب خطػػنط لهتقػػرض حيػػث ل ػػتخاا

لهتقػػر لهاختوت ػ ض لهػػصعض اعهػػأل يعتاػػا روػػب يأل ػػأل
يأل أل

لها ػػألراا ألػ تقػايـ نيتيػ ح ػألب خػط لهتقػػر

أخري هوتقر اف خالؿ له ع لر لهح لرري .

ناعيػػألر ظهػػألر لهتصػػأليف صػػيف ا ػنلطف

لهػػاخؿ نلهػػصعض لدخػػر يعتاػػا روػػب يأل ػػأل

ل عتػػألؽض ناعػػألؾ

ظهر صعا هؾ اوانر اف لهخطنط اثؿ خط لهتقر لهغ لة (خط لهتقر لهاا أل) نان رصألر رف حنا اف لهاػنلا

لهغ لةي ػ لهت ػ ت،ػػؿ له ػػع لر لهح لرري ػ لهاحػػااا ػػوتًأل تع ػػوـ اػػأل له ػػونؾ لال ػػتهالن هوتق ػرلفض ناعػػألؾ خػػط لهتقػػر
ل واأله نان األ يعألاؿ ل عتأل أل لهغ لةي نحير لهغ لةي هأل ر.
تتصػػأل نػػؿ لهاعهويػػأل

لهاتعوق ػ صخطػػنط لهتقػػر لداػػنر لهعقاي ػ (- )Monetaryأي لهت ػ تعتاػػا روػػب لهػػاخؿ ناقػػنـ

هقيألس لهتقر -نيتخ رويهأل ااى ا لهصيألعأل

لهت يتـ واعهأل رف اخنؿ لد ر نخأل ،ألػ صوػا اثػؿ ا،ػر حيػث

أف لهقطألع حير لهر ا ياثؿ ع ص نصيرا اف مواأله لدونر نلهاخنؿض نصألهتػأله ال يانعػو تحايػا ر ػـ ثألصػ
هاخؿ لهترا.

نيتخ أياألً روب لهاعيألر لهعقاي ل تخالـ ر ـ ثألص

ناحػاا

هواخؿ أن ل عتألؽ ناقيألس هوتقػرض حيػث أف نػؿ اػف ين ػب أن

يعتؽ أ ػؿ اػف هػؾ ألػ لهيػنـ يعتصػر ألقيػر رحػـ لخػتالؼ أ ػألهيب لهحيػألا اػأل صػيف لهريػؼ نلهحاػر اػف عألحيػ ناػأل صػيف

لهان أل لهوغرلأل اف عألحي أخري.
ال تعظػػر لهاعهويػػأل

لهت ػ تتصػػأل لداػػنر لهعقايػ مهػػب لهاوتاػػأل أن لهثقألأل ػ أن له يأل ػػي لهعقاي ػ هوتػػرا له ػ ي يعػػي

أل ػ

لهتقرض نله يف يعتاانف روب له ع لر لهح لرريػ ننحػاا هقيػألس لهػاخؿ نتحايػا لهتقػر اػف خالههػألض نصألهتػأله اػف خػالؿ
ا له ع لر

اؿ الصا هوترا لهتقير أف يأنؿ توؾ لدعنلع اف لهطعألـ أـ أعو هو اطوؽ لهحري هيأنؿ األ يةألف.
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نعتيو هعقألط لهاعؼ لهخأل ،صػألدانر لهعقايػ

ظهػر لهنثيػر اػف لهعواػألف ألػ احألنهػ

يوػألا طػرؽ أخػري هقيػألس

لهتقرض اثؿ ) Ghosh &Rao(0779) and Rao(0777ناعنل اوانر اتة لر هورألألايػ ألػ اػنف لهصيألعػأل

لهاتألحػ ػ ض رو ػػب لهعن ػػس اوانرػ ػ أخ ػػري ا ػػف لهعوا ػػألف ح ػػاانل ا ػػتنيأل

لهتق ػػر مواألهيػ ػ رو ػػب ا ػػتني اع ػػألطؽ أن

ألقا ،عؼ (ستيوارت  )4113طرؽ لهن،نؿ مه لهتقر درصأل اوانرأل

ناـ:

احألألظأل ض نلهقويؿ اف لهعواألف ل تخاانل اعألطؽ ،غيرا هح ألب لهتقر روب لها تني لهاحو .




لهاعهج لهعقاي ) (Monetary Approachنان يحقؽ أل نؿ اف لهعان لال ت،ألاي نلهانلرا لهصةري
اػػعهج لهقػػارا ( (Capability Approachنيتعػػألنؿ اػػاى ل ػػتالا

ل ع ألف نلالحتيألوأل


اػعهج لهتهاػي

لد أل ي .

ػػصؿ لهاعيةػ نتوصيػ نػػؿ اػػف حقػػنؽ

لالوتاػألر ) (Social Exclusion Approachناػن رصػألرا رػف تعػألنؿ لهعال ػأل

صػيف

لهتقرض اف وه ض نلهقنلرا لهعر ي نلهايعي نلالوتاألري نلال ت،ألاي نحيراأل اف لهظػرنؼ لهاوتاعيػ ض اػف

وه أخرى.


لهاعهج لهقألةـ روب لهاةألرن

) (Participatory Approachنان عهج أنثر ةانالًض ألإعو يتحػص لهتقػر

صألهع ص مهب راا اف لد صألب لهت تعألهج أل لهاعألاج لدخرى.

نصألهع ص هػ(صدقي  )4104تعألنؿ ا لر أل

لهتقر اف خالؿ راا اعألاج نا روب لهعحن لهتأله :

 لهتقر ظألارا طصيعي أـ ظألارا لوتاألري
تختوػػؼ لآلرلف رػػف ػػصب نوػػنا لهتقػػر أل ػألهصعض اعهػػأل يقػػنؿ معهػػأل ظػػألارا طصيعي ػ نلدخػػر يقػػنؿ معهػػأل عتيو ػ دعةػػط

لهصة ػري ض ن ػػا رػػرؼ ( ػػيوتن  )0772لهتقػػر صأعػػو ظ ػألارا طصيعي ػ حيػػث أناػػح أف رػػاـ لها ػػألنلا اػػن ةػػرط ا ػػصؽ

هوح،نؿ روب أرصأل رألهي نلالاخألر نلال ػتثاألر نلهعاػن ألػ عهأليػ لهاطػألؼض نأف اةػنو رػاـ لها ػألنلا يانػف حوهػأل
صارنر لهن
اخالً.

نانف أي تاخؿض ن ا أصرن لهعايػا اػف لهقاػأليأل لهاتعوقػ صتوػؾ لهتراػي اثػؿ لها ػألنلا نلهتةػأل

لدروػب

يعتصر لهتقر اف اعظػنر لهعوػنـ لالوتاألريػ ظػألارا لوتاألريػ ل ت،ػألاي (ألويوصيػأل )4112ض ن ػا أةػألر (ايعػ )4117

أف لهػػعهج لالوتاػػألر نلال ت،ػػألاي اهػػـ هوتق ػرلف ننوػػنا انر هو يأل ػ أل ػ راوي ػ ،ػػعأل لهق ػرلر لهخػػألص صػػألهعهنض
صألهتقرلف.


اؿ يتـ تعريؼ لهتقر صانانري أـ صغير انانري ؟ )(Subjective or Objective



أ ألهيب يألس لهتقر اؿ ا أ ألهيب ناعي أـ اعيألري ؟

نلهاعيألر لدنؿ لهػ ى ياثػؿ لد ػونب لهناػع مهػب اوانرػ اػف نوهػأل

لهعظػر نلهتو ػتأل

لهخأل،ػ صػألهعونـض ناػف

أاثو لهقيألس لهن،ت هعاـ لها ألنلا ا اعألاؿ ويع ناعحع هنرعنن ناقيألس ثيؿ نلالعحرلؼ لهع ص لهاتن ط.

نلهاعيألر لهثألع ان لهاعيألري حيث يهتـ أل لهاقػألـ لدنؿ ص،ػيألح لهررأليػ له،ػحي نلهخ ػألةر لهتػ يػتـ تنصػااأل اػف

راـ لها ألنلاض نيتـ لهتقييـ أل لد ونب لهاعيألري هال ت،ألا صأل تخالـ تعألصير (ويا أن


أ ألهيب يألس لهتقر لهحاري اؿ ا أ ألهيب عقاي أـ أ ألهيب حير عقاي ؟

1

ف).

يناح وانؿ 0اقألرع صػيف طػرؽ يػألس لهتقػر لهحاػري لهاختوتػ ناػألا عقػألط اػعؼ نػؿ اعهػأل روػب حػا ننػ هؾ
عقألط لهاعؼ أل ل طألر لهعظري لهخألص صنؿ طريق .

جدول  1مقارنة بٌن طرق قٌاس الفقر
المعايير

المنهج غير النقدي

المنهج النقدي
منهج القدرة

منهج التهميش االجتماعي

المنهج القائم عمى
المشاركة



وحدة



اثأله صألهع ص هوترا



نهنف صحنـ لدار

التحميل

لهترا



أألرلا أن اوانرأل

صأألرلا اوتاع

اقألرع



اوانرأل

نأألرلا اف

خالؿ لهاوتاأل

يتـ ح ألصو رف

طريؽ لد را


الحد



ل ةألرا مهب



لالحتيألوأل

المطموب
لمتعريف

لهاعوناأل



لهخألروي

نلةـ اف لدصعألا



نقاط

أالا





راـ لهقارا رف
لهتعصت صألهقا لر

لهرألألاي

لإلطار

النظري

صانانري

نألأل هقيألس ا تني

الضعف

لهاعية

يانف تحايااأل

رعً ،لر ارننيألً



رف لهرألألاي أن نف

يتترض أعو

لهغ لةي

لها ألراا هي

ل ةألرا مهب



أ صألب تهاي

لدألرلا



ت،نر له نألف لهاحوييف



مطألر نل أل



ررا هوعايا اف لهتن،يأل



اف له،عب اقألرع صيف

لهصعا لال ت،ألاي

لهانؿ

هيس اقيأل ًأل نألألي ًأل



اف يةألرؾ أل لهعاوي

ننيتي لهاةألرن ناؿ لهنؿ
ااثؿ أـ ال



لهتعألاؿ األ لهخالألأل

هوتقر.



الضعف



يوب أف يرنن روب



لهععأل،ر لهخألرو

ل تحأله ناأل



تقييـ


،عنص لهتعألاؿ

اةنو لهتعألاؿ األ تعاا



لهاقألرع نلهتاثيؿ

لدصعألا


لهتحاي أل لهتقألط لهاةنو

األ تعاا لدصعألا

لها،ار، :ا

()4104

ناعػػألؾ رػػاا طػػرؽ أخػػري أيا ػًأل هاقألرع ػ أ ػػصألب لهتقػػر ننيتي ػ لهقيػػألس اثػػؿ  )4112( Bradshawله ػ ي يعػػرض
خاػػس عظريػػأل هقيػػألس لهتقػػر ن يأل ػػأل لهػػانؿ هانألألحػ لهتقػػر ناػػـ لدأل ػرلاض نلهثقألألػ نلهصعػػألف له يأل ػ نلال ت،ػػألايض
نوغرلألي لهان ألض نترلناي نانري لد صألب.
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 -4قياس الفقر في مصر
نوه ػ

لهعايػػا اػػف لها لر ػػأل

احػػألنال

هقيػػألس لهتقػػر نا لر ػ أ ػػصألصو أل ػ ا،ػػر اػػف خػػالؿ رػػاا أنوػػو اعهػػأل لهتقػػر

نلال ت،ألاض نلهتقر نلهاوتاألض نلهتقر أل لهريؼ أن لهحاػرض نصعػض لهاةػنال
نلهطتؿ ناعألؾ لتوأل أخر ان لهيأل

انلوه لهتقر (راه صال تألريخ).

ػرا
لهخأل،ػ صػألهتقر اثػؿ لهتعوػيـ نلها أ

تعتاػػا طػػرؽ يػػألس لهتقػػر أل ػ ا،ػػر روػػب لهاػػعهج لهاػػأله اػػف خػػالؿ صحػػث لهػػاخؿ نلالعتػػألؽض نيػػتـ هػػؾ اػػف خػػالؿ
اوانرػ ػ لهخط ػػنط لهقنايػ ػ ض نطصق ػػأل لهوه ػػألن لهارن ػػني هوتعصةػ ػ نل ح ،ػػألف ( )4109/4104أف خ ػػط لهتق ػػر لها ػػا أل

لهقنا  4921وعي عنيًأل أي األ يعألاؿ  402.4وعيهأل ةهريًألض صيعاػأل خػط لهتقػر ل واػأله  9741وعيػ ػعنيًأل أي
اػأل يعػػألاؿ  942.2وعيػ ةػػهريألًض ألػ حػػيف أف تنوتػ لالحتيألوػػأل حيػػر لهغ لةيػ ألػ لهاعػألطؽ حيػػر لهر ػاي اػػأل صػػيف

 941مهػػب  0111وعي ػ ا،ػػري ةػػهريًأل ()4117 sabryض ن ػػا صوغ ػ
نألف ا،ر أل رألـ (4109/4104ةنؿ 0نةنؿ )4
شكل  1تطور نسب الفقر اإلجمالً فً مصر

ع ػػص لهتقػػر أل ػ ا،ػػر  42.9صألهاألة ػ اػػف

شكل  2تطور ننسب الفقر المدقع فً مصر


لها،ار :لهوهألن لهارنني هوتعصة نلالح،ألف ()4109/4104

ن ا صوغ

ع ص لهتقر أل احألألظ صع



لها،ار :لهوهألن لهارنني هوتعصة نلالح،ألف ()4109/4104

نيؼ ع ص  91صألهاألة صيعاأل صوغ

نع ص لهتقر أل احألألظ لهاعيأل  94صألهاألة (ةنؿ .)9

11

لهع ص أل احألألظ لهتينـ  20صألهاألة

شكل  3توزٌع نسب الفقراء طبقا للمحافظات

لها،ار :لهوهألن لهارنني هوتعصة نلالح،ألف 4109/4104

نصألهع ػػصو مهػػب لهتقػػر أل ػ ا،ػػرض أناػػح صحػػث لهػػاخؿ نل عتػػألؽ أف ع ػػص لهتقػػر لهعقػػاي  42.9صألهاألةػ ض أل ػ حػػيف أف
ع ػص لهتقػػر اتعػاا لدصعػػألا (لهتعوػيـ – له،ػػح – ا ػػتني لهاعيةػ ) ألػ رػألـ  4100اػ 01.9صألهاألةػ ناػػف خػػالؿ
لهتقر اتعاا لدصعألا نوا أف احاال

ا لر

لهتقر ا :



لهحأله لهتعواي هرب لد را لعختألض ا تني لهتعويا هرب لد را (أ ؿ اف لهثألعني) يعتصر أحا اعن أل



لهحأله لهننلوي هرب لد را لهت رةي هأل أراؿ أن اطوؽ تننف أنثر ررا هوتقر

لهخرن اف الةرا لهتقر







لهحأله لهعاوي هرب لد را
احؿ ل ألا

لهح،نؿ روب لهارـ

حوـ لد را
لهتاخيف

12

ألػ حػيف أف لهخ،ػػألةص لهرةي ػي هوتقػرلف طصقػًأل داػـ لهاتحػػاا ألػ تقريػػر لداػالؼ لهتعانيػ هألهتيػ (لهتقريػر لهقطػػري
لهثألع  )4112نتتاثؿ ألب لهععأل،ر لهتألهي :
 حوـ لهعألةو لهنصير.
 لرتتألع اعاال

لهخ،نص .

 لرتتألع ا تني لهتقر أل لد ر لهت تعيوهأل معألث.
 لدونر.

 لهحأله لهتعوياي هاعيؿ لد را.
 لهتحين روب أ ألس لهعنع.
 راأله لدطتألؿ.

لهتقرلف أل ريؼ ،عيا ا،ر طصقًأل هو،عانؽ لهانه هوتعاي لهنرلري ( حيػث يقػاـ ػرنض هتطػنير لهاعػألطؽ لهتقيػرا
أل لهريؼ نلالاتاألـ صألهاعألطؽ لهنرلري ) رصألر رف لرصأل ألةأل ناأل يو :





لها تأوريف لهنرلري ض ن،غألر لهانلرريف.

لهعاألؿ لهاعاايف.

لهةصألب لهعألطويف رف لهعاؿ.

لهارأا.

ناف خالؿ لهعرض له ألصؽ نر ض يانف لهخال،و مهب أف لهتقر أل ا،ر يتاثؿ أل راا أصعألا نا :
 لهاخؿ نان ياثؿ لهتقر لهعقاي نياثؿ أياأل اتة لر لهصطأله نلهونلعب لال ت،ألاي هأل را .
 لهخااأل

لالوتاألري نتتاثؿ أل لهتعويـ نله،ح نلهتأثير لهاصألةر ههـ رو لهونلعب لهاألاي .

 لهظرنؼ له نعي نتتاثؿ أل عنع لها نف نلهخااأل
،ح ننهرصألف.
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لهانوناا صالخوو اف ايأل ةرب عقي ن،رؼ

 -3اإلطار النظري
تصحػث لها لر ػ لهاعظػنر لدن ػأل هوتقػر اتعػاا لهونلعػبض حيػث يتعػاى اتهػنـ لهتقػر ننعػو لهوألعػب لال ت،ػألاي ألقػطض

هنعو يةاؿ أياألً ونلعب صةري ض نلوتاألري نثقألألي ن يأل ي نتةاؿ لها لر





راا ونلعب اعهأل

لهونلعب لال ت،ألاي

لهتعاي لهصةري لالوتاألري ناوألؿ لهتعويـ نله،ح ض  ...مهخ
أصعألا تطنير لهصعي لد أل ي الخؿ لهاعطق

لهاةألرن له يأل ي

الدخل
تػػارـ لهعايػػا اػػف لها لر ػػأل لهعاويػ لهعال ػ صػػيف ا ػػتنيأل لهػػاخؿ نلهتقػػر نحػػايثًأل أ،ػػار لهصعػػؾ لهػػانه نر ػ راػػؿ
تثصػ اػ لهعظريػ ض حيػػث أثصتػ لها لر ػ اػػف لهوألعػػب لهناػ تػػأثير ا ػػتنيأل لهػاخؿ روػػب لهتقػػر اػػف خػػالؿ ا لر ػ
صعض لهانؿ لهعألاي ض حيث نوا أف لهوألعب لهاأله ي ألرا روب تقويؿ لهتقر اف خالؿ:
 لهعان لال ت،ألاي.
 رألأل لال تثاأل لر

 عتيو هعاـ ثصأل

نألألةاا لهاخؿ دألقر  41صألهاألة اف لد ر.

لهاخؿ له ي ي،ألحب لهتعاي يقؿ اصألةرا اخؿ لهتقرلف نتنالا ع ص لهتقر.

يعتصػػر لهػػاخؿ اػػن أحػػا لدراػػاا لد أل ػػي هأل ػراض حيػػث يناػػح لهػػاخؿ اػػأل اػػن لها ػػتني لال ت،ػػألاي هنػػؿ أ ػراض

نيتعوػػؽ ر ػاـ ثصػػأل

لهػػاخؿ صةػػنؿ نثيػػؽ اػػأل لهعاػػؿض نصألهتػػأله يعتصػػر أحػػا أصعػػألا اػػي لهتقػػرض ألتعاػػؿ لهتعاي ػ نأحػػا

لهعنلاؿ لهرةي ي هوحا اف لهتقرض ألت صاليأل

ارلحؿ لهتعاي ي،ألحصهأل راـ ثصأل

لهاخؿ نلهحا اػف لهتػأثير ل يوػألص

هتقويؿ ع ص لهتقرلف نهنف األ ل تارلر ا لهتعايػ تػعوح اػ لهتراػي ألػ لهحػا اػف لهتقػر ناػأل ظهػر ألػ رػاا انؿ

عألايػ ألػ لهتتػرا اػف ( )4111-0722عتيوػ ه يأل ػأل

).Kpodar 4112

لهتػاخؿ لهاصألةػرا (Guillaumont Jeanneny and

الفقر ان اةنو اعقاا ناتعااا لدصعألاض ناػن الهػ ألػ لهػاخؿ نأ ػعألر له ػوأل نلهخػااأل ض حيػث ال ت ػتطيأل لد ػر

لهتقيػرا توصي ػ لالحتيألوػػأل

لهاخؿ لهاعختض.

لد أل ػػي ص ػػهنه عتيوػ هقو ػ لهػػاخؿ .تػػنالا اعػػاال

الفرضية األولي طوب لد ر اف له وأل نلهخااأل
ناأل أل لهاعألاه ()0

اله أل لهاخؿض نأ عألر توؾ له ػوأل نلهخػااأل

مــعـادلـ ـة 0


حيث
 DHHا لحتيأل لد را اف له وأل نلهخااأل
 YHHلهاخؿ لهاتأل هأل را
 Qا ناي له وأل ن /أن لهخااأل
 Pا أ عألر له وأل ن /أن لهخااأل

لهاتألح
لهاتألح

لهوػػنع ن ػػنف لهتغ ي ػ اػػأل أ،ػػحألب

0.4.9.2.1111n
0.4.9.2.1111n
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ننػ هؾ لهنايػأل .

المعادلة الثانية توضح العالقة بين الحرمان والدخل والثروة
مــعـادلـ ـة 4
حيث
 DIان اتةر لهحراألف
 YGDPان ع،يب لهترا اف لهعألتج ل واأله لهحقيق ناأل تـ ح ألصو اف لهصيألعأل

لهنلراا هعألـ 4102

حيث تعتصر أف ع،يب لهترا اف لهعألتج ل واأله لهحقيق يتعأل ب رن يأل األ ا تني لهحراألف.

الخدمات االجتماعية

تتاثؿ اوانر لهخااأل

لالوتاألري أل لهتعويـ نله،ح ناأل ان اناح أل لهتأله :

التعميم
يرتصط لهتعويـ صقو لهاخؿض ألاف لهنلاح أف لهتعويـ ان اػف لهعنلاػؿ لد أل ػي لهارتصطػ صألهػاخؿض ألنواػأل ػؿ ا ػتني

لهتعوػ ػػيـ ػ ػػؿ ا ػ ػػتني لهػ ػػاخؿض نروػ ػػب لهػ ػػرحـ اػ ػػف أف نيػ ػػألاا لهتعوػ ػػيـ ال ت ػ ػػألرا روػ ػػب لهرألػ ػػأل اػ ػػف ا ػ ػػتني لهػ ػػاخؿ

(.)Talk4112

ي ػػألاـ لهتعوػػيـ أل ػ لهحػػا اػػف لهتتػػألن أل ػ لهػػاخؿض ن ػػا هػػنحظ أف لهتعوػػيـ ي ػػألرا رو ػ نيػػألاا لهتتػػألاـ صػػيف لهصةػػر

نصألهتأله تعنين لهعاوي لهاياقرلطي ض ألاف خػالؿ تعنيػن لهاياقرلطيػ ػا ي ػألرا لهتعوػيـ روػب تػنألير لهتعايػ لها ػتالا

هوصةر نلحرلن تقاـ لوتاألر

ريأل نلهغألف األ ي ا صاوانر لهعخص (ننايف .)0771

لهػػاخؿ لهاختوت ػ ض

نألقػًأل هصحػػث لهعقػػا لالوتاػػألر ينوػػا لرتصػػألط ػػني صػػيف لها ػػتني لهتعوياػ هػػرب لد ػرا نصػػيف ألةػػأل
حيث تصون ع ص أرصألب لد ر اف لداييف أرو يا ههأل أل أألقر  41صألهاألة اف لد ػرض نت ػتار توػؾ لهع ػص ألػ
لالعختألض األ لرتتألع لها تني لال ت،ألايض صيعاأل تصون ع ص ألةت لهتعوػيـ لهوػألاع نأروػ اػف لهوػألاع أاعػ

ههأل أل ألة أألقر  41صألهاألة ض أل حيف يصوغألف أل لهاخؿ لهارتتأل ع ص ( 92.1وانؿ .)4
جدول  2توزٌع األسر حسب المستوي االقتصادي والتعلٌمً لرب األسرة
المستوي
التعميم لرب
األسرة
أمي

يق أر ويكتب
ابتدائي

إعدادي
ثانوي عام

ثانوي فني
فوق المتوسط
جامعي

اإلجمالي

مؤشر الثروة

يا ػ

المتوسط
العام

(أألقر )%41

()%21- %41

()%21- %21

()%11- %21

(أحع )%41

24.9
2.7
07.2

21.2
2.1
49.9

42.4
9.9
42.4

02.4
2.0
42.2

9.2
0.2
09.1

47.9
2.2
40.9

1.1
2.9
1.1
1.2
011.1

0.0
02.2
0.9
4.1
011.1

0.2
07.4
9.2
2.2
011.1

9.1
42.7
9.9
04.2
011.1

2.1
49.2
2.0
92.1
011.1

4.0
01.7
9.2
00.9
011.1

2.1

1.4

لها،ار :ا ح لهعقا لالوتاألر ا،ر 4119ض ارنن لهاعوناأل

01.2

1.7

نارـ لتخأل لهقرلر ()4119
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2.7

2.1

الصحة
يعتصػػر لهاػػرض أن لهتػػاانر له،ػػح اػػن أحػػا لد ػػصألب نلهعتػػألةج لهرةي ػػي هوتقػػرض حيػػث أ،ػػصح لهتقػػر ال ياثػػؿ رػػاـ

نتأليػ لهػػاخؿ ألقػػطض نهنػػف أ،ػػصح لهتقػػر اتعػػاا لهتعريتػػأل ض نأ،ػػصح لهاػػرض نتػػاانر له،ػػح نلدايػ أحػػا لد ػصألب

لد أل ي هقيألس لهتقػرض نصوػن ع ػص لهنأليػأل

عتيوػ أاػرلض لهتقػر حػنله ثوػث نأليػأل

لهعػألهـ (تقريػر له،ػح لهعػألها

)4117ض نح ػػايثًأل ظه ػػر لهعاي ػػا ا ػػف لها لر ػػأل
لال ت،ألاي ()Wag staff 4114ض نيناح (ةنؿ  )2لهعال لهتصألاهي صيف لهتقر نله،ح لهعألا .
ن األ يناح ارنن لهاعوناػأل

لهتػ ػ تنا ػػح أف تح ػػف له ،ػػح لهعألاػ ػ ي ػػتاي مهػ ػ ني ػػألاا لهعا ػػن

نارػـ لتخػأل لهقػرلر ألػ ا،ػر( )4101لعختػألض اظوػ لهتػأايف له،ػح هػاي لهتةػأل

ع ػػص لهتق ػرلف لهاػػأاف روػػيهـ  09.7صألهاألة ػ ض اقألصػػؿ  22.4أل ػ

لهتقي ػرا اػػأل ننعهػػأل لدنثػػر لحتيألو ػًأل هػػوض حيػػث صوغ ػ
لهطصق لد ؿ ألق لًرض نأف لهتقر يتثر صةنؿ نلاػح روػب لرتتػألع نأليػأل

عحػػن  24طتػػؿ ن هػػؾ هألطتػػألؿ لهانهػػنايف داهػػأل

أاهأل

لهطصق لد ؿ ألق ًلر.

لهراػألض ألاػف صػيف نػؿ أهػؼ انهػنا حػ يتػنألب

لهطصق ػ لهتقي ػرا اقألصػػؿ  02حأله ػ نألػػألا هنػػؿ أهػػؼ انهػػنا ح ػ صػػيف

شكل  4دائرة الصحة والفقر
 سوء مستوى تقدٌم الخدمات الصحٌة ونقص
مدخالتها الرئٌسٌة وصعوبة الوصول إلٌها
 االستبعاد من نظام التموٌل الصحى ،ومحدودٌة
التأمٌن والمدفوعات المشتركة.

 عدم كفاءة استخدام الخدمات ،وأدوات الصرف الصحى
غٌر المالئمة ،والعادات الغذائٌة غٌر السلٌمة  ،إلخ....
وذلك بسبب:
 ضعف مستوٌات الدخل والمعرفة
 ضعف األعراف االجتماعٌة وكذلك ضعف المؤسسات
والبنٌة التحتٌة وسوء حالة البٌئة.

سمات الفقراء

تناقص الدخل

نتائج تدنى مستوى
الحالة الصحٌة

 فقدان األجور
 تكالٌف الرعاٌة الصحٌة
 زٌادة فرص التعرض
لألمراض الكارثٌة

 اعتالل الصحة
 سوء التغذٌة
 ارتفاع معدل الخصوبة

لها،ار)4114( Wag staff :
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ناػػف اعػػأل نوػػا أف له،ػػح نلهتعوػػيـ اػػـ اوػػألالف أ أل ػػيألف هتحويػػؿ لهتقػػرض نيعتصػػر لهن،ػػنؿ مهػػب لهخػػااأل

له،ػػحي

نلهتعوياي ػ أاػػر أ أل ػ هرألألاي ػ نػػؿ مع ػػألف نرػػاـ نونااػػأل ي ػألاـ أل ػ ل ػػتارلر لهتقػػرض ه ػ ل لهصعػػا لهثػػألع هوتقػػر اػػن
لالوتاألريػ ض نصةػػنؿ خػألص ألػ لهتعوػيـ نله،ػػح  .يعتصػر لهحراػػألف الهػ ألػ تػنلألر لهخػػااأل

لهحراػألف اػف لهخػػااأل

لالوتاألري اثؿ لهاالرس نلهخااأل

له،حي ض ناأل ان اصيف أل لهاعألاه لهتألهي

معادلة 3
حيث
 DIان اتةر لهحراألف
 SSا ااى تنلألر لهخااأل

لالوتاألري صألهاايع  /لهقري اثؿ لهاالرس نلهخااأل

له،حي .

البنية التحتية
لد أل ي هوصعي لهتحتيػ اثػؿ ماػالال

لهاػألف نله،ػرؼ له،ػح هػاي لهتقػرلف ( Jonsson

عألا لًر األ تتنلوا لهخااأل
)4110ض ألتاطر لد ر لهتقيػرا مهػب لالرتاػألا روػب ن ػألةؿ أخػري هوح،ػنؿ روػب ماػالال

لهاػألفض نحألهصػألً اػأل تنػنف

ن تنوت رألهي ض ا ل ا ياثؿ األ صيف 01مه  41صألهاألة اف اخؿ لد ػرا .يانػف هأل ػر لهح،ػنؿ روػب ػار نػألأل

اف لهاألف حت يتثع ههـ لهحتألظ روب عظألألتهـ نعظألأل اعألنههـ نصألهتأله تقويؿ خطر ل ،ألص صألدارلض.
نطصقأل هواعألاه لهتألهي
معادلة 2
حيث
 DIان اتةر لهحراألف
 PIا تنلألر خااأل

لهصعي لهتحتي اف تن،يؿ ايأل ن،رؼ ،ح ننهرصألف

لهاعألطؽ لهحاري تتتػنؽ روػب لهاعػألطؽ لهريتيػ ألػ ا،ػر ألػ ع ػص لهح،ػنؿ روػب ايػأل عظيتػ  .حيػث تصوػن ع ػص

له نألف لهػ يف ال يح،ػونف روػب ايػأل عظيتػ اػأل صػيف  21-09صألهاألةػ اػف له ػنألفض نيػتـ لهح،ػنؿ روػب لهاػألف رػف

طريؽ لهاألف لهاحو نلدصػألر لهاحتػنرا يػانيألض نحألهصػًأل اػأل تنػنف اونثػ هعتيوػ هتقػر ن ػألةؿ لهحاأليػ اػف لهتوػنث (رصػا
لهرحاف  .)0777يناح (ةنؿ  )9ع ب تن،يؿ ةصن ايأل لهةرب لهعألا .
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شكل ٌ 5وضح نسبة اتصاالت المحافظات بالمٌاه النظٌفة

لها،ار :رصا لهرحاف ()0777

يتاي تتأل ـ راـ تنلألر خااأل

له،رؼ له،ح مهب اخألطر ،حي هػاي لهتقػرلف نطصقػأل هوينعي ػؼ  4104ينوػا 2

صألهاألة ألقط اف ري ا،ر صهأل خااأل

أل لهاحألألظأل .

،رؼ ،ػح ض نيناػح )ةػنؿ  )2ع ػب تػنلألر خػااأل

شكل ٌ 6وضح نسب اتصال السكان بالصرف الصحً

لها،ار :رصا لهرحاف ()0777

13

له،ػرؼ له،ػح

الظروف السكنية
يعتصر لهصعا لهرلصأل هوحراػألف اػن تػأايف تػنألير لها ػنفض حيػث يعتصػر لها ػنف صألهع ػص مهػب لهتقػرلف اػن نلحػا اػف أاػـ

لد،نؿ لهثألصت ض نيعتصر لها نف هوتقرلف هيس ه ،ألا ألقط هنعو أياػأل اوػألؿ هألعةػط لهتػ ت ػألاـ ألػ اخػؿ لد ػرا
اثؿ ترصي لهانلوف أن ل تخالـ أحا لهغرؼ ننرة أن اتور ،غير هرألأل ا تني اخوهـ.
ال ينوا هاي اعظـ لد ر لهتقيرا األ يثص

اونيتهـ هوا نف حيػث ػار اي ػنتن  0772خ،ػألةص لهاعػألطؽ حيػر

لهر اي اف حيث لدرلا نلهعقػأل لر ألػ وايػأل أعحػألف ا،ػر  420111اويػنف انالر نلهتقػرلف لها،ػرييف ياونػنف

 21صألهاألة رأس لهاألؿ لهاي

(.)De Sotto 0772

نطصقػػأل هواعألاهػ لدتيػ يػرتصط لهحراػػألف صعال ػ نثيقػ اػػأل لهظػػرنؼ له ػػنعي اثػػؿ اعػػاال
نلهاطألصخ نلهحاألاأل

الخؿ لها نف.

لهتػنلحـ نلاػػتالؾ لها ػػنف

معادلة 5
حيث
 DIان اتةر لهحراألف
 HCا لهظرنؼ له نعي

المشاركة السياسية
تةها لهاعألطؽ لدروب اةألرن أل لالعتخألصأل

له يأل ي ترنن هو نألف لدنثر ألق لًرض ناأل أنػا (نيػألؿ نرطيػ )4112
لها لر ػ ا لر ػ اقألرع ػ هواػػايعتيف أل ػ لهاوػػألال

ا ػ لهعتيو ػ اػػف خػػالؿ ا لر ػ اػػايعت هصعػػألف نط ػرلصوسض ننألع ػ

لهاختوتػ اػػأل رػػال لهتقػػر اػػف خػػالؿ ا لر ػ لوتاألريػ ض حيػػث أف لهتقػػر اػػن ل طػػألر له ػ ي يحنػػـ لهعال ػ صػػيف له ػػنألف

نلهصيةػ نله يأل ػييف نلهاعظاػأل

لهتقرلف ألترا لالعتخألصأل

لهايعيػ ض حيػث تعتػؽ توػؾ لهات

ػػأل

لهاػألؿ روػب لهتقػرلف هن ػب لهػنالفض حيػث يعتصػػر

ألترا هال تتألاا اف خالؿ لهوقألف األ له يأل ييف له يف ي ػعنف مهػب ن ػب أ،ػنلتهـض تتنػا اػ

لهعتػألةج نيػؼ لهاياقرلطيػ نلهاةػألرن له يأل ػي ( )PPألػ لهعػألهـ لهعرصػ ض ناػأل تةػير مهػب لرتتػألع لهاةػألرن له يأل ػػي

نتتنا لحتاألهي تنلوا لهتقر.

نطصقأل هواعألاه لهتألهي عوا أف اتةر لهحراألف يرتصط لرتصألط نثيؽ صألهاةألرن له يأل ي .
معادلة 6
حيث
 DIان اتةر لهحراألف
 PPا لهاةألرن له يأل ي
11

الخالصه
يقاـ ا ل لهصحث عان وًأل هتحويؿ اتألايـ لهتقر حيث يعنػس لهعنلاػؿ لهتػ تحنػـ لهتقػر ألػ م وػيـ ةػاألؿ له،ػعيا .اػ ل
لهعان لهعظري ان اوانر اف لهترايأل ت تعا مهػب لهتحوػيال لهعألتوػ اػف خػالؿ لها لر ػ لهعظريػ  .حيػث يقػنـ
لهاختوتػ صػيف أ ػصألب نلثػألر لهتقػر .ناػ ل اػػأل يت ػر لهتغيػ لر ألػ لهحراػألف ألػ م وػيـ ةػاألؿ له،ػػعيا

صتحايػا لهعال ػأل

صأل تخالـ لهعنلاؿ لال ت،ألاي نلالوتاألري نلهصيةي نلهات ي ض نيناح لهعال لهت ترصط صيف لهتقر نلهعنلاػؿ لهتػ
تتاي مهيو.

تهاؼ لها لر

مهب ل تخالـ عهج صايؿ رػف طريػؽ اتػألايـ لهتقػر لهاتعػااا لدصعػألا نلهػ ي ػصؽ تناػيحو ألػ ل طػألر

لهعظ ػػري هوا لر ػ ػ  .نيه ػػاؼ لدط ػػألر لهعظ ػػري مه ػػب ل ػػتخالـ صع ػػض لهعا ػػأل

لهريألا ػػي لهاتاثوػ ػ ألػ ػ اوانرػ ػ ا ػػف

لهاعألاال ض اثألؿ اتةر لهحراألف له ي يقيس ا تنى لهتقرنيناح صعض لهاتغي لر
 )0راـ ثصأل
 )4لهخااأل

لهتت يري نألهتأله :

لهاخؿ.
لالوتاألري .

 )9ظرنؼ له نف نلهصعيو لهتحتي لهاألاي .
 )2لهاةألرن له يأل ي .
تحػػألنؿ لها لر ػ أل ػ لهت،ػػنؿ لهقألاا ػ تقػػايـ لداه ػ لهتوريصي ػ هػػارـ ل طػػألر لهعظػػري صأل ػػتخالـ لهتحويػػؿ ل ح،ػػألة

هوصيألعأل

لهت عةرتهأل لهحننا لها،ري هارـ لهتأنيا نلها ألراا.
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ثالثاً – التحميالت
لهانألعي لهخأل ،صأله نألفض نأليهػأل ( تننيػأل ألةػأل

يتعرض ا ل لهونف هاوانر اف لهتحويال

له ػف نلهعػنع  -لهحألهػ

لهتعوياي نع ب تننيأل لداي الخؿ ل ويـ  -لهحألهػ لهعاويػ هو ػنألف ننػ هؾ لهحألهػ لهاهعيػ ض نلدعةػط لال ت،ػألاي
لهرةي يو ه ،ويـ صأل تخالـ اعألاه لهتنطف).
ناأل يتـ ا لر

لهظػرنؼ له ػنعي لهخأل،ػ ص ػنألف ل وػيـ اػف خػالؿ ( تن،ػيؿ لهايػأل هونحػال

 -له،رؼ له،ح )ض صأل األأل مه لهتعرؼ روب عنري لها نف نلهاوني ناعاال

نتةػػاؿ لهتحوػػيال

له ػنعيو  -لهنهرصػألف

لهتنلحـ الخؿ لهغرؼ).

لياػػأل ا لر ػ لهعا ػرلف أل ػ ل وػػيـ نتحويػػؿ أةػػنألهو نعاػػط لهع ػػؽ لهعا لرع ػ لهق ػألةـ

له،عياض صأل األألو مهب ا لر

لهخااأل

نطرؽ تطنيراأل أل مطألر عنري لهصية

لالوتاألري نلهصعي لهتحتيػ ه ،وػيـض مهػب وألعػب ا لر ػ لدعةػطو لال ت،ػألاي
ويـ ةاألؿ له،عيا ن،نال مهب ا لر و لهحأله له يأل ي .

