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 واقع السػرد البذخية في الدػدان
 

 حدغد. كػثخ عبج الخحسغ 
Kawther2007@gmail.com 
 جامعة االمام عبجالخحسغ بغ فيز

 كمية االداب

 
 السقجمة

في أشار التشسضة االقترادية كاالجتساعضة تدايج الػعي بأىسضة إدماج العػامل الدكانضة كزمع فاعل في تػازف التشسضة 
ت مباشخة عمي السدالة الدكانضة الذاممة كالسدتجامة. كتسثل ذلظ االىتساـ في التخكضد عمي قزايا ذات انعكاسا

 كاالىتساـ بالخعاية الرحضة األكلضة كاألمغ الغحائي كالحفاظ عمي البضئة كالخصط اإلسكانضة.
كإذا كانت ديشامضكضة الدكاف تعسل عبخ زمغ شػيل برػرة مترل فبلبج مغ مخاعاة عجـ انقصاع البخامج الدكانضة لبمػغ 

السػارد الستاحة ، كعمضة كفي ذات اإلشار ال يسكغ الشطخ لعسمضة الستغضخات  أىجاؼ كسضة مخحمضة مبشضة عمي كاقعضة
الدكانضة إال في أشار مفيـػ التشسضة السدتجامة التي تيجؼ لتحدضغ نػعضة الحضاة لمدكاف دكف إف تتعخض األجضاؿ 

التي تػلج حجع األجضاؿ السقبمة ،  السقبمة لمخصخ في سبضل تمبضة حاجاتيا مغ السػارد الحاتضة ، إذ إف العسمضة الدكانضة ىي
كخرائريع كمغ ثع تسثل إستخاتضجضة الدكاف مفيـػ يجب غخسو في قمب التشسضة البذخية كالتي بجكرىا