نصا لر ػ لهععأل،ػػر له ػػألصق يػػتـ تحايػػا ا ػػصصأل

لد صألب نتأنيااأل.

وػػيـ ةػػاألؿ

لهتقػػر ص ػإ ويـ ةػػاألؿ له،ػػعياض صأل ػػتخالـ لهتحويػػؿ ل ح،ػػألة

ثصػػأل

تعريف اإلقميم
م وػيـ ةػاألؿ له،ػعيا (ا،ػر لهنل ػطب ) اػن ل وػيـ لهخػػألاس اػف أ ػألهيـ ا،ػر لهوغرلأليػ له ػصع ض يحػا اػف لهةػػاألؿ

م وػػيـ لهقػػألارا لهنصػػرى ناػػف لهوعػػنب م وػػيـ ل ػػينط ناػػف لهةػػرؽ م و ػيـ وعػػنب ا،ػػر (ةػػنؿ )2ض ناػػن ياػػـ ثػػالث
احألألظأل

(لهتينـض لهاعيػألض صعػ

ػنيؼ)ض نل وػيـ ةػاألؿ له،ػعيا اػن م وػيـ ن ػط يػرصط اػأل صػيف م وػيـ لهقػألارا لهنصػرى

نصأل أ ألهيـ له،عياض نيت ـ م ويـ ةاألؿ له،عيا وغرلأليًأل صأع م ويـ اتترا دعو يحتني روػ ةػنؿ اهتػأل ا،ػر ص،ػت
ا،غرا أل احألألظ لهتينـ نةنؿ نلاي لهعيؿ أل احألألظت لهاعيأل نصع نيؼ.
شكل  7موقع إقلٌم شمال الصعٌد

ياتا ل ويـ صةنؿ طنه حيث يقأل

ص ػػيف انلة ػػر ر ػػرض  ֔42 ֔21ن

 ֔47 ֔2ااأل يوعوو الخؿ لهعظألـ
لهاعألخ له،حرلنيض نت ػنا لهريػأل

لهةػ ػ ػػاألهي صاعظػ ػ ػػـ أعحػ ػ ػػألف ل وػ ػ ػػيـ
نخأل ،ػ ػ لهاعػ ػػألطؽ لهةػ ػػاألهي اعػ ػػوض

نيتايػ ػػن ل وػ ػػيـ صألهوتػ ػػألؼ لهع ػ ػػص

حيث يترلن اعاؿ ت أل ط لداطػألر

 49-01اـ /ع .

نتصو ػ ػ ػػن ا ػ ػ ػػألح ل و ػ ػ ػػيـ 27149

نػ ػ ػ ػػـ 4أي اػ ػ ػ ػػأل يعػ ػ ػ ػػألاؿ 02.207
اويػ ػػنف ألػ ػػالف نياثػ ػػؿ  2.7صألهاألة ػ ػ

اف ا ألح ا،رض نيتننف لههينػؿ

ل الري ه ،و ػ ػ ػػيـ ا ػ ػ ػػف  44ارن ػ ػ ػػن
يا ػ ػػـ  44اايعػ ػ ػ صأل ا ػ ػػألأل مه ػ ػػب

لها،ار :لههية لهعألا هوتخطيط لهعارلع ()4119
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ااعيتيف واياتيف ناـ صع

نيؼ لهواياا نلهاعيػأل لهوايػاا نيحتػني أياػأل  221ريػ اننعػ اػف  091ريػ رةي ػي

ن 914ري تألصع (وانؿ )9

جدول  3الهيكل االداري إلقميم شمال الصعيد

المحافظة

كم4

المساحة الكمية

فدان (بالمميون

نسبة ()%

عدد
المراكز
واألقسام

فدان)

عدد المدن

عدد القري
الرئيسية

عدد القري
التابعة

الفيوم

2127

0.229

1.2

2

2

97

019

بني سويف

2027

0.212

01.9

7

1

91

010

المنيا

92912

09.221

10.1

04

01

20

471

اإلجمالي

27149

02.207

011.1

41

42

091

914

لها،ار :لههية لهعألا هوتخطيط لهعارلع ()4119

يت ػػـ ل وػػيـ صألهطػػألصأل لهريت ػ حيػػث ينوػػا صػػو أنثػػر اػػف  291ري ػ نأنثػػر ا ػف  9111عوػػأل ننتػػر نأنثػػر اػػف 11

صألهاألة اف نألف ل ويـ يعيةنف أل لهاعألطؽ لهريتي (ةنؿ .)1

شكل  8التقسيم األداري لمحافظات شمال الصعيد

22

السكان
يعتصػر م وػيـ ةػاألؿ له،ػعيا اػن ثألهػث أ ػألهيـ ا،ػر اػف حيػث رػاا له ػنألف صعػألفًل روػب تعػالا ا،ػر 4هعػػألـ 4112ض
حيػػث ياثػػؿ  04.92صألهاألة ػ اػػف مواػػأله ػػنألف ا،ػػر هػػعتس لهعػػألـض نوػػا أيا ػًأل أف أنصػػر لهاحألألظػػأل تعػػالاًل روػػب
عطألؽ ل ويـ ا احألألظ لهاعيأل يويهأل احألألظ لهتينـ ناحألألظ صع

نيؼ (وانؿ .)2

جدول  4أعداد سكان محافظة االقلٌم طبقا لتعداد 2006

المحافظة

تعداد السكان لعام
4116

نسبة سكان من إجمالي سكان
االقميم لعام )%(4116

نسبة سكان من إجمالي سكان
الجمهورية لعام )%( 4116

الفيوم

4900142

41.11

9.22

بني سويف

4470201

49.99

9.02

المنيا

2022477

22.29

9.22

اجمالي سكان االقميم

1721722

011.11

04.92

لها،ار :لهوهألن لهارنني هوتعصة لهعألا نل ح،ألف ()4112

نينيػا اتن ػط حوػـ لد ػرا ألػ ل وػػيـ رػف لهاتن ػط لهعػألـ هوواهنريػ ض نتحتػػؿ احألألظػ صعػ

ػنيؼ أروػ اتن ػػط

حوـ أ را أل ل ويـ  2.20ألػرا هأل ػراض نتعتصػر احألألظػ لهتيػنـ اػ أ ػؿ ا ػتني هحوػـ لد ػرا ألػ ل وػيـ صاعػاؿ
 2.29ألرا هأل را )ةنؿ .(7

شكل  9متوسط حجم األسرة فرد لألسرة 2006

لها،ار :ارنن لهاعوناأل

نارـ لهقرلر ()4101

يناػػح (ةػػنؿ  )01أعػػو نواػػأل نلا حوػػـ لد ػرا نواػػأل نلا ع ػص تعػػرض لد ػرا مه ػ لهتقػػرض حيػػث أف ع ػػص تعػػرض
لد را ل

لهحوـ أ ؿ اف ثالث أألرلا أل رػألـ  4109/4104ػصع صألهاألةػ ض أاػأل لد ػرا لهتػ حواهػأل رةػرا أألػرلا

أن أنثر أله أنثر ررا صع ص  22صألهاألة أل حيف ن،و

رألـ  4117/4111مه  99صألهاألة .

4تعدادالسكانواإلسكانالصادرفًعام 2226عنالجهازالمركزيللتعبئةالعامةواإلحصاءلعام2226
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شكل  10نسب الفقراء طبقا لحجم األسرة

لها،ار :لهوهألن لهارنني هوتعصة لهعألا نل ح،ألف ()4112

نرػػف لهترنيػػب لهحاػػري لهريت ػ هو ػػنألف تتاػػح له،ػػت لهريتي ػ ه ،وػػيـض حيػػث يةػػنؿ لهريػػؼ أل ػ ل وػػيـ ع ػػص 27

صألهاألة صيعاأل تصون ع ص

نألف لهريؼ أل لهواهنري  97صألهاألة ض نتصون احألألظ لهاعيأل أروػ

 10صألهاألة اف نألف لهاحألألظ ض أاأل صأل
)ةنؿ .(00

لهاحألألظأل

ياػ ألػ ل وػيـ صع ػص

ألع ص لهريؼ أليهأل تاثؿ  22صألهاألةػ اػف ػنألف نػؿ احألألظػ

شكل  11نسبة الحضر والرٌف فً محافظات اإلقلٌم والجمهورٌة

لها،ار :لههية لهعألا هوتعصة نلالح،ألف ()4112

نيالحػػظ لرتتػػألع اعػػاؿ لهانلهيػػا أل ػ ل وػػيـ رػػف اعػػاؿ لهانلهيػػا صألهواهنري ػ (ةػػنؿ )04ض نناػػأل يالحػػظ أف اعػػاؿ

لهنأليػػأل

أل ػ ل وػػيـ أ ػػؿ اػػف اعػػاؿ نأليػػأل

اعاؿ نأليأل

أل ل ويـض ألحيف احألألظ صع

لهواهنري ػ (ةػػنؿ )09ض ألتػ احألألظ ػ لهتيػػنـ أرو ػ اعػػاؿ انلهيػػا نأ ػػؿ
نيؼ أرو ع ص نأليأل

24

ألت احألألظ لهاعيأل أ ؿ ع ص انلهيا.

شكل  12معدل الموالٌد فً عام 2010

لها،ار :ارنن لهاعوناأل

نارـ لهقرلر ()4101

لها،ار :ارنن لهاعوناأل

نارـ لهقرلر ()4101

شكل  13معدل الوفٌات عام 2010

ت هـ لههورا أل لهعان له نألع أل م وػيـ ةػاألؿ له،ػعيا صأله ػوبض حيػث يعتصػر ل وػيـ أحػا لد ػألهيـ لهطػألراا هو ػنألف

أل ا،رض حيث صوػن ،ػألأل لههوػرا هخػألر ل وػيـ  471أهػؼ اهػألو ًلر نألقػًأل هتعػالا ا،ػر 0772ض نتعتصػر احألألظػ
لهاعيأل ا لدروب طرالً هو نألف أل ل ويـض نيتوو لهع،يب لدنصر اف له نألف لهاهألورا مهػب لهاحألألظػأل لهحاػري
نيويهأل احألألظأل

لهنوو لهصحري (لههية لهعألا هوتخطيط لهعارلع .)4119

نرو لهرحـ اف أف م ويـ ةػاألؿ له،ػعيا اػف لد ػألهيـ لهطػألرااض ألقػا صوغػ

أل ل ويـ نألهتػأله ألػ احألألظػ لهتيػنـ 42.4ض نألػ احألألظػ صعػ
4117ض أل ػ حػػيف تصوػػن اعػػاال

اعػاال

لهنيػألاا له ػنألعي هنػؿ أهػؼ ع ػا

ػنيؼ 49.2ض نألػ احألألظػ لهاعيػأل  49.0هعػألـ

لهنيػػألاا أل ػ ا،ػػر 44.2ض ناػػف لهاالحػػظ نيػػألاا لهاعػػاال

راناػػأل نهنػػف اعػػألؾ نيػػألاا نلاػػح أل ػ اعػػاال احألألظ ػ لهاعيػػأل خ،ن ،ػًألض حيػػث نألع ػ
 4112ننلا نيألاا ااطرا أل رألـ ( 4111ةنؿ .)02

25

رػػف اعػػاال

ا،ػػر

أ ػػؿ اػػف لهواهنري ػ رػػألـ

شكل  14معدالت الزٌادة الطبٌعٌة فً المحافظات والجمهورٌة

لها،ار :ارنن لهاعوناأل

نارـ لهقرلر ()4101

فئات السن والنوع
يتاح اف خالؿ ا لر

ألةأل

له ف نلهعنع أف ع ػص لهػ ننر ألػ م وػيـ ةػاألؿ له،ػعيا  90.07صألهاألةػ اقألصػؿ 21.1

صألهاألة ػ ه،عػػألثض نتعتصػػر احألألظ ػ لهتيػػنـ ل
رتتػألع ع ػص لهنأليػأل

لهنألألا أثعألف لهنالاا.

أرو ػ ع ػػص

نػػنر أل ػ ل وػػيـ ع ػػص  90.2صألهاألة ػ ض ألقػػا يروػػأل هػػؾ

هػاي ل عػألث عتيوػ معتةػألر ظػػألارا لهػننل لهاصنػر هوتتيػأل

ياثؿ لههرـ له نألع لهترنيب لهع ص هوتةأل

ناػأل ي،ػألحصو اػف لرتتػألع اعػػاال

لهعاري هو نألف ح ب لهعنعض نيعنس لههرـ له ػنألع خ،ػألةص ػنعي

راياا هعؿ اف أااهأل لهتترا ل عتألوي هو نألف نلهت تتن ػؼ روػب ع ػص له ػنألف ألػ لهتةػأل
ل رألهػ لهايانورلألي ػ لهت ػ تأخ ػ أل ػ لالرتصػػألر ع ػػب له ػػنألف أل ػ لهتةػػأل
نأنثر اف  29ع ) نيالحظ نونا ألراا رريا الخؿ احألألظأل
اوحػػنظ صػػافلً اػػف لهتةػػأل

لهعاريػ لهاعتوػ ض نع ػص

لهعاريػ حيػػر لهاعتو ػ (أ ػػؿ اػػف  09ػػع

ل ويـ أل لهانلهيػا نتتأنػؿ توػؾ لهقألرػاا صةػنؿ

لهعاري ػ  09رػػألـ ألػػأنثر(ةػػنؿ  .)09ن يانػػف أف يعػػنى هػػؾ أيا ػألً مهػػب تيػػأل لر لههو ػراض

حيث تعتصر ل ويـ طألرا ه نألعو صحثألً رف ألرص راؿ خألر حانا .

شكل  15الهرم السكانً للمحافظات واإلقلٌم

لها،ار :لهوهألن لهارنني هوتعصة نلالح،ألف ()4112
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عتيوػ الرتتػػألع ع ػػص ألةػػأل له ػػف اػػأل صػػيف لهعةػػر ػػعنل نأ ػػؿ اػػف رةػػرنف رألاػًأل ص،ػػت رألاػ الخػػؿ ل وػػيـض ألت ػ
ػتننف توػؾ لهتةػ ألػ ارحوػ لهةػصألب نهػ هؾ الصػا اػف لهتخطػيط هتػنألير لها ػنف نتػنألير ألػرص
خالؿ رةر ػعنل

لهعاؿ نل هخااأل

لهاوتاعي حتب يتـ لهصعا رف ظهنر لهعايا اف لهاةألنؿ لهاوتاعي أل لها تقصؿ لهقريب.

الحالة التعميمية والنوع
اف خالؿ صيألعأل

لهحأله لهتعوياي يانف ر،ا لهحأله لهتعوياي هنؿ اف له ننر نل عػألث نتحايػا حوػـ لهتوػنا صيػعهـض

حت ػ يػػتـ تنوي ػ لهوهػػنا مه ػ لهتةػػأل
احألألظأل

لهت ػ تع ػألع أاػػألنف لها ػػتنيأل

ةاألؿ له،عيا اف حيث لهع ص ل واألهي هنؿ ألة اف ألةأل

ع ص لداي لهت صوغ

 20صألهاألة أل حيف ن،و

لهاعختا ػ  .نيتاػػح أف اعػػألؾ توػػألعس أل ػ

لهحأله لهتعوياي ض نيعػألع ل وػيـ اػف لرتتػألع

ع ص لداي أل لهواهنري 47.2ب لهاألة (ةنؿ (02

شكل  16نسب الحالة التعلٌمٌة فً المحافظات واإلقلٌم.

لها،ار :لهوهألن لهارنني هوتعصة نلالح،ألف ()4112

يعختض ل ويـ رف لهاتن ط لهعألـ هوواهنري أل ع صت لهتعويـ لهاتن ط نألػنؽ لهاتن ػطض ننػ هؾ ع ػص لهحأل،ػويف

روب ارو وألاعيػ نت،ػؿ ع ػصتهـ مهػب أرصعػ صألهاألةػ اػف ػنألف ل وػيـ صيعاػأل ترتتػأل لهع ػص مهػب  7.2صألهاألةػ روػب
ا تني لهواهنري ض يالحظ أف لهع ص لدروب اف لهحأل،ويف روب ةػهألال

لهرةي ي هاحألألظأل
ترلنحػ

ل ويـض ن هؾ هنيألاا ع ب لهنر ننيألاا لهخااأل

وألاعيػ ألػ ل وػيـ يترنػننف ألػ لهاػاف

لهتعوياي نواأل ل ترصعأل اف لهااف لهرةي ي .

ع ػػص هتننيػػأل لداي ػ روػػب ا ػػتني لهقػػري اػػأل صػػيف لهنلحػػا صألهاألة ػ مهػػب ع ػػص  29صألهاألة ػ ألػ لهروػػألؿ نع ػػص

لثعػػألف صألهاألة ػ مهػػب ع ػػص  19صألهاألة ػ أل ػ ل عػػألثض حيػػث تترألػػأل ع ػػص لداي ػ أل ػ له ػ ننر نل عػػألث نواػػأل لصتعػػاعأل رػػف
لهاػػاف لهرةي ػػي نتػػنالا نواػػأل ل ترصعػػأل اػػف له،ػػحرلف لهغرصيػ نهنػػف لدنثػػر ناػػنحًأل أف ع ػػص لدايػ ارتتع ػ ألػ
لهظهير له،حرلني (ةنؿ 02نةنؿ .) 01
27

ػري

نتعػػا ري ػ نلني ػ لهوػػالا ارنػػن اغألح ػ احألألظ ػ لهاعيػػأل لدروػػب أل ػ ع ػػص لداي ػ صألهع ػػص هو ػ ننر نلعػػألثض نتعتصػػر
احألألظ لهاعيأل لهواياا ا أ ؿ ع ص أاي ن ري أةعيف لهع،ألرى ا أ ؿ ع ص أاي ه،عألث.
شكل 17نسبة األمٌة ذكور 2006
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شكل  11نسبة األمٌة إناث 20

نيػ تـ ل ػتخالـ اعػاال

لهت ػرب هاعرألػ اػاي لهت ػرب صػيف ل عػػألث نلهػ ننر نػؿ روػب حػا ناعرألػ أ ػصألصوض ناػف ثػػـ

يانػػف ناػػأل خطػػط ن يأل ػػأل

لهواهنريػ اػػف ػ

لهع ػػص ألػ احألألظػػأل

ػػعنل

هوحػػا اػػف لهت ػػربض ن ػػا صوغػ

ع ػػص اػػف لهتحػػؽ صػػألهتعويـ لد أل ػ نهػػـ يت ػػرب أل ػ

مهػ أ ػػؿ اػػف  07ػػع  71.17صألهاألةػ اػػف مواػػأله رػػاا له ػػنألفض أل ػ حػػيف ن،ػػو

ل وػػيـ  19.72صألهاألةػ ألػ احألألظ ػ صعػ

احألألظ لهتينـ  12.27صألهاألة (وانؿ )9

21

ػػنيؼ نألػ احألألظػ لهاعيػػأل  19.12صألهاألةػ نأل ػ

جدول  5التسرب من التعلٌم ()2006
المحافظات
الفيوم

بني سويف

المنيا

الجمهورية

التحق وتسرب ()%

التحق ولم يتسرب ()%

لم يمتحق بالتعميم ()%

إجمالي

4.92

12.27

00.02

ذكور

4.74

11.12

1.40

إناث

0.2

19.74

02.92

إجمالي

9.22

19.72

04.42

ذكور

2.90

12.44

1.42

إناث

4.71

11.22

02.92

إجمالي

4.09

19.12

00.72

ذكور

4.92

17.10

2.24

إناث

0.2

10.97

02.20

إجمالي

4.72

70.1

9.49

ذكور

4.42

17.74

2.19

إناث

4.20

71.17

2.27

لها،ار :لهوهألن لهارنني هوتعصة لهعألا نلهح،ألف ()4112

ناأل يتاح لرتتػألع ع ػص ل عػألث حيػر لهاوتحقػيف صػألهتعويـ لد أل ػ ألػ ل وػيـ أنثػر اػف اػعت ع ػص ل عػألث روػب
ا تني لهواهنري ض ناأل يالحظ نيألاا ع ص له ننر لهاوتحقػيف صػألهتعويـ لد أل ػ روػب ا ػتني لهواهنريػ ن ػا يروػأل
هؾ مهب ثقألأل لهاوتاأل أل راـ تعويـ ل عألث نهوعألاؿ لال ت،ألاي نلهعألال

نلهتقألهيا.

نيالحػػظ أياػ ػًأل لرتتػػألع ع ػػص لهػ ػ ننر أل ػ ل و ػػيـ لهػ ػ يف لهتحق ػنل نت ػ ػرصنل ا ػػف لهتعوػػيـ ن ػػا يرو ػػأل هػػؾ مه ػػب لهحألهػ ػ
لال ت،ألاي هأل را نلهخرن هوعاؿ أل له ف لهاصنرا.
نترتتأل ع ص لهت رب أل لهتعويـ أل ارلنن لهتةف نلهنل ط أصن ر ػألص نايػر اػنلسض ننػ هؾ تػنالا ع ػب لهت ػرب

نواأل م ترصعأل اف له،حرلفض نتعختض نواأل م ترصعػأل اػف لها لرنػن لهحاػري  .نتتػرلن ع ػب اػف مهتحػؽ نهػـ يت ػرب ألػ

ػػري ل و ػػيـ ا ػػأل ص ػػيف  99.7صألهاألةػ ػ ن 77.19صألهاألةػ ػ ض صيعا ػػأل تتػ ػرلن ع ػػصتهـ ألػ ػ لهػ ػ ننر ص ػػيف  22.22صألهاألةػ ػ

ن 77.24صألهاألةػ ض نألػ ل عػألث تتػرلن صػػيف 29.21صألهاألةػ نلهاألةػ صألهاألةػ ض نينوػا صاايعػ لهاعيػأل لهوايػاا أ ػؿ ع ػػص

ت رب اف لهتعويـ أل ل ويـ أل حيف أف ري لهعنلايس ا أرو لهقري أل ع ص لهت رب(ةنؿ .)07
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شكل ٌ 19وضح نسب من التحق بالتعلٌم ولم ٌتسرب لعام 2006

الحالة العممية والنوع
اف خالؿ ا لر

لهحأله لهعاوي يانػف لهتعػرؼ روػ ع ػص لهصطألهػ ض نأيػف تترنػن ننػ هؾ اعرألػ اػاي اةػألرن لهاػرأا

أل لهحيػأل لال ت،ػألاي ض نتنيػا ع ػب لهعػألاويف ألػ ل وػيـ رػف ا ػتني لهواهنريػ صعحػن ثالثػ صألهاألةػ ض ناػأل نوػا أف
أرو ع ص ا ألاا أل لهعاؿ الخؿ ل ويـ ا احألألظ صعػ

اتن ط لال ويـ هنف األنله

ػنيؼض نيويهػأل لهاعيػأل صيعاػأل تقػؿ احألألظػ لهتيػنـ رػف

أرو اف مواأله لهواهنري (ةنؿ .)41

شكل  20نسب العاملٌن داخل قوة العمل

لها،ار :لهوهألن لهارنني هوتعصة نلالح،ألف ()4112

ناأل تحتؿ احألألظ صع

نيؼ أرو ع ص اةألرن هواػأرا ألػ

ػنؽ لهعاػؿ صع ػص  49.1صألهاألةػ اػف مواػأله ع ػص

لهعألاويف صألهاحألألظ ض صيعاأل تحتؿ لهتينـ أ ؿ ع ص اةألرن  7.7صألهاألة .

نيالحػػظ أف اػػف يعاوػػنف صػػأور عقػػاي الخػػؿ ل وػػيـ اػػـ أرو ػ ااػػف يعاوػػنف صػػأور عقػػاي ألػ لهواهنريػ ناػػأل يرتتػػأل
اتن ػط اػف يعاػؿ صػػأور عقػاي ألػ احألألظػ لهاعيػػأل رػف ل وػيـ ناػػأل تقػؿ ع ػص احػألألظت صعػ

ػنيؼ نلهتيػنـ ن هػػؾ

العختػػألض ع ػػص لهتعوػػيـ يػػتـ لهقصػػنؿ صألهعاػػؿ أل ػ أي اهع ػ نصػػأي أوػػر ناػػف اعػػأل عوػػا أف نواػػأل نلا
صأور ننلا

ع ص لداي نلا

نع ص لهتقر (ةنؿ .)40

شكل  21نسب ٌعملون بأجر داخل اإلقلٌم

لها،ار :لهوهألن لهارنني هوتعصة نلالح،ألف ()4112
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ع ػػص لهعػػألاويف

تحتؿ ع ص لهاتترحأل

هوعاؿ صألهاعنؿ الخؿ ل وػيـ لهع،ػيب لدنصػر ااػف اػـ خػألر ػنا لهعاػؿ حيػث ت،ػؿ ع ػصتهـ

مهب  29.9نيويهأل لهطالب صع ص  42.09صألهاألة ض نتعتصر احألألظ صع

نيؼ ا أ ؿ ع ػص اػف اتترحػأل

أل ل ويـ صع ص  97.99صألهاألة نا أ ؿ اف ع ص لهواهنري (ةنؿ .)44

هواعػنؿ

شكل  22أعداد من هم خارج قوة العمل لعام 2006

لها،ار :لهوهألن لهارنني هوتعصة لهعألا نلالح،ألف ()4112

نيتاػػح اػػف خػػالؿ ا لر ػ لهصيألعػػأل

رو ػ ا ػػتني لهقػػري أف لهقػػري لهقريص ػ اػػف لهاعػػألطؽ له،ػػعألري تقػػؿ صهػػأل أرػػالا

ل عألث لهاتترحأل هوعاؿ صألهاعنؿ خأل ،أل احألألظت لهاعيػأل نصعػ ػنيؼض ناػأل يالحػظ أياػًأل لرتتػألع ع ػص ل عػألث
له ػ يف يعاوػػنف صػػأور أل ػ ا ػ ل هقػػريض نهنػػف يظهػػر لهعنػػس تاألاػػأل أل ػ لهقػػري لهقريص ػ اػػف لهاعػػألطؽ له،ػػعألري أل ػ
احألألظػ لهتيػػنـ ن هػؾ دف له،ػػعألرأل

صػػأور نترتتػػأل ع ػػص لهاتترحػػأل

له،عألرأل

اػ ،ػػعألرأل

نياألةيػ نتقعيػ نصألهتػأله تػػعختض ع ػص ل عػػألث لهػ يف يعاوػػنف

هواعػػنؿ عظ ػ لًر الرتتػػألع ع ػػب لداي ػ هػػاي لهع ػػألف ن،ػػعنص اةػػألرنتهأل أل ػ اث ػؿ ا ػ

(ةنؿ ( )49ةنؿ .)42
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شكل  23أعداد النساء المتفرغات للمنزل 2006







شكل  24أعداد اإلناث التً تعمل بأجر 2006



شكل  26أعداد اإلناث التً تعمل بال أجر لدي األسرة 2006

شكل  25أعداد الذكور من ٌعمل بال أجر لدي األسرة 2006
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الحالة المهنية والنوع
يالحػػظ أف ع ػػص ل هع ػػألاويف صألهقطػػألع لهخ ػػألص الخ ػػؿ لهاعةػػأ

ألػ ػ م و ػػيـ ةػػاألؿ له ،ػػعيا أروػ ػ اػػف ع ػػص موا ػػأله

لهواهنريػ ض أل ػ حػػيف تقػػؿ ع ػػص لهعػػألاويف صألهحنناػ أل ػ ل وػػيـ رػػف ع ػػصتهـ ألػ مواػػأله لهواهنريػ ض ناػػأل تت ػػألني

ع ب لهعألاويف صألهقطألع لهخألص خألر لهاعةأ
ناػػأل عوػػا أف احألألظ ػ صع ػ

أل نؿ اف ل ويـ نلهواهنري .

ػػنيؼ ا ػ لدروػػب ع ػػص لهعػػألاويف أل ػ لهقطػػألع لهخػػألص الخػػؿ لهاعةػػأ

أل ػ حػػيف أف

احألألظ لهتينـ ا لدروب ع ص اف لهعألاويف أل لهقطػألع لهخػألص خػألر لهاعةػأ ض نيالحػظ أياػًأل لعختػألض اعػاؿ
لهعألاويف خألر لهاعةأ ألػ احألألظػ لهاعيػأل نػاهيؿ العةػغألههـ صألهعةػألط لهن لررػ (ةػنؿ  )42ناػأل تصوػن ع ػص ل عػألث
لهع ػػألاويف ألػ ػ لهقط ػػألع لهحن ػػنا ألػ ػ احألألظػ ػ لهتي ػػنـ  42.92صألهاألةػ ػ ا ػػف موا ػػأله لهع ػػألاويف صألهقط ػػألع لهحن ػػنا

صألهاحألألظ ض أل احألألظ صع

نيؼ  49.21صألهاألة ض ناحألألظ لهاعيأل ا لد ؿ صع ص  49.21صألهاألة .

تصوػن أروػ ع ػص هوع ػألف لهعػػألاال

ألػ لهقطػألع لهخػألص الخػؿ لهاعةػػأ

صيعاأل تصون أرو ع ص لهع ألف لهعألاال

أل لهقطألع لهخألص خألر لهاعةػأ

ألػ احألألظػ صعػ

لهعألاويف أل لهاحألألظ أل عتس لهقطألع.

ػنيؼ  49.49صألهاألةػ ض

ألػ احألألظػ لهاعيػأل  44.74صألهاألةػ اػف

شكل 27توزٌع العمال على قطاعات العمل المختلفة 2006

لها،ار :لهوهألن لهارنني هوتعصة نلالح،ألف ()4112

نصا لر

رنن هع ص ل عألث لهالت تعاوػف الخػؿ نخػألر لهاعةػأ
لهقري رو ا تني ل ويـ نوا ت ل

ألػ احألألظػ صعػ

ػنيؼ نصعػض لها لرنػن ألػ لهاعيػػأل ناػ صعػ اػنلر ناطػػألي نلهاعيػأل نألػ لهتيػنـ تترنػػن ألػ لهاعػألطؽ لهاوػألنرا هصحيػرا

ألرنف الرتاألااـ اعألؾ رو له يألح لهريتيػو (ةػنؿ  47نةػنؿ )91ض ناػأل تترنػن أنصػر ع ػص هوػ ننر لهعػألاويف ألػ

لهقطألع لهخألص اف خػألر لهاعةػأ

ألػ احألألظػ لهتيػنـ نصػألدنثر حػنؿ لهاعػألطؽ له،ػعألري ألػ نػنـ أنةػيـ ناايعػ

لهتيػػنـ نتنيػػا أل ػ ارنػػن لهنل ػػط نعأل،ػػر عتيو ػ هوقػػرب اػػف م وػػيـ لهقػػألارا لهنصػػرى (ةػػنؿ )90ض نتػػعختض ع ػػب

لهعألاويف أل لهقطألع لهخألص الخؿ لهاعةأ

صألهع ص ه ،ويـ أل ارنني صع

نيؼ نلاعأل يأل (ةنؿ )41

شكل  21أعداد من ٌعملون فً القطاع الخاص داخل المنشأت ذكور 2006

شكل  29أعداد من ٌعملون فً القطاع الخاص داخل المنشأت إناث 2006

شكل  31أعداد من ٌعملون فً القطاع الخاص خارج المنشأت إناث 2006

شكل  30أعداد من ٌعملون فً القطاع الخاص خارج المنشأت ذكور 2006
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النشاط االقتصادي والنوع
صا لر

لهعةألط لال ت،ألاي يتـ لهتعرؼ روب لدعةط لال ت،ألاي لهرةي ي ض نن هؾ ع ص اةألرن لهارأا ألػ ل وػيـض

حيػػث يناػػح تننيػػأل لهعػػألاويف ألػ ػ لهقطألرػػأل

لال ت،ػػألاي طصقػػأل هتع ػػالا  4112أف ح ػنله  22صألهاألة ػ اػػف واوػ ػ

له ػػنألف ني لهعةػػألط لال ت،ػػألاي ألػػنؽ  09ػػع يعاوػػنف صألهن لرر ػ ض  9.4صألهاألة ػ أل ػ

لهتةييا نلهصعألف نيتاح اف هؾ أف لهعةألط لهرةي

طػػألع له،ػػعألر ض  7.99أل ػ

له ي يقنـ رويو ل ويـ ان لهنرلر (وانؿ .)2

جدول  6نسب العاملٌن بالقطاعات االقتصادٌة المختلفة عام 2006
الفيوم

بني سويف

المنيا

اإلقميم

إجمالي

النشاط
الزراعة واستغالل الغابات وقطع االشجار وصيد

29.120

29.911

27.110

22.779

42.109

التعدين واستغالل المحاجر

1.090

1.027

1.102

1.222

1.021

الصناعات التحويمية

2.419

9.222

9.102

9.419

00.107

امدادات الكهربا؟ والغاز والبخار وامدادات تكييف

1.922

1.222

1.294

1.242

1.727

االمداد المائي وشبكات الصرف الصحي وأدارم

1.427

1.427

1.442

1.429

1.212

التشييد والبنا؟

09.902

01.117

2.412

7.921

7.247

خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة لألسر

2.214

2.179

1.192

2.199

04.922

النقل والتخزين

2.190

9.104

9.297

2.141

2.427

أنشطة خدمات الغذا؟ واإلقامة

0.901

0.229

1.222

0.014

0.771

المعمومات واالتصاالت

1.944

1.990

1.944

1.991

1.110

الوساطة المالية والتاْمين

1.299

1.221

1.229

1.299

1.714

العقارات والتأجير

1.102

1.109

1.102

1.102

1.122

ا ْال نشطة العممية والتقنية المتخصصة

1.112

1.794

1.217

1.142

0.122

ا ْال نشطة اإلدارية وخدمات الدعم

1.429

1.422

1.012

1.499

1.242

اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري

2.191

1.499

2.174

2.942

1.220

التعميم

2.291

2.441

1.212

2.722

7.271

الصحة وأنشطة العمل االجتماعي

0.211

0.210

0.992

0.244

4.911

أنشطة الفنون واإلبداع والتسمية

1.424

1.422

1.007

1.011

1.929

أنشطة الخدمات األخرى

0.294

0.114

4.111

0.791

4.297

تجارم الجممة والتجزئة واالصالح لممركبات ذات

1.042

4.941

2.101

4.171

1.297

المنظمات والهيئات الدولية واإلقميمية والسفارات

1.110

1.110

1.110

1.110

1.102

انشطة غير كاممة التوصيف

1.101

1.109

1.129

1.192

1.221

األسماك

الهوا؟

ومعالجه النفايات

المحركات والدراجات النارية
والقنصميات األجنبية

لها،ار :لهوهألن لهارنني هوتعصة نلالح،ألف ()4112

()%

()%

()%

()%

الجمهورية ()%

صتطصيػؽ اعألاهػ اعألاػػؿ لهتػػنطف5هوعةػػألط لهرةي ػ ه ،وػػيـ اػن لهن لررػ يويػػو لهتةػػييا نلهصعػػألف نلهتعػػايف نتوػػألرا لهواوػ
نلهتونة أاػأل روػب ا ػتني لهاحألألظػأل
احػػألألظت لهتيػػنـ نصع ػ
نيؼ.

ػػنيؼ نلهتعػػايف أل ػ احألألظ ػ لهاعيػػأل نتوػػألرا لهواو ػ نلهتونة ػ أل ػ احػػألألظت لهاعيػػأل نصع ػ

لهارا أل لهقطألرػأل
أ
تصون اةألرن
لهقطألرأل

لهن لررػ اػ لهعةػألط لهرةي ػ هنػؿ لهاحألألظػأل

نلهتةػييا نلهصعػألف ألػ نػؿ اػف

لال ت،ػألاي لهاختوتػ ع ػص ال تتعػاي  49صألهاألةػ اػف مواػأله رػاا لهعػألاويف ألػ

لال ت،ألاي ض ص صب لرتتألع ع ص لداي نلهعألال

نلهتقألهيا لهحألنا أل لهقرى.

عتيو دف ع ب نصيرا اف نألف ل ويـ نألف ريؼ ه ل ألإف لهنرلر ا لهعةػألط لد أل ػ ه ػنألف ل وػيـ نصألهتػأله
نيػػألاا أرػػالا لهعػػألاويف صألهن لرر ػ صػػأل ويـض نهنػػف اعػػألؾ ظػػألارا أف لهروػػألؿ أل ػ احألألظ ػ صع ػ

ػػنيؼ صػػاأنل أل ػ تػػرؾ

لهن لرر ػ نلالتوػػأل مه ػ له،ػػعألر عتيو ػ دعةػػألف رػػاا اعػػألطؽ ،ػػعألري اعػػألؾ .نصألهتػػأله نيػػألاا ل عػػألث لهت ػ تعاوػػف

صألهن لررػ ألػ احألألظ ػ صعػ

ػػنيؼ نصػػألهقرب اػػف لهاعػػألطؽ له،ػػعألري لهاتنلوػػاا ألػ ل وػػيـ (ةػػنؿ 94نةػػنؿ ) 99

روػػب لهػػرحـ اػػف نوػػنا انلةػػر تػػأثير هواعػػألطؽ له،ػػعألري صنيػػألاا أرػػالا لهعػػألاويف صأله،ػػعألرأل
اػػف لهػ ػ ننر ألق ػػط ن هػػؾ دف له ،ػػعألرأل

تظهػػر انلة ػػر هنوػػنا لهع ػػألاويف صأله ،ػػعألرأل

اػػف له ػ ننر نل عػػألثض

ألػ ػ ا ػ لهاعطقػ ػ  ،ػػعألرأل

نيايألةي نتقعي نعظػ ًلر الرتتػألع ع ػص لدايػ ألػ ل عػألث ال تظهػر انلةػر تػأثير هعػاـ نوػنا رػألاال
ا لهقري (ةنؿ  )92ن(ةنؿ )99

ٌ5تمحسابمعاملالتوطنعنطرٌقهذهالمعادلة
عددالعاملٌنفًنشاطمافًاإلقلٌم
عددالعاملٌناإلقلٌم
عددالعاملٌنفًنشاطمافًالدولة



عددالعاملٌنفًالدولة
ٌجبأنٌكونكلالمتغٌراتمقاسةلنفسالعام 
إذاكانٌLQ>1عتبرنشاطرئٌسًمصدر 
ٌLQ<1عتبرخدمةوٌستهلكداخلالقرٌة 
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اػف ل عػألث ألػ

شكل  32أعداد العاملٌن بالزراعة ذكور 2006

شكل  33أعداد العاملٌن بالزراعة إناث 2006

شكل  35أعداد العاملٌن بالصناعات التحوٌلٌة إناث 2006

شكل  34أعداد العاملٌن بالصناعات التحوٌلٌة ذكور 2006
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الظروف السكنية
صا لر ػ لهظػػرنؼ له ػػنعي يػػتـ لهتع ػػرؼ روػػب أع ػنلع لهحيػػأل لن ض ننػ ػ هؾ لهصيألع ػػأل

لهتحتي نااي تنلألراأل.

الحيـــــــــازة

لهخأل ،ػ صإت،ػػألؿ لهاعػػألنؿ صألهصعيػ ػ

شكل  36نسب امتالك السكن داخل االقلٌم

تصون ع ص لهعقأل لر

لهااونن هأل ر أل لال ويـ  27صألهاألة اػف

لهعقػػأل لر ض أل ػ حػػيف تصوػػن ع ػػص لهعقػػأل لر لهااونن ػ رو ػ ةػػنؿ
اصػ  04صألهاألةػ ألػ لال وػػيـ (ةػػنؿ  )92ألػ حػػيف تػػنالا ع ػػص

لاتالؾ لهعقأل لر أل

احألألظ لهاعيأل رػف اتن ػط لال وػيـ (جددول

 )7نهنػػف تظػػؿ لهاةػػنو لهعألهق ػ نا ػ لاػػتالؾ لها ػػنف نرػػاـ
ت ػػويوهأل ألػ ػ لهة ػػهر لهعق ػػألري نصألهت ػػأله ر ػػاـ نلهح ،ػػنؿ رو ػػب
رنض اف لهصعنؾ صااألف لهاوني .

لها،ار :لهوهألن لهارنني هوتعصة نلالح،ألف ()4112
جدول  7أعداد الحزازات المختلفة داخل االقلٌم
ايجار قديم

ايجار جديد

ايجار مفروش

ممك

تمميك

هبه

ميزة عينية

الفيوم

014165

76238

0501

4351480

77197

234350

5698

بني سويف

97140

81566

4506

4067672

25447

334513

2635

المنيا

419487

036423

6826

2177964

71975

533142

04283

االقميم

218373

493427

01874

8595907

093499

0497878

44806

السكن الجوازي

تصون ع ص راا لد ر له ألنعيف أل رة أن خياػ ألػ ل وػيـ  1.122صألهاألةػ ناػ ع ػص ويوػ وػال اقألرعػ صع ػصو

لهواهنريػ لهتػ ت،ػػؿ مهػػب  1.0122صألهاألةػ صيعاػأل ت،ػػؿ ع ػػص رػػاا له ػػنألف له ػألنعيف ألػ حرألػ ا ػػتقو أن أنثػػر

مه ػ  4.191صألهاألة ػ اػػف رػػاا لد ػػر نا ػ ارتتع ػ اقألرع ػ صع ػػص لهواهنري ػ لهت ػ ت،ػػؿ  4.129صألهاألة ػ (ةػػنؿ

.)92

شكل  37نسب من ٌسكون فً غرفة مستقلة أو أكثر 2006

لها،ار :لهوهألن لهارنني هوتعصة نلالح،ألف ()4112

البنية التحتية

االتصال بشبكات الصرف الصحي
اػػف لهنلاػػح رػػاـ نوػػنا ةػػصنأل

،ػػرؼ ،ػػح الخػػؿ لال وػػيـ مال أل ػ صعػػض لهاػػاف لهرةي ػػي ض حتػػب أف لهةػػصن

لهانوناا ال تغط لد ر صأناوهأل أل لهااف (ةنؿ .)91

شكل  31االتصال بشبكة الصرف الصحً 2006

ارتباط بين الفقر واالتصال بشبكات الميـام

والصرف الصحي

يالحػػظ أف صتطصيػػؽ صيألعػػأل

لهتننيػػأل لهانػػألع

هوتقػ ػػر أل ػ ػ ا،ػ ػػر صعػ ػػاا له ػ ػػنألف لهات،ػ ػػؿ

صةصنأل

لهعألا هتننيأل ايأل لهةرب نةصنأل

واأل له،رؼ له،ح يالحػظ نوػنا رال ػ

رن ػػي ألنواػ ػػأل نلا لالت ،ػػألؿ صايػ ػػأل لهةػ ػػرب
نةػػصنأل

له،ػػرؼ له،ػػح

(ةنؿ )97

ػػؿ اعػػاؿ لهتقػػر

شكل  39ارتباط الفقر بشبكات الصرف الصحً

لها،ار :خصرلف أل لهصية نلهتعاي ()4111
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االتصال بشبكات الميام العامة
لهتينـ ا أنثر لهاحألألظأل
صةصنأل

لت،ػألال صةػصنأل

لهايػأل لهعألاػ نصعػ

لهايأل لهعألا نتعتصر احألألظ لهاعيأل اػ أ ػؿ لهاحألألظػأل

ةاألؿ لهاحألألظ أألاؿ اف وعنصهأل أل لالت،ألؿ ةصنأل
هغير لهات،ويف صةصنأل

ػنيؼ تػأت ألػ لهارتصػ لهثألعيػ صألهع ػص هالت،ػألؿ

ل وػيـ لت،ػألال صةػصنأل

لهايػأل ض نهنػف عالحػظ أف

لهايأل لهعألا (ةنؿ )21ض نيقػأل رػبف تػنألير لهايػأل لهعقيػ

لهايأل لهعألا ص،ت رألا رو نألاؿ لهع ألف نلف نألف اف حعتيػ رألاػ صألهقريػ أن صػالخؿ

لها ػنفض نيروػأل أروػ اعػاؿ ل ػتهالؾ هايػأل لهةػرب ألػ حاػر احألألظػ لهتيػنـ (491هتر/يػنـ)ض ننػ هؾ ألػ ريػػؼ
لهاحألألظ (74هتر/ينـ).

شكل  40االتصال بشبكات المٌاه العامة 2006
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االتصال بالكهربا؟
ع ػػص لالت،ػػألؿ صةػػصنأل

لهنهرصػػألف ألػ

ػػرى ل وػػيـ تنػػألا ت،ػػؿ مهػػب ع ػػص األة ػ صألهاألةػ اثوهػػأل اثػػؿ صػػأل

احألألظػػأل

لهواهنريػ (ةػنؿ  )20نياػػـ ل وػيـ  99احطػ نهرصػػألف اننرػ صع ػػص  21صألهاألةػ ألػ احألألظػ لهاعيػأل نعحػػن 91
صألهاألة ػ أل ػ احػػألألظت لهتيػػنـ نصع ػ

ػػنيؼض نيصوػػن أرو ػ ع،ػػيب هوتػػرا اػػف لهنهرصػػألف  971ؾ.ن.س أل ػ احألألظ ػ

لهتينـ نيويهأل صتألرؽ طتيؼ  992ؾ.ن.س احألألظ صع

نيؼ.

شكل  41االتصال بشبكات الكهرباء العامة 2006
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العمران
ياثػػؿ لهعا ػرلف احػػنر اػػألـ اػػف ا لر ػػأل

لهاالا ػػح لهعارلعيػ ػ تنني ػػأل ل ػػتخالاأل

ل وػػيـ حيػػث ي ػرصط لهاالاػػح لهطصيعي ػ نل الري ػ صألهصعػػا لهانػػألع ض نتةػػاؿ

لد لراػ ػ صاحألألظ ػػأل

ل و ػػيـ نلهنثألأل ػػأل

لها ػألح لهاأانهػ ه ،وػيـ  9479.11نػـ 4صع ػص  2.2صألهاألةػ اػف مواػأله

لد لراػ صاحألألظػأل

لهحوايػ ػ هوا ػػافض نتصو ػػن

نلهتةػ ػأل

ا ػألحتوض نصتحويػؿ ل ػتخالاأل

م وػيـ ةػاألؿ له،ػعياض يتاػح أف لهاعػألطؽ لهنرلريػ الخػؿ لها ػألح لهاأانهػ حيػث تةػغؿ

ا ػطح عحػن 2999نػـ 4صع ػص  12صألهاألةػ اػف مواػأله لها ػألح لهاأانهػ ض صيعاػأل يةػغؿ ا ػطح لد لراػ لهص ػ ػ ػنر

عػحن  021.2نـ 4الخؿ لها ألح لهاأانه صأل ويـ نصع ص  4.2صألهاألة اعهأل (وانؿ .)1
جدول  1توزٌع استعماالت األراضً باإلقلٌم
المحافظة

مساكن

المنافع

األراضي

األراضي

األراضي

داخل الزمام

خارج الزمام

(كم )

69.49

0829.62

6169

0346.02

7069
56587
69845

الزراعية

المساحة

الزراعية

المساحة

المأهولة

ومتناثرات

والجبانات

البور

الفيوم

76.29

07.9

76.64

0619.32

بني سويف

28.17

040.88

33.94

0015.77

06.5

المنيا

80.18

068.49

31.06

0837.8

-

4008.0

اإلقميم

416.36

318.04

021.7

2554.90

85.79

5493.88

4

الكمية (كم )

4

لها،ار :لههية لهعألا هوتخطيط لهعارلع ()4119

ت،ػػؿ لهنثألألػػأل

نألأل احألألظػأل
لهاحألألظأل

له ػػنألعي لالواألهيػ أل ػ ل وػػيـ مهػػب  044ع ػػا  /نػػـ4ض نيالحػػظ لعختػػألض لهنثألألػػأل
ل وػيـ (وػانؿ  )7ض نيالحػظ لهتػألصيف صػيف نثألألػأل

ااأل ياؿ روػ لرتتػألع ارتػ لهاحألألظػأل

ارلن لن الري ػ ػ أل ػ ػ لهاحألألظػ ػػأل

روػ ل

لالواألهيػ أل ػ

له ػنألف ل واألهيػ صألها ػألح لهنويػ نلهاأانهػ ألػ

ػتيعألب لها ػتقصو هو ػنألف نتتػرلن لهنثألألػ لهنويػ ألػ

اػ ػػأل صػ ػػيف أنثػ ػػر اػ ػػف  411ةػ ػػخص/لهتالف أل ػ ػ ارنػ ػػن لهنل ػ ػػط ض نأ ػ ػػؿ اػ ػػف 91

ةخص/لهتالف أل ارنن ا طألضناف 011-91ةخص/ألالف ا لهنثألأل لهغألهص رو ارلنن ل ويـ.
جدول  9الكثافات السكانٌة داخل االقلٌم
المحافظة

الكثافة السكانية بالمساحة المأهولة
نسمة  /كم

4

الكثافة السكانية بالمساحة اإلجمالية

نسمة  /فدان

نسمة  /كم
479

0.4
1.3
1.5

الفيوم

0032

بني سويف

0507

6.2

المنيا

0652

6.9

64

االقميم

0600

6.8

044

لها،ار :لههية لهعألا هوتخطيط لهعارلع ()4119

4

2.8

326

نسمة  /فدان
0.5

ناف خالؿ ا لر

ا ألحأل

 )24نن ػ هؾ تت ػرلن ا ػػألحأل
ا ألحأل

ناألـ لهقري نلهنتو لهعارلعي عوا أعهأل تتػرلن اػف  22ألػالف مهػب  47722ألػالف (ةػنؿ
لهنتو ػ لهعارلعي ػ اػػف أرصع ػ أألاع ػ حتػػب ت،ػػؿ مهػػب  221ألػػالعأل (ةػػنؿ  )29نت،ػػؿ

لهنتؿ له نعي  299.9ألالف (ةنؿ )22

شكل  24مساحة الزمام الكمي لمقري 4117
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شكل  23مساحات الكتل العمرانية 4117

شكل  22مساحات الكتل السكنية 4117

النسق الحضري
صا لر

لهتةأل

لهحواي هوااف يالحظ ل ختالألأل

لهصيعي تعتصػر رنل،ػـ لهاحألألظػأل

ن هؾ هترنن له نألف صتوؾ لهااف حيث تنلألر لهخااأل

اػ لهاػاف لهنصيػرا ألػ ل وػيـ

نلههينػؿ ل الري هنػؿ احألألظػ ناػأل ألػ (ةػنؿ  )29نصا لر ػ

لهع ؽ لهعا لرعػ نوػا أف لهتيػنـ اػ لهاايعػ لدنؿ اػف حيػث رػاا له ػنألف ألػ ل وػيـ صحوػـ ػنألف اػف  491أهػؼ

مه اوينفض نأل حيف أف راا لهااف لهت تترلن اف  491لهػؼ مهػ  91أهػؼ ألػ احألألظػ لهاعيػأل اػـ اػاف (لهاعيػأل
– اوني – األهنط – صع انلر – اغألح – لهتنري ) ناف احألألظ صعػ

لهتةف – صصأل) ناف احألألظ لهتينـ ااف ( عنرس – أصةنلي)

ػنيؼ اػـ اػاف(صع

ػنيؼ  -عأل،ػر -

نصتطصيؽ عظري لهرتص نلهحوـ 2روب لهارلنن لهحاري صػإ ويـ ةػاألؿ له،ػعيا ألػإف لهاايعػ لدنهػ اػ اايعػ لهتيػنـ

صتعالا  909721ع ا ح ب تعالا  4112نتويهػأل اػاف لهاعيػأل نلهتيػنـ ناوػني حيػث تتوػألنن أحوصيػ لهاػاف اػعؼ
لهتعالا لهاتتػرض أف تنػنف رويػ ألحػيف تقتػرب صعػ

ػنيؼ لهوايػاا نلهعػانا نين ػؼ له،ػايؽ اػف لهعػاا لهاتػرنض

أف تننف روي طصقأل هعظري لهرتص نلهحوػـض ناػأل تقػؿ اايعػ لهاعيػأل لهوايػاا تقػؿ رػف لهعػاا لهاتتػرض أف تنػنف رويػ

(ةنؿ )22

يػػععنس هػػؾ لهتتػػألن روػػب وػػناا لهحيػػألا صاػػاف لد ػػألهيـ ن لراػػألض نيػػتثر روػػب اعػػاال

لهخااأل

ألياأل صيعهألض نصألهتأله يايأل حؽ صعض لهقرى نلهااف أل اةرنرأل

هؾ روب لرتتألع اعػاال

اخػػؿ لد ػػر صهػػأل نصتننيػػأل

لهتعاي هح ألب لهاػاف لدنصػرض نيعاػؿ

لههوػرا لهالخويػ اػف لهقػرى مهػب لهاػاف لد،ػغر ناػف لهاػاف لد،ػغر مهػب لهاػاف لهنصػرى

صحثألً رف ألر ،أألاؿ هوعاؿ.

6فًعام1141وضعZipfنظرٌتهلشرحوتفسٌرأحجامالمدن،ووضعمنخاللهانموذجاًٌعاملالمدٌنةعلىأساسرتبتها
وحجمهاالسكانً،بمعنىأنالمدٌنةالثانٌةبإقلٌمماأوح ّتىعلىمستوىالدولةلهاأنتضمنصفعددالسكانبالمدٌنةاألولى تنص
النظرٌةعلىأنأيمدٌنةبالدولةأوباإلقلٌمٌفترضأنٌكونتعدادهاٌتناسبتناسباًعكسٌاًمعرتبتهابالنسبةللمدناألُخرى؛وبالتالً
ٌمكنتفسٌرذلكمنخاللالمعادلةاآلتٌة:
حٌث P=Px(Rx)-1 :
P

تعدادالمدٌنةاألولى 

  Rxرتبةالمدٌنة 
 Px

تعدادالمدٌنةالتًرتبتها( )x

شكل  45أحجام المدن والقري الموجودة باإلقلٌم 2006
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شكل  46التباٌن بٌن تعداد المدن بحسب إحصاء 2006

لها،ار :لهوهألن لهارنني هوتعصة لهعألا نل ح،ألف نلهتعالا لهاتترض صح ب عظري لهرتص نلهحوـ
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المناطق الالرسمية
تصوػػن رػػاا لهاعػػألطؽ لهالر ػػاي حيػػر لداع ػ أل ػ ا،ػػر 922هعػػألـض 4102اػػعهـ  042اعطق ػ روػػب أاػػالؾ لهانه ػ ض
لهخطنرا لهثألعي  491اعطق أل ا،ر (وانؿ .)01

ن410رو أاالؾ خأل ،ألحيف راا لهاعألطؽ ل

جدول  10عدد المناطق غٌر األمنة فً مصر وعدد ها طبقا درجة الخطورة والملكٌة
درجة الخطورة

أمالك خاصة

أمالك دولة

جهات مركزية

المناطق

0

4

43

0

46

4

058

69

30

458

3

20

08

4

60

2

1

02

5

09

االجمالي

410

042

39

362

لها،ار :ورياا لدخصألر ،تح لهتقألرير ()4102-2-02

شكل  47أعداد توزٌع المناطق غٌر األمنة فً اإلقلٌم

تصوػػن رػػاا لهاعػػألطؽ لهالر ػػاي أل ػ لال وػػيـ  47اعطق ػ
حيػر أاعػ نتحتػؿ صعػ

ػنيؼ لهترتيػػب لدنؿ ألػ رػػاا

لهاعألطؽ حيػر لداعػ نلهتيػنـ اػ لهاحألألظػ لال ػؿ اػف
حيث راا لهاعألطؽ حير لداع (ةنؿ )22
تصون مواأله راا لهنحال

له نعي أل لهاعألطؽ حيػر

لداعػ  07112نحػػاا ػنعي ض نتصوػػن ا ػألح لهاعػػألطؽ
لهالر ػػاي  079.2أل ػػالف ألػ ػ لال و ػػيـ ناحألألظػ ػ صعػ ػ
ػػنيؼ تحت ػؿ لهارنػػن لدنؿ اػػف حيػػث رػػاا لهنحػػال

نا ألح لهاعألطؽ (وانؿ )00

لها،ار :ارنن لهاعوناأل

نارـ لهقرلر ()4100

جدول  11عدد الوحدات ومساحة المناطق غٌر األمنة
المحافظة

عدد الوحدات السكنية غير األمنة

مساحة المناطق غير األمنة

الفيوم

0219

02.3

بني سويف

02831

027.6

المنيا

4768

33.7

إجمالي اإلقميم

09117

095.6

لها،ار :ارنن لهاعوناأل

نارـ لهقرلر ()4100
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الخدمات االجتماعية
أوال الخدمات التعميمية
يػػتـ ا لر ػ لهخػػااأل

تختوؼ نثألألأل

لهتعوياي ػ اػػف خػػالؿ لهنثألألػػأل

الخػػؿ لهت،ػػنؿ ناػػاي ت ػنلألر لدوه ػنا نلهخػػااأل

لهت،نؿ الخؿ ل ويـض نتعتصر احألألظ صع

لهخأل ،ػ صهػػألض

نيؼ أرو نثألألػ هوت،ػنؿ الخػؿ ل وػيـ نيويهػأل لهتيػنـ

صيعاأل تقؿ نثألأل لهت،نؿ أل لهاعيأل رف لهواهنري (ةنؿ .)21

شكل  41نسب التزاحم داخل الفصول فً المدارس

لها،ار :ارنن لهاعوناأل

نارـ لهقرلر ()4100

تعتصػػر لهاػػالرس أل ػ ل وػػيـ حيػػر اوه ػناض نيظهػػر هػػؾ أل ػ رػػاـ ت ػنلألر أوه ػنا حأل ػػب أه ػ أل ػ لهاػػالرس نتحتػػني
احألألظ ػ صع ػ

ػػنيؼ رو ػ أ ػػؿ ع ػػص اػػف لهاػػالرس حيػػر لهاػػنناا صألهحأل ػػب لآله ػ صع ػػص  24.2صألهاألة ػ اػػف رػػاا

لهاػػالرس صألهاحألألظ ػ ض أل ػ حػػيف احألألظ ػ لهاعي ػأل ا ػ لدروػػب صع ػػص  22.99صألهاألة ػ اػػف رػػاا لهاػػالرس صألهاحألألظ ػ
ألػ ل وػيـ صاحألألظػ لهتيػنـ ناػ أ ػؿ اػف ع ػص مواػأله

(ةنؿ )27ض نتعتصر أ ؿ ع ص لت،ألؿ هواػالرس صألدعترعػ

لهواهنري (ةنؿ )91

شكل 49نسبة المدارس المزودة بحاسب ألً

لها،ار :ارنن لهاعوناأل
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شكل  50نسبة المدارس المتصلة باألنترنت
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المدارس االبتدائي
عوا أف نونا االرس لصتالة أل وايأل ري لال ويـ مال أل راا ويؿ اف لهقري نهنف تختوؼ نثألألػ لهت،ػنؿ الخػؿ

لال ويـ اف  01طألهب أل لهت،ؿ حتب ت،ػؿ مهػب  27طألهػب ألػ لهت،ػؿ ألػ حػيف أف نثألألػ لهت،ػنؿ ناػأل حػااتهأل
ن لنرا لهترصي نلهتعويـ ا  21تواي هنؿ أل،ؿ (ةنؿ  )94ن(ةنؿ .)99

يالحظ لعختألض لهنثألألأل
األنه ػ
نهنػػف ل

.)90

لهت،نؿ أل ل ويـ رف مواأله لهواهنري نتعتصر احألألظ لهاعيأل ا أ ػؿ ع ػص انوػناا

اػ لهع ػػب ػنلف هوواهنريػ أن ل وػػيـ أروػ اػػف لهع ػػص لهتػ حػػااتهأل ن لنرا لهترصيػ نلهتعوػػيـ (ةػػنؿ

شكل  51كثافة الفصول فً المدارس االبتدائٌة

لها،ار :ارنن لهاعوناأل

نارـ لهقرلر ()4100
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شكل  52أعداد المدارس االبتدائٌة 2007

شكل  53كثافة الفصول فً المدارس االبتدائٌة 2007

المدارس االعدادية
تػػعختض أرػػالا لهاػػالرس لالرالاي ػ رػػف أرػػالا لهاػػالرس لالصتالةي ػ أل ػ

ػػري ل وػػيـض نهنػػف تختوػػؼ نثألأل ػ لهت،ػػنؿ

الخؿ لال ويـ اف  41طألهب أل لهت،ؿ حتػب ت،ػؿ مهػب  011طألهػب ألػ لهت،ػؿ ألػ حػيف أف نثألألػ لهت،ػنؿ ناػأل

حااتهأل ن لنرا لهترصي نلهتعويـ ا  21تواي هنؿ أل،ؿ )ةنؿ  )92ن (ةنؿ .)92
حيث ترتتأل نثألأل لهت،نؿ أل احألألظت لهتينـ نصع
اتن ط نثألأل لهت،نؿ أل لهواهنري ناعاال

نيؼ رػف اتن ػط لهواهنريػ نتػعختض احألألظػ لهاعيػأل رػف

ن لنرا لهترصي نلهتعويـ ( ةنؿ .)92

شكل  54كثافة الفصول فً المرحلة االعدادٌة
44

43

41
40

تلمٌذ فصل

42

39
38
الجمهورٌة

المنٌا
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نارـ لهقرلر ()4100

المدارس الثانوية

تعختض أرالا لهاالرس لهثألعني ألػ

بنًسوٌف 

ػري ل وػيـض حيػث ال تنوػا ألػ صعػض لهنحػال

الفٌوم 

لهاحويػ اػالرس ثألعنيػ نهنػف

تختوؼ نثألأل لهت،نؿ الخؿ لال ويـ اف  41طألهب أل لهت،ؿ حتب ت،ؿ مهػب  22طألهػب ألػ لهت،ػؿ ألػ حػيف أف
نثألأل لهت،نؿ ناأل حااتهأل ن لنرا لهترصي نلهتعويـ ا  21تواي هنؿ أل،ؿ.

ألعوػػا أف لرتتػػألع نثألألػػأل

لهت،ػػنؿ أل ػ احألألظػػأل

لهترصي نلهتعويـ (ةنؿ .)99

ل وػػيـ رػػف ا ػػتني لهواهنري ػ نرػػف لهنثألأل ػ لهت ػ حػػااتهأل ن لنرا

شكل  55كثافة الفصول فً المرحلة الثانوٌة

لها،ار :ارنن لهاعوناأل
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شكل  56أعداد المدارس االعدادٌة 2007

شكل  57كثافة الفصول فً المدارس اإلعدادٌة

ثانيا الخدمات الصحية

صون راا لها تةتيأل
ع ػػص لها تةػػتيأل
لها تةتيأل

أل ل ويـ  74ا تةتبض حيث تاثؿ ا تةتيأل

لهعألا ػ نلهارنني ػ نلها تةػػتيأل

لهحنناي رف لها تةتيأل

تحت ػػني احألألظػ ػ لهاعي ػػأل رو ػػب ع ػػص

لهقطػألع لهخػألص تاثػؿ  92صألهاألةػ ض نتت ػألني

لهتخ،،ػػي صع ػص  49صألهاألة ػ (ةػػنؿ )91ض نيالحػػظ لعختػػألض

لهخأل. ،
شكل  51توزٌع أنواع المستشفٌات فً االقلٌم

 90صألهاألة ػ اػػف ر ػاا لها تةػػتيأل ض
حيػ ػ ػػث ينوػ ػ ػػا رػ ػ ػػاا  02ا تةػ ػ ػػتب

تخ ،،ػ ػ ض ن 09ا تةػ ػػتب طػ ػػألع
خ ػ ػ ػ ػػألصض ن 7ا تة ػ ػ ػ ػػتيأل

رألاػ ػ ػ ػ ػ

نارننيػ ػ ػ ػ ض نتويه ػ ػ ػػأل احألألظػ ػ ػ ػ صعػ ػ ػ ػ
ػ ػ ػػنيؼ لهتػ ػ ػ ػ صهػ ػ ػػأل  42ا تة ػ ػ ػػتب
نع ،ػ ػ ػػؼ ر ػ ػ ػػاا لها تة ػ ػ ػػتيأل

ألػ ػ ػ ػ

لهاحألألظ ػ ػ تعتا ػ ػ هوقطػ ػػألع لهخػ ػػألص
نعوػ ػػا أف احألألظ ػ ػ لهتيػ ػػنـ صهػ ػػأل 40
ا تة ػ ػػتب ا ػ ػػعهـ ت ػ ػػأل ا تة ػ ػػتيأل
طػ ػ ػػألع خػ ػ ػػألص ن ػ ػ ػػصأل ا تةػ ػ ػػتيأل
رألا نارنني (ةنؿ .)97

لها،ار :ارنن لهاعوناأل

نارـ لهقرلر ()4100


شكل  59أعداد وأنواع المستشفٌات داخل اإلقلٌم

لها،ار :ارنن لهاعوناأل

نارـ لهقرلر ()4100

يقػػؿ ع،ػػيب له ػػنألف اػػف لد ػرا ألػ لها تةػػتيأل
نصيعاػأل يػنالا ع،ػيب لهااراػأل

لهطصي أل ل ويـ ( ةنؿ .)21

رػػف مواػػأله لهواهنريػ صيعاػػأل يػػنالا ع،ػػيب لدطصػػألف اػػف له ػػنألف

اػف له ػنألف رػف مواػأله لهواهنريػ ألػ ل وػيـ ناػ ل اهيػؿ روػ اػعؼ لهخػااأل

شكل  60نصٌب األطباء والممرضات والسرٌر من السكان

لها،ار :ارنن لهاعوناأل

تنو ػػا لهنح ػػال

نارـ لهقرلر ()4100

له ،ػػحي لهقرنيػ ػ

شكل  61أعداد الوحدات الصحٌة الرٌفٌة 2007

أل لهعايػا اػف لهقػري نهنػف لهعايػا
اػ ػ ػ ػػف توػ ػ ػ ػػؾ لهنحػ ػ ػ ػػال

يعق ،ػ ػ ػػهأل لهخ ػ ػ ػػااأل

له،ػ ػ ػ ػػحي

أن ل رػ ػ ػ ػػالا

لهػ ػ ػػالنـ ال ػ ػ ػػتقصألؿ لهحػ ػ ػػألال

ن ػ ػ ػػا

يػعقص لهػػصعض نوػنا لهنػنلار اػػف

لدطصألف نلهاارايف (ةنؿ )20

األمومة والطفولة
تاث ػػؿ خ ػػااأل

لداناػ ػ نلهطتنهػ ػ

اتة ًلر األاًأل يتيا ألػ لهن ػنؼ روػب
ااى تػنلألر لهخػااأل

لالوتاألريػ ض

ػ ػػيتـ لهتع ػ ػػرؼ رو ػ ػػب لهاتةػ ػ ػ لر
لهالرا ػ ػ ػ هوطتػ ػ ػػؿ نلدانا ػ ػ ػ أل ػ ػ ػ
ل وػ ػ ػ ػػيـ اػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػػالؿ اتة ػ ػ ػ ػ لر
لدانا ػ ػ نلهطتنه ػ ػ ض نا ػ ػ نو ػ ػػنا
لهتح،ػ ػ ػػيعأل

لهخأل ،ػ ػ ػ صألدطتػ ػ ػػألؿ

اػ ػ ػػا لالا ػ ػ ػرلض لهاختوت ػ ػ ػ ناػ ػ ػػف
ا لر ػ ػ ػ ػ ل و ػ ػ ػػيـ نو ػ ػ ػػا أف ع ػ ػ ػػص
لهتح ،ػ ػ ػ ػ ػػيعأل

لها،ار :ارنن لهاعوناأل

نارـ لهقرلر ()4100

أروػ ػ ػ ػ ػ ػ ا ػ ػ ػ ػ ػػتني

لهواهنري هنف اعألؾ اةنو أف اعألؾ ع ص حير اغطألا اف لدطتألؿ (ةنؿ .)24
62

شكل  62نسبة تغطٌة التحصٌنات لألطفال

لها،ار :ارنن لهاعوناأل

نارـ لهقرلر ()4100

يتـ لهتعرؼ روب اعاؿ نأليأل

لدطتألؿ حايث لهنالاا هوتأنا اف نونا ررألي طصي ألألةقػ أثعػألف ألتػرا لهحاػؿ نصعػا ألتػرا

لهحاػؿ لهررأليػ له،ػػحي هألطتػألؿ نلهتأنػػا اػف نوػنا لهػػنر هػاي لداهػػألض ناػف ا لر ػ اتةػ لر ل وػيـ أف احػػألألظت
لهتينـ نلهاعيأل أ ؿ اف اتن ط لهواهنريػ ألػ اعػاؿ لهنأليػأل

لدطتػألؿ حػايث لهػنالاا ألػ حػيف أف صعػ

ػنيؼ أروػ

اف مواأله لهواهنري (ةنؿ .)29
شكل  63معدل وفٌات األطفال حدٌثً الوالدة

لها،ار :ارنن لهاعوناأل

نصا لر

نأليأل

نارـ لهقرلر ()4100

أطتألؿ لهراأل نانف لهخألا

احألألظت لهاعيأل نصع

نوا أف احألألظ لهتينـ أ ؿ اف اتن طأل

لهواهنري أل حيف أف

نيؼ أرو اف اتن ط لهواهنري هنؿ اعهاأل ( ةنؿ .)22

ناف لهاالحظ أف احألألظ صع

نيؼ ينوا صهأل اةنو أل خااأل

صعا لهنالااض عتيو الرتتألع اعاؿ نأليأل

لدانا نلهطتنه نصألدخص أل ررألي لدطتػألؿ

لدطتألؿ حايث لهنالاا نلدطتألؿ انف لهخألا .

61

شكل  64معدالت وفٌات األطفال الرضع ودون الخامسة

لها،ار :ارنن لهاعوناأل
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ثالثا الشئون االجتماعية
صوػػن رػػاا نحػػال

لهخاا ػ لالوتاألري ػ  420نحػػااض اػػعهـ  047نحػػاا أل ػ احألألظ ػ لهاعيػػأل ن 22نحػػاا أل ػ احألألظ ػ

لهتينـ ن 29نحاا أل احألألظ صعػ

ػنيؼض حيػث يرتتػأل ع،ػيب نحػاا لهخااػ لهاوتاعيػ اػف له ػنألف رػف مواػأله

لهواهنريػ ألحػػيف أف مواػػأله لهواهنري ػ ينيػػا رػػف ثػػالث أاػػعألؼ رػػف لهعػػاا لهاحػػاا هنػػؿ نحػػاا ناػػن رة ػرا أالؼ

ع ا ( ةنؿ .)29

صوػػن رػػاا لها ػػتتيايف اػػف لهاػػاألف لالوتاػػألر الخػػؿ م وػػيـ ةػػاألؿ له،ػػعيا  422.79أهػػؼ ع ػػا نياثػػؿ هػػؾ 02

صألهاألة اف لدرالا لها تتياا روب ا تني لهواهنري .

تح،ا لهاعيػأل ع،ػيب لدنصػر اػف حيػث رػاا لها ػتتيايف صع ػص  99.20صألهاألةػ نيويػو احألألظػ صعػ

)22

شكل  65توزٌع أعداد وحدات الخدمة االجتماعٌة

ػنيؼ (ةػنؿ

شكل  66نسب المستفٌدٌن فً المحافظات داخل اإلقلٌم
الحاالتالمستفٌدةمنالضمان
االجتماعًالفحالة
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الطرق والمواصالت
تاـ ةصنأل

لهطرؽ نلهانل،ال

لهطػرؽ لهقنايػ نله ػنؾ لهحايايػ نلهطػرؽ لهعهريػ ض نيتايػن

اوانرػ اػف ةػصنأل

ل وػػيـ صنوػػنا ةػػصن ويػػا ناتنألاوػ اػػف لهطػػرؽ نله ػػنؾ لهحاياي ػ لهتػ ت ػرصط صيعػػو نصػػيف لد ػػألهيـ لهاحيط ػ ناعظػػـ
رنل،ـ لهاحألألظأل

لهاوألنرا األ نونا ،نر أل احألنر اف وه لهغرب.

حيث ياـ ل ويـ ةصن اف لهطرؽ ل وياي تتننف اف طريؽ لهقألارا لهتيػنـ صطػنؿ  17نػـ نطريػؽ لهقػألارا أ ػنلف

صطنؿ  719نـ يار اعهػأل  491نػـ ألػ عطػألؽ م وػيـ ةػاألؿ له،ػعياض طريػؽ لهقػألارا أ ػنلف ةػرؽ لهعيػؿ صطػنؿ 191
نػػـ طريػػؽ لهوي ػنا أ ػػينط ح ػرب لهعيػػؿ صطػػنؿ  971نػػـ طريػػؽ لهتيػػنـ صع ػ

ػػنيؼ صطػػنؿ 29نػػـ نطريػػؽ لهنرياػػأل

لهنرت لرعػ  029نػـ طريػؽ رأس حػألرب لهةػيخ ألاػؿ صطػنؿ  421نػـ (ةػنؿ )22ض ناػأل يتنلوػا ألػ ل وػيـ اوانرػ
اف لهنصألري لههألا اعهأل األ يرصط صع

ننصري صع

نيؼ لهواياا نصع

نيؼ نننصري لهاعيأل  71نـ.

نيؼ نن هؾ لهاعيأل لهواياا نلهاعيػأل نت،ػؿ لها ػألأل صػيف

نتاـ ةصن له نؾ لهحاياي أل عطألؽ م ويـ ةاألؿ له،عيا خطنط له نؾ لهحاياي لدتي :


خط لهقألارا أ نلف ن ررتو  091-001نـ  /ألر نينوا اعو 421نـ أل عطألؽ م ويـ ةاألؿ له،عيا



خط لهنل ط لهتينـ ننخط اترا ن ررتو  71نـ  /له ألر نطنهو  29نـ

نعالحظ رون أل

نؾ لهحاياي ناأل أف ةصن لهطرؽ لهانوناا تحتأل مهب ،يألع ا تارا.

نصألهع ص هوطرؽ لهعهري الخؿ ل ويـ ألياثؿ عهر لهعيؿ ن يو عقؿ أ أل ي أل م ويـ ةاألؿ له،عيا صطنؿ 491نـ
لهاحألور.

أل عطألؽ ل ويـض ناعظـ لهاعقنؿ رويو لهصاألةأل ناعتوأل

شكل  67الطرق الرئٌسٌة وسكك الحدٌد داخل االقلٌم

لها،ار :لههية لهعألا هوتخطيط لهعارلع ()4119

63

القطاعات االقتصادية
الــــــزراعة
لرتػػصط لها ،ػرينف صعهػػر لهعيػػؿ اع ػ أ ػػاـ لهع،ػػنرض نلرتصط ػ

لآلال

لهنرلريػ نلال

ا،ػػر نحاػػألرتهأل صألهن لرر ػ ض نلصتنػػر لها،ػػري لهقػػايـ

لهػريض نرعػػب لها،ػرينف صت،ػػنير لهعاويػأل

وارلف اعألصااـض نناعنل أ ألس لهتقنيـ لهنرلر ض ألنألع

لهنرلريػ اػػف حػرث نري نح،ػػألا نتخػنيف روػػب

ا،ر أنؿ انه عظا

أليهأل لهنرلر صانلريا.

تعتصر لهن لررػ ألػ ا،ػر أحػا أنصػر لدعةػط لال ت،ػألاي حػايثألًض حيػث يعاػؿ صألهن لررػ  91صألهاألةػ اػف مواػأله

ػنا

لهعاؿض ناأل ي هـ صعحن  02.1صألهاألة اف لهعألتج لهاحوب ل واأله ض نت ػهـ له،ػألا لر لهنرلريػ صحػنله  41صألهاألةػ
اف مواأله له،ألا لر

له وعي ض نان األ يوعؿ لهقطألع لهنرلر أحا انلرا لهاخؿ لهقنا لههألا .

نيعا م ويـ ةاألؿ له،عيا أحا أنصر لد ػألهيـ لهنرلريػ ألػ ا،ػرض ن ػا صوغػ

ا ػألحأل

لد لراػ لهنرلريػ ألػ ل وػيـ

 2944.70نػ ػـ 4صع ػػص  12صألهاألةػ ػ ا ػػف موا ػػأله لها ػػألح لهاأانهػ ػ ض حي ػػث تاث ػػؿ  02.2ا ػػف موا ػػأله لها ػػألح
لهاعنر صألهواهنري  .نتاثؿ احألألظ لهاعيأل األ يقرب اف  21.2صألهاألة اف لها ألح لهاعنرر صأل ويـ.
صوػػن رػػاا لهعػػألاويف صألهن لررػ أليػػو  0.4اويػػنف رألاػػؿ صع ػػص  22صألهاألةػ اػػف محاػػألؿ لهعػػألاويف صألهقطألرػػأل
صأل ويـض ن ا صون راا لهعألاويف صألهنرلر أل احألألظ لهاعيأل  924أهؼ رألاػؿض نألػ احألألظػ صعػ

رألاؿض نأل احألألظ لهتينـ  917أهؼ رألاؿ.

لال ت،ػػألاي

ػنيؼ  942أهػؼ

نتعتةر صأل ويـ حنله  10991ألالف اف لد لراػ لهقألصوػ ه ،ت،ػال ض نتترنػن صةػنؿ أ أل ػ ألػ احألألظػ لهتيػنـ

صا ػػألح  22911ألػػالف صع ػػص  91.4صألهاألة ػ اػػف مواػػأله أ لرا ػ الخػػؿ ل وػػيـ لهقألصو ػ هال ت،ػػال ض نتصوػػن ع ػػص
لهنيألاا أل لها ألح لهاعنرر أل ل ويـ  09.1صألهاألة نناػأل تصوػن لهنيػألاا ألػ احألألظػ لهاعيػأل صع ػص  09.99صألهاألةػ
اف ا ألح لدرض لهاعنرر الخؿ لهاحألألظ يويهأل احألألظ صع

نيؼ صع ص  02.27صألهاألة (ةنؿ .)21

شكل  61نسب الزراعات الحدٌثة إلى إجمالً المساحة المنزرعة 2010
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تناػػح لهصيألعػػأل

أف لد لرا ػ لهنرلري ػ صاحألألظ ػ لهاعيػػأل اػػف أوػػنا لد لرا ػ أل ػ ل وػػيـ حيػػث تاثػػؿ لد لرا ػ اػػف

لهارو لدنه ع ص  7.97صألهاألة اف لدرض أل لهاحألألظ ض نيويهأل احألألظ صع

ػنيؼ صيعاػأل ل وػيـ ياثػؿ 2.14

صألهاألةػ اػػف لد لراػ ألػ ل وػػيـض نتاثػػؿ لهاروػ لهثألعيػ ألػ احألألظػ لهاعيػػأل أنثػػر اػػف ع،ػػؼ ا ػػألح لد لراػ ألػ
لهاحألألظ نيويهأل احألألظػ صعػ

ػنيؼ نيروػأل لرتتػألع وػناا لد لراػ ألػ احػألألظت لهاعيػأل نصعػ

لهعيؿ لهع نألف يأت األ لهتياألعأل

نؿ رألـ صؿ معةألف له ا لهعأله

ع ( 0721وانؿ .)04

ػنيؼ مهػب طاػ

جدول  12درجات األراضً داخل إقلٌم شمال الصعٌد %
األولي

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

الفيوم

3.111

07.511

23.511

00.611

04.311

04.011

بني سويف

8.211

24.111

49.311

5.911

3.911

01.511

المنيا

9.211

50.211

07.311

5.411

7.111

9.711

االقميم

7.146

37.800

48.974

7.511

7.996

01695
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شكل  69معدالت الحٌازة فدان  /حائز 2010

ناأل صوػن رػاا لهقػري لهتػ

صه ػأل ع ػػص حيػػألنا أ ػػؿ اػػف
نلح ػ ػػا أل ػ ػػالف  092ريػ ػ ػ

صع ػص  41.9صألهاألةػ اػػف
رػ ػ ػػاا لهق ػ ػ ػػري لهانو ػ ػ ػػناا

صػ ػػأل ويـ .نع ػ ػػص لهحيػ ػػألنا
اف ألالف مهػب لثعػألف ألػالف

 20صألهاألة ػ ػ ػ ا ػ ػ ػػف ر ػ ػ ػػاا
لهقػػري نلهعػػاا لهصػػأل

اػػف

أنث ػ ػػر ا ػ ػػف لثع ػ ػػألف أل ػ ػػالف
صع ػ ػ ػ ػ ػػص 01.2صألهاألة ػ ػ ػ ػ ػ ػ

(ةنؿ )27

65

المحاصيل
ت،ػؿ لها ػألح لهاح،ػػنهيو صػأل ويـ  4924أهػػؼ ألػالف صع ػػص 09.4صألهاألةػ اػػف مواػأله لهواهنريػ صاعألاػؿ تنثيػػؼ

ن لرر ػ  0.7ناتن ػػط رػػألـ نتعتصػػر احأل،ػػيؿ لهقاػػح نلهقطػػف ن ،ػػب له ػػنر اػػف أنصػػر لهاحأل،ػػيؿ معتألوي ػ روػػب
ا تني ل ويـ (ةنؿ .)21

شكل  70توزٌع المساحة المحصولٌه داخل اإلقلٌم

نصا لر ػ ػ ػ لها ػ ػػألح لهاح ،ػ ػػنهيو نو ػ ػػا أف

لهاعي ػػأل اػ ػ أروػ ػ ا ػػألح اح ،ػػنهيو ألػ ػ

لال ويـ صع ص  20صألهاألة يويهػأل لهتيػنـ نصعػ
نيؼ.

ناػػف خػالؿ لهاخططػػأل

لال ػػترلتيوي نوػػا

لهةػػألاي ا ػ لهن لررػػأل

له ػػألةاا أل ػ لال وػػيـ

احػألألظت لهتيػنـ نصعػ

ػنيؼ (ةػنؿ )24

أف ن لررػػأل

لهقاػػح نلهقطػػف نلهصر ػػيـ نله ػ را

(وانؿ  )09ننرلر لهقاح تترنن ألػ

ػري

نتترن ػػن ن لرر ػ ػ له ػ ػ را لهةػ ػػألاي أل ػ ػ لهقػ ػػري

لهنل عػ رو ػ حػػانا احػػألألظت صع ػ

ػػنيؼ

نلهاعيػ ػػأل(ةػ ػػنؿ )29ض صيعاػ ػػأل تترنػ ػػن ن لرر ػ ػ
لهصر ػػيـ ألػ ػ

نصع

.)22

ػػري ا لرن ػػن ين ػػؼ له ،ػػايؽ

لها،ار :ارنن لهاعوناأل
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نيؼ نلاعأل يأل نطألاي نعأل،ر(ةنؿ  )20تترنن أياأل نرلر لهقطف ألػ ارنػني لهعػانا نصعػ

جدول  13المحاصٌل األساسٌة داخل االقلٌم ومعدالت االنتاجٌة
المحصول

الفيوم

بني سويف

المنيا

الجمهورية

قمح (أردب /فدان)

08.92

08.7

40

09.06

القطن الزهر (قنطار /فدان)

6.40

5.8

6.5

6.40

قصب السكر (طن /فدان)

-

33.6

27.6

51.08

الذرة الشامي (أردب  /فدان)

-

06.5

-

42.69

الفول البمدي (أردب  /فدان)

8.02

-

-

8.8

الطماطم (طن  /فدان)

-

9.24

-

02.8

البصل (طن /فدان)

-

9.35

8

03.2
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ػنيؼ (ةػنؿ

شكل  71أماكن زراعة البرسٌم 2007

شكل  72أماكن زراعة القمح 2007

شكل  73أماكن زراعة الذرة الشامٌة 2007

شكل  74أماكن زراعة القطن 2007

حيازة الماشية واألبقار والطيور

شكل  75توزٌع المساحة المحصولٌه داخل اإلقلٌم

ي ػرتصط ل عت ػػأل لهحيػ ػنلع صأل عتػػأل لهعص ػػألت عظػ ػ لر
هع ػ ػػاـ نو ػ ػػنا لها لررػ ػ ػ لهطصيعيػ ػ ػ ألػ ػ ػ ا ،ػ ػػرض

نلهقطألع لهخألص اػن لها ػةنؿ رػف اػ ل لهعةػألط
نية ػ ػػألرؾ ،ػ ػ ػػغألر لهػ ػ ػػنرلع أل ػ ػ ػ ااألر ػ ػ ػ ا ػ ػ ػ ل

لهعةػألطض ناػػـ لها ػػةنهنف رػف لعتػػأل ع ػػص نصيػرا
اػ ػػف لهثػ ػػرنا لهحينلعي ػ ػ  .ن ػ ػػا صوػ ػػن رػ ػػاا ا ػ ػنلرع

لهاألةػػي أل ػ ل وػػيـ  0749انرر ػ ض ينوػػا أل ػ

احألألظ ػ لهتيػػنـ  0917انرر ػ نيويهػػأل احألألظ ػ

لهاعيأل صعاا  414نيويهأل صع
انرر (ةنؿ .)29

نيؼ صعػاا 494
لها،ار :ارنن لهاعوناأل
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ألحػػيف يصوػػن رػػاا اوػػألنر لهاألةػػي صػػأل ويـ  22اوػػنر ع،ػػتهـ ألػ احألألظ ػ لهاعيػػأل نيويهػػأل احألألظ ػ لهتيػػنـ نيويػػو صع ػ
نيؼ (وانؿ .)02

جدول  14أعدد المجازر ومصانع األعالف
البيان

الفيوم

بني سويف

المنيا

عدد مجازر الماشية

40

06

37

عدد مجازر الدواجن

4

3

2

إجمالي عدد مصانع األعالف

9

8

05

ناػػف تننيػػأل لهاألةػػي ألػ ل وػػيـ نوػػا أف أنصػػر أرػػالا األةػػي ألػ احػػألألظت لهتيػػنـ نصعػ

ػػنيؼ نتقػػؿ ألػ احألألظ ػ

لهاعيأل ناف لهنلاح نيألاا أرالا لدحعألـ نلهاألرن ص،نرا نلاح ألػ ل وػيـ نيويهػأل أرػالا لدصقػألر نلهوػألانس (ةػنؿ

)22ض ناأل عوا نيألاا أرػالا لهطيػنر ألػ احألألظػ لهتيػنـ رألاػ نلهػاوأل ص،ػت خأل،ػ صيعاػأل تقػؿ أرػالا لهطيػنر ألػ
احألألظ لهاعيأل ص،ت رألا (ةنؿ )22

شكل  76اعداد الماشٌة داخل اإلقلٌم

شكل  77أعداد الطٌور داخل اإلقلٌم

الــــــــري
تننف ةػصن لهػري ألػ ا،ػر اػأل يةػصو لهةػوراض نياثػؿ عهػر لهعيػؿ وػ رهأل لهػ ي تتتػرغ اعػو لهتػرع لهرةي ػي نلهترريػ ض
نتةغؿ ا لهةورا األ يقرب اف  %09اػف ا ػألح لد لراػ لهنرلريػ ض نيصوػن أواػأله أطػنلؿ لهتػرع حػنله 99.4

أهػػؼ نيوػػن اتػػرض نأطػنلؿ لها،ػػألرؼ لهانةػنأل تصوػػن عحػػن  44.2أهػػؼ نيوػػن اتػػرض نأطػنلؿ لها،ػػألرؼ لهاغطػػألا عحػػن

 920أهؼ نيون اترض نتصون ا ألح لدرلا لها تتياا اف عظألـ له،رؼ لهاغطب عحن  9209أهؼ ألالف.

تتاثؿ ةصن لهري أل م ويـ ةاألؿ له،عيا اف عهر لهعيػؿ ناوانرػ اػف لهتػرع نلها،ػألرؼ نأااهػأل تررػ ل صرلايايػ

نترر صحر ين ؼ صوألعب تنلألر لهايأل أل نؿ اف صحيرا ألرنف نصحي لر

لهونألي .

نلاي لهريألفض صوألعب اوانرػ اػف لدصػألر

حيازة اآلالت الزراعية والج اررات وآالت الري
تاثؿ لهاعيأل أنصر ع ص اف األنيعأل
األنيعأل

لهري ألػ لال وػيـ نيويهػأل احألألظػ صعػ

ػنيؼ نصيعاػأل لهتيػنـ تاثػؿ أ ػؿ ع ػص اػف

لهري نيروأل هؾ دف لهتينـ ينوا صهأل أنصر راا اف لهترع نلها،ألرؼ أل ل ويـ (ةػنؿ  .)21صيعاػأل تػنالا

رػػاا لهو ػ لر لر
احألألظ صع

لهنرلري ػ أل ػ احألألظ ػ لهتيػػنـ نتاثػػؿ  99صألهاألة ػ نيويهػػأل احألألظ ػ لهاعيػػأل صع ػػص  91صألهاألة ػ نيويهػػأل

نيؼ صع ص  2صألهاألة (ةنؿ )27

شكل  71أعداد ماكٌنات الري باإلقلٌم
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شكل  79توزٌع أعداد الماكٌنات الزراعٌة باإلقلٌم
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لهنرلريػ روػب ا ػتني لهقػري ألػ احألألظػ صعػ

وال ص،ت اوحنظ أل احألألظ لهتينـ( ةنؿ .)11

نارـ لهقرلر ()4100

ػنيؼ نتقػؿ لدرػالا ألػ لهاعيػأل صيعاػأل تقػؿ

شكل  10أعداد األالت الزراعٌة داخل اإلقلٌم

72

الثروة السمكية والمزارع السمكية
يعتصػػر ،ػػيا لد ػػاألؾ ا،ػػار اػػألـ اػػف ا،ػػألار لهصػػرنتيف لهحيػنلع ض ناحألألظػ لهتيػػنـ اػ أنثػػر لهاحألألظػػأل معتألو ػألً
هأل ػاألؾ صػأل ويـ حيػث تعػتج لهتيػػنـ  7111طػف ػعنيًأل ػاؾ عظػ ًلر هتعػػاا هوا،ػألار خأل،ػ صحيػ لر ػألرنف نلهريػػألف
نعهر لهعيؿ (ألرع صحر يؼ) نلهانلرع له اني لهاعتةرا روب اتألألهـ.

ػػنيؼ اػػف حيػػث لالعتػػأل له ػػان ثػػألع أنصػػر احألألظ ػ أل ػ ل وػػيـ حيػػث تعػػتج 9919طػػف ػػعنيأل عظ ػ لر

تػػأت صع ػ

ها،ار عهر لهعيؿ نترر ل صرلاياي نلهانلرع له اني لهت يعتصر لعتألوهأل ويػؿ ع ػصيأل .نلالعتػأل له ػان رصػألرا رػف

لهصوط لهعيو نلهصوط لهتا نلهاصرنؾ نلهقرلايط.

ي،ؿ حوـ لعتػأل لهاعيػأل اػف لد ػاألؾ  9192طػف حيػث يػتـ لالعتػأل اػف خػالؿ عهػر لهعيػؿ نلهصحػر لهين ػت نتررػ

لالصرلاياي نلهترع له،غيراض نلهعنع له ألةا ان اؾ لهصوط  .ي ألاـ لالعتأل له ان ه ،ويـ ع،يب ،غير وال اػف
لعتأل لهواهنري اف لد األؾض حيث ي،ؿ مهب  0.7صألهاألة اف معتأل لهواهنري .

الصناعة
ياثػؿ طػألع له،ػػعألر ارتصػ اتقااػ اػػف حيػث لداايػ صألهع ػص هال ت،ػألا لهقػػنا لها،ػريض ألهػن يػػأت ألػ اقااػ
لهقطألر ػػأل

لال ت ،ػػألاي ا ػػف حي ػػث ا ػػألااتو ألػ ػ لهع ػػألتج لهاحوػ ػ ل وا ػػأله (حػ ػنله 02.9صألهاألةػ ػ ر ػػألـ – 4119

)4112ض صأل اػػألأل مهػػب رال تػػو لهتةػػألصني لهقنيػ اػػأل لهعايػػا اػػف لهقطألرػػأل
أل تعاي لهتوألرا لهخألروي نتح يف اينلف لهااألنرأل .

ياـ ل ويـ ألراا ،عألري اػف تنػتال
نلهع ػيجض ،ػعألرأل

،ػعألري ألةاػ نوايػاا تتاثػؿ ألػ له،ػعألرأل

لهخةػب ناعتوألتػوض له،ػعألرأل

لهاعاعي لد أل ي ض له،عألرأل

ل عتألويػ نلهخاايػ ض رػػالنا روػػب انر

لههعا ي نلهنهرصألةي .

لهغ لةيػ ض ،ػعألرأل

لهنياألنيػ ض ن،ػعألر اػنلا لهصعػألف نلهح لرريػأل ض له،ػعألرأل

ينوػػا صػػأل ويـ  00اعطق ػ ،ػػعألري تاثػػؿ

شكل  11أماكن المناطق الصناعة باإلقلٌم

 02.22صألهاألةػ ػ ػ ػ اػ ػ ػ ػػف رػ ػ ػ ػػاا لهاعػ ػ ػ ػػألطؽ
له ،ػ ػ ػػعألري اعه ػ ػ ػػأل ػ ػ ػػصع اع ػ ػ ػػألطؽ ألػ ػ ػ ػ

احألألظ ػ صعػػب ػػنيؼ ناعطقتػػألف أل ػ نػػؿ

اػػف احػػألألظت

لهتيػػنـ نلهاعيػػألض صأل اػػألأل

مهب اعطقتػيف ،ػعألريتيف وايػاتيف صألهاػاف
لهواي ػػاا صنػ ػػؿ ا ػػف صعػ ػػب ػػنيؼ لهوايػ ػػاا

نلهاعيػػأل لهوايػػاا (ةػػنؿ )10ض نتاػػـ ا ػ

لهاعػ ػػألطؽ له،ػ ػػعألري عحػ ػػن  002اةػ ػػرنع
اعػتج صخػالؼ  29اةػرنع تحػ

لهتعتي ػ ض

نن ػ ػ ػ ػ هؾ رػ ػ ػ ػػاا  027اةػ ػ ػ ػػرنع اخطػ ػ ػ ػػط
ألاتهأل (وانؿ )09

لهغػنؿ
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جدول  15أعداد المناطق الصناعٌة والمشروعات المتواجدة

المناطق الصناعية والمشروعات بإقميم شمال الصعيد

البيان
الفيوم

بني سويف

المنيا

اإلقميم

عدد المناطق الصناعية

4

7

4

9

عدد المشروعات المنتجة

45

39

53

007

عدد المشروعات تحت التنفيذ

43

5

25

73

عدد المشروعات المخطط إلقامتها

-

64

87

029
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نرف أاـ له،عألرأل

صاحألألظأل

ل ويـ:



تترنػػن اةػػرنرأل



تةنؿ اةرنرأل



تػػأتب لهاةػػرنرأل



ت ػػألاـ لهاع ػػألطؽ له،ػػعألري لهواي ػػاا أل ػ م ألاػ ػ ،ػػعألرأل

لهاةرنرأل

له،ػػعألرأل

لهغ لةي ػ صألهاعػػألطؽ له،ػػعألري لهوايػػاا صع ػػص  49٥2صألهاألة ػ اػػف مواػػأله

لهاعتو ألعالض نيروأل هؾ هطصيع ل ويـ لهنرلري – لهريتي صألهارو لدنهب.
له،عألرأل

لهنياألني لد أل ي  40٥9صألهاألة اف مواأله لهاةرنرأل .

لهقألةا ػ روػػب لها ػنلا لهخػػألـ لهتعايعي ػ حيػػر لهاعاعي ػ اثػػؿ ا ػنلا لهصعػػألف نلهح لرريػػأل

لهارتص لهثألهث هتةنؿ  01٥1صألهاألة اف واو لهاةرنرأل .
لد أل ي نله،عألرأل

لهتنله .


يو



اعػػألؾ رػػاا ،ػػعألرأل

واي ػػاا صػػأل ويـ نخأل،ػ ػ له،ػػعألرأل

لههعا ي نلهنهرصألةي نتةػنؿ لهاةػرنرأل

هؾ اوانرت ،عألرأل

حنله  2صألهاألة .

لهغنؿ نلهع يج ن،عألرأل

نتوهين ثاألر لهتألنه نلهخار هوت،ايرض ناعألؾ أياأل ،عألرأل
ناعػػألؾ له،ػػعألرأل

لهحرألي ػ نلهصيةي ػ نله ػػيألحي نلهعصألتػػأل

تةتهر صهأل احألألظ لهتينـ.

لهاعاعيػ ػ

صهاػأل 09٥21صألهاألةػ 9ض 09صألهاألةػ روػب

لدخةألب صع ص اةػرنرأل

،ػػغيرا ناتعألاي ػ له،ػػغر اعهػػأل له،ػػعألرأل

أل ػ

رألاوػو ألػ نػؿ اعهػأل

لهقألةا ػ روػػب لالعتػػأل لهن لرر ػ مرػػالا

ألةاػ روػب لهاػنلرا لهحوريػ نلهتعايعيػ ض

لهطصي ػ نلهعطري ػ ن،ػػعألر لهتخػػألر لهيػػاني لهت ػ

السياحة
تعتصػر له ػػيألح اػف أاػػـ ا،ػألار لهػػاخؿ لهقػنا ألػ ا،ػػرض ناػأل تعػػا ا،ػر اػػف أصػرن لهػػانؿ له ػيألحي ألػ لهعػػألهـض
نتتات ػػأل احألألظ ػػأل

ل و ػػيـ صألهاقنا ػػأل

نلهعألهاي نتتاتأل احألألظػأل

لد أل ػػي لهتػ ػ ت ػػألرااأل رو ػػب نا ػػعهأل رو ػػب خريطػ ػ له ػػيألح لها،ػ ػري

ل وػيـ صتعػنع نصيػر اػف لدثػألر اػف أثػألر ألررنعيػ نرناألعيػ ن صطيػ نل ػالاي ناػأل ينوػا

صعض لهاعألطؽ له يألحي لهترأليهي أل ل ويـ.
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أوال محافظة الفيوم حيث اعألطؽ ننـ أنةيـ نلهالانف نانلرا لهت تنخر صألهعايا اػف لآلثػألرض ناػأل تنوػا صهػأل صحيػرا

ألرنف لهت تعا اف لهاعألهـ له يألحي لههألا هواحألألظ  .نا اف لهاحايأل لهطصيعي ننألع اياًأل اػف أاػـ اعػألطؽ
،يا لهصط نصهأل أنصر لهتينـ نان ألعاؽ ايـض نألعاؽ (نلا لها ألألر) هو يألح لهصيةي صػؿ ةػالال نأاى لهريػألف صق لرصػ

 91نيوناتر نن هؾ ريف له ػيويف ناػ رػيف طصيعيػ تتػاألؽ اعهػأل لهاػألف نأف نألعػ
ا،ر رألـ  0774نله ي أاى مهب تحنؿ ا ألر لهاألف رف لهعيف (ةنؿ .)14
ثانيـا محافظـة بنـى سـويف نتاػـ اعػألطؽ نلاعأل ػيألض ن ػااع

ػا تػأثر صػألهنهنلؿ لهػ ي اػرب

لهوصػؿض نايػانـ لهتػ ينوػا صهػأل اػرـ ايػانـ لهاػار

(ةػػنؿ  )12نتػػننع أل ػ أروػػألف لهاحألألظ ػ لآلثػػألر لهقصطي ػ اػػف نع ػألةس نأاي ػرا ناعهػػأل ايػػر لدعصػػأل ص ػنال نايػػر لهقػػايس
أعطنعيػنس ألػ ارنػػن عأل،ػػر ننعي ػ له ػػياا لهع ػ رلف صقريػ صيػألض لهعػػرب ةػػرؽ لهعيػػؿ نايػػر اػػألر وػػروس ص ػػااع
لهوصػػؿ .نتتػػننع لآلثػػألر ل

ارنلف صف احاا أل

ػػالاي ألػ لهاحألألظ ػ حيػػث تنوػػا اقصػرا لدايػػر أحاػػا ةػػايا صقريػ

ػػاس لداػرلف ناقص ػرا

ري أصن ،ػير لهاوػؽ نا ػوا له ػياا حنريػ ألػ اايعػ صعػب ػنيؼ روػب صعػا  01نػـ ننهػؼ

عنر نان نهؼ اخـ أل

وب لهوصؿ صعاؽ حنله  02اتر.

ال ػاياألً هع،ػنر تألريخيػ اػر روػب ا،ػر م تعتصػر ػوالً نلأليػًأل ه ثػألر
وأخيراً محافظة المنيا نتعتصر اتحتألً ن ػو ً
لهتررنعي نلهرناألعي نلهينعألع ي نلهقصطيػ نل ػالاي  .اػف أاػـ لآلثػألر ألػ لهاحألألظػ ا ػوا لهواطػب ا ػوا لهعاػرني
نا ػػوا لها،ػػري نا ػػوا لهتػػنه ننلني ػ

ػػوطألف نطهعػػأل لهوصػػؿ نل ػػطصؿ رعتػػر نا ػػوا لهاة عػ لهاألةو ػ نينوػػا صهػػأل

اعصػا هواونػ حتةص ػػن تػؿ نينوػا صػػو لهعايػا اػف لدايػرا لها ػيحي اثػؿ ايػػر له ػياا لهعػ رلف صوصػػؿ لهطيػر ننعي ػ
لهعألةو لهاقا

صاونى ننعي و أصنعأل رصا لها يح لهاعألارى ناير لالعصأل ،انةيؿ ناير لهقػايس أصػن ألألعػأل صاوػنى نلثػألر

لع،عأل نلالةانعيف (ةنؿ )19

شكل  13المناطق السٌاحٌة واألثرٌة بالمنٌا

شكل  12الطبٌعة الرٌفٌة فً محافظة الفٌوم

لها،ار :نينصيايأل لهان نر لهحرا
شكل  14هرم مٌدوم

لها،ار :نينصيايأل لهان نر لهحرا

لها،ار :لهاعرألو ()4119
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ناأل تةير لهصيألعأل

لهتعا يػ لهاتنلوػاا حألهيػأل ألػ ل وػيـ روػب لهػرحـ اػف تعػنع لدثػألر لهانوػناا

مهب اعؼ لهخػااأل

صػأل ويـ ألػػال ينوػا ألعػػاؽ خاػػس عوػنـ نهنػػف ينوػا ألعػػا ألف أرصػػأل عوػنـ نألعػػا ألف ثػالث عوػػنـ صيعاػػأل تنثػر رػػاا لهتعػػألاؽ

لهعواتألف ألأ ؿ (وانؿ .)02

جدول  16أعداد الفنادق وأنواعها داخل اإلقلٌم
المحافظة

فندق  5نجوم

فندف  2نجوم

فندق  3نجوم

نجمتان فأقل

تحت التصنيف

االجمالي

الفيوم

1

0

0

2

0

7

بني سويف

1

1

1

0

1

0

المنيا

1

0

0

2

4

8

اإلقميم

1

4

4

9

3

06

لها،ار :ارنن لهاعوناأل

نارـ لهقرلر ()4100

شكل  15أعداد الغرف الفندقٌة داخل اإلقلٌم

تصوػ ػػن رػ ػػاا لهغػ ػػرؼ له ػ ػػيألحي صاحألألظ ػ ػ لهاعيػ ػػأل

 911حرأل ػ ػ ن 442حرأل ػ ػ أل ػ ػ احألألظ ػ ػ صع ػ ػ
ػػنيؼ .تنوػػا أنصػػر ع ػػص مةػػغألؿ هوتعػػألاؽ أل ػ

احألألظ ػ ػ ػ لهتيػ ػ ػػنـ صع ػ ػ ػػص  20صألهاألة ػ ػ ػ نيويهػ ػ ػػأل

احألألظ ػ ػ صع ػ ػ

ػ ػػنيؼ صع ػ ػػص  91صألهاألة ػ ػ ثػ ػػـ

احألألظػ لهاعيػأل صع ػص  90صألهاألةػ هعػألـ 4101

(ةنؿ .)19

لها،ار :ارنن لهاعوناأل

نارـ لهقرلر ()4100

الموارد التعدينية
تحظ ا،ر صألهنثير اف لهانلرا لهاعاعي  .لهت صعاهأل ا تغؿ نلهصعض لدخر أل طريقػ هال ػتغالؿ صػألهعظر مهػب
اعألخ لال تثاألر أل لهن

لهحأله  .نتتعنع توؾ لهانلرا اف حيث لهعنع نلهنـ نأاػألنف لهتننيػأل .ينوػا ألػ م وػيـ ةػاألؿ

له،عيا تعنع نصير أل لهانلرا لهتعايعي اػف طتوػ نراػألؿ نحوػر ويػري نلالهصأل ػتر نله ػف نلهصألنهػ

(12

نلهرخػألـ ) ةػنؿ

ينوا أل احألألظ لهتيػنـ أرصػأل اعػألطؽ احػألور .احػألور نػنـ أنةػيـ نيػتـ ل ػتخ لر اػف توػؾ لهاعطقػ لهطتوػ نراػألؿ
لهطتوػ لهتػ يػتـ ل ػػتخالاهأل ألػ ،ػػعألر لهطػنب لهطتوػ ض نتتنلوػا لهطتوػ ألػ اػ لهاعطقػ روػػب ةػنؿ ا،ػػألطب.

احألور واةألا يتـ ل تخ لر اف ا لهاعطق لهراؿ نلهنهط نلهحور لهويري نلهت يتـ ل تخالاهأل أل أراألؿ لهصعألف.

اعطق ػ احػػألور لهػػرنس يػػتـ ل ػػتخ لر اػػف ا ػ لهاعطق ػ لهراػػألؿ نله ػنهط نلهحوػػر لهويػػري اعطق ػ احػػألور نتػػو يػػتـ

ل تخ لر لهراألؿ نلهحور لهويري.
نأل احألألظ صع

لهوألعػػب لهةػػر

نيؼ  97احور ا وؿ اعػتج ػعنيأل اعهػأل  40احوػر ألػ اعطقػ يعػنر نصيػألض لهعػرب روػ

اػػف لهعيػػؿض أاػػأل لهاعػػألطؽ لهاتصقي ػ ألتقػػأل روػػب لهوألعػػب لهغرص ػ هوعيػػؿ روػػب حػػانا لهاعػػألطؽ لهاأانه ػ

صأله نألف نتعتج توؾ لهاحألور لهراألؿ نلهنهط نلهصأل تر نلهحور لهويري نله ف نلهط .
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شكل  86الموارد التعدينية باإلقميم
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أل لهعاؽ له،حرلني هاحألألظ لهاعيػأل ت ػتخر صعػض لهاػنلا لهحوريػ اػف ا،ػألاراأل لهطصيعيػ نيصوػن رػاا لهاحػألور

لها ػػتغو  992احو ػ لًرض نتعتصػػر ،ػػحرلف لهاعيػػأل حعي ػ صػػألهانلرا نلهثػػن لر لهطصيعي ػ لهاختوت ػ اثػػؿ :لهرخػػألـ نلهحوػػر
لهويػػري لهعق ػ صاختوػػؼ أعنلرػػو نلهطتو ػ  .نت ػػألاـ لها ػػألحأل

لدناي هاأل أليهأل اف ايأل ونألي نثرنل

اعاعي (ةنؿ .)12

له،ػػحرلني أل ػ تعاي ػ لهاحألألظ ػ نخأل ،ػ أل ػ اعػػألطؽ

شكل  17عدد المحاجر بمحافظة المنٌا فً العام  2003و2005

لها،ار :مالرا نلهاحألور صاحألألظ لهاعيأل ()4112
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نوعية البيئة
تعق ـ لهصيألعأل

لهاتألح رف عنري لهصية أل م ويـ ةاألؿ له،عيا مهب عنري لههنلف نعنري لهاألف

نوعية الهوا؟
ةػػها

نلهريتي

ا،ػػر أل ػ لآلنع ػ لدخي ػرا رػػاا تغي ػ لر أا

مهػ ػ تػػاانر عنري ػ لهه ػنلف أل ػ اختوػػؼ لهاعػػألطؽ لهحاػ ػري

حيث تاألرؼ راا له نألف ااأل ترتػب رػف هػؾ ل ػتهالؾ نصيػر هواػنلرا لهطصيعيػ نتنهيػا اخوتػأل

اتعػااا

لهت ػ يػػتـ لهػػتخوص اعهػػأل رػػف طريػػؽ لهحػػرؽ لهانةػػنؼ أل ػ نثيػػر اػػف لدحيػػألف ناػػأل لعتةػػألر لها،ػػألعأل نخ،ن،ػػأل
ا،ألعأل لد اع

لهت تصعث لدترص لهاألرا ننيألاا لهارنصأل

ننألقأل ح،ألةيأل

لهصيةي هعألـ  4109ناح أف ع ص لهر،ألص أل لههنلف ألػ ل وػيـ أ ػؿ اػف لهاعػاؿ لها ػن صػو

ناػ ػػن نلحػ ػػا اينرنو ػ ػرلـ/ـ 9ألحػ ػػيف تنيػ ػػا لهو ػ ػػياأل

أل تونث لههنلف.

له،ػ ػػاري لها تعةػ ػػق رػ ػػف لهاعػ ػػاؿ لها ػ ػػان صػ ػػو ناػ ػػن 21

اينرنوػ ػرلـ/ـ 9ألحػ ػػيف أف احألألظ ػ ػ لهتي ػػنـ ت،ػ ػػؿ لهع ػ ػػص مه ػػب  221.2اينرنو ػ ػرلـ/ـ 9ناحألألظ ػ ػ لهاعيػ ػػأل 477.2

اينرنورلـ/ـ 9ناحألألظ صع

نيؼ ا لد ؿ صع ص  421.7اينرنورلـ/ـ( 9ةنؿ .)11
شكل  11نسب الجسٌمات الصدرٌة فً الهواء

لها،ار :لهوهألن لهارنني هوتعصة نلالح،ألف ()4109

نتعا ع ص لهاخألف أل ل ويـ أ ؿ اف لهع ب لها ان صهأل نا  21اينرنورلـ/ـ 9أل احألألظ لهتينـ ا لدروػب

صع ص  24.2نيويهأل احألألظ صع
لهنصري

ال ينوا صيألعأل

نيؼ صع ص  47.2نال ينوا صيألف خألص صاحألألظ لهاعيأل .نصألهع ص هثػألع أن ػيا

حايثو هاحألألظأل

لال ويـ نصألهع ص هوو ػياأل

ناػػن  71اينرنو ػرلـ/ـ 9ض ناحألألظ ػ لهتيػػنـ ا ػ األ لنه ػ

لهعألهقػ لهنويػ ينيػا رػف لهاعػاؿ لها ػان صػو

لدروػػب أل ػ و ػػياأل

نيويهأل احألألظ لهاعيأل صاعاؿ  901اينرنورلـ/ـ 9نأخي لر صع

73

لهه ػنلف صاعػػاؿ  942اينرنو ػرلـ/ـ9

نيؼ صاعاؿ  210اينرنورلـ/ـ( 9ةنؿ .)17

شكل  19نسب الجسٌمات الكلٌة العالقة فً الهواء

لها،ار :لهوهألن لهارنني هوتعصة نلالح،ألف ()4109

تتاثؿ أ صألب لهتوػنث لههػنلة ألػ احألألظػ لهتيػنـ لهػاخألف لهعػألتج رػف لهحػرؽ لهاصألةػر نلهخػألرو هوقاألاػ نلهاخوتػأل

له،وص

نلف نألف أل لهةنلرع أن لهاقألهػب لهعانايػ ض ننػ هؾ لالعصعألثػأل

اػف لها،ػألعأل نلهػنر لهحرأليػ

لهعوػػألرا أن له ػػانرا أن اػػألةف لهطػػنب أن انػػألاير لهتحػػـ نلهت ػنلخير نحيراػػأل ااػػأل تعتػػث نايػػأل

أن يا لهنرصنف نأنؿ أن يا لهنرصنف (ةنؿ .)71

شكل  90أماكن تلوث الهواء فً محافظة الفٌوم

لها،ار :لهتن،يؼ لهصية هاحألألظ لهتينـ ()4112

71

ػنلف نر

نصي ػرا اػػف حػػألن ثػػألع

تعتصػر ا،ػػألعأل لد ػػاع

ألػ احألألظػ صعػ

ػػنيؼ اػػف أاػػـ ا،ػػألار لهتوػػنث ألػ لههػنلف حيػػث يعصعػػث اعهػػأل نايػػأل

األةو ػ اػػف لهغصػػألرض نثػػألع أ ن ػػيا لهنرصػػنفض نأن ػػيا لهعيتػػرنويفض أنأل ػػيا لهنصري ػ ض ناػػأل ينوػػا  92ا،ػػعأل عتػػأل

لهطػػنب لهطتو ػ ت ػػتخاـ لهاػػألنن أل ػ مراػػألؿ لهحريػػؽ نن ػ هؾ لهاخػػألصن لهت ػ ت ػػتعاؿ لهاػػألنن نن ػ هؾ لهاةػػنال
الرا لهاخوتأل

لها،ألحص

له،وص لهاعنهي نلهطريق لهت يتـ لهتعألاؿ اعهأل هوتخوص اعهأل (ةنؿ .)70

ا،ػػألار لهتوػػنث أل ػ احألألظ ػ لهاعيػػأل اتعنر ػ اػػف لها،ػػألعأل نر ػنلاـ له ػػيأل لر

لهانة ػنأل نحصػػألر لهة ػنلرع نانل ػػأل لهتةػػييا نلهصعػػألف ن اػػألةف لهطػػنب نلهن ػػأل لر
نلهويأل لر

نلهتنلخير (ةنؿ (74

شكل  91أماكن تلوث الهواء فً محافظة بنً سوٌف

لها،ار :لهتن،يؼ لهصية هاحألألظ صع

نيؼ ()4119

نلخت ػرلؽ لهاخوتػػأل

له،ػػوص صألهاقألهػػب

ناعألةػػير لهحوػػر لهويػػري نلهاتػػألحـ

شكل  92أماكن تلوث الهواء فً محافظة المنٌا

لها،ار :لهتن،يؼ لهصية هاحألألظ لهاعيأل ()4112

نوعية الميام
يعتاػػا لال وػػيـ ص،ػػت أ أل ػػي روػػب ايػػأل عهػػر لهعيػػؿ نتعتاػػا احألألظ ػ لهتيػػنـ تعتاػػا ايألاػػأل اػػف صحػػر ين ػػؼ نلهعيػػؿ
نيؼ يعتاالف روب عهر لهعيؿ صأل األأل مه لهايأل لهونألي .

ناحألألظت لهاعيأل نصع

نهنف تنيا ع ص لدن ويف لها لب الخؿ لهايأل رف لهحا لها ان صو حيث تصون ع ص لدن ويف له لةب لها ػان

صهأل خا ػ اويوػرلـ /هتػر نتصوػن أنصػر ع ػص ألػ احألألظػ لهاعيػأل صع ػص  1.9اويورلـ/هتػر يويهػأل صعػ
تتوػنث ايػأل عهػػر لهعيػؿ ألػ صعػ

حيػػث ن،ػػو
ها لب األنله

أل ػ صع ػ

تح

ػنيؼ ثػـ لهتيػنـ

ػػنيؼ صألدن ػويف لهنياػألة لهتػ ال يوػب أف تنيػػا ع ػصتو رػػف  01اويوػرلـ /هتػػرض

ػػنيؼ ن،ػػو

لهحا لها ان صو.

يحاث تونث لهايأل عتيو لال تخالاأل

لهع ػػص مهػػب  00اويو ػرلـ /هتػػر .صيعاػػأل نوػػنا لداػػال نلدن ػػويف لهحيػػني

له ية هوانلرا لهطصيعي نل

رلؼ أل ل تخالـ لهاصيال

لهنياألةيػ نتتوػػنث لهايػأل أياػػأل صق،ػػا أن صػػانف ،ػػا رػػف طريػػؽ مهقػػألف لهعتأليػػأل

لهحةػري نلد ػااا

لهصةػري صػػألهقرب اػػف لهايػػأل نتتوػػنث

أياػػأل ص ػػصب لها،ػػألرؼ لهنرلري ػ ص ػػصب أحاػػألؿ لها ػنلا لهعاػػني نلهصنتيريػػأل اػػف له،ػػرؼ له،ػػح نايػػأل له،ػػرؼ

لهنرلر .
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لهايأل لهونألي ا أحا ا،ألار لهايأل لهرةي ي ألػ ل وػيـ نيػتـ لالرتاػألا رويهػأل انف ل ػتخالـ احطػأل
نعتج رعهأل نيػألاا ع ػص لهعيتريػ

اث ػػؿ لهتن ػػتأل

لهاونح .

ألػ لهايػأل نلدانعيػأل .نألػ احألألظػ صعػ

تعقيػ لهايػأل

ػنيؼ تنوػا صهػأل صعػض لهععأل،ػر لهاػألرا

لدانعي ػػأل نلهاع ػػألاف لهثقيوػ ػ اث ػػؿ لهنع ػػؾ نلهعح ػػألس نلهحاي ػػا نلهاعوعي ػػن صأل ا ػػألأل مه ػػب لرتت ػػألع ع ػػص

العالقة بين الفقر وانتشار االمراض الناجمة عن تموث البيئة
ناأل ينوا رال ل يوألصيػ صػيف لهتقػر نلعتةػألر لالاػرلض لهعألواػ رػف توػنث لهصيةػ حيػث نواػأل نلا لعتةػألر لداػرلض

نلا اعاؿ لهتقر.

ألنواأل نلا ع ص اف له نألف له ي يقعنف تح

لهتيرن

(لهنصألة )ض نلهتيتنيا (ةنؿ .)79

خط لهتقر أل احألألظأل

ا،ر ننلا ع ص لعتةألر لالهتهألب لهنصاي

شكل  93عالقة بٌن الفقر انتشار األمراض الناجمة عن تلوث البٌئة

لها،ار :خصرلف أل لهصية نلهتعاي ()4111

ننواػػأل نلا ع ػػص اػػف له ػػنألف له ػ ي يقعػػنف تحػ
ن ل لهت َنيه َّ
يف لها َا َّني ) (ةنؿ .)72

خػػط لهتقػػر ألػ احألألظػػأل

لها ْع ػػنعَّي
ا،ػػر نلعتةػػألر لهصوهألر ػػيأل ( َ

شكل  94عالقة بٌن الفقر وانتشار األمراض الناجمة عن تلوث البٌئة

لها،ار :خصرلف أل لهصية نلهتعاي ()4111

31

المشاركة السياسية
صوػػن رػػاا لهاة ػػألرنيف أل ػ ل ػػتتتألف لها ػػتنر رػػألـ  4104حػ ػنله  4٥197اويػػنف اعتخ ػػب صع ػػص اة ػػألرن 99.12

صألهاألة اف مواأله راا لها وويف الخؿ لهوالنؿ لالعتخألصيػ  .ننألعػ

ػنيؼ أروػ ع ػص اةػألرن ب 91.20

صعػ

صألهاألة .نيويهأل لهتينـ ثألع أرو ع ص اةألرن صع ص  99.49صألهاألة نأخي لر لهاعيأل صع ص 92.99صألهاألة .
نصوغ

ع ص اف ألؿ ععـ هوا تنر أل ل ويـ  19.42صألهاألة اف أ،حألب لد،نل

صػأرو ع ػص ععػـ هوا ػتنر صع ػص  17.92صألهاألةػ تويهػأل احألألظػ صعػ

لهاعيأل نألع
لهت،ني

ألب لالعتخألصػأل

رػػاا لهاقيػػايف أل ػ له ػػوال

ألحػػيف أف لهاةػػألرن أل ػ لهارحو ػ لهثألعي ػ ن،ػػو

صع ػص  22.02صألهاألةػ

ناايعػ صعػ

أل ارنن مصةنلي (وانؿ .)02

له،حيح .

ع ػب لهاةػألرن ألػ ل وػيـ ألػ لهارحوػ لدنهػ  21.2صألهاألةػ اػف

أحاا ةتيؽ  90.21صألهاألة اقألصؿ  21.94صألهاألة ه احاا ار
ار

ػنيؼ صع ػص  12.12صألهاألةػ صيعاػأل احألألظػ

أ ؿ ع ص ت،نيتأل ه،ألهح لها تنر صع ص  19صألهاألة اف واو لد،نل
لهرةأل ػي 4104صوغػ

له،حيحي ن ا وػألف

ػنيؼ أروػ ع ػص ت،ػني

ننألع

 94.94صألهاألة ػ نصوغ ػ

لها،ار :ان أل لالعتخألصأل

64.54293
72.02117
55.47914
66.42934
71.37137
29.06797
26.69524
26.97300
53.06427
51.6266
52.36145
53.18823
56.29774
50.1728
52.69956
57.23912
54.61073
28.73033
54.17493
52.10577
51.15610
29.64806
56.46499
54.41172
22.76693
57.54994
29.30318
59.65413
54.54043

دحاػا ةػتيؽ ألحػيف لروػ ع ػص ت،ػني

29.14144
24.82178
37.61238
50.53704
22.14053
05.91260
38.88419
09.8373
09.37850
32.75939
44.17298
36.04769
47.46489
48.4385
33.74006
39.32762
31.1546
46.07195
38.37119
08.64602
41.99196
41.27172
39.11228
49.96284
32.82826
48.24540
03.15193
28.67585
30.28173

لهرةأل ي ا،ر ()4104
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ع ػػص تأييػػا

اايعػ لهاعيػأل لهوايػاا أروػ ع ػص اةػألرن

جدول ٌ 17وضح نسب المشاركة فً مرحلة الثانٌة من انتخابات الرئاسة 2012
أحمد شفيق
نسبة المشاركة
المنيا
المنيا الجديدة
بندرالفيوم
بنى سويف
بنى سويف الجديدة
مركز ابشواى
مركز ابو قرقاص
مركز اطسا
مركز العدوة
مركز الفشن
مركز الفيوم
مركز المنيا
مركز الواسطي
مركز اهناسيا
مركز ببا
مركز بنى سويف
مركز بنى مزار
مركز دير مواس
مركز سمالوط
مركز سمسطا
مركز سنورس
مركز طامية
مركز مطاي
مركز مغاغة
مركز مموي
مركز ناصر
مركز يوسف الصديق
مموي
االقميم

لهتيػنـ

محمد مرسي
51.97978
57.05944
64.39564
28.26488
55.97827
82.19539
60.00790
81.0647
81.64029
65.42160
77.94514
63.87430
74.73700
70.7605
66.47882
61.65436
69.9272
73.84915
60.64990
80.37386
79.11912
79.54946
61.99554
71.13508
65.05052
70.57279
86.92917
50.34205
68.50947

هاحاػا

رابعاً – الحرمان والفقر البشرى بشمال الصعيد وأسبابه
يعق ػػـ ا ػ ل لهت،ػػؿ مه ػ و ػنلفلفض ناػػـ ا ػنلطف لهتقػػر ي ػػتعرض ا ػ ل لهق ػػـ نيتي ػ لحت ػػألب اتةػػر لهتعاي ػ لهصة ػري

اثػػؿ

ناتةػػر لهتقػػر لهصةػػري نلهوػػنف لهثػػألع ي ػػتعرض لد ػػصألب لهرةي ػػي هوتق ػر اػػف خػػالؿ اوانر ػ اػػف لهتحوػػيال

تحويؿ Cross Tabulationنتحويؿ .Discriminant Analysis

مواطن الفقر
يتـ ا لر

انلطف لهتقر أل ل ويـ رف طريؽ ح ألب راا اتة لر

انهي حيث ت تخاـ هغرايف أ أل ييف نااأل:



أنال :تحايا حوـ لهاةنو ن يأل هأل يأل أل ا يقأل هون نؼ روب لهناأل لهرلاف ههأل.



ثألعيأل :تقييـ لدالف أل حؿ لهاةنو نن هؾ لهن ػنؼ روػب لهتقػاـ عحػن تحقيػؽ لداػالؼ ػنلف نألعػ
أن اتن ط أن ،غيرا.

،ػيرا

نصعػأل روػب هػػؾ ػيتـ لحت ػألب اتةػػر لهتعايػ لهصةػري ناػػن يةػير مهػب ا ػػتنى رألألايػ لهةػعنب ألػ لهعػألهـض ناتةػػر

لهحراػػألف لهصةػػري نيقػػيس لهحراػػألف اػػف ثػػالث ونلعػػب نا ػ لهتعوػػيـ نلهاعية ػ نله،ػػح ض ن ػػيتـ لحت ػػألب هػػؾ رػػف
طريؽ اوانر اف لهصيألعأل

لهر اي لهحنناي .

مؤشر التنمية البشرية
اتةػر لهتعايػ لهصةػري ( )Human Development Index HDIاػن اتةػر لصتنرتػو ايةػ لداػـ لهاتحػاا يةػير

مهب ا تنى رألألاي لهةػعنب ألػ لهعػألهـض نت،ػار هػو تقػألرير ػعنيو اعػ رػألـ  0771ناػن اػأل يقػنـ صػو صرعػألاج لداػـ

لهاتحاا ل عاألة ( )UNDPصغرض تعاي لهانؿ نتح يف أناألع لهانلطعيف أل لهانؿ لهاختوت .

يتعوؽ اتةر لهتعاي لهصةري صقيألس اتن ط لهعار لهاتن أل هوانلطف نا تنى لهتعويـ نلداي نلها تنى لهاعية أل
اختوػؼ أعحػألف لهعػألهـ .حيػػث ػألـ صألصتنػألر ا ػ ل لهاتةػر رػألهـ لال ت،ػػألا لهصألن ػتألع احصػنب لهحػػؽض ن ػألرا ألػ

رألهـ لال ت،ألا لههعاي أاريتأل يف لهحأل،ؿ روب وألةنا عنصؿ أل لال ت،ألا نلهعألهـ لهصريطألع "األحألعا اي ألي".
ناف خالؿ ح ألب اتة لر

 1.409مهب .1.222

لهتعاي لهصةػري ض ناػح أف أر ػألـ اروػأل
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هػػؾ

اتةػر لهتعايػ لهصةػري ه ،وػيـ تتػرلن اػأل صػيف

ننوا أف أرو  01اروأل

صع ػ

هاتة لر لهتعاي لهصةري ألػ احألألظػ لهاعيػأل األرػال ونيػرا أصػن ،ػألهح تقػأل ألػ احألألظػ

ػػنيؼ (وػػانؿ )01ض نأحوػػب لهنل ػػأل أل ػ احألألظ ػ لهاعيػػألض نيروػػأل لرتتػػألع اروػػأل

مواأله لهعألتج لهقنا ض نيرتصط لرتتألع مواأله لهعألتج لهقػنا مهػ نيػألاا لهعػألاويف ألػ
ناأل يناح (جدول  )91أ ؿ رةر ري نااف اتةر لهتعاي لهصةري ه ،ويـ.

لهتعاي ػ لهصة ػري مهػػب لرتتػػألع

طػألع لهتعػايف ألػ توػؾ لهقػري.

جدول  11أعلً  10قري ومدن فً مؤشر التنمٌة البشرٌة لإلقلٌم
القرية /المدينة

المركز

مؤشر التنمية

الترتيب
0

نزلة عبيد

المنيا

1.767

4

زاوية سمطان

المنيا

1.766

3

الداوودية

المنيا

1.725

2

طهنا الجبل

المنيا

1.720

5

سوادم

المنيا

1.749

6

السرارية

سمالوط

1.747

7

نزلة حسين عمي

المنيا

1.741

8

الشيخ حسن

مطاي

1.700

9

جزيرة أبو صالح

ناصر

1.701

01

جبل الطير

سمالوط

1.713

جدول  19أقل  10قري ومدن فً مؤشر التنمٌة البشرٌة لإلقلٌم
الترتيب



القرية  /المدينة

المركز

مؤشر التنمية اليشرية

0

األنصار لشباب الخريجين

واهناسيا

1.405

4

مدينة بني سويف الجديدة

بني سويف الجديدة

1.246

3

زاوية الجدامي

مغاغة

1.252

2

قرية  7الكمال

المنيا

1.259

5

عزبة الخميل إبراهيم

بني مزار

1.269

6

منشأة فيصل

أطسا

1.275

7

عمي باشا الروبي

يوسف الصديق

1.276

8

الشيخ شبيكة

مموي

1.281

9

النواميس

الواسطي

1.280

01

عزبة جالل

مموي

1.288

يناح ( ةنؿ  )79تننيأل عتألةج اتةر لهتعاي لهصةري انألعيأل حيػث ترتتػأل ياػ اتةػر لهتعايػ حػنؿ لهاػاف لهنصيػرا
نتقػؿ نواػػأل لتوهعػػأل عحػن له،ػػحرلف لهغرصيػ ض نتػنالا ياػ اتةػػر لهتعايػ لهصةػري ألػ
حيث لرتتألع ع ص لهعألاويف صألهتعايف.

34

ػػري لهوألعػب لهةػػر

اػػف لهعيػػؿ

شكل ٌ 95وضح توزٌع درجات مؤشر التنمٌة البشرٌة مكانٌا

مؤشر الحرمان البشري
ل ػػتخاـ اتةػػر لهتقػػر لهصةػػري هألاػػـ لهاتحػػاا ناتةػػر هوحراػػألف لهصةػػريض نيعتصػػر اتةػػر لهتقػػر لهصةػػري اػػن اتةػػر

هقيألس ا تني اعية لدألرلا الخؿ لهانه ض ننألف لههاؼ اعو ان ل تناألؿ هاتةر لهتعاي لهصةري .

حيػػث يرنػػن اتةػػر لهتقػػر لهصةػػري رو ػ لهحراػػألف أل ػ لهععأل،ػػر لد أل ػػي لهثالث ػ هوحيػػألا لهصة ػري ناػ طػػنؿ لهعاػػر
نلهاعرألػ نلهاعية ػ ض نيػػتـ لهقيػػألس رػػف طريػػؽ اوانر ػ اتغيػ لر

نع ص لدطتألؿ له يف تح

نا ػ ع ػػص لهعػػألس له ػ يف ال يت،ػػونف صايػػأل أاع ػ ض

لهننفض لحتاألؿ راـ لهن،نؿ مهب ع لدرصعيف رعا لهايالا نع ص لداي هوصألهغيف.
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جدول  20القري والمدن األقل حرمانا داخل اإلقلٌم
القرية  /المدينة

المركز

مؤشر الحرمان

الترتيب
0

المنيا الجديدة

المنيا الجديدة

7.45

4

الجزيرة بحري

بني سويف

7.31

3

قسم أول المنيا

المنيا

7.30

2

بني سويف الجديدة

بني سويف الجديدة

7.85

5

قسم أول الفيوم

الفيوم

7.78

6

قسم خامس المنيا

المنيا

9.01

7

قسم ثاني المنيا

المنيا

9.72

8

المرماح قبمي

بني سويف

9.77

9

المنيا

المنيا

01.44

01

مقبل

بني سويف

01.29

يتاػػح اػػف )وػػانؿ  (41أف ةػػيألخأل

لهاػػاف لهرةي ػػي نلهاػػاف لهوايػػاا ا ػ لد ػػؿ حراػػألف أل ػ ل وػػيـض نيناػػح

)وانؿ  (40أنثر رةر ري حراألعألً أل ل ويـ.

جدول  21القري والمدن األكثر حرمانا داخل اإلقلٌم.
الترتيب

القرية  /المدينة

المركز

مؤشر الحرمان

0

زاوية الجدامي

مغاغة

50.26

4

سيدنا الخضر

يوسف الصديق

51.44

3

بني عقبة

ببا

29.35

2

الجزيرة الشرقية

ببا

29.31

5

الشيخ شبيكة

مموي

28.93

6

منشأة فيصل

أطسا

28.27

7

السالم

بني مزار

28.18

8

قرية  7الكمال

المنيا

28.14

9

النواميس

الواسطي

27.64

01

حماضة

بني مزار

27.58

اػػف خػػالؿ )ةػػنؿ  (72يتاػػح لرتتػػألع اتة ػ لر لهحراػػألف نواػػأل لتوهعػػأل عألحي ػ له،ػػحرلف نهنػػف يظػػؿ ارنػػن لهتةػػف
احألألظ ػ صع ػ

ػػنيؼ اػػن أنثػػر لها لرنػػن حراألع ػألًض نن ػ هؾ لرتتػػألع ع ػػص لهحراػػألف صػػألهقرب اػػف صحي ػرا ػػألرنفض نترتتػػأل

اتةػ لر لهحراػألف ألػ

ل ويـ.

ػري ةػرؽ لهعيػؿ ألػ ةػاألؿ احألألظػ لهاعيػأل .نيقػؿ اتةػر لهحراػألف حػنؿ لهاػاف لهرةي ػي ألػ

36

شكل ٌ96وضع توزٌع نسب الحرمان مكانٌا

االسباب الرئيسية الفقر
العالقات المتقاطعة )(Cross Tabulation
تعتصر لهعال أل

لهاتقألطع ا نلحاا اف لدانل

ل ح،ألةي لها تخاا هتنايح لهعال أل

صيف اتغيريف.

الحرمان البشري والصرف الصحي
تعألنه ػ

لها لر ػ أل ػ أل،ػػؿ ػػألصؽ لهعال ػ صػػيف لهتقػػر نله،ػػرؼ له،ػػح ض ألقػػا هػػنحظ اػػاي لرتصػػألط ع ػػص لهتقػػر صػػيف

له نألف نااي تنلألر خاات ايأل لهةرب 2نله،رؼ له،ػح روػب ا ػتني لهواهنريػ ض ننيتيػ لعختػألض ا ػتنيأل
7

إن مقارنة توافر خدمة مٌاه الشرب بمؤشر الحرمان ٌُعتبر تداخل( )collinearityفً االستدالل ألنه كما ذكرنا فً كٌفٌة احتساب
مؤشر الحرمانفإن نسبة السكان المُتصلٌن بالشبكة العامة للمٌاه جزء أساسً من المؤشرات الفرعٌة.

37

لهتق ػػر ا ػػأل تػ ػنلألر تو ػػؾ لهخ ػػااأل ض نني ػػؼ أف حي ػػألب تو ػػؾ لهخ ػػااأل
نيعراػػهـ ها ػػتنيأل

أراػػؽ اػػف لهتقػػر حيػػث أف ت ػنلألر ايػػأل لهةػػرب نله،ػػرؼ له،ػػح اػػف لهعنلاػػؿ لد أل ػػي

هوحتألظ روب له،ح لهعألا نلداع ألياأل يخص صؿ لهعي
يظهػر )شك

يني ػػا ا ػػف م ،ػػألص له ػػنألف صػ ػألدارلض لهاعايػ ػ

نن هؾ لهحتألظ رو وناا حيألا االةا هو نألف.

 (19لهعال ػ صػػيف ياػ اتةػػر لهحراػألف لهصةػػري صػإ ويـ ةػػاألؿ له،ػعيا اػػف وهػ ناػػاي تػنلألر خػػااأل

له،رؼ له،ح اف وه أخريض نيتاح اعأل حيألب خااأل
اف نألف ل ويـ يعألعنف اف لعختألض خااأل

له،ػرؼ له،ػح صػأل ويـ حيػث أف  70.12صألهاألةػ

له،رؼ له،ح صأل ويـ.

شكل  97ارتباط مؤشر الحرمان البشري وخدمة الصرف الصحً بإقلٌم شمال الصعٌد

نتظه ػػر لهعت ػػألةج أف ع ػػص  90.42صألهاألةػ ػ ا ػػف ػػنألف ة ػػاألؿ له،ػ ػ عيا لهػ ػ يف يع ػػألعنف ا ػػف لرتت ػػألع ع ػػص لهحرا ػػألف
نلعختػػألض ع ػػص تػنلألر خػػااأل

له،ػػرؼ له،ػػح هػػايهـض نأف  2.9صألهاألة ػ له ػ ي يت ػنلألر خػػااأل

ناف له نألف ن لهحراألف لد ؿ (جدول .)22

33

له،ػػرؼ له،ػػح

جدول  22ارتباط الحرمان البشري والصرف الصحً بإقلٌم شمال الصعٌد
خدمة الصرف الصحي

مؤشر الحرمان البشري

المجموع

مرتفع

منخفض

مرتفع

0.37

7.31

8.92

منخفض

50.46

39.81

90.16

المجموع

54.91

27.01

011.11

الحرمان البشري والنسا؟ المتفرغات لمعمل بالمنزل
تعألنؿ لها لر

أل لهت،ؿ لهقػألاـ لهعال ػ اػأل صػيف لهتقػر نلهاػرأا ن ػنؼ عػري اػأل اػن انر لهاػرأا ألػ لهحػا اػف لهتقػر

ننيتي ػ اةػػألرنتهأل أل ػ لهحيػػألا لهاوتاعي ػ الخػػؿ ل وػػيـ .حيػػث نواػػأل نلا

لهحيػػألا نواػػأل و ػ

هقيألس لهتقر.

ػرا نا ػػألعاتهأل هوروػػؿ أل ػ
ع ػػص تعوػػيـ لهاػ أ

لهتػػرص هون ػػنع ألػ لهتقػػر ناػػف اعػػأل تػػـ ل ػػتخالـ ع ػػص لهع ػػألف لهاتترحػػأل

هوعاػػؿ صػػألهاعنؿ ناتةػػر

يناػػح )ةػػنؿ  (71لهعال ػ اػػأل صػػيف يا ػ اتةػػر لهحراػػألف لهصةػػري صػػإ ويـ ةػػاألؿ له،ػػعيا اػػف وه ػ نع ػػص لهع ػػألف
لهاتترحأل

هوعاؿ صألهاعنؿ اف وه أخريض نيتاح اعأل لعختألض اتةر لهحراألف نلعختألض ع ػص لهع ػألف لهاتترحػأل

هوعاؿ صألهاعنؿ نخأل ،أل احألألظ صع

نيؼ عتيو هظهنر لهاعألطؽ له،ػعألري لهوايػاا صتوػؾ لهاعطقػ ض صيعاػأل ألػ

احألألظ لهتينـ اعألؾ رال األ صيف لعختألض اتةر لهحراألف نلرتتألع ع ص لهع ألف لهاتترحأل

هوعاؿ صألهاعنؿ.

نتظهػػر لهعتػػألةج أف ع ػػص  92.22صألهاألة ػ اػػف ػػنألف ةػػاألؿ له،ػػعيا اػػف له ػ يف يعػػألعنف اػػف لرتتػػألع ع ػػص لهحراػػألف
يعػألعنف اػػف لرتتػألع لهع ػػألف لهاتترحػػأل

هوعاػؿ صػػألهاعنؿض حيػػث ترتتػأل ع ػػص لهاتترحػػأل

نأف  44.12اػػف هػػايهـ لعختػػألض ع ػػص لهاتترحػػأل

هواعػنؿ صع ػػص  97.14صألهاألةػ

هوعاػػؿ صػػألهاعنؿ اػػف ني لهحراػػألف لد ػػؿ (جككدول  )22نيتاػػح

أياأل أف نواأل لعختض اتةر لهحراألف نواأل ؿ تأثير تترغ لهع ألف أل لهاعنؿ.

جدول  23ارتباط الحرمان البشري النساء المتفرغات للعمل بالمنزل بإقلٌم شمال الصعٌد
مؤشر الحرمان البشري

النسا؟ المتفرغات لمعمل

المجموع

بالمنزل

مرتفع

منخفض

مرتفع

32.76

45.16

59.84

منخفض

08.03

44.12

21.07

المجموع

54.91

27.01

011.11

نتظهػػر لهعتػػألةج أف ع ػػص  92.22صألهاألة ػ اػػف ػػنألف ةػػاألؿ له،ػػعيا اػػف له ػ يف يعػػألعنف اػػف لرتتػػألع ع ػػص لهحراػػألف
يعػألعنف اػػف لرتتػألع لهع ػػألف لهاتترحػػأل

هوعاػؿ صػػألهاعنؿض حيػػث ترتتػأل ع ػػص لهاتترحػػأل

نأف  44.12اػػف هػػايهـ لعختػػألض ع ػػص لهاتترحػػأل

هواعػنؿ صع ػػص  97.14صألهاألةػ

هوعاػػؿ صػػألهاعنؿ اػػف ني لهحراػػألف لد ػػؿ (جككدول  )22نيتاػػح

أياأل أف نواأل لعختض اتةر لهحراألف نواأل ؿ تأثير تترغ لهع ألف أل لهاعنؿ.
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جدول  24ارتباط الحرمان البشري النساء المتفرغات للعمل بالمنزل بإقلٌم شمال الصعٌد
مؤشر الحرمان البشري

النسا؟ المتفرغات لمعمل

المجموع

بالمنزل

مرتفع

منخفض

مرتفع

32.76

45.16

59.84

منخفض

08.03

44.12

21.07

المجموع

54.91

27.01

011.11

شكل  91ارتباط مؤشر الحرمان البشري ونسبة النساء المتفرغات للعمل بالمنزل بإقلٌم شمال الصعٌد.

12

الحرمان البشري ومعدل التزاحم داخل الغرفة
تعألنه ػ

لها لر ػ أل ػ أل،ػػؿ ػػألصؽ لهتحػػاث رػػف لهظػػرنؼ له ػػنعي نأحػػا أ ػػصألب لهرةي ػ هوتقػػر نا ػف ا ػ لهظػػرنؼ

له ػػنعي اعػػاال

ننيألاا ع ص لهتقر.

لهتػػنلحـ الخػػؿ لها ػػنفض ألنواػػأل نلا

اعػػاال

لهت ػنلحـ الخػػؿ لهغرأل ػ نواػػأل نلا لهتعصيػػر رػػف لهتقػػر

يظهر(وانؿ  )49لهعال صيف يا اتةر لهحراألف صإ ويـ ةاألؿ له،عيا اف وهػ ناعػاال
اػػف وه ػ أخػػريض نيتاػػح اعػػأل لالرتصػػألط صػػيف لهحراػػألف لهصةػػري نلرتتػػألع اعػػاال
ػػنيؼ نهنػػف صألد ػػألس لعختػػألض اعػػاال

ص،نرا نلاح أل احألألظ لهتينـ.

لهتػنلحـ الخػؿ لهغػرؼ

لهتػنلحـ نخأل ،ػ ألػ احألألظ ػ صع ػ

لهت ػنلحـ صع ػػص  24.17صألهاألة ػ أل ػ م وػػيـ ةػػاألؿ له،ػػعياض نيظهػػر هػػؾ

تظهػػر لهعتػػألةج أف ع ػػص  40.41صألهاألةػ اػػف ػػري ةػػاألؿ له،ػػعيا يعػػألعنف اػػف لرتتػػألع ع ػػص لهحراػػألف نلرتتػػألع ع ػػص

لهت ػنلحـ الخػػؿ لهغػػرؼض نأف  91.21اػػف لهقػػري لهت ػ صهػػأل لعختػػألض أل ػ اعػػاال

لد ؿ (ةنؿ )77

لهت ػنلحـ اػػـ له ػػنألف ن لهحرا ػألف

جدول  25ارتباط الحرمان البشري معدالت التزاحم داخل الغرفة بإقلٌم شمال الصعٌد
معدالت التزاحم داخل الغرفة

المجموع

مؤشر الحرمان البشري
مرتفع

منخفض

مرتفع

40.48

06.63

37.90

منخفض

30.60

31.28

64.19

المجموع

54.91

27.01

011.11

الحرمان البشري وحيازة األرض
تعتصر لدرض صألهع ص ه نألف لهريؼ ا ا،ار لهثرنل

صألهريؼ .ألنواأل نلا

هػ هؾ حيػألنا لدرض عػنع اػف أعػنلع لهثػرنا هػاي له ػألنعيف

ا ألح حيألنا لدرض هألألرلا نواأل ؿ اعألاؿ لهحراألف هاي له ألنعيف صألهقري

لدرض أحا اتة لر لهثرنا.

حيػث أف لاػتالؾ

نيظهر (وانؿ  )42لهعال ػ صػيف اتةػر لهحراػألف صػإ ويـ ةػاألؿ له،ػعيا اػف وهػ ناعػاؿ لاػتالؾ لدألػرلا هأل لراػ

نرلريػ اػػف وهػ لخػػري نيتاػػح اعػػأل لالرتصػػألط صػػيف لهحراػػألف لهصةػػري ناعػػاؿ لاػػتالؾ لدألػرلا نخأل ،ػ ألػ احألألظ ػ

لهتينـض نهنف صألد ألس لعختألض اعاال

لهحيألنا صأل ويـ صع ص  27.10صألهاألة اف حألةننف لدرلا لهنرلري .

تظهػػر لهعتػػألةج أف ع ػػص  40.22صألهاألة ػ اػػف لرتتػػألع اعػػاؿ حيػػألنا لد لرا ػ لهنرلري ػ نلرتتػػألع اتةػػر لهحراػػألف نأف

 92.21صألهاألة اف يعألعنف اف لعختألض اتةر لهحراألف نلعختألض اعاال

حيألنا لدرلا لهنرلري (ةنؿ) 011

جدول  26ارتباط الحرمان البشري حٌازة األراضً داخل الغرفة بإقلٌم شمال الصعٌد
حيازة األراضي الزراعية

المجموع

مؤشر الحرمان البشري
مرتفع

منخفض

مرتفع

40.66

9.34

31.98

منخفض

30.43

37.78

69.14

المجموع

54.91

27.01

011.11
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شكل 99ارتباط الحرمان البشري ومعدل التزاحم بإقلٌم شمال الصعٌد

شكل 100ارتباط الحرمان البشري بمعدل حٌازة األفراد لألرض الزراعٌة بإقلٌم شمال الصعٌد

التحميل والنتائج
يعتاا لهتحويؿ اعأل روب أف لهحراألف ان لد ألس أل تق يـ لهاوانرأل  .تػـ تق ػيـ م وػيـ ةػاألؿ له،ػعيا مهػب خاػس
اعألطؽ.

 – 0الدخل
طصقأل هواعألاه  4ينوا رال األ صيف لهحراألف نلهعألتج لهقنا لهاحو
مــعـادلـ ـة 4

( Di=F
تػػـ ماخػػألؿ  271حألهػ ناػػـ رػػاا لهقػػري نلهةػػيألخأل

نلهاػػاف ألػ لهتحويػػؿض نيظهػػر (وػػانؿ  ) 42عتػػألةج هػػؾ لهتحويػػؿ

حيث يت ر مواأله لهعألتج لهقنا  0.9صألهاألة اف لهتقر صأل ويـ.

جدول  27الدخل قٌمة  Walks' Lambdaللمتغٌرات المستخدمة فً التحلٌل
Sig.

df4

df0

F

Walks' Lambda

.131

789

2

4.685

.987

GDP

ناأل يظهر وانؿ  41يا  Eigenvalueهوتحويؿ نلهت ت وؿ لرتصألط اعيؼ ػار  1.002هواعألاهػ لهعألتوػ اػف
لهتحويؿ نلهت يانف ،يألحتهأل طصقأل هوصيألعأل

لهنلراا أل (وانؿ )47

-00502

حيث

Di= (0 X

ا ع،يب لهترا اف مواأله لهعألتج لهاحو هوقري صألهوعيو لها،ري
جدول  21الدخل نسبة الباٌت داخل المجموعة و Eigenvalueللمتغٌرات المستخدمة للتحلٌل
Canonical Correlation

Cumulative %

% of Variance

Eigenvalue

Function

.002

011.1

011.1

.102a

0

جدول  29الدخل وزن المتغٌرات المستخدمه فً التحلٌل فً

ةنؿ  010عتألةج لهاعألاه لدنهػ لهعألتوػ رػف لهػاخؿ
هتحويػؿ  Discriminant Analysisحيػث أناػح
لهعت ػػألةج أع ػػو ال ينو ػػا تاي ػػن الخ ػػؿ ل و ػػيـ ا ػػف حي ػػث
لهاخؿ.

تفسٌر نسبة الفقر بقرى إقلٌم شمال الصعٌد
0

Function

.111

GDP

-.514

)(Constant
Unstandardized coefficients

شكل  101نتائج المعادلة األولً الناتجة عن الدخل لتحلٌل Discriminant Analysis

-4الخدمات االجتماعية
تـ لهتعنيض رف لهخااأل

لالوتاألري رػف طريػؽ اوانرػ لهاتغيػ لر

ناػ ع ػص لدايػ – ع ػص لهحأل،ػويف روػب

اتاؿ وألاع -ع ص لهحأل،ويف روب اتاؿ ألنؽ وألاع – ع ص لهت رب اف لهتعويـض نصعػألف روػب لهاعألاهػ  9ينوػا
رال األ صيف لهحراألف نلهخااأل

لالوتاألري .
معادلة 3

)Di=F (SS
تػـ ماخػألؿ  271حألهػ ناػ رػاا لهقػري نلهةػيألخأل

نلهاػػاف ألػ لهتحويػؿض نيظهػر )وػػانؿ  (91عتػألةج هػؾ لهتحويػػؿ

حيػث .ع ػػص لدايػ  22.7صألهاألةػ تت ػػر لهتقػػر صػأل ويـ نصاععػ أخػػر نوػنا  44.0صألهاألةػ ألقػػط اػف لهحػػألال
ات را هع ص لداي هاي نألعهأل.
14

حيػػر

جدول  30الخدمات االجتماعٌة قٌمة  Walks’ Lambdaللمتغٌرات المستخدمة فً التحلٌل
Sig.

df4

df0

F

Walks’ Lambda

.111

789

2

696.083

.440

نسبة األمية

.111

789

2

360.829

.353

نسبة الحاصمين عمى مؤهل جامعي

.111

789

2

032.055

.595

نسبة الحاصمين عمى مؤهل فوق جامعي

.111

789

2

485.257

.219

نسبة التسرب من التعميم

ناػأل يناػح )وػانؿ  (90ياػ  Eigenvalueهوتحويػؿ نلهتػ ت ػوؿ ياػ لرتصػألط ػار  1.170هواعألاهػ لدنهػب
لهعألتو اف لهتحويؿ نلهت يانف ،يألحتهأل روب لهنوو لهتأله طصقألً هوصيألعأل

لهنلراا أل

وانؿ .(94

حيث
 Ireا ع ص لداي
Ger.ا ع ص لهحأل،ويف رو اتاؿ وألاع
 PRا ع ص لهحأل،ويف رو اتاؿ ألنؽ وألاع
 DRا ع ص لهت رب اف لهتعويـ
جدول  31الخدمات االجتماعٌة نسبة الباٌت داخل المجموعة و  Eigenvalueللمتغٌرات المستخدمة للتحلٌل
Canonical Correlation

Cumulative %

% of Variance

Eigenvalue

Function

.890

80.6

80.6

3.836a

0

.665

98.2

06.8

.790a

.465

011.1

0.6

.176a

.118

011.1

.1

.111a

4
3
2

a. First 2 canonical discriminant functions were used in the analysis.

جدول  32الخدمات االجتماعٌة وزن المتغٌرات المستخدمة فً التحلٌل فً تفسٌر نسبة الفقر بقرى إقلٌم شمال الصعٌد
Function
2

3

4

0

-.194

.410

.126

.091

نسبة األمية

-.299

.011

.380

-.050

نسبة الحاصمين عمى مؤهل جامعي

8.780

3.840

0.492

.133

نسبة الحاصمين عمى مؤهل فوق جامعي

.181

-.471

.044

-.137

نسبة التسرب من التعميم

2.108

-6.138

-2.757

-7.367

)(Constant
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نيظهر ةنؿ  014عتألةج لهاعألاه لدنه لهعألتو رف لهخااأل

لالوتاألري هتحويؿ Discriminant Analysis

شكل  102نتائج المعادلة األولً الناتجة عن الخدمات االجتماعٌة لتحلٌل Discriminant Analysis

-3البنية التحتية
تـ لهتعنيض رف لهصعي لهتحتي رف طريؽ اوانر اف لهاتغي لر

نا ع ص له نألف لهات،ػويف صأله،ػرؼ له،ػح

-نع ص له نألف لهات،وصيف صةػصن لهايػأل لهعألاػ -ع ػص له ػنألف ااػف ي ػتخاانف لهنهرصػألف نا،ػار معػألرا أ أل ػ ض

نطصقأل هواعألاه  2ينوا رال األ صيف لهحراألف نتنلألر لهصعي لهتحتي .

معادلة 2

)Di=F (PI

16

تـ ماخألؿ  271حأله نا راا لهقري نلهةيألخأل

نلهااف أل لهتحويؿض نيظهر وػانؿ  99عتػألةج هػؾ لهتحويػؿ حيػث

ع ص لالت،ألؿ صةصن له،رؼ له،ح  24.2صألهاألة نا لهت تت ر لهتقر صػأل ويـ نصاععػ أخػر أف ع ػص 92.9
حير ات را صع ص لالت،ألؿ صةصن له،رؼ له،ح .

صألهاألة اف لهحألال

جدول  33البنٌة التحتٌة قٌمة  Walks' Lambdaللمتغٌرات المستخدمة فً التحلٌل
Walks' Lambda
F
df0
df4

Sig.
.111

789

2

32.543

.850

نسبة االتصال بميام نظيفة

.111

789

2

027.150

.573

نسبة االتصال بالصرف الصحي

.111

789

2

05.762

.946

نسبة االتصال بشبكة الكهربا؟

ناأل يظهر وانؿ  92يا  Eigenvalueهوتحويؿ نلهت ت وؿ ياػ لرتصػألط ػار  1.22هواعألاهػ لدنهػب لهعألتوػ

اف لهتحويؿ نلهت يانف ،يألحتهأل روب لهنوو لهتأله طصقألً هوصيألعأل

لهنلراا أل وانؿ 99

DI= .000Wa+.069Sa+.09Ea-20002
حيث
WAا ع ص لالت،ألؿ صايأل عظيت .
SAا ع ص لالت،ألؿ صأله،رؼ له،ح .
 Ea.ا ع ص لالت،ألؿ صةصن لهنهرصألف.

جدول  34البنٌة التحتٌة نسبة التباٌن داخل المجموعة وال  Eigenvalueللمتغٌرات المستخدمة للتحلٌل
Canonical Correlation

Cumulative %

% of Variance

Eigenvalue

Function

.661

83.3

83.3

.774a

0

.309

95.5

04.4

.003a

4

.099

011.1

2.5

.120a

3

a. First 9 canonical discriminant functions were used in the analysis.

جدول  35البنٌة التحتٌة وزن المتغٌرات المستخدمة فً التحلٌل فً تفسٌر نسبة الفقر بقرى إقلٌم شمال الصعٌد
Function
3

4

0

-.149

.133

.118

نسبة االتصال بميام نظيفة

.119

-.140

.160

نسبة االتصال بالصرف الصحي

.460

.068

.101

نسبة االتصال بشبكة الكهربا؟

-43.839

-08.295

-4.183

)(Constant

Unstandardized coefficients
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يظهر )ةػنؿ (019عتػألةج لهاعألاهػ لدنهػ لهعألتوػ رػف لهصعيػ لهتحتيػ هتحويػؿ  Discriminant Analysisض حيػث
أناح

لهعتألةج أعو ال ينوا تاين الخؿ ل ويـ اف حيث لهصعي لهتحتي اف حيث له،رؼ له،ح أن لهايأل .
شكل  013نتائج المعادلة األولي الناتجة عن البنية التحتية لتحميل Discriminant Analysis

-2الظروف السكنية
تػػـ لهتعػػنيض رػػف لهظػػرنؼ له ػػنعي رػػف طريػػؽ اوانر ػ اػػف لهاتغي ػ لر نا ػ له ػػنألف لها ػػتأوريف طصق ػًأل هوقػػألعنف
لهقايـ نله نألف لها تأوريف طصقألً هوقألعنف لهوايا نله نألف األهن احؿ ػنعهـ .نع ػص له ػنألف ػألطع لهةػقؽ نع ػص

له ػػنألف ػػألطع لهصيػػن لهريتي ػ ناعػػاؿ لهت ػنلحـ نطصقػػأل هواعألاه ػ  9ينوػػا رال ػ اػػأل صػػيف لهحراػػألف نت ػنلألر لهظػػرنؼ

له نعي .

)Di=F (HC

13

معادلة 5

ن ػػا تػػـ ماخػػألؿ  271حأله ػ أل ػ لهتحويػػؿض نيظهػػر وػػانؿ  92عتػػألةج هػػؾ لهتحويػػؿ حيػػث له ػػنألف لها ػػتأوريف طصق ػًأل
هوقألعنف لهقايـ يت ر لهتقر صأل ويـ صع ص  91.0صألهاألة نله نألف لها تأوريف طصقألً هوقألعنف لهوايػا يت ػر لهتقػر صع ػص

 92.2صألهاألة .

جدول  36البنٌة التحتٌة وزن المتغٌرات المستخدمة فً التحلٌل فً تفسٌر نسبة الفقر بقرى إقلٌم شمال الصعٌد
Sig.

df4

df0

F

Walks' Lambda

.111

789

2

473.781

.209

السكان المستأجرين طبقاً لمقانون القديم

.111

789

2

437.931

.253

السكان المستأجرين طبقاً لمقانون الجديد

.111

789

2

77.417

.709

السكان مالكي محل سكنهم

.111

789

2

86.161

.696

نسبة السكان قاطني الشقق

.111

789

2

5.345

.972

نسبة السكان قاطني البيوت الريفية

.111

789

2

5.184

.975

معدل التزاحم

ناأل يظهر وانؿ  92يا  Eigenvalueهوتحويؿ نلهت ت وؿ يا لرتصألط ار  1.102هواعألاه لدنهب لهعألتو
اف لهتحويؿ نلهت يانف ،يألحتهأل روب لهنوو لهتأله طصقًأل هوصيألعأل

لهنلراا أل وانؿ 91

جدول.(33

DI = 00912 OR+.252NR-00006O+.09A-.002RH-00296 CR -0099
حيث
 ORله نألف لها تأوريف طصقألً هوقألعنف لهقايـ
 NRله نألف لها تأوريف طصقألً هوقألعنف لهقايـ
 Oله نألف األهن احؿ نعهـ
 Aع ص له نألف ألطع لهةقؽ
 RHع ص له نألف ألطع لهصين لهريتي
 CRاعاؿ لهتنلحـ
جدول  37الظروف السكنٌة نسبة التباٌن داخل المجموعة و  Eigenvalueللمتغٌرات المستخدمة للتحلٌل
Canonical Correlation

Cumulative %

% of Variance

Eigenvalue

Function

.807

93.2

93.2

4.100a

0

.340

98.7

5.3

.005a

4

.021

99.6

.9

.141a

3

.188

011.1

.2

.118a

2

a. First 2 canonical discriminant functions were used in the analysis.
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جدول  31الظروف السكنٌة وزن المتغٌرات المستخدمة فً التحلٌل فً تفسٌر نسبة الفقر بقرى إقلٌم شمال الصعٌد
Function
2

3

4

0

.140

-.150

-.010

.092

السكان المستأجرين طبقاً لمقانون القديم

-.423

.315

-.105

.453

السكان المستأجرين طبقاً لمقانون الجديد

-.138

.154

.130

-.116

السكان مالكي محل سكنهم

.140

-.113

.125

.101

نسبة السكان قاطني الشقق

.189

-.140

-.175

-.112

نسبة السكان قاطني البيوت الريفية

3.665

6.652

-0.901

-.376

معدل الت ازحم

-0.529

-04.157

-.865

-.071

)(Constant
Unstandardized coefficients

يظهر ةنؿ  012عتألةج لهاعألاه لدنهػ لهعألتوػ رػف لهظػرنؼ له ػنعي هتحويػؿ  Discriminant Analysisحيػث
أناح

لهعتألةج راـ نونا تاين صيف عتألةج لهظرنؼ له نعي أل ل ويـ.

شكل  104نتائج المعادلة األولً الناتجة عن الظروف السكنٌة لتحلٌل Discriminant Analysis

122

-5المشاركة في االنتخابات
تـ لهتعنيض رف لهاةألرن أل لالعتخألصأل

لهرةي ػي هعػألـ  4104نطصقػأل

رف طريػؽ ع ػب لهاةػألرن ألػ لالعتخألصػأل

هواعألاه  2ينوا رال األ صيف لهحراألف نلهاةألرن أل لالعتخألصأل .

معادلة 6

)DI= F(PP

تـ ماخألؿ  44حأله نا راا لهارلنن لهانوناا الخؿ ل ويـ أل لهتحويؿض نيظهر
وانؿ 31عتألةج هؾ لهتحويؿ حيث ع ص لهاةألرن أل لالعتخألصأل

تت ر لهحراألف صع ص  49.2صألهاأل

جدول  39المشاركة فً االنتخابات قٌمة  Walks' Lambdaللمتغٌرات المستخدمة فً التحلٌل
Sig.

do

Chi-square

Walks' Lambda

)Test of Function(s

.456

2

5.305

.722

0

ناأل يظهر وانؿ  21يا  Eigenvalueهوتحويؿ نلهت ت وؿ يا لرتصألط ػار  1.922هواعألاهػ لدنهػ لهعألتوػ
اف لهتحويؿ نلهت يانف ،يألحتهأل روب لهنوو لهتأله طصقأل هوصيألعأل

لهنلراا وانؿ 20

DI= .215PP-950220

حيث
 PPا ع ص لهاةألرن أل لالعتخألصأل

جدول  40المشاركة فً االنتخابات نسبة التباٌن داخل المجموعة و  Eigenvalueللمتغٌرات المستخدمة للتحلٌل
Canonical Correlation

Cumulative %

% of Variance

Eigenvalue

Function

.516

011.1

011.1

.322a

0

a. First 0 canonical discriminant functions were used in the analysis.

يظهػػر )ةػػنؿ  (019عتػػألةج لهاعألاه ػ لدنه ػ لهعألتو ػ رػػف لهاةػػألرن أل ػ لالعتخألص ػأل
.Analysis

عتيو ػ ػ العختػ ػػألض ػ ػػيـ  Eigenvalueأل ػ ػ
لهتحوػ ػػيال

له ػ ػػألصق نلرتتػ ػػألع ػ ػػيـ 'Walks

 Lambdaألػ لهتحوػػيال
ثصػأل

جدول  41المشاركة فً االنتخابات وزن المتغٌرات المستخدمة فً التحلٌل
فً تفسٌر نسبة الفقر بقرى إقلٌم شمال الصعٌد

له ػػألصق ال يانػػف

لالرتاػػألا رو ػػب تو ػػؾ لهتحوػػيال

نطري ػػؽ

أف لهتقػر هػو رال ػ اػأل لهاوانرػػأل

0

Function

.495

PL_P

-05.341

)(Constant
Unstandardized coefficients

له ػػألصق نيروػػأل هػػؾ مهػػب تتة ػ لداي ػ أل ػ
ل ويـ نراـ نونا خااأل

هتحويػػؿ

Discriminant

لهصعيي لهتحتيػ له،ػرؼ له،ػح نلهايػأل لهعظيتػ صاروػ نصيػرا الخػؿ ل وػيـ ااػأل يناػخ

أف لهتقر اعتةر ص،ت نصيرا.
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شكل  105نتائج المعادلة األولً الناتجة عن المشاركة فً االنتخابات لتحلٌل Discriminant Analysis

-6القطاع االقتصادي
تـ ماخألؿ ع ب لهعألاويف صألهقطألرأل

لال ت،ألاي لهرةي ي الخؿ ل ويـ نا ع ػص لهعػألاويف صألهن لررػ ع ػص لهعػألاويف

صألهتعايف ع ص لهعألاويف صأله،عألر ع ص لهعػألاويف صػألهاهف لهعوايػ نلهتخ،،ػي نيظهػر وػانؿ  24لهعػألاويف صػألهاهف
لهعواي تت ر لهتقر صع ص  91.1صألهاألة ألقط.
جدول  42القطاعات االقتصادٌة قٌمة  Walks' Lambdaللمتغٌرات المستخدمة فً التحلٌل
Sig.

df4

df0

F

Walks' Lambda

.111

789

2

017.571

.627

الزراعة

.145

789

2

4.810

.986

الصناعة

.111

789

2

5.516

.973

التعدين

.111

789

2

042.851

.604

المهن العممية
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ناأل يظهر وانؿ  29يا  Eigenvalueهوتحويؿ نلهت ت وؿ يا لرتصألط ار  1.279هواعألاه لدنهب لهعألتو
اف لهتحويؿ نلهت يانف ،يألحتهأل روب لهنوو لهتأله طصقألً هوصيألعأل

لهنلراا أل وانؿ .22

DI= 00090AG +00999IN +00009MI-20292SP-90296
حيث
 AGلهنرلر
 INله،عألر
 MIلهتعايف
 SPلهاهف لهعواي
جدول  43القطاعات االقتصادٌة نسبة التباٌن داخل المجموعة وال  Eigenvalueللمتغٌرات المستخدمة للتحلٌل
Canonical Correlation

Cumulative %

% of Variance

Eigenvalue

Function

.693

91.8

91.8

.945a

0

.482

99.2

8.6

.188a

4

.169

99.8

.5

.115a

3

.121

011.1

.4

.114a

2

a. First 2 canonical discriminant functions were used in the analysis.

جدول  44القطاعات االقتصادٌة وزن المتغٌرات المستخدمة فً التحلٌل فً تفسٌر نسبة الفقر بقرى إقلٌم شمال الصعٌد
Function
2

3

4

0

.148

.123

.197

.178

الزراعة

.063

-.556

.492

.000

الصناعة

.299

.065

-.177

.187

التعدين

.409

.965

2.049

-3.473

المهن العممية

-0.688

-0.288

-3.280

-0.406

)(Constant

Unstandardized coefficients

يظهر (ةنؿ ) 012عتألةج لهاعألاه لدنه لهعألتو رف لهقطألرأل
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لال ت،ألاي هتحويؿ .Discriminant Analysis

-7خارج قوة العمل
لهاعػػنؿ .نيظهػػر (وػػانؿ  )29أف ع ػػص

تػػـ ماخػػألؿ ع ػػب خػػألر ػػنا لهعاػػؿ الخػػؿ ل وػػيـ نا ػ لهطػػالب ن ػػيال
لهطالب تت ر لهتقر صع ص  29.2صألهاألة ألقط

جدول  45خارج فوة العمل قٌمة  Walks' Lambdaللمتغٌرات المستخدمة فً التحلٌل
Sig.

df4

df0

F

Walks' Lambda

.111

789

2

054.357

.562

الطالب

.111

789

2

06.345

.942

سيدات المنزل

ناأل يظهر (وانؿ  )22يا  Eigenvalueهوتحويؿ نلهت ت وؿ يا لرتصألط ار  1.222هواعألاه لدنهب

لهعألتو اف لهتحويؿ نلهت يانف ،يألحتهأل روب لهنوو لهتأله طصقًأل هوصيألعأل

لهنلراا أل (وانؿ .)22

DI= 00260ST-.022HW-20662
حيث
 STلهطالب
HW

يال

لهاعنؿ

جدول  46خارج قوة العمل نسبة التباٌن داخل المجموعة وال  Eigenvalueللمتغٌرات المستخدمة للتحلٌل
Canonical Correlation

Cumulative %

% of Variance

Eigenvalue

Function

.666

96.8

96.8

.796a

0

.060

011.1

3.4

.147a

4

a. First 4 canonical discriminant functions were used in the analysis.
جدول  47خارج قوة العمل وزن المتغٌرات المستخدمة فً التحلٌل فً تفسٌر نسبة الفقر بقرى إقلٌم شمال الصعٌد
Function
4

0

.030

.268

الطالب

.037

-.142

سيدات المنزل

-6.102

-2.662

)(Constant
Unstandardized coefficients

نيظهر (ةنؿ ) 012عتألةج لهاعألاه لدنه لهعألتو رف خألر نا لهعاؿ هتحويؿ .Discriminant Analysis
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شكل 106نتائج المعادلة األولً الناتجة عن القطاعات االقتصادٌة لتحلٌل Discriminant Analysis

شكل 107نتائج المعادلة األولً الناتجة عن خارج قوة العمل لتحلٌل Discriminant Analysis

خامساً – قضايا مشتركة
ي تعرض ا ل لهت،ؿ اوانر اف لهقاأليأل لههألا لهاتعوق صاةنو لهتقر اثؿ تغير لهاعألخ نلهتعنع لهحيني نلهارأا
نلهةصألب ن ني لالحتيألوأل

لهخأل ،ناةألنؿ لهت رب اف لهتعويـ نلهتهاي

لهاوتاع

تغير المناخ
"هقا صاأعأل ت نل عرى لثأل لر نلاح هتغير لهاعألخ .ناأل تعاؽ ا لآلثػألرض تتاػألفؿ

أا ػػألـ لهتقػ ػرلف ػػصؿ لهتني ػػؼ .ن َػ ػيعرض تغي ػػر لهاع ػػألخ ا ػػاؼ لهاوتا ػػأل له ػػانه

لهاتاثػػؿ أل ػ معهػػألف لهتقػػر هوخطػػر .ناػػف أوػػؿ حاألي ػ لهتقػرلفض يوػػب أف ع ػػتثار

أل ػ تعنيػػن لهقػػارا روػػب له،ػػاناض صاػػأل أل ػ

هػػؾ مو ػرلفل لهحاألي ػ لالوتاألري ػ ض

ن صؿ لهح،نؿ روب أانل لهتأايفض نل تعألاا لهانلرا لهطصيعي -نػؿ ةػ ف اػف
ةػػأعو أف ي ػػألرااـ روػػب لهعه ػػنض اػ ػرا أخػػرى رع ػػااأل تحػػؿ صه ػػـ له ،ػػااأل ".

لرةػػيؿ نألي ػ عألةص ػ رةػػيس اوانر ػ لهصعػػؾ لهػػانه نلهاصعػػنث لهخػػألص هةػػتنف

تغير لهاعألخ (لهصعؾ لهانه )4102

ينوا أل لهعألهـ عحن اويألر ع ا اف لهتقرلف له يف يعيةنف رو أ ؿ اػف  0.49انالر هوتػرا ألػ لهيػنـض نألػ لهن ػ
عت و يعألع أنثر اف  111اوينف اف ػنف لهتغ يػ  .يانػف أف تعػرض لهظػنلار لهاعألخيػ لهةػاياا نعنصػأل

لهوتػألؼ

مهػػب لهتػػأثير روػػب ح ػ لةهـ نلاػػالااـ صألهايػػأل ض نأف تػػتاي مه ػ نيػػألاا لد ػػعألر .ناػػأل تػػتاي مهػػب تقوػػص لهقػػارا روػػب
له،انا أل نوو لهتقوصأل

أن لداػرلر لال ت،ػألاي لهتػ تحػاثهأل لهتغيػ لر لهاعألخيػ  .يانػف أف تػاألأل توػؾ له،ػااأل

اف الينلهنف ألنؽ خط لهتقػر مهػب له ػقنط ألػ صػرلثف لهتقػرض نتهايػا اػأل تػـ معوػألن ألػ رقػنا عحػن لهقاػألف روػب لهتقػر
لهاا أل( .لهصعؾ لهانه )4102
ن ػػا أةػػألر تقريػػر لهصعػػؾ لهػػانه صععػنلف "ختػػض لهحػ لررا نانلوهػ لهاعػػألخ لهعػػألاي لهوايػػا" مهػػب أف لهنيػػألاا لهنصيػرا أل ػ
انوػػأل

لهح ػ لررا أل ػ اعطق ػ لهةػػرؽ لدن ػػط نةػػاألؿ مألريقيػػأل تاػػأل اػػغنطأل ات لنيػػاا روػػب لهاػػنرا لهاألةي ػ لهعػػألارا

صألهتعػػؿض ناػػأل ه ػ هؾ اػػف رنل ػػب نخيا ػ روػػب لال ػػتهالؾ لآلاا ػ نلداػػف لهغ ػ لة ل ويا ػ  .ن ػػا أناػػح لهتقريػػر أف
معتألوي لهاحأل،يؿ أل نؿ اف ا،رض لدراف نهيصيأل ػنؼ تقػؿ صع ػص ت،ػؿ مهػب  91صألهاألةػ رعػااأل ترتتػأل اروػأل
لهح لررا اف  0.9مهب  4ارو اتاي صحونؿ لهعألـ ( 4191لهصر ن

)4102

يػػتثر تغيػػر لهاعػػألخ روػػب لهعايػػا اػػف اعػػألح لهحيػػألا ن ػػا ت ػػصب ألػ حػػانث تغيػ لر خطيػرا نرصاػػأل تنػػنف الةاػ  .ن ػػا
تاثو

ا لهظنلار أل :

ارتفاع درجة الحرارةأحا لدثألر له وصي هتغيػر لهاعػألخ روػب لها ػتق لر لهصةػري ألػ لهاعطقػ لهعرصيػ ناػن تػأثر ل عتػأل لهن لررػ ض نلهنيػألاا
أل ػ ارو ػ لهح ػ لررا ػػنؼ تتػػأل ـ اةػػنو لهوتػػألؼض نص ػ هؾ تػػتثر روػػب معتألوي ػ لد لرا ػ لهنرلري ػ أل ػ احػػيط لهاايع ػ

نصالخوهألض نرع

هؾ لهاػنلا اػف لهقػنا روػب لحتاػألؿ توصيػ لالحتوألوػأل

لهغ لةيػ لد أل ػي ض نانػف أراػأل أف ػصب

صطأله أل لهاعألطؽ لهرأل لهاحط صألهااخع ض نلهت صان لر نؼ تػاألأل لهعػألطالف رػف لهعاػؿ مهػب لهتنوػو مهػب لهاالعػ
صحثأل رف ألرص راؿ .تعرض لهتقرلف اف له نألف لهو لف ال تطصعنف تحاػؿ تنوتػ ةػرلف انثتػأل

ألػألتنرا لهنهرصػألف لهػ ھريػ هانوػأل

لهحػر لهتػ يانػف أف

لدارلض لهاناع افھـ( .لهخنه ن رصا لهحايا )4109

لؿھنلفض ناألػأل

ھاا حيػأل ھـض نال ػياأل لهراػألض نلها ػعيفض ن ني

نترتصط لهنيألاا أل اتن ط ارو لهح لررا صنيألاا ل تهالؾ لهايأل له،ألهح هوةربض نترتب روب هؾ لهعاا اف لآلثألر

لهصخػر اػف لهقاػح لهاعػنرع ننػ هؾ لهػ را

اثػؿ نيػألاا لهاػغط روػب عظػألـ له،ػرؼ له،ػح ض ننػ هؾ نيػألاا اعػاال
نلهقطف( .لهخنه ن رصا لهحايا )4102

األثار عمى الصحة
مف تغير لهاعألخ يتثر أل لهاتطوصأل

لد أل ي هو،ح ض نلههنلف لهعق نايأل لهةربض نلهغ لف لهنألأل نلهاػأنى لآلاػفض

نيتعػػرض ل ع ػػألف –عتيو ػ هوتغي ػ لر لهاعألخي ػ  -مهػػب تػػأثي لر

اصألة ػرا عألتو ػ رػػف لهتغي ػ لر أل ػ أعاػػألط لهاعػػألخ اثػػؿ:

لهح لرراض لهريأل ض لدترص ض ناأل يتعرض ل ع ألف هوتأثي لر لهعألتو رف طريؽ حيػر اصألةػر اػف خػالؿ تغيػر انل،ػتأل
لهترص نلهاعتوأل

لهايأل نلههنلف نلهغ لف نأياًأل اف خالؿ تغير انل،تأل
لهصيةي نصألهحأله له،حي نلالوتاألري هواوتاألض ن ن هؾ لهتأثير روب لهصعي لهتحتي هوخااأل
نيانف رصط لآلثألر لهاصألةرا لهعألتو رف لهتغي لر


لهاعألخي صألهتغي لر

لهنرلري ض نتتػأثر اػ لهاخػألطر صػألهظرنؼ

أل احألألظ لهاعيأل نتةاؿ:

لهتغير أل أعاألط لههطنؿ لهاطري له ي يانف أف ي ألرا أل تنلها أعنلع اعيع اف لهصعنضض نصألهتأله
لعتةألر لدارلض لهعألتو رف عأل ال

لهارض.



عنصأل



لهعنل،ؼ لهرراي نلهرطنص لهارتتع نلهت ت صب أارلض لهوهألن لهتعت



له،حي .

انوأل

اطنؿ لداطألر لهت تت صب أل نألرث لهتياألف نتتاي مهب لهغرؽ نل ،ألصأل .
لهحر لهت تتاي مهب أارلض ننأليأل

نلهت ترتصط صارصأل

نأارلض لهقوب.

لهةاس.

 التغيرات في معدالت هطول األمطاريتن ػأل لعختػألض اطػنؿ لداطػألر ألػ لهاعػألطؽ لهوألألػ نتقػأل لهغألهصيػ لهعظاػب اػف لهاعػألطؽ لهقألصوػ هوتػأثر صعق،ػألف

لداطألر أل لهصوالف لهعألاي ض نهالعختألض أل اعاال

ھطنؿ لداطألر أثر وص روب تننا له نألف صألهايػأل ض نروػب

له،عألر نلهن لررػ ض ناعظػـ لهصوػالف لهتػ تعػألع اػف عقػص لهاػألف ال تاوػؾ لهاػنلرا لهاألهيػ لهنألأليػ هووػب لهايػأل اػف
اعػألطؽ صعيػااض نتػتاي ،ػعنص لهن،ػنؿ مهػب ايػأل لهةػرب مهػب لعتةػألر اختوػؼ لداػرلض ل

لدارلض لهاعقنه صألهايأل .

ااػأل ينيػا اػف أرصػألف لهخػااأل

له،ػحي نيانػف أف تػتاوح ا،ػألار لهايػأل أن طصقػأل

لدحيألف عتيو هال تعاألؿ لهاتػرطض أن تتقػا ػاررتهأل روػب لهتوػااض نتتػأثر ػوصألً راويػأل
أل لهاعألطؽ لهت يعختض أليهأل اطنؿ لداطألر.

له،ػو صأله،ػح أن

لهايػأل لهونأليػ ألػ نثيػر اػف
تنهيػا لهطأل ػ لهػؾھرناألةيػ

يقأل ااف عطألؽ احألألظ لهاعيأل صترا نهنلهي نيػ نألػ احألألظػ لهتيػنـ رػاا صػتر نهنلهيػ اتن ػط ض ألنوػنا اثػؿ توػؾ

لهصترا ناأل تنليا لثألر لهتغير لهاعألخ روب لهاحألألظ ينيا اف تأثر لهاحألألظ هتوؾ لهتغي لر
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(ةنؿ .)011

شكل  101حزام الزالزل والبؤر الزلزالٌة

لها،ار :وهألن ةةنف لهصية ض لهخط لهنطعي هوعاؿ لهصية )4114( 4102-4114

 التنوع الحيويلهتعػنع لهحيػني اػػن لهتعػنع ألػ أةػػنألؿ لهطصيعػ لهحيػ ض نينوػا اعػألؾ لهعايػػا اػف لهتعػألريؼ نلهاقػػألييس هوتعػنع لهحيػػنيض

ننثي لًر األ يننف لهتعنع لهحيني رصألرا رف اقيألس هااى ،ح لدعظا ل يننهنوي .

لهتعػػنع لهصينهػػنو اػػن رأس لهاػػألؿ لهطصيع ػ لهح ػ لهػػالرـ هوعاػػن لال ت،ػػألاي له ػ ي يقػػألس صػػألهطرؽ لهتقوياي ػ نرألألاي ػ

لهصةػػرض ناػػن اػػرنري اػػف أوػػؿ نظػػألةؼ لهػػعظـ ل يننهنوي ػ لهت ػ تػػتاف تػػاألؽ ػػوأل نخػػااأل
نتحػػألألظ روػػب لهقػػارا روػػب لهتنيػػؼ اػػأل لالاػػطرلصأل

لهعظػػألـ ل يننهػػنو

اثػػؿ تغيػػر لهاعػػألخ .ناػػأل تتووػ أاايتػػو أل ػ لهتختيػػؼ اػػف حػػاا

 29ألػ لهاألةػ اػف ألقػرلف لهعػألهـ ألػ لهاعػألطؽ لهريتيػ أي عحػن  121اويػنف ةػخصض صاػأل ألػ

لهتقر أياًأل .م يعي
هؾ اعظـ اف يعيةنف أل ألقر اا ألض نلهتعنع لهصينهنو (لهصعؾ لهانه .)4109

يةػػها لهعػػألهـ خ ػػألرا ارنر ػ هوتعػػنع لهصينهػػنو يانػػف أف تقػػنض ألػػرص لهتعاي ػ نتتػػأل ـ لهاخػػألطرض ال ػػياأل هوتق ػرلفض

نيتووػب ألقػػالف لهتعػػنع لهصينهػػنو ألػ لآلثػألر لهات لنيػػاا روػػب تػنألير خػػااأل

لهعظػألـ ل يننهػػنو ض اثػػؿ لهايػػأل لهعظيتػ ض

نت ػنألير لهغ ػ لفض نلهحاألي ػ اػػف لهن ػنلرث لهصيةي ػ ض ننوهػػأل صألهغ ػ لدااي ػ هرألألاي ػ ل ع ػػألف نلهتعاي ػ لها ػػتالا  .نيعتاػػا

أنثػػر اػػف ع،ػػؼ ػػنألف ل وػػيـ روػػب لهن لرر ػ هن ػػب لهعػػي ض نأحوصي ػ لهانلررػػنف يعيةػػنف روػػب ن لرر ػ ا ػػألحأل

،ػغيرا اػػف لدرض ألػ ل وػػيـ .ن ػا يت ػػصب ألقػػالف لهتعػػنع لهصينهػنو لهن لررػ ألػ رنل ػػب روػب ػػارتعأل روػػب تػنألير
لحتيألوألتعأل صةأف نيألاا لهاحأل،يؿ نل عتألوي األ لهتنيؼ أل عتس لهن

األ تحايأل

تغير لهاعألخ.

 المرأةتةنؿ لهارأا ع ص نصيرا اػف لهتقػرلف روػب ا ػتني لهعػألهـ نحألهصػأل اػأل ينػف أألقػر لهتقػرلف .تةػنؿ تورصػ لهتقػر اػأل لهاػرأا

اعحع أخر اف طرؽ رال لهتقر عتيو هوحراألف لهاألاي نلالوتاألر (عظرا رألاػ  :لهع ػألف نلهتقػر IPP Digital

 . )4109ناف ا لر
لهانلرريف.

له،عانؽ لهانه هوتعاي لهنرلري لهتقر أل ،عيا ا،ر يتاثؿ أل لهاػرلفا نلهةػصألب ن،ػغألر
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أل ػ لهاوتاػػأل لها،ػػري نخ،ن،ػػأل أل ػ لهريػػؼ يعح،ػػر انر لها ػرأا نػػأـ ن ػػياا لهاعػػنؿ نانر لهرو ػؿ نا ػػةنؿ رػػف
ل عتألوي ػ خػػألر لهاعػػنؿ .تػػتثر ا ػ لهاعػػأليير أل ػ له يأل ػػأل

لهعةػػألطأل

نلهروػؿ مهػػب لهاػنلرا ل عتألويػ نػػألهتعويـ نلهعاػػؿ نلدرض نلالةتاػػألف لهات

لهعألهـ تظهر أف لهتتيأل

نلهق ػنلعيف لهتػ تحػػاا مانألعيػ ن،ػػنؿ لها ػرأا
ػ  .ناعػػألؾ أاهػ الاغػ اتػنألرا اػػف حػػنؿ

حراألعػأل اػف لهتتيػألف نلهروػألؿ ألياػأل يتعوػؽ صإانألعيػ لهن،ػنؿ
نلهع ألف يعةف أل ظػرنؼ أنثػر
ً

أياػػأل أاهػ نثيػرا تظهػػر أف ا ػػتنهيأل
مهػػب اػ لهاػنلرا لهاعتوػ نلهقياػ  .ناعػػألؾ ً
الخؿ لد ر نلهاوتاعأل لهتقيرا تختوؼ رف توؾ لهت ينلوههأل لهروألؿ.

لهع ػػألف نلهتحػػايأل

لهتػ ينلوهعهػػأل

ع،يصأل حير اتنػألأل اػف لهعاػؿ نلها ػتنهي ألػ تغ يػ نررأليػ أألػرلا لد ػرا
تتحاؿ لهتتيأل نلهع ألف أل لد ر لهتقيرا
ً
اػف خػالؿ لهعاػؿ لهاعنهػ حيػر لهاػاألنع لدوػػر .نألػ لد ػر لهريتيػ لهتقيػراض روػب ػصيؿ لهاثػػألؿض تطغػب روػب راػػؿ

لهع ألف عةألطأل ( .عظرا رألا  :لهع ألف نلهتقر )IPP Digital 4109
 الشبابصوغ

راا لهةصألب أل لهتة لهعاري اف  01مهب  47رألاأل طصقأل هووهألن لهارنػني هوتعصةػ لهعألاػ نل ح،ػألف 2.07

اوينف ع ػا صاػأل ياثػؿ ع ػص 2.49صألهاألةػ اػف مواػأله له ػنألف خػالؿ رػألـ 4104ض حيػث يعتصػر ع ػص  42صألهاألةػ

اػػف لهةػػصألب ألقػرلفض صيعاػػأل يقتػػرب اػػف خػػط لهتقػػر عحػػن  9.42صألهاألةػ ض نياثػػؿ حيػػر لهتقػرلف عحػػن 2.21صألهاألةػ هػػعتس

لهتة لهعاري .

نتروأل لهصطأله أحػا أ ػصألب لهتقػر هػاي لهةػصألبض حيػث صوػن اعػاؿ لهصطألهػ هتةػ لهةػصألب اػف لهػ ننر لهحأل،ػويف روػب
اتاػػؿ وػػألاع ألػػأروب  1.92صألهاألة ػ ض نع ػػص  9.42صألهاألة ػ هوحأل،ػػويف رو ػب اتاػػؿ اتن ػػط نع ػػص  7.2صألهاألة ػ

هوةػػصألب لدايػػيفض حيػػث صو ػن اعػػاؿ لهصطأله ػ ه،عػػألث لهحأل،ػػال

7.99صألهاألة ػ هوحأل،ػػال

روػػب اتاػػؿ وػػألاع ألػػأروب 9.92صألهاألة ػ نع ػػص

روػػب اتاػػؿ اتن ػػطض حيػػث صوػػن ع ػػص لداي ػ هػػاي لدعػػألث 0.0صألهاألة ػ  .نله ػػصب لدخػػر

هنونا لهتقر هاي لهةصألب ان راـ نونا أونر رألاه تاألأل لهةصألب مه حيألا نريا .
 -ذوي االحتياجات الخاصة

تظؿ اي لدةخألص ني ل رأل تتتقا مهب لهنثير اف لها ض صافًل اف لهح،ر له ي هـ يتواا اعػ رػألـ 4119ض
نتن ػػؼ رعػػا ر ػػـ  01اويػػنفض ألاػػال رػػف اػػصألصي لهظػػرنؼ لهاحيط ػ صألدةػػخألص ني ل رأل ػ ض اػػف حيػػث أاػػألنف
تتأل اهألض نأعنلرهألض ننيتي انلوهتهألض نلهن ألي اعهأل.

م ل نألف ن ل رأل هايهـ اةنال

رو ػػب

لهاةنال

رألا خأل ،صعاـ لهقارا روب لهاةألرن ألػ لهاوػألؿ لهعػألـ صألهعاػؿ أن لهح،ػنؿ

ػػط نلأل ػػر ا ػػف لهتعو ػػيـ أن لهخ ػػااأل

له ،ػػحي نلهترأليهيػ ػ ض أل ػػإف لهع ػػألف ا ػػف ني ل رأل ػ ػ يتا ػػألرؼ ه ػػايهف

خ،ن،أل ألياػأل يتعوػؽ صألهثقألألػ لهاوتاعيػ توػأل صعػ

(حان .)4102

هػايهأل مرأل ػ ض تظػؿ ن،ػا لوتاألريػ يوػب مختألتاػأل
ػنلف تعوياي ػ أن ،ػػحي ض ألاعػػأل

لهاػػاألف

لدةػػخألص ني ل رأل ػ ض أ ػػؿ حظ ػًأل أل ػ لهح،ػػنؿ روػػب أي خػػااأل
لههنيػػؿض ال يػػثاف نال يغعػػب اػػف وػػنعض ألاػػال رػػف لهةػػرنط لهعقيايػ هوح،ػػنؿ رويػػوض نحيػػألب لهتعتيػ لهحقيقػ هع ػػص

9صألهاألة صألهعاؿض خأل ،أل ظػؿ رػاـ تػنلألر ألػرص راػؿ اتألحػ هأل،ػحألفض ناػف ثػـ ال تتصعػ لهانهػ أي يأل ػأل
نلاح نصرلاج هااج ني لالحتيألوأل

لهخأل ،أل راويأل

121

لهتعاي نلهتةغيؿ رصر خطط ألعأله (حان .)4102

 التسرب من التعميم ،والتشرد وعمالة الطفلصوغػ

ع ػص لدطتػألؿ له ػ يف يعػألعنف اػف لهتقػر طصقػػأل هاعظاػ لداػـ لهاتحػاا هوطتنهػ (لهينعي ػؼ)  41.1صألهاألةػ اػػف

أرالا لدطتألؿض أل حيف أف ع ػص لهتقػر ألػ ا،ػر  42.9صألهاألةػ اػف أرػالا له ػنألف ناػأل تػنالا ع ػص لهت ػرب اػف
لهتعوػيـ نواػأل نلا ألقػػر لد ػراض حيػػث يعتصػر لهتعوػيـ اػػن أألاػؿ ػػصيؿ ه،ألػال

اػف يػػنا لهتقػر .نتعتصػػر لد ػر لهتقيػرا

ا لد ؿ لحتاػألال دف ينػنف ههػـ أطتػألؿ يػ اصنف هواار ػ ض نصألهتػأله اػف له،ػعب أف ينػنف هػايهأل أطتػألال ينل،ػونف

تعوياهـ حتب لهارحو لهثألعني ناػأل صعػا  .ناػأل تناػح لهصيألعػأل

أف نلحػا اػف  02طتػال هػـ يػ اصنل مهػب لهاار ػ أصػال

نصألهتأله يعألعنف اف لهحراألف اف لهتعويـ صيعاأل عوا أف نلحا صألهاألةػ ألقػط اػف أطتػألؿ حيػر ألقػرلف اػف حيػث لهػاخؿ ال

ي اصنف مهب لهاار .

تعتصر راأله لدطتألؿ ا لدنثر لعتةػأل لر صػيف لهعػألةال

لهتقيػرا حيػث تصوػن ع ػصتهـ  9.9صألهاألةػ اػف اواػؿ لدطتػألؿ

لها،رييف لهت يترلن أراألراـ اػف  2مهػب  09ػع حيػر اوتحقػيف صألهاػالرس نياألر ػنف أعةػط راألهيػ ض ناػأل تصوػن
اعاؿ راأله لدطتألؿ أل لهعألةال

لهت تعيوهػأل معػألث اػعؼ رػاااـ ألػ لهعػألةال

لهحاري نت،ؿ ع صتو  0.9صألهاألة أل لهعألةال

لهتػ يعيوهػأل نػنر ألػ لهاعػألطؽ

لهت يعيوهأل ننر أل لهاعألطؽ لهريتي .

 التهميش االجتماعيل ػػتخاـ هتػػظ لهتهاػػي

لهاوتاع ػ دنؿ ا ػرا اػػف خػػالؿ ننيػػر لهانه ػ لهترع ػ هوعاػػؿ لالوتاػػألر رػػألـ 0722ض أل ػ

مةػ ػػألرا مهػ ػػب ا ػ ػتالف لهعػ ػػألس له ػ ػ يف ال يع ػ ػػوانف اػ ػػأل اعػ ػػأليير لهاوتاعػ ػػأل

له،ػ ػػعألري  .نال تحاػ ػػيهـ اظو ػ ػ لهتػ ػػأايف

لالوتاألر  .ه ل لرتصر أف لهاهاةنف اـ حير لد نيألف لوتاألريألض نلهاعأل نفض ناتعألط لهاخا لر .
يعػػرؼ لالتحػػألا لدنرنص ػ لهتهاػػي

لهاوتاع ػ ألإعػػو "راوي ػ يػػتـ اػػف خالههػػأل ل ػػتصعألا لدأل ػرلا أن لهواألرػػأل

نويػػأل أن

ونةيػػأل اػػف لهاةػػألرن أل ػ لهاوتاػػأل له ػ يف يعيةػػنف أليػػو" (ايننػػف نلخػػرنف  .)0779ه ػ ل تػػأل نع ػػعا ( )0727يعػػرؼ
لهحراألف صأعهأل "لال تصعألا اف أعاألط لهحيألا لهاعيةي لهعألاي نلهعألال

حػػاا أرين ػػنف ( )0717خ،ػػألةص لهتهاػػي

لالوتاػػألر اػػـ أنال لهع ػػصي ناػ ل ػػتصعألا ع ػػص اعيعػ اػػف له ػػنألف.

ثألعيأل ايعألايني نا تعع أف لدحنلؿ لهحألهي نلهتن عأل
هػ ػ ل تعري ػػؼ لهتها ػػي

لهاااةػػنف اػػـ لهتة ػػأل

لها تقصوي ااأل لهاععيألف صألهتهاي

لهاوتاعػ ػ ر ػػألاا اػػأل ية ػػاؿ روصػ ػ لالألق ػػألر نصع ػػض عتػػألةج لهحرا ػػألف نحألهص ػػأل ا ػػأل يطو ػػؽ رو ػػيهـ
نصي ػرا له ػػف أن لهاعػػأل نف أن لهع ػػألف أل ػ صع ػػض لدحيػػألف .نيػ ػرتصط لهتقػػر صتو ػػؾ لهتةػػأل

لهاوتاأل .ه ل الصا اف أخ صعض ل وػرلفل

أن صأخرى.

نلدعةط ".

لهخأل،ػ صػألهتقر هتطػنير توػؾ لهتةػأل
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ألػ ػ

حتػب يػتـ لال ػتتألاا اػعهـ صطريقػ

سادساً -الخالصة والتوصيات
يتنػػنف لهت،ػػؿ اػػف و ػنةييف ااػػألض لهوػػنف لدنؿ نيقػػاـ اوخػػص لهصحػػث له ػ ي يوػػألنب روػػب لد ػػةو لهصحثي ػ ض نلهوػػنف
لهخأل،و صألها لر و.

لهثألع يتعألنؿ لهتن،يأل

الخالصة
أرتاػػا

لها لر ػ روػػب اوانر ػ اػػف لد ػػةو هتعريػػؼ نناػػأل اتة ػ لر لهتقػػر أل ػ م وػػيـ ةػػاألؿ له،ػػعيا نتعػػاا

لد ػػةو رو ػػب لهعح ػػن لهت ػػأله ا ػػف ا ػػـ لهتقػ ػرلف؟ض نأي ػػف يعيةػ ػنف؟ض نا ػػألا أ ػػصألب لهتق ػػر؟ض نها ػػأل ل ا ػػـ ألقػ ػرلف؟ض ن ػػا
ل تخاا

لها لر

تتنا لها لر

ا تنى لهقري نلهةيألخأل

روب أااي لهاحػاال
لها لر

حاتوض ناأل لرتاا
ت تخاـ هعاؿ عان

ننحاا هوتحويؿ ناعرأل أ صألب لهتقر.

لهانألعيػ هوتقػر نػأالا األاػ هتهػـ لهتقػر نلهعاػؿ اػف لدف ن،ػألرال روػب تختيػؼ

روب تعريتأل

لهتقر لهاتعاا لدصعػألا ناػأل اػن اصػيف ألػ لالطػألر لهعظػري هوا لر ػ ض نلهتػ

يتننف اف اوانر اف لهاعألاال ض تصيف اتةر لهحراألف لهصةري هقيألس هوتقر.

يعػرض لالطػألر لهعظػري اوانرػ اػػف لهاتغيػ لر لهات،ػو صاةػنو لهتقػر ألػ ةػاألؿ له،ػعيا هةػر لالختالألػأل

ألػ

لهحراألف هوقري نتةاؿ ا لهاتغي لر لهتألهي :
 .0لهاخؿ
 .4لهخااأل

لالوتاألري

 .9ظرنؼ له نف
 .2لهصعي لهتحتي
 .9لهاةألرن له يأل ي
يانػػف تت ػػير له عال ػػأل

لهت ػ ت ػرصط لهحراػػألف اػػأل اوانر ػ اػػف لهاتغي ػ لر لها ػػتقو هتقػػايـ اتة ػ لر لهتقػػر أل ػ م وػػيـ

ةاألؿ له،ػعياض حيػث يػتـ تطصيػؽ اوانرػ اػف لهاعػألاال
لهاةػػنو نيحػػيط صألهاةػػنو اوانر ػ اػػف لهاوػػألال

هون،ػنؿ هحػا لداعػب انألعيػ لهاعيةػ صألرتصػألر وػنار

اثػػؿ لهتعوػػيـ نله،ػػح أل ػ

ػػيألؽ يتاػػاف لهاوػػألال

لهطصيعي ػ

نلال ت،ألاي نلالوتاألري نله يأل ي .
نطصقًأل هاتةر لهتقر لهصةريض يتاح ارتفاع مؤشرات الحرمان نواأل لتوهعأل عألحي له،حرلف نهنف يظػؿ ارنػن لهتةػف
احألألظ ػ صع ػ

ػػنيؼ اػػن أنثػػر لها لرنػػن حراألع ػألًض نن ػ هؾ لرتتػػألع ع ػػص لهحراػػألف صػػألهقرب اػػف صحي ػرا ػػألرنفض نترتتػػأل

اتةػ لر لهحراػألف ألػ

ػري ةػرؽ لهعيػؿ ألػ ةػاألؿ احألألظػ لهاعيػأل .نيقػؿ اتةػر لهحراػألف حػنؿ لهاػاف لهرةي ػي ألػ

ل ويـ.
فقـر ألػ احألألظػ لهتيػنـ اػ اعةػػأا ألي،ػؿ نلهواهنريػ نله،ػعألياا لهقصويػ نروػ صألةػأل لهرنصػ
تعتصػر القـرى األكثــر ًا
ػر اػ لهوتػألانف ن،ػألهح نلهعػنلايس نلهونيػرا لهةػػر ي
ن ػياعأل لهخاػر .نألػ احألألظػ صعػ ػنيؼض لهقػرى لدنثػر ألق ًل
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نصعػ رقصػ  .نألػ احألألظػ لهاعيػػأل ريػ -2لهناػألؿ نله ػػالـ نحاألاػ ننرصػرا ننلنيػ لهوػالا ناعةػػأا هاوػنـ نلهةػػيخ
ةصين .
خو،ػ

لها لر ػ مه رػػاـ نوػػنا تايػػن اػػف حيػػث إجمــالي النــاتج القــومي لمفــرد الخػػؿ ػػري ل وػػيـض نن ػ هؾ لهصعي ػ

لهتحتي ض نن هؾ لهظرنؼ له نعي ض نلهخااأل

لالوتاألري .

نيروػػأل رػػاـ نوػػنا تايػػن أل ػ مواػػأله لهعػػألتج لهقػػنا أل ػ ل وػػيـ مهػػب لالرتاػػألا روػػب لهن لررػ نعةػػألط أ أل ػ الخػػؿ
ل و ػػيـض نر ػػاـ نو ػػنا عة ػػألط  ،ػػعألر الخ ػػؿ ل و ػػيـ ص ،ػػنرا نصيػ ػرا حي ػػث ت ػػـ ترني ػػن الخ ػػؿ احألألظػ ػ صعػ ػ
نخ،ن،ػػأل ألػ ارنػػن صعػ

ػػنيؼ

ػػنيؼ حيػػث ينوػػا اػػأل  29.29صألهاألةػ اػػف لهاعػػألطؽ له،ػػعألري الخػػؿ ل وػػيـ .نلهع ػػص

لهصأل ي ػ تعق ػػـ اػػأل صػػيف احػػألألظت لهاعيػػأل نلهتيػػنـ صألهت ػػألني .نلالخػػتالؼ لهنحيػػا الخػػؿ ل وػػيـ أل ػ لهعػػألتج لهقػػنا اػػف
خػػالؿ عةػػألط لهتعػػايف نعةػػألط أ أل ػ الخػػؿ ألػ لهقػػري لهنل عػ ةػػرؽ لهعيػػؿ ناػ
ننلني

ػػرى ونيػرا أصػػن ،ػػألهح نلهالنناي ػ

وطألف نطهعأل لهوصؿ نعنه ح يف رو نعنه رصيػا نحاألاػ نله ػ لرري نصعػ خألهػا نوصػؿ لهطيػر نايػر وصػؿ

لهطير نلهةيخ ح ف .ننػ هؾ رػاـ نوػنا اةػألرن هواػرأا ألػ لهعاػؿ ص،ػنرا نصيػرا عتيوػ هواعتقػال
لهاوتاػأل .حيػث تحتػػؿ احألألظػ صعػ

ػرا ألػ
ػػنيؼ أروػ ع ػػص اةػألرن هوا أ

له ػألةاا ألػ اػ ل

ػنؽ لهعاػؿ صع ػػص  49.1صألهاألةػ اػػف

مواأله ع ص لهعألاويف صألهاحألألظ ض صيعاأل تحتؿ لهتينـ أ ؿ ع ص اةألرن  7.7صألهاألة .
بالنسـبة لمخـدمات االجتماعيـةض يروػأل رػاـ نوػنا تايػن مهػػب لرتتػألع ع ػص لدايػ لهتػ صوغػ
صألهاألة أل حيف ن،و

ألػ ل وػيـ ع ػػص 20

ع ص لداي أل لهواهنري  47.2صألهاألة  .نتترلن ع ص لداي روب ا تني لهقري األ صػيف

لهنلحا صألهاألة مهب ع ص  29صألهاألة أل لهروألؿ نع ص لثعألف صألهاألة مهػب ع ػص  19صألهاألةػ ألػ ل عػألثض حيػث تترألػأل
ع ػص لدايػ ألػ لهػ ننر نل عػألث نواػػأل لصتعػاعأل رػف لهاػاف لهرةي ػي نتػنالا نواػػأل ل ترصعػأل اػف له،ػحرلف لهغرصيػ نهنػػف
لدنثر نانحألً أف ع ص لداي ارتتع أل
احألألظ ػ له تيػػنـ ا ػ

ري لهظهير له،حرلني .نتعتصر لهقري لدنثػر أايػ ألػ ل وػيـ اػ ألػ

ػػرى اعةػػأا ألي،ػػؿ نلهواهنري ػ نأل ػ احألألظ ػ صع ػ

ػػنيؼ ػػرى لهوتػػألانف نلهقويع ػ ن،ػػال

نلهع ػنلايس نلهوني ػرا لهةػػر ي نأل ػ احألألظ ػ لهاعيػػأل ػػرى ري ػ  2لهناػػألؿ ن ػػأل ي ان ػػب نله ػػالـ نحاألا ػ ننلني ػ
لهوػػالا ناعةػػأا هاوػػنـ نعنهػ أنالا لهةػػيخ نلهةػػيخ ةػػصين  .ناػػأل يالحػػظ لعختػػألض ع ػػب لهحأل،ػػويف روػػب لهاػػتاال
لهاتن ط نألنؽ لهاتن ط .
تختوؼ كثافات الفصول الخؿ ل ويـض نتعتصر احألألظ صع

نيؼ أرو نثألأل هوت،نؿ الخػؿ ل وػيـ نيويهػأل لهتيػنـ

صيعاأل تقؿ نثألأل لهت،ػنؿ ألػ لهاعيػأل رػف لهواهنريػ  .تختوػؼ نثألألػ أل،ػنؿ لهارحوػ لالصتالةيػ الخػؿ لال وػيـ اػف 01
طألهػػب أل ػ لهت،ػػؿ حتػػب ت،ػػؿ مهػػب  27طألهػػب أل ػ لهت،ػػؿ أل ػ حػػيف أف نثألأل ػ لهت،ػػنؿ ناػػأل حػػااتهأل ن لنرا لهترصي ػ
نلهتعوػػيـ ا ػ  21تواي ػ هنػػؿ أل،ػػؿ  .نتعتصػػر احألألظ ػ لهاعيػػأل ا ػ لدروػػب أل ػ ع ػػص لهقػػرى لهت ػ يتنلوػػا صهػػأل لرتتػػألع
نثألألأل

ػر احألألظػ صعػ
لهت،نؿ أل لهارحو لالصتالةي نيويهأل احألألظ لهتيػنـ نأخي ًل

لالرالاي رف أرالا لهاالرس لالصتالةي أل

ػنيؼ .تػعختض أرػالا لهاػالرس

ري ل ويـض نهنف تختوؼ نثألألػ لهت،ػنؿ الخػؿ لال وػيـ اػف  41طألهػب

أل لهت،ؿ حتب ت،ؿ مهػب  011طألهػب ألػ لهت،ػؿ ألػ حػيف أف نثألألػ لهت،ػنؿ ناػأل حػااتهأل ن لنرا لهترصيػ نلهتعوػيـ
اػ  21توايػ هنػػؿ أل،ػػؿ .تػعختض أرػػالا لهاػػالرس لهثألعنيػ ألػ
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ػػري ل وػػيـض حيػػث ال تنوػا ألػ صعػػض لهنحػػال

لهاحوي االرس ثألعنيػ نهنػف تختوػؼ نثألألػ لهت،ػنؿ الخػؿ لال وػيـ اػف  41طألهػب ألػ لهت،ػؿ حتػب ت،ػؿ مهػب 22
طألهب أل لهت،ؿ أل حيف أف نثألأل لهت،نؿ ناأل حااتهأل ن لنرا لهترصي نلهتعويـ ا  92تواي هنؿ أل،ؿ.
و الخدمات الصحية اف ا تةتيأل
لها تةػتيأل

رألا ناتخ ،،نحتب مف نوا

ألػ ل وػػيـ  74ا تةػػتبض حيػث تاثػػؿ ا تةػػتيأل

لها تة ػػتيأل

لهعألاػ ػ نلهارنني ػ ػ نلها تة ػػتيأل

لهحننايػ رػػف لها تةػتيأل

ال تنوا لهنتػألفل

لهقطػػألع لهخػألص تاثػػؿ  92صألهاألةػ ض نتت ػػألني ع ػػص

لهتخ،،ػ ػػي صع ػػص  49صألهاألةػ ػ ض نيالحػ ػػظ لعخت ػػألض لها تةػ ػػتيأل

لهخأل،ػ  .تحتػني احألألظػ لهاعيػػأل روػب ع ػػص  90صألهاألةػ اػػف رػاا لها تةػػتيأل ض حيػػث

ينوا راا  02ا تةتب تخ ،،ض ن 09ا تةتب طألع خألصض ن 7ا تةتيأل
صع ػ

ػػنيؼ لهت ػ صهػػأل  42ا تةػػتب نع،ػػؼ رػػاا لها تةػػتيأل

احألألظ لهتينـ صهأل  40ا تةتب اعهـ ت أل ا تةتيأل
له ػنألف اػف لد ػرا ألػ لها تةػتيأل
ع،ػيب لهااراػػأل

رألاػ نارننيػ ض نتويهػأل احألألظػ

أل ػ لهاحألألظ ػ تعتا ػ هوقطػػألع لهخػػألص نعوػػا أف

طألع خألص ن صأل ا تةتيأل

رألا نارنني  .يقؿ ع،ػيب

رػف مواػأله لهواهنريػ صيعاػأل يػنالا ع،ػيب لدطصػألف اػف له ػنألف نصيعاػأل يػػنالا

اػػف له ػػنألف رػف مواػػأله لهواهنريػ ألػ ل وػيـ نا ػ ل اهيػػؿ روػ اػعؼ لهخػػااأل

ل وػػيـ .تنوػػا لهنحػػال
لهخااأل

هتةػغيوهأل .نتصوػن رػاا

له،ػػحي لهقرني ػ أل ػ لهعايػػا اػػف لهقػػري نهنػػف لهعايػػا اػػف توػػؾ لهنحػػال

أن ل رالا لهالنـ ال تقصألؿ لهحألال

لهطصيػ ألػ

له،ػػحي يعق،ػػهأل

ن ا يعقص لهصعض نونا لهننلار اف لدطصألف نلهاارايف.

وبالنسبة لمبنية التحتيةض يعألع ل ويـ اف عقص أل تػنلألر لهايػأل له،ػألهح هوةػرب ص،ػت نصيػرا نلالرتاػألا لدنصػر
روػػب لهايػػأل لهونألي ػ نتعتصػػر لهتيػػنـ ا ػ أنثػػر لهاحألألظػػأل
لهارتص لهثألعي صألهع ػص هالت،ػألؿ صةػصنأل
صةػػصنأل

لت،ػػألال صةػػصنأل

ػػنيؼ تػػأت أل ػ

لهايػػأل لهعألا ػ نصع ػ

لهايػأل لهعألاػ نتعتصػر احألألظػ لهاعيػأل اػ أ ػؿ لهاحألألظػأل

ل وػيـ لت،ػألال

ػألال اػػف وعنصهػػأل أل ػ لالت،ػػألؿ ةػػصنأل
لهايػػأل نيعتصػػر ةػػاألؿ احألألظ ػ لهاعيػػأل اػػن أح ػػف حػ ً

لهايػػأل لهعألا ػ .

نتعتصر لهقرى لد ؿ لت،ألال صةصنأل
ػػرى صع ػ ،ػػألهح نرنص ػ تو ػ

ريػ لهنعألي ػ نألػ احألألظػ صعػ

لهايأل لهعألا أل احألألظػ لهتيػنـ اػ

ػنيؼ

نصهعاػػن نصع ػ رقص ػ ننلني ػ لهعألني ػ نلهاحاناي ػ نرنص ػ لهقتطػػألف ننػػنـ لهعػػنر نأل ػ

احألألظ لهاعيأل رى نلني حألتـ نأ ان لهعرنس ننرصرا نلهةيخ ةصين .
ناػأل ال تػنلألر خػااأل

له،ػػرؼ له،ػح مال ألػ لهاػاف لهرةي ػػي نصعػض لهقػػري لهنصيػرا نحيػػر هػؾ ال تنوػػا خػػااأل

له،ػرؼ له،ػح عهألةيػأل ض نحتػب أف لهةػػصن لهانوػناا ال تغطػ لد ػر صأناوهػأل ألػ لهاػاف نلهقػرى .ع ػص لالت،ػػألؿ
صةصنأل
ري

لهنهرصألف أل

رى ل ويـ تنألا ت،ؿ مهب ع ص األة صألهاألة اثوهأل اثػؿ صػأل

احألألظػأل

لهواهنريػ ض اػأل رػال

ياعأل لهخار أل احألألظ لهتينـ نع ص ل ت،ألؿ صةصن لهنهرصألف صهأل  09صألهاألة ألقط.

أما بالنسبة لمظروف السكنيةض عتيو ه يألاا لهطألصأل لهريت أل له نف نيػتـ لالرتاػألا روػب لهصيػن لهريتيػ نصألهتػأله
عوا أف اعاال

لهتنلحـ الخؿ لهغرؼ ويو وال ن هؾ نصر ا ألح ل ويـ.

ننعتيو ػ هنػػؿ اػػأل ػػصؽ نو ػا أف لهتق ػرلف هػػيس ألق ػرلف األايػػأل ألقػػط هنػػف اػػـ له ػ يف يعػػألعنف عقػػص أل ػ وايػػأل لهخػػااأل
لالوتاألري نراـ تنلألر لهصعي لهتحتي ههـ نراـ لالاتاألـ صتعوياهـ ن،ػحتهـ .ناػ ل ػصب اػف أ ػصألب تػاانر لهحيػألا
لهاعيةػػي أل ػ ل و ػػيـ .هػ ػ هؾ الص ػػا اػػف لالاتا ػػألـ صارو ػ تأايػ ػ لهخػػااأل
ناعاال

لههورا اف ل ويـ.
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نلال ػػتغالؿ لداثػػؿ هواػ ػنلرا هتقويػػؿ لهتق ػػر

نت تعرض ل ها لر

صعض لهقاأليأل لههألا لهارتصط صاةنو لهتقر اثؿ تغيػر لهاعػألخ نلهاػرأا نراألهػ لدطتػألؿ نحيراػأل

اف لهقاأليألض نيعتصر تغير المناخ ان لهاةنو لدنصػر لهتػ تنلوػو لهتقػرلف ألػ لهتتػرا لهقألااػ ن ػا ت ػألرا روػب نصػألا
ع ػػصتهـض نيتاثػػؿ تغيػػر لهاعػػألخ أل ػ رػػاا ،ػػنر اعهػػأل لرتتػػألع ارو ػ لهح ػ لررا لهت ػ

ػػتتاي مهػػب ل ،ػػألص صألهعايػػا اػػف

نخ،ن،أل أل ل ويـ هاأل يت ـ صألهطصيع لهقألري .
لدارلض نلعختألض معتألوي لهاحأل،يؿ أل ا،ر
ً
تةنؿ المرأة ع ص نصيرا اف لهتقػرلف روػب ا ػتني لهعػألهـ نحألهصػًأل اػأل تنػف أألقػر لهتقػرلفض تةػنؿ تورصػ لهتقػر اػأل لهاػرأا
اػػي رظاػػب ا ػػف اػػأليأل لهتقػػر عتيوػ ػ هوحراػػألف لهاػػألاي نلالوتا ػػألر ض نأل ػ لهاوتاػػأل لها ،ػػري نخ،ن،ػػأل ألػ ػ
لهريؼض حيث يعح،ر انر لهارأا نأـ ن ػياا هواعػنؿ نانر لهروػؿ نا ػةنؿ رػف لهعةػألطأل
نتتثر ا لهاعأليير أل له يأل أل

نلهقنلعيف لهت تحاا مانألعي ن،نؿ لهارأا نلهروػؿ مهػب لهاػنلرا ل عتألويػ نػألهتعويـ

نلهعاؿ نلدرض نلالةتاألف لهات
صوغ

ل عتألويػ خػألر لهاعػنؿض

.

نسبة األطفـال لهػ يف يعػألعنف اػف لهتقػر طصقػأل هاعظاػ لداػـ لهاتحػاا هوطتنهػ (لهينعي ػؼ)  41.1صألهاألةػ اػف

أرالا لدطتألؿ أل ا،رض أل حيف أف ع ص لهتقر أل ا،ر  42.9صألهاألة اف أرالا له نألفض نيػععنس هػؾ روػب
لهحأله ػ لهتعوياي ػ هواوتاػػألض ن ػػا لثصت ػ

لها لر ػ أعػػو نواػػأل لنالا

حيث يعتصر لهتعويـ ان أألاؿ صيؿ ه،ألال
لهعػألةال

ع ػػص لهت ػػرب اػػف لهتعوػػيـ نواػػأل نلا ألقػػر لد ػراض

اف ينا لهتقرض ناف تصعأل

هؾ أف راأله لدطتػألؿ تعتةػر صنثػرا صػيف

لهتقيػرا حيػث تصوػن ع ػػص لدطتػألؿ لهنل عػنف ألػ صػرلثف لهعاألهػ  9.9صألهاألةػ اػف اواػؿ لدطتػألؿ لها،ػرييف

له يف يترلن أراألراـ اف  2مهب  09ع .

التوصيات
 يوب لالاتاألـ بتقديم البيانات هوصألحثيف ص،نرا أألاؿ نتحري لها ألػ واػأل لهصيألعػأللهعاػػؿ صطريقػ أألاػػؿ .نلالاتاػػألـ صت ػنألير صعػػض لهصيألعػػأل
نلالاتاػػألـ صت ػنألير صعػػض لهصيألعػػأل

لهخأل،ػ صأرػػالا لههو ػرا مهػػب خػػألر لهاحألألظػػأل

رػػف أ ػػصألب لههػػرنب اػػف لهتعوػػيـض نالصػػا اػػف تقويػػؿ لهاػػاا صػػيف لهتعػػاال

صأله نألف نلهظرنؼ له نعي ألصاؿ اف نؿ رةػر ػعنل
واأل أليهأل لهصيألعأل

حتػب يػتانف هوصألحػث اػف

يتاػؿ أف تنػنف نػؿ خاػس ػعنل

نأ ػػصألصهألض
لهخأل ،ػ

نتنحيػا لهتتػرا لهتػ يػتـ

هنؿ لهتعاال .

 -االهتمام بالتعميم حيث يعتصر لهتعويـ ان أ ألس هتطنير لهاوتاأل نلهحا اف لدناأل

لهاوتاعي نتقويػؿ لهورياػ ض

ناػػأل يوػػب لالاتاػػألـ صت ػنألير لدرػػالا لهالنا ػ اػػف لهاػػالرس أل ػ لهقػػري نلهتقويػػؿ اػػف لهنثألألػػأل
لهاالرس لهت تنيا صهأل لهنثألألأل

الخػػؿ لهت،ػػنؿ أل ػ

لهاحااا ًوتأل اف صؿ ن لنرا لهترصي نلهتعويـ .نال يوػب لهعظػر ألقػط مهػب تػنألير أرػالا

لهاالرس نلهت،نؿ صؿ يوب أياأل لالاتاألـ صنتألفا لهتاريس نعنري لهخاا لهتعوياي .

ناأل يوب لالاتاألـ صألهتعويـ األ صؿ لهوألاع ص،ت رألا نصألهتعويـ لهتع ص،ت خأل،ػ نتطػنير حتػب يػتـ لهح،ػنؿ
روب لهننلار لهالنا هوعاؿ صألها،ألعأل نلهحرؼ لهاختوت ض ألألهعاألؿ نلهحرأليف اـ أ ألس لهتعاي لهاوتاعي .
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لهعاؿ روب تقميل نسبة األمية ألػ لهقػرى اػف خػالؿ نالصػا اػف لهعاػؿ روػب لهػتخوص اػف لدايػ الخػؿ ل وػيـ رػف
طريػػؽ اعظاػػأل

لهاوتاػػأل لهاػػاع صألهة ػرلن اػػأل لهحننا ػ ض اػػف خػػالؿ رصػػط هػػؾ صألهعاػػؿض نن ػ هؾ لهح،ػػنؿ رو ػب

لد ااا نلهنياألنيأل
 -تعظيـ حاال

نحيراأل اف لهحصنب هوانلرريف.
اف خالؿ لهاوتاػأل لهاػاع لتوعيـة المـواطنين صأاايػ صػرلاج له،ػح لهن ألةيػ نلهعػألال

له ويا هتوعب ل ،ػألص صػألدارلض .نروػب لهحنناػ نلهقطػألع لهخػألص تػنألير لهنحػال
نلهررألي ل ه،حي نتػنألير لها تةػتيأل

له،ػحي نلداناػ نلهطتنهػ

لهعألاػ نلهاتخ،،ػ ض حتػب ال يتنوػؼ لهاػنلطف رعػألف له ػتر ا ػألألأل

هيح،ػػؿ روػػب لهعػػال لهػػالنـ .لهعاػػؿ روػػب رألػػأل نتػػألفا لهعػػألاويف اػػف خػػالؿ اعظاػػأل

له،ػحي
طنيوػ

لهاوتاػػأل لهاػػاع نلهحننا ػ

نتنألير أطصألف ني نتألفا رألهي ض نتنألير لهننلار لهالنا ه،الراض نتنألير لدوهنا لهالنا .
لهايػػأل

نخ،ن،ػػأل أل ػ لهقػػرى لد ػػؿ لت،ػػألال صةػػصنأل
 لالاتاػػألـ بتــوفير الخــدمات الخاصــة بجــودة ميــام الشــربً
لهعألاػ له ػألصؽ نراػػأل .نتقػايـ خػااأل ل اػػالا لهخأل،ػ صأله،ػػرؼ له،ػح ألػ ل وػػيـ ننػؿ اػف خػػالؿ راػؿ خطػ
ػريع هتقويػػؿ أرػػالا لهقػػرى لهغيػػر لهات،ػػو صأله،ػػرؼ له،ػػح
تتاي مهب تقويؿ لهعتقأل

لهخأل ،صألداني نلهخااأل

حتػػب يػػتـ تقويػػؿ خطػػر ل ،ػػألص صػػألدارلضض لهت ػ

له،حي .

 يحتأل ل ويـ مهب اخطط هال تتألاا اف جميع الموارد الطبيعية المتنوعة داخل اإلقميم اف يألح ض نلف نألعػػػيألح ايعي ػ أـ ػػيألح ترأليهي ػ أـ ػػيألح له ػػتألري أـ له ػػيألحي لهثقألألي ػ ض نلال ػػتتألاا اػػف لهاقناػػأل

لهطصيعي ػ اثػػؿ

لهن لررػ ض نتػػنطيف اعػألطؽ ،ػػعألري هال ػتتألاا اػػف لهاػنلرا لدراػػي لهانوػناا الخػػؿ ل وػيـ .يوػػب ا لررػألا رعأل،ػػر
أياػػأل صتػػأثير م ويا ػ لهقػػألارا لهنصػػرى نأ ػػينط
لهعظػػألـ لهصية ػ حتػػب يػػتـ لهح،ػػنؿ روػػب تعاي ػ ا ػػتالا  .نلالاتاػػألـ ً
نإ ويايف وأل صيف هو نألف نلال تثاأل لر .

 يوػػب لهحػػث روػػب االهتمــام بالنشــاط الزراعــي اػػف خػػالؿ ن لررػ لهاحأل،ػػيؿ للهخػااأل

لهخأل،ػ صت ػػنيؽ توػؾ لهاحأل،ػػيؿض نصيعهػػأل ص ػعر اعأل ػػبض نتنحيػػا لهن لررػأل

لهعألةػػا لال ت،ػػألاي اػػأل ت ػنألير
روػ عطػػألؽ نصيػر حتػػب يػػتـ

لهػتانف اػف تػنألير لهايػأل لهالناػ نلهػري صػألهطرؽ لهحايثػ ض ناػػأل يوػب لهعاػؿ نيػألاا ل عتػأل لهحيػنلع حتػب يػتـ تػنألير
لالحتيألوأل
لهواعيأل

لد أل ي هوتال اف طعألـ نةرلب .لهعاؿ رو نيألاا لالاتاألـ صألهرةألا لهنرلر ناػف خػالؿ نيػألاا رػاا
لهنرلري نلهنحال

ناػأل يوػػب تقػايـ لهخػػااأل

لهصيطري .
لهالناػ هوتػال نلالاتاػػألـ ص،ػحتو نتػنألير لهررأليػ لهطصيػ لهالناػ هػو ند ػرتوض لالاتاػػألـ

تنألير لهقرنض لهاي را اف خالؿ صعؾ لالةتاألف لهنرلر .
ناػػأل ينبغــي االهتمــام بالنشــاط الصــناعي اػػف خػػالؿ لهتخطػػيط هواعػػألطؽ له،ػػعألري لهوايػػاا نل ألا ػ اوانر ػ اػػف
لها،ػػألعأل لهت ػ تعتاػػا روػػب لهعةػػألط لهن لرر ػ عظ ػ لر دف ل وػػيـ يت ػػـ صألهطصيع ػ لهريتي ػ  .نلهعاػػؿ روػػب حػػؿ لهاةػػألنؿ
حألهيأل حت يتـ تةغيوهأل صنألاؿ طأل تهأل.
لهانوناا أل لهاعألطؽ له،عألري لهاتنلواا ً
راػػؿ اخطػػط ص ػرصط لهطػػرؽ لهرةي ػػي اثػػؿ لهطريػػؽ له،ػػحرلني لهةػػر

نلهغرص ػ صألهاػػاف لهانوػػناا صػػأل ويـض نن ػ هؾ

صألهطريؽ لهنرلر لهقايـ هتتعيؿ ةصن لهطرؽض حتب يتـ رصط وايأل أونلف ل ويـ صوايأل لهواهنري .
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 النشاط السـياحي دف ل وػيـ يحتػني اوانرػ نصيػرا ناتعنرػ اػف لدعاػألط له ػيألح نيوػب لهتػرنيج ههػأل صألهةػنؿلهخأل،ػ لهعةػألط له ػيألح حتػب يػتـ وػ ب له ػيألح لهخألرويػ نلهالخويػ أليعتصػر ل وػيـ

لهالةؽ .نلالاتاػألـ صألهخػااأل

ان اف أحع لد ألهيـ اف عألحي لهاعألهـ لدثري .
 لالاتاػألـ صألهعةػألط لهتعػايع نيػتـ هػؾ اػف خػالؿ نيػػألاا لهصحػث رػف لهاعػألطؽ لهتعايعيػ لهوايػاا ااػأل يتاتػأل ل وػػيـاف اعألطؽ ،حرلني نلهنثير اف لهعةألط لهنرلري .
 -يوب توفير الخدمات الخاصة بالتضامن االجتمـاعي اػف نحػال

لهخااػ لالوتاألريػ نلهعألحيػ لهاألايػ لهالناػ

ه ػػارـ لهتقػ ػرلف نلهاحت ػػألويف .نص ػػط اظوػ ػ لها ػػاألف لالوتا ػػألر نيو ػػب أف ية ػػاؿ واي ػػأل ح ػػألال
نلهونة ض ناف ال اخؿ ههـض نحألال

لهعو ػػن لهنألا ػػؿ

لهطنلرئ نلهارض نلهيتألاب نلهةيخنخ ض نناػأل يوػب تن،ػيؿ لهػارـ ها ػتحقيو
واياا تااف ترةيا .

اف خالؿ ارـ لهخصن نلهانلا لهغ لةي هوتقرلف األ تنألير أهيأل

 تـــوفير الســـكن الصـــحي والمناســـب ننػ ػ هؾ اػػف خ ػػالؿ ت ػنألير لها ػػألنف لهالنا ػ هاح ػػاناي لهػػاخؿ ناعختاػ ػلهتنألهيؼ هوةصألبض نتطنير لهاعألطؽ لهعةنلةي حير لداع .
 لهترنيػػن روػػب لهع ػػألف لهتقي ػ لر ي ػػألاـ أل ػ لهحػػا اػػف ا ػػتنى لهتقػػرض دف راػػؿ لهع ػػألف لهاػػاألنع لدوػػر أن نحيػػرلهااألنع لدور ان أار اهـ هصقألف لد ر لهتقيرا أل تحاػؿ ظػرنؼ لهاعيةػ  .ألألهع ػألف اػف ألػألرال
يقناف صإعتأل نتنألير لهطعألـ هعألةوتهفض ناف لهرلريػأل

لهرةي ػيأل

ػألايأل :حيػث
ل تً ،

هألطتػألؿ نلها ػعيف نلهاراػبض نينوػو اخوهػف اػف

لهعاؿ عحن تعويـ ن،ح نرألألاي لدطتألؿ.
ناأل يوب التركيز عمى النسا؟ أل لهتترا لهقألاا دعهف ياألعف ألطرا لهتعاي أل لهاوتاأل نناأل يوب راػؿ حاػال
تنري ػ نتعايػ ػ هق ػػارا لها ػرأا ألػ ػ لهاوتا ػػأل .نلالاتا ػػألـ صتعوياهػػأل نراوه ػػأل دعه ػػأل ع،ػػؼ لهاوتا ػػأل ناػ ػ لدـ نلدخػ ػ
نلهننو .
 الصا اف أخا اوانر اف ل ورلفلوايػػأل لهقطألرػػأل

لهخأل،ػ بتخفيف األثار الناتجة عن تغيـر المنـاخ لهتػ صػاأ

لهغ ػ لفض نلهايػػأل ض نله،ػػح ض نلهن لرر ػ ض نلهطأل ػ ض  ...مهػػخ .تعتصػػر لهتةػػأل

لدنثر ا لر لًر ه هؾ ال صا اف:


ترةيا ل تهالؾ لهطأل



ترةيا ل تهالؾ لهايأل
له،عألري



تطنير لهعاويأل



مرألاا تانير لهاخوتأل



تغير أعاألط لهحيألا مهب لهعان لها تالـ نلهطأل أل



لهصحث رف أعنلع وايا اف لهن نا

له،وص لهنرلري نله،عألري
لهخارلف
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تظهػر ألػ

لهتقي ػرا أل ػ لهاوتاػػأل ا ػ
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المالحق
الممحق األول المالحظات الفنية ()Technical Note
لحت ػألب مواػأله لهعػألتج لهاحوػ روػب ا ػتنى لهقريػ صح ػب اهيػؿ لهاتةػ لر لهحاػري له،ػألار رػف صرعػألاج لداػـ
لهاتحاا أل رػألـ  4112ألػإف لهعػألتج لهاحوػ يانػف لحت ػألصو صأل ػتخالـ لهعػألتج ل واػأله لهاحوػ هنػؿ ،ػعألر روػب
حػاي ناػف ثػـ اػرصو ألػ لهتػألرؽ صػيف اعػاال

لدوػنر روػب ا ػتنى لهقريػ ناتن ػط لها ػتنى لهقػنا .ناػأل نػر

لهاهيؿ اعأل أف توؾ لهطريق ت تخاـ م ل نألف تعالا لهعاأله أل نػؿ ،ػعألر اعوناػألًض نيعتصػر لؾ لهةػرط اتػنألر ألػ
اػ

لهحألهػ صتاػؿ صيألعػأل

يانععػأل ،ػيألح اعألاهػ لهعػألتج

لهوهػألن لهارنػن هوتعصةػ لهعألاػ نل ح،ػألف .نصألهتػأله

ل واأله هوقري روب ا له،نرا:
=)𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 (𝑈𝑆$
Where
)NP: National product (US$
VE: Village employment.
WR: Wage ratio
NE: National employment

يعتصػر رػاا لهعػألاويف صألهقطألرػأل

لال ت،ػألاي لهاختوتػ اتألحػألً اػاف صيألعػأل

نل ح،ػألف .أاػأل رػف لهعػألتج ل واػأله

لهاحوػ

هوقطألرػأل

لال ت،ػألاي ألػ

لهوهػألن لهارنػني هوتعصةػ لهعألاػ
لهانهػ ألهػ

اتألحػ ني،ػاراأل لهصعػؾ

لهارنني.
نيػ نر لهػاهيؿ أياػأل أف ياػ ألػرؽ لدوػنر  Wage ratioيانػف لحت ػألصهأل صاعونايػ نػؿ اػف أوػنر لهعػألاويف ألػ
لهقطألع صألهقري /لهاايع ناعونايػ اتن ػط لدوػنر روػب لها ػتنى لهقػنا هػعتس لهقطػألعض ألػإ ل نػألف اتن ػط لدوػنر
صألهقري /لهاايع يتنؽ لهاتن ط روب لها تنى لهقنا صع ص  41صألهاألة -روب صيؿ لهاثألؿ-ألت،صح اعأل يا ألرؽ
لؿ أونر..40
نتناف لدنا أل لهعان
لهتحويؿ أل لها لر

،عنص لهن،نؿ هاتن ط لدونر أل لهقطألرأل

.ه ل تـ ل تخالـ ع ػص لهعػألاويف صألهاوػألال

ناعيألر هوتايين صيف لهقرى صعألفل

لهاختوت خأل ،نأف لهقريػ اػ نحػاا

لهتعيػ نلهتخ،،ػي مهػب مواػأله

ػنا لهعاػؿ صألهقريػ

روب لالرتصألط ل يوألص  -له ي أظهرتو توؾ لهتة اف لهعألاويف-صألهعػألتج ل واػأله

لهاحو .
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ناف اعأل تـ ل تخالـ لهقطألرأل

لال ت،ألاي لهتألهي لرتاألالً روب لهصيألعأل



لهت،عيأل.



لهنرلر نلهري نله،يا.



لهتةييا نلهصعألف.



توألرا لهواو نلهتونة .



لهن ألط لهاألهي .



لهعقؿ نلهتخنيف.



لهاطألرـ نلهتعألاؽ.

له،ألارا اف لهصعؾ لهارنني لها،ري:

نيتعألنؿ لهوانؿ لهتأله اثألال روب ري "أويج" لهتألصع هارنن لهتينـ احألألظػ لهتيػنـض نيظهػر ل ػتخالـ رػاا لهعػألاويف
صألهقطألرأل

ل عتألوي نلهخااي

ألصق له نرض نتحنيؿ لهعألتج ل واأله لهاحوػ هتوػؾ لهقطألرػأل

هػانالر لد ارينػ ض نن ػ هؾ واوػ رػػاا لهعػػألاويف صهػ لهقطألرػػأل

روػب ا ػػتنى لهواهنريػ

اػف لهوعيػو لها،ػري

اػػف ثػػـ يعػػتج ياػ لهعػػألتج

ل واأله هتوؾ لهقري اف نؿ طألعض نيننف لهاواػنع اػن لهعػألتج ل واػأله لهاحوػ هتوػؾ لهقريػ  .نصتق ػيـ هػؾ روػب
تعالا لهقري لهصألهن 7919ض يعتج ع،يب لهترا اف مواأله لهعألتج لهاحو هوقري .
الناتج القومي لكل

الناتج القومي لكل

عدد

عدد العاممين

الناتج القومي

قرية أبجيج

العاممين

عمى مستوي

بالمميار دوالر

قطاع بالدوالر

قطاع بالدوالر

الزراعة

03231

5419610

04.11

0

45451965

45451965

التعدين

0

35581

6.80

0

66362350

66362350

الصناعة

076

4366839

05.01

0

42278651

42278651

التشييد

281

0888416

3.98

0

22854858

22854858

في أبجيج

الجمهورية

wage

األمريكي

والبنا؟
تجارة الحممة

95

4504526

9.48

0

40814281

40814281

المطاعم

035

211073

4.79

0

04670657

04670657

50

0455207

2.10

0

38702453

38702453

والتجزئة
والفنادق
النقل

والتخزين
الوساطة
المالية

06

081741

0

2.55

االجمالي بالدوالر = 7053238.214
تعداد السكان = 9585
نصيب الفرد بالدوالر = 726.3
نصيب الفرد بالجنية = 2467.39
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45451965

45451965

الممحق الثاني نتائج احتساب مؤشرات التنمية البشرية والحرمان البشري واجمالي
الناتج القومي لمفرد بالجنية
محافظة الفيوم
القرية/المدينة

مؤشر

التنمية

البشرية

مؤشر

الحرمان

البشري

إجمالي الناتج

القومي لمفرد

بالجنية

قسم الفيوم

سنوفر

2949.221 49.129 1.919

سيال

2194.720 91.497 1.991

عامريةالفيوم -

2129.292 49.229 1.910

المصموب سابقا

2971.972

قسم أول

1.222 1.220

قسم ثاني

2294.220 02.172 1.240

قسم ثالث

9942.099 40.227 1.972

قسم رابع

2929.411 00.710 1.290

دار الرماد

2210.427 02.292 1.200

قحافة

9272.222 49.912 1.914

الفيوم

2792.411 09.247 1.202

كفور الشيخ

2197.727 47.224 1.997

كفور النيل

2907.241 42.149 1.929

مناشى الخطيب

9924.994 49.471 1.919

مننشاة الجزائر-

2227.922 99.202 1.974

فضل

منشاة الممك
فيصل سابقا

مركز الفيوم

منشاة العشيرى

9290.440 94.142 1.922

منشاة الفيوم

9002.010 91.494 1.921

منشاة بغدادى

2122.792 41.202 1.919

منشاة دمو

9727.110 92.421 1.909

منشاة عبداهلل

2244.927 44.279 1.979

منشاة فتيح

2279.091 42.772 1.917

منشاة كمال

9209.292 42.799 1.991

منشية سكران

9499.222 42.212 1.921

نزلة الحريشى

9092.019 49.724 1.920
9119.117 94.914 1.999

أبجيج

2422.971 90.001 1.922

أبو السعود

9920.741 41.242 1.922

األعالم

2442.949 42.110 1.912

البسيونية

2004.471 44.217 1.972

الحادقة

2712.019 49.927 1.972

الحميدية

9922.970 99.222 1.924

السنباط

2749.194 47.202 1.924

نزلة بشير

الصالحية

9220.922 92.929 1.942

هوارة المقطع

العدوة

2272.029 49.921 1.979

2999.922 49.924 1.919

هوارة عدالن

العزب

2449.909 40.029 1.219

2991.097 99.212 1.999

المندرة

9210.791 41.201 1.249

مركز أبشواي

الالهون

2222.011 47.411 1.920

الناصرية

9124.914 47.277 1.929

بنى صالح

9112.192 47.299 1.910

تالت

2097.229 42.149 1.914

دسيا

2924.979 92.222 1.927

دمشقين

9122.742 92.222 1.999

دمو

2141.904 94.222 1.947

زاويةالكرداسة

2729.417 42.124 1.922

الجديدة
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مدينة أبشواى

9214.147 47.207 1.927

أبو دنقاش

2122.119 41.949 1.924

أبو كسام

2129.119 42.022 1.212

الجيالنى

9191.922 99.200 1.994

الخالدية

2212.999 91.790 1.941

العجميين

1291.221 94.422 1.917

العموية

9741.271 90.222 1.921

الناصرية

2292.110 99.979 1.920

زيد

9912.194 41.499 1.917

عنك

99.429 1.991

9042.449

سيزو القبمية

9191.049 42.224 1.974

قصر الباسل

44.204 1.979

9270.790

سنرو البحرية

9222.779 92.722 1.994

قممشام

42.999 1.922

9921.712

شكشوك

07247.029 97.127 1.979

قمهانه

49.222 1.974

9112.219

طبهار

2227.120 41.212 1.922

كفر الزعفرانى

92.942 1.999

9991.291

طحاوى

2909.141 94.211 1.997

كفور حشمت

02.171 1.204

9927.207

قصر بياض

9217.174 41.222 1.979

مطول

41.224 1.921

2110.219

كفر عبود

2172.229 92.997 1.922

معجون

90.222 1.991

9712.929

منشاة هويدى

9994.999 92.944 1.992

معصرة عرفه

99.992 1.920

9122.422

منشاة االمير

97.279 1.901

9202.199

منشاة حمفه

92.221 1.942

9219.942

منشاة ربيع

41.291 1.997

9291.224

منشاة رحمى

99.177 1.997

9220.221

منشاة رمزى

49.047 1.921

4190.192

منشاة سيف

21.222 1.229

9912.149

منشاة صبرى

99.794 1.992

9292.179

منشاة ظافر

47.922 1.920

9129.012

منشاة عبد

44.229 1.929

4727.029

منشاة عموى

91.420 1.927

2221.274

منشاة فيصل

92.022 1.924

9209.901

نوارة

42.201 1.920

4172.202

هريت الغربية

90.012 1.929

9922.772

مركز أطسا
مدينة اطسا

49.049 1.922

2042.919

أبو جندير

90.272 1.992

9744.440

أبو دفية

99.907 1.922

9101.299

أبو صير دفنو

42.029 1.924

9411.112

الجعافرة

49.991 1.924

9027.201

الحامدية

91.212 1.920

9927.211

الحجر

94.421 1.991

9494.192

الحسينية

99.701 1.942

9212.914

السعدة

92.701 1.949

9914.212

العتامنة

92.122 1.997

2019.212

العوفى

92.214 1.997

2249.902

الغابه

94.127 1.991

4720.219

الغرق

99.111 1.999

2210.272

الفرق القبمى

92.421 1.949

9229.999

القاسمية

44.229 1.929

4727.029

المحمودية

91.420 1.927

2221.274

المنيا

92.022 1.924

9209.901

الونايسة

42.201 1.920

4172.202

بحر أبو المير

90.012 1.929

9922.772

تطون

91.202 1.992

9120.214

جردو

94.422 1.922

9229.422

خمف

47.711 1.924

9122.922

دانيال

42.119 1.922

9142.914

شدموة

41.222 1.921

9299.102

عزبة قممشاة

49.917 1.919

9222.240

والمزارعة

النصر

المجيد

مركز سنورس
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مدينة سنورس

42.202 1.911

2114.174

أبهيت الحجر

49.179 1.971

2012.177

األخصاص

91.122 1.921

4122.220

التوفيقية

49.129 1.972

2471.722

الزاوية الخضرا؟

42.772 1.970

2492.144

السعيدية

92.211 1.992

2912.179

السيميين

42.249 1.921

2999.142

الكعابى الجديدة

42.721 1.971

2222.240

الكعابى القديمة

49.499 1.242

1141.471

بهمو

42.217 1.919

2219.291

ترسا

94.972 1.921

9721.410

نقاليفه

41.207 1.920

2291.941

كفر عميرم

9999.211 94.412 1.990

جبمه

47.422 1.922

9111.701

كفر محفوظ

9024.141 41.407 1.914

جرفس

01111.272 49.112 1.291

معصرة صاوى

2409.992 90.912 1.992

سنهور

91.722 1.990

2221.021

منشاة الدكتور

9707.022 92.472 1.990

سنهور البحرية

92.221 1.920

9740.199

فديمين

42.791 1.912

2974.222

كفر فزازة

94.122 1.924

9194.974

الجمال
مين -هوجمين

9992.994 97.194 1.917

مركز يوسف الصديق

مطر طارس

40.914 1.919

9722.747

منشاة الدكم

99.229 1.992

2770.201

مدينة يوسف

9790.702 41.109 1.920

منشاة السادات

92.729 1.990

2797.129

منشاة بنى

94.212 1.990

9791.917

الحامولى

9014.212 91.022 1.922

الشواشنة

9204.124 42.227 1.979

منشاة سنورس

92.219 1.992

9479.242

الصعايدة القبمية

2902.971 22.922 1.271

منشاة طنطاوى

2211.027 92.209 1.997

غيضان -

1112.292 90.114 1.211

منشاة عطيفة

2927.012 01.290 1.297

عثمان

الصديق

المشرك سابقا

مركز طامية
مدينة طامية

2972.097 47.227 1.992

ابو طالب

9292.029 90.414 1.991

البرانى

9792.997 92.229 1.929

الجمهورية

2229.919 29.221 1.272

الروبيات

9112.927 47.192 1.920

الروضة

9022.217 41.121 1.922

العزيزية

2942.971 92.222 1.990

الفهمية

9479.421 92.729 1.909

الكومى

9799.741 91.412 1.942

المظاطمى

2021.447 92.224 1.920

المقاتمة

9994.490 92.012 1.999

المشرك قبمى

2249.121 47.029 1.922

المقرانى

9022.929 42.297 1.910

النزلة -وتشمل

9292.221 47.992 1.927

بطن اهريت-

2192.211 47.229 1.922

الربع

الخواجات سابقا

رواق

9219.294 92.279 1.991

شعالن

2274.719 99.212 1.921

قارون

2214.722 92.022 1.942

قصر أبو لطيعه

2411.217 42.229 1.979

قصر الجبالى

9122.974 94.777 1.929

كحك

2122.217 97.292 1.942

دارالسالم

2921.994 90.492 1.999

وادى الريان -
عزبة فتحى

2249.102 94.222 1.924

سرسنا

2199.229 41.272 1.922

موسى ميزار

9922.272 92.421 1.912

فانوس

2094.122 92.171 1.999

عمى باشا

9429.279 29.491 1.222

فرقص

9202.212 94.110 1.991

قصر رشوان

2222.402 99.122 1.992

باسل

الروبى

سيدنا الخضر
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9729.499 91.444 1.919

بني سويف
القرية/المدينة

مؤشر

التنمية

البشرية

مؤشر

الحرمان

البشري

إجمالي الناتج

القومي لمفرد

بالجنية

قسم بني سويف
الجزيرة قبمى

00.929 1.291

2021.110

الرحبة و الجبالى

02.229 1.291

9171.714

الغمراوى

07.401 1.292

9421.142

المرماح بحرى

04.212 1.299

2292.912

بنى عطية

02.221 1.222

2299.909

سوق الخضار

04.429 1.291

2222.212

مقبل

01.217 1.222

2771.992

مولد النبى

01.971 1.291

2100.199

المرماح قبمى

1.227

7.227

9149.497

الجزيرة بحرى

1.272

2.919

9999.112

بني سويف

00.071 1.292

2292.221

بنى هارون

01.994 1.292

بياض العرب

02211.422 41.722 1.224

تزمنت الشرقية

09.299 1.229

2771.470

تزمنت الغربية

44.422 1.204

2299.992

حاجر بنى

24.221 1.909

2470.240

دموشيا

47.242 1.979

9204.212

رياض

41.204 1.219

2944.421

سنور

99.192 1.919

2221.492

شريف

42.222 1.972

9191.129

منشأة حيدر

07.470 1.299

9110.914

منشأةعاصم

44.241 1.241

9471.711

منقريش

41.722 1.224

2749.110

نزلة أبو سميم

40.212 1.204

2299.791

نزلة السعادنة

42.192 1.202

9712.229

نزلة معارك

01.012 1.291

2719.029

نعيم

44.219 1.212

2991.214

الزرابى

42.229 1.241

2199.412

44.940 1.240

9279.279

2.127

2097.929

سميمان

يكن

مركز بني سويف
أبشناوبنى

47.212 1.971

2214.491

الحكامنة

41.114 1.219

2204.202

تل ناروز

الحالبية

02.721 1.229

9274.121

مدينة بنى

الدوالطة

41.194 1.207

2922.209

الدوية

41.192 1.910

2122.299

الكوم األحمر

40.191 1.209

2202.929

أهناسيا

91.177 1.912

9922.421

أهوم

49.992 1.217

2911.212

باروط

42.992 1.202

2121.112

باهـا العجوز

41.912 1.912

2922.214

بمفيا

41.901 1.210

9291.921

بنى بخيت

49.179 1.210

9107.907

بنى حمد

42.942 1.219

2219.912

بنى رضوان

42.900 1.917

9929.741

بنى سميمان

90.142 1.200

2791.021

بنى عفان

07.144 1.249

2271.977

موسى

الخضرا؟

الشرقية

9471.979

سويف الجديدة

1.242

مركز الفشن
مدينة الفشن

40.044 1.212

2102.242

أبسوج

24.920 1.947

2109.411

اقفهص

99.222 1.997

2991.714

البرقى

99.092 1.992

9122.120

الجفادون

22.129 1.914

2972.127

الجمهود

21.747 1.902

9272.102

الحيبة

29.119 1.944

2947.294

الزاوية الخضرا؟

42.227 1.919

9227.929

الشقر-عزبة

47.492 1.929

9211.122

الفنت

92.010 1.922

2999.299

الفنت الغربية-

92.222 1.992

2290.144

الشقر سابقا

عزبةالفنت سابقا
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القضابى

99.429 1.929

9112.214

بنى حدير

91.294 1.911

2009.114

القميعة

29.992 1.912

2110.199

بنى سميمان

99.141 1.927

9109.711

الكنيسة

47.049 1.911

9210.742

بنى غنيم

94.921 1.929

2240.774

بسفا

97.112 1.907

9412.172

بنى محمد

99.141 1.921

9290.922

بنى صالح

97.292 1.922

2922.401

بنى نصير

42.129 1.200

9997.779

بنى منين

24.929 1.912

9941.902

جزيرة المساعدة

42.722 1.917

9990.292

تمت

97.242 1.947

9172.071

جزيرة النور

44.214 1.212

9210.112

جزيرة الوكمية

90.799 1.929

9111.777

زاوية المصموب

90.742 1.919

9222.100

دلهانس

20.497 1.991

9202.922

صفط الشرقية

49.201 1.211

2409.290

شنرى

91.000 1.991

9220.429

صفط الغربية

42.229 1.911

9919.212

صالح

22.021 1.277

9719.224

عطف أفوم

47.224 1.922

2224.922

صفط الخرسة

22.229 1.941

2102.221

قمن العروس

92.224 1.997

9009.412

صفط العرفا

97.102 1.990

9221.112

كفر أبجيج

94.401 1.924

2914.122

صفط النور

99.912 1.922

2229.712

كفر بنى عثمان

99.921 1.921

2499.042

طال

90.710 1.929

2999.722

كوم أبو راضى

92.404 1.992

9412.129

عزبة تمت

24.009 1.921

2977.291

كوم أدريجة

99.479 1.991

2171.279

كفر درويش

91.119 1.992

2014.222

معصرة أبو صير

41.227 1.912

2211.944

كفر منسابة

21.099 1.941

9722.112

منشأة أبو صير

92.220 1.929

9091.227

منشأةعمرو

92.712 1.929

2249.241

ميدوم

90.922 1.999

9119.920

منشأةالسادات

92.401 1.941

9911.110

نزلة الجنيدى

42.122 1.929

9299.722

نزلة أقفهص

91.421 1.991

2041.291

ونا القس

92.722 1.920

9272.421

نزلة البرقى

99.722 1.999

9179.920

نزلة حنا حنا

90.242 1.921

2172.471

مركز إهناسيا

مركز الواسطي
مدينة الواسطى

09.201 1.244

2024.142

أبو صير الممق

99.292 1.921

9121.929

أبويط

21.221 1.999

9144.029

أطواب

99.112 1.929

2124.702

أفوام

44.077 1.201

2222.172

الحومة

92.022 1.990

9992.994

الديابية

21.927 1.999

2121.122

المصموب

42.201 1.204

2994.101

الميمون

91.912 1.927

2712.177

النواميس

22.207 1.210

9222.122

الهرم

91.142 1.991

9911.022

أنفسط

20.441 1.921

2710.909
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مدينة أهناسيا

42.212 1.919

9210.009

ادراسية

47.211 1.929

4291.910

البهسمون

24.111 1.992

9112.941

الشوبك

49.102 1.212

9911.712

العواونة

99.219 1.999

9207.929

المسيد األبيض

99.414 1.927

9219.222

النويرة

94.172 1.912

9021.200

براوم الوقف

90.990 1.929

9929.221

بنى هانى

49.194 1.911

9194.220

بهنموم

97.972 1.924

9700.912

دير براوم

92.999 1.927

9002.274

سدمنت الجبل

99.979 1.920

2110.472

شرهى

94.212 1.921

2791.907

طما فيوم

97.212 1.999

2491.249

قاى

42.212 1.974

2202.297

قمه

42.127 1.927

9912.120

قمها

92.902 1.991

2429.219

كفر أبو شهبه

49.741 1.202

2717.292

كوم الرمل

42.102 1.211

2720.229

الشهيد حسن
عالم

94.277 1.922

2224.219

بنى أحمد

07.190 1.217

9429.221

بنى خميل

94.222 1.994

4079.911

بنى عقبة

27.927 1.902

9222.979

بنى عوض

42.911 1.927

4194.949

معصرة نعسان

90.421 1.922

2120.221

بنى قاسم

41.921 1.911

9109.442

منشاة األمرا؟

92.170 1.929

2900.200

بنى ماضى

49.199 1.979

9091.790

منشاة البدينى

91.099 1.910

2102.122

بنى محمد

42.729 1.972

9244.277

منشاة الحاج

92.222 1.922

9012.272

منشاة طاهر

24.901 1.944

2412.124

منشاة عبدالصمد

90.212 1.914

2921.901

منشاة كساب

94.921 1.922

2042.901

منهرة

99.191 1.912

9479.270

منهرو

47.222 1.922

9991.291

منيل غيضان

29.900 1.912

9124.229

منيل هانى

49.212 1.977

2119.419

ميانه

92.492 1.920

9079.719

نزلة المشارقة

91.114 1.919

2907.297

نزلة المماليك

42.402 1.979

9129.291

نزلة خمف

21.119 1.947

9904.292

نزلة شاويش

42.997 1.291

2292.209

ننا وبهننا

90.092 1.929

2479.412

األنصار لشباب

40.099 1.409

4172.749

البحرى

الخريجين

الشرقية

مركز ببا
مدينة ببا

44.917 1.972

2422.991

أبو شريان

99.494 1.971

2121.291

البرانقة

42.992 1.921

9941.294

البكرية

42.112 1.977

9117.402

الجزيرة الشرقية

27.910 1.271

2199.212

السمطانى

07.122 1.202

9221.920

الضباعنة

02.499 1.241

4704.292

الفقاعى

42.299 1.912

9992.924

44.411 1.200

2027.929

المالحيةالبحرية

02.427 1.299

2914.207

أم الجنازير

41.417 1.972

4222.422

المالحية
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بنى مؤمنة

94.101 1.911

9209.777

بنى هاشم

24.299 1.992

9972.942

جبل النور

91299.292 91.121 1.291

جزيرة الفقاعى

91.292 1.922

2299.472

جزيرة ببا

49.202 1.972

9219.019

رزقة المشارقة

99.292 1.991

2422.012

زاوية الناوية

92.122 1.921

9944.292

سدس االمرا؟

49.721 1.972

9211.274

صفط راشين

92.241 1.929

2971.291

طحا لبيشة

49.212 1.219

2907.799

طرشوب

99.424 1.927

2202.100

طنسا بنى مالو

40.041 1.972

9494.240

طوم

91.219 1.929

9919.100

غياضة الشرقية

01771.111 47.272 1.241

غياضة الغربية

42.914 1.920

4222.222

فزارة

21.021 1.999

2122.722

قنبش الحمرا؟

42.121 1.911

2921.220

كفر جمعه

42.279 1.917

9912.174

كفر منصور

41.992 1.210

9912.219

كفر ناصر

41.271 1.922

2099.219

منشاة أبو دخان

91.100 1.924

9217.149

منية الجيد

47.929 1.924

9929.092

منيل موسى

91.914 1.921

2242.212

نزلة الزاوية

47.922 1.921

9291.999

نزلة الشريف

94.911 1.912

2222.291

نزلة عمى كيالنى

90.922 1.921

9709.272

هربشنت

99.299 1.922

9722.122

هميه

21.792 1.909

2074.224

نزلة سعيد

مركز سمسطا

مركز ناصر

مدينة سمسطا

42.012 1.912

2209.142

الشنطور

90.742 1.910

9227.797

العساكرة

91.749 1.921

2921.171

القصبة

42.429 1.971

2212.999

المحمودية

91.477 1.999

2292.079

بدهل

47.117 1.911

2122.121

بنى حمة

91.279 1.999

9001.022

بنى محمد راشد

99.272 1.921

2024.120

دشاشة

91.991 1.992

9099.020

دشطوط

94.222 1.912

9222.221

سربو

47.700 1.912

9172.199

عزبة الشنطور

92.214 1.920

9141.944

عزبة قفطان

92.129 1.922

9291.770

كفر الشيخ عابد

47.729 1.919

2721.112

كفر بنى عمى

41.412 1.914

2020.924

كوم الرممى

90.114 1.924

2420.229

كوم النور

91.770 1.992

9272.402

مزورة

99.201 1.922

2094.221

منشاة أبو مميح

41.922 1.971

9191.294

منشاة سميمان

92.011 1.927

2129.790

نزلة الديب

42.214 1.219

2222.194

القبمى

90.147 1.920

2112.099

مدينة ناصر

90.944 1.921

9921.141

أشمنت

42.992 1.219

2240.279

البرج

91.011 1.914

9992.221

الحرجة

91.204 1.929

2279.141

الحمام

97.012 1.947

2992.172

الرياض

44.920 1.972

9922.249

الزيتون

42.119 1.219

2129.771

المنصورة

92.124 1.929

2912.412

بنى خميفة

91.221 1.910

9494.901

بنى عدى

91.999 1.922

2907.921

بهبشين

90.121 1.922

2922.990

جزيرة أبو صالح

71722.442 91.277 1.201

دالص

42.292 1.919

2491.209

دنديل

41.017 1.210

9217.170

طحا بوش

42.700 1.241

2991.122

طنسا الممق

99.021 1.924

2291.140

غيط البحارى

42.922 1.911

2241.229

كفر الجزيرة

47.701 1.919

2994.421

كوم أبو خالد

92.214 1.929

2702.911

منشأة الشركة

40.142 1.299

2092.220

منشأة هديب

42.274 1.910

9191.121

محافظة المنيا
القرية/المدينة

مؤشر

مؤشر

إجمالي الناتج

التنمية

الحرمان

القومي لمفرد

البشرية

البشري

بالجنية

األخصاص

1.209

02.129

قسم أول

1.222

2.909

9212.241

قسم ثان

1.221

7.291

9924.219

قسم ثالث

1.290

00.291

9291.929

قسم رابع

1.242

09.770

9229.971

كفر المنصورة

1.247

09.102

9120.279

المنيا

1.221

01.449

9919.271

القبمى

قسم المنيا
9920.027

قسم خامس

1.222

7.172

9229.220

مركز المنيا
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أدمو

1.902

29.292

2940.970

اإلسماعيمية

1.929

99.219

9121.712

البرجاية

1.977

41.242

9991.001

الحوارتة

1.214

07.902

01149.291

الحواصمية

1.924

41.799

9142.210

الداوودية

1.229

42.722

22719.172

المطاهرة

1.921

91.947

2021.249

بنى أحمد

1.921

91.272

2901.422

بنى حسن

1.941

92.120

9927.172

بنى حماد

1.919

49.999

9029.292

بنى قمجر

1.920

91.017

9974.214

بنى محمد

1.929

47.074

2121.974

بنى مهدى -

1.929

91.219

9924.042

البحرية

األشراف

سمطان

نزلة مهدى

منشأة الدهب
البحرية

منشأة الدهب

1.929

91.921

9792.724

مهدية

1.991

94.919

2722.120

نزلة الفالحين

1.919

42.041

2199.922

نزلة حسين

1.241

94.229

27272.290

نزلة عبيد

1.222

90.277

092079.27

نزلة فرج اهلل

1.210

47.972

42442.242

ههيا

1.919

29.214

9292.921

قرية -7

1.297

21.149

2942.727

قرية -8

1.272

92.922

9290.192

مدينة المنيا

1.247

2.499

4217.109

القبمية

عمى

متى

الكمال

سابقا

بهدال

1.914

41.499

2911.912

تمة

1.219

40.177

2407.941

دماريس

1.972

40.274

9992.217

دمشا وهاشم

1.922

91.921

9422.021

دمشير

1.999

90.414

9929.299

دير عطية

1.921

42.020

9422.027

ريدم

1.972

91.429

2999.212

زاوية سمطان

1.222

42.194

044129.29

زهرم

1.924

44.492

4921.221

سوادم

1.247

40.244

92941.299

صفط الخمار

1.929

41.724

2414.411

صفط الخمار

1.992

91.922

9427.299

صفط الخمار

1.992

99.042

2794.999

صفط المبن

1.921

49.119

9209.742

1.929

94.924

9709.127

األمل
الجديدة

مركز أبو قرقاص
1.202

02.090

9729.292

أبو الصفا

1.990

29.422

9292.017

أبو قرقاص

1.217

40.297

2201.001

أبيوها

1.972

42.009

9049.941

أتميدم

1.992

91.120

9914.199

أسمنت

1.991

99.122

4920.294

البربا

1.999

99.712

2742.424

الحسانية

1.929

20.940

2911.442

السحالة

1.912

49.927

9911.410

السمطان

1.991

92.104

9222.907

طهنا الجبل

1.220

41.274

72441.922

السنبالوين

طهنشا

1.912

42.211

2999.220

1.212

49.221

2272.172

الشيخ تمى

طوخ الخيل

1.999

92.099

2041.141

1.902

22.970

9212.920

الفقاعى

طوم

1.927

41.222

9129.212

1.999

92.041

9222.121

الكرم

ماقوسه

1.209

01.021

9729.909

1.922

92.297

9991.922

المطاهرة

منشأة

1.997

42.192

9410.021

1.922

42.212

2417.149

النحال

1.949

91.929

2929.220

األصمية

الشرقية
الغربية

الحواصمية

مدينة
الفكرية-

حسن

القبمية
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بمنصورة

1.902

21.971

9720.924

بنى حسن

1.927

92.247

2129.220

بنى خيار

1.992

99.920

9112.292

بنى سعيد

1.947

92.199

9119.994

بنى عبيد

1.929

94.970

2270.224

بنى محمد

1.919

91.901

9207.044

بنى موسى

1.922

90.214

2111.174

جريس

1.991

21.102

2712.012

جزيرة شيبة

1.902

22.411

2202.924

ريحانة

1.922

90.214

9172.292

زاوية حاتم

1.911

24.099

9997.972

زعفرانة

1.924

47.742

9900.222

ساقية موسى

1.272

29.209

2499.297

سفاى

1.994

91.244

9999.197

شرارة

1.922

90.911

9121.201

صنيم

1.920

41.219

2022.727

كفر الفيمة

1.941

24.202

2741.292

كفر لبس

1.927

99.417

2000.221

كوم الزهير

1.929

99.911

9497.201

كوم المحرص

1.994

99.022

2022.210

منتوت

1.922

92.211

2177.921

منسفيس

1.929

41.202

2924.119

منشاة النصر

1.929

99.901

2921.217

الشروق

شعراوى

-منشاة كامل

مركز العدوة
مدينة العدوة

1.922

42.121

9421.221

الباجهور

1.992

99.927

2119.217

البسقمون

1.922

44.242

4242.122

الشيخ مسعود

1.909

24.471

9794.201

العقمية

1.922

49.010

9297.422

القايات

1.991

92.212

9211.122

المسيد

1.922

92.992

9142.422

بان العمم

1.912

42.111

9271.020

برمشا

1.929

90.071

9111.922

بنى عامر

1.929

99.222

9922.799

بنى وركان

1.997

41.971

9129.902

زاوية برمشا

1.992

92.992

9229.104

سالقوس

1.970

41.712

9292.121

صفانية

1.922

44.222

9442.921

عطف حيدر

1.922

42.429

2011.092

كفر المغربى

1.941

92.227

9291.992

كفر عبد

1.929

94.127

9429.779

كفر مهدى

1.994

92.229

9994.929

مفوز طيبه

1.921

99.121

2022.949

منشاة

1.914

49.720

2122.927

1.999

42.790

4291.111

منشاة حمفه

1.924

99.072

9120.122

منشاة عبداهلل

1.997

99.792

9114.244

نزلة رمضان

1.920

42.217

9002.021

قرية -2

1.201

02.442

2219.272

1.920

49.042

2292.272

1.911

97.210

9171.299

الخالق

األزهرى

منشاة

الساوى

سابقا

منشاة دعبس

1.929

47.202

9224.992

منشأة

1.994

91.204

2992.927

منهرى

1.919

42.402

2421.177

نزلة أسمنت

1.994

91.791

2119.221

نزلة السرو

1.922

92.471

9720.141

قرية -5

نزلة أوالد

1.927

99.192

2722.021

قرية -6

نزلة جريس

1.992

91.174

2211.119

نزلة حرز

1.922

92.190

9922.174

نزلة مكين

1.904

21.720

9992.279

زعفرانة

جويد

لمموم

الجهاد
األقدام
النصر

مركز بني مزار
مدينة بنى
مزار
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1.201

41.902

2990.242

أبشاق الغزال

1.924

90.117

2220.227

أبطوجه

1.921

90.724

9719.122

أبو العباس

1.929

94.017

2242.194

أبو جرج

1.971

49.722

2220.221

أشروبة

1.991

91.094

9272.717

أعطو الوقف

1.922

91.241

2011.920

البهنسا

1.920

99.220

2119.770

الغربية وكفر

كفر أبو
العودين

معصرة حجاج

1.997

92.211

9149.142

منشاة أبو

1.924

90.122

9127.912

منشاة الشيخ

1.210

40.992

49997.192

منشاة

1.999

99.090

2019.222

1.992

99.272

9177.009

منشاة بكير

1.921

49.111

9442.140

منشاة جالل

1.941

92.427

9112.292

نزلة الدليل

1.922

90.424

2112.471

نزلة خمف

1.979

42.414

2209.029

نزلة عمرو

1.929

47.129

9179.701

عزبة الخميل

1.227

29.292

9271.041

عزيز
فضل

الجرنوس

1.992

94.112

2992.920

الجندية

1.924

91.992

9292.017

الحسينية

1.979

44.920

2029.424

السعدية

1.927

42.727

9017.712

السالم

1.991

21.119

02214.729

السنارية

1.990

92.721

9122.019

الشيخ عطا

1.971

41.029

9929.704

الشيخ فضل

1.291

99.197

07292.919

القيس

1.997

90.272

2021.941

المودم

1.921

42.022

9124.479

الناصرية -

1.920

21.041

01942.112

الجرابيع

كفر الشيخ

1.992

90.992

9210.740

إبراهيم

المنصورة

1.991

92.014

9790.221

القيسى

منشاة
اليوسفى

إبراهيم

مركز دير مواس

سابقا

مدينة دير

1.912

49.272

9221.910

أبو خمقه

1.919

91.124

4200.212

أسمو

1.912

21.242

4294.209

البدرمان

1.902

91.240

9290.422

الحاج قنديل

1.927

42.274

4202.211

الرحمانية

1.999

49.091

4021.119

السوالم

1.920

91.104

2127.020

العمارية

1.979

07.970

9112.020

1.921

49.429

4722.227

99.009

0112.291
4220.109

مواس

النجاح

1.921

91.424

9192.292

أم الساس

1.927

90.104

4704.707

بردونة

1.241

02.972

2292.229

بمة المستجدة

1.927

47.119

9240.112

بنى سامط

1.992

99.192

2109.927

بنى عمى

1.927

90.710

2021.291

حماضة

1.229

22.910

74272.917

دير

1.942

99.142

4712.212

العمارية

ساقولة

1.922

47.979

2129.029

شمقام

1.992

41.221

9021.420

النصرية

1.919

صفط أبو

1.927

47.442

2092.129

بنى حرام

1.900

92.141

بنى سالم

1.947

90.112

4092.192

صندفا

1.922

42.111

2229.012

بنى عمران

1.972

02.279

9117.112

طنبو

1.922

44.999

4771.942

تانوف

1.999

42.227

4019.021

األشراف

السنقورية

جرج

العروس

الشرقية
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تل بنى

1.972

07.794

9297.241

جزيرة تل بنى

1.209

07.224

2997.991

دلجا

1.271

29.422

9721.029

زعبرة

1.912

22.722

4721.949

طوخ

1.902

21.499

9211.121

عزب تل بنى

1.219

01.021

9220.412

كفر خزام

1.972

49.120

2427.221

منشاة خزام

1.927

49.001

9122.297

منشاة

1.912

40.149

9424.149

نزلة البدرمان

1.944

91.290

9290.204

نزلة الحسايبة

1.911

07.922

4277.242

نزلة أوالد

1.949

99.194

4172.922

نزلة سعيد

1.211

07.022

9020.299

جبل الطير

نزلة عبد

1.901

99.291

4097.799

حسن

1.927

نزلة محمد

1.219

09.799

4120.299

داقوف

1.991

99.270

دفش

1.997

91.192

2214.941

نزلة محمود

1.910

21.111

9112.229

دلقام

1.997

99.720

2412.912

دير جبل

1.219

97.291

72092.101

دير سمالوط

1.927

91.121

9021.111

ساقية داقوف

1.942

21.441

9117.212

شوشة

1.921

99.941

9277.079

طحا األعمدة

1.917

42.421

2427.124

طرفا

1.924

99.240

9292.217

عزبة القمادير

1.991

99.022

9209.022

قموصنا

1.922

47.040

9222.229

الروبي  -كوم

1.992

92.270

9120.999

كوم الموفي

1.999

92.291

9977.147

منشاة بدينى

1.941

90.724

0170.141

منشاة

1.921

21.040

9724.921

عمران
عمران

عمران

الغربية
سمهان

مرجان

المسيح
سمهان

السالم

1.922

41.142

9922.222

الشراينة

1.921

49.412

4222.729

الشعراوية

1.999

42.029

4291.940

الشيخ عبد

1.929

91.012

4221.111

الطيبة

1.924

47.229

2091.211

العوايسة

1.249

01.929

9119.222

الغرباوي

1.999

91.111

4420.224

القطوشة

1.992

94.191

9121.224

القمادير

1.927

92.929

9797.417

بني الحكم

1.999

99.192

2129.299

بني خالد

1.222

20.924

91472.194

بني سمرج

1.992

92.472

9794.129

بني غني

1.929

90.491

9247.221

بوجه

1.922

91.214

2249.721

1.212

91.219

12979.914

99.442

2172.222
9002.912

الطير

1.291

41.909

2112.291

إبراهيم

1.902

29.227

2201.277

أبو سيدهم

1.994

92.240

9220.121

أسطال

1.997

47.992

9442.220

أطسا

1.912

49.490

9122.109

البيهو

1.921

42.799

9197.919

التوفيقية

1.922

92.712

9910.921

الجزائر

1.241

47.992

01274.222

الجال؟

1.921

47.112

9294.190

الحتاحته

1.974

01.420

4222.711

الحممية

1.999

99.212

9794.202

الحمايشة

1.914

90.212

9221.979

سمالوط

السرارية

1.242

91.190

11129.217

الال

مركز سمالوط
مدينة

الروضة

1.942

97.979

9207.221

الراهب سابقا

منقطين
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1.929

47.919

2417.212

منشاة لطف

1.990

90.411

9200.221

منقطين

1.992

99.922

9414.029

منشاة منبال

1.910

47.274

2047.207

نزالى طحا

1.924

99.104

2022.097

نزلة أوالد

1.972

44.209

9270.492

نزلة

1.917

42.297

9799.977

نزلة شادي

1.991

92.094

2077.242

العزيمة

1.929

42.719

9992.722

الوفا؟

1.942

94.902

9299.921

اإلعتزاز

1.271

20.091

2221.912

الرخا؟

1.994

91.994

2479.127

العال

1.279

97.924

9941.192

منشية

الشريعى

العامودين

اهلل

الشيخ

قرية -0
الهمة

مركز مغاغة

مركز مطاي
مدينة مطاى

1.201

07.227

ابجاج الحطب

1.922

94.224

9204.722

أبوان

1.922

90.442

9229.702

أبو حسيبة

1.972

42.247

2104.229

أبو شحاته

1.274

49.192

40921.291

أبو عزيز

1.920

91.299

2427.992

أدقاق المسك

1.920

47.919

9414.911

االتالت

1.922

42.422

4710.172

الروضة

1.994

47.797

4209.101

الشيخ حسن

1.200

97.920

72729.904

برد نوها

1.929

47.497

9299.942

بنى عمار

1.242

02.291

9797.207

جوادة

1.999

21.992

2001.424

حموم

1.922

99.074

9209.192

سيمة الشرقية

1.922

90.112

9999.910

سيمة الغربية

1.922

94.417

2902.174

عزبة هوارم

1.924

94.412

4171.772

كفر الكوادى

1.924

41.072

9212.990

كفور

1.999

91.141

9941.291

كوم مطاى

1.972

40.229

9991.719

كوم والى

1.929

99.292

9442.924

مرزوق

1.922

91.140

9227.149

منبال

1.994

99.022

2119.119

الصولية

مدينة مغاغة

1.201

01.229

2199.919

أبا الوقف

1.924

91.211

2142.144

أبو بشت

1.927

42.217

9492.199

أشنين

1.244

01.222

9071.901

أطنيه

1.992

42.142

9077.129

البالعزتين

1.991

91.100

9222.909

التحرير

1.922

99.104

2211.110

الزورة

1.991

92.297

9711.711

الشيخ زياد

1.922

92.222

2911.190

العباسية

1.927

42.094

9292.917

الكوم األخضر

1.202

42.499

2442.120

برطباط

1.994

92.122

2042.922

بمهاسة

1.919

42.079

2479.121

بنى خالد

1.922

42.229

9110.919

بنى خمف

1.991

91.719

9272.929

بنى والممس

1.922

90.111

2212.292

جزيرة شارونة

1.904

29.009

2122.799

حميدة

1.929

91.919

9229.912

دهروط

1.922

99.092

9712.421

دهمرو

1.929

42.171

9292.274

دير الجرنوس

1.997

94.299

2441.222

زاوية الجدامى

1.292

90.292

9291.422

شارونة

1.277

20.711

9949.202

شم البصل

1.994

94.122

9221.729

شم البصل

1.927

90.119

9142.441

النصارى

2442.112

1.990

99.911

2212.221

الجديدة

الجندى

البحرية
القبمية
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طنبدى

1.940

97.721

9222.992

البركه

1.920

42.219

4994.991

عباد شارونة

1.999

92.421

9491.241

البياضيه

1.942

92.272

4779.972

قفادم

1.922

99.020

9129.122

الروضة

1.917

49.494

2102.412

كفر

1.922

90.002

2471.221

الحرية-

1.991

90.222

9290.247

الصالحين

عزبة إبراهيم

عوض سابقا

البحرى

كفر المداور

1.929

91.012

9774.907

الريرمون

1.917

20.741

9999.212

كوم الحاصل

1.922

99.271

9299.947

السواهجه

1.929

42.401

0711.709

مالطية

1.922

99.241

2092.172

الشيخ حسين

1.922

41.221

9249.919

منشاة لمموم

1.214

29.114

9119.729

الشيخ شبيكه

1.211

21.794

9222.999

منشاة نيازى

1.992

47.912

4121.222

الشيخ عبادم

1.994

99.172

9219.122

ميانة الوقف

1.921

49.949

9402.424

العرين بحرى

1.929

49.140

4222.214

نزلة أحمد

1.991

99.094

4147.929

العرين قبمى

1.914

44.772

9109.917

نزلة أوالد

1.211

22.117

4144.122

المحرص

1.924

99.904

9147.292

المعصرة

1.929

90.199

9127.012

نزلة بمهاسة

1.972

49.122

2112.921

نزلة بنى

1.927

42.991

9270.077

أم قمص

1.924

92.021

9227.414

بنى حافظ

1.922

47.049

4011.911

نزلة دهروط

1.927

92.901

9101.224

بنى خالد

1.929

99.299

9149.020

نزلة شيحه

1.929

42.244

4192.102

بنى روح

1.909

92.212

4419.721

قرية -7

1.904

99.947

2494.999

تندم

1.949

92.272

4711.192

تونه الجبل

1.941

92.292

9901.121

جالل الشرقية

1.999

94.290

9990.077

دروم

1.992

92.220

9192.491

دير أبو

1.922

47.209

9929.222

يونس

الشيخ

خمف

التوفيق

بحرى

قسم مموي
قسم أول

1.209

02.272

9292.410

قسم ثان

1.292

04.221

9702.492

قسم ثالث

1.979

42.719

2212.172

قسم رابع

1.210

42.107

2797.129

مموي

1.202

07.122

2929.029

حنس -وادى

النعناع سابقا

دير البرشا

1.929

94.220

9007.914

ديروط أم

1.992

41.171

4229.112

سنجرج

1.921

92.129

4717.042

شعراوى

1.279

29.719

9210.742

عزبة جالل

1.211

20.029

4172.921

1.949

21.997

9024.922

نخمه

مركز مموي
أبشادات

1.924

99.422

9421.799

أبو قمته

1.271

29.227

4749.219

أتقا

1.992

47.919

9192.241

االدارة

1.944

92.214

4904.712

عزبة

االشمونين

1.922

99.194

9992.021

حمدى

البراجيل

1.911

24.919

4771.974

البرشا

1.991

92.912

9009.211

مصطفى
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قصر هور

1.990

92.211

9414.422

قمبا

1.991

90.922

9401.122

قمندول

1.922

99.029

9221.927

منشاة

1.929

90.949

4922.299

1.999

99.121

4219.920

المغالقة

منشاة سيف
النصر

نزلة العرين
قبمى

الشرقية

منشاة سيف

النصر محمد

نجع مركب

1.992

99.429

9922.427

1.912

20.902

9149.191
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1.922

40.229

4192.417

نزلة تندم

1.922

42.222

9929.297

نزلة تونه

1.911

92.941

4019.749

نزلة حمزاوى

1.994

94.971

9911.942

نزلة شرموخ

1.944

99.220

4994.792

نواى

1.997

47.922

9424.979

هور

1.929

99.072

9492.429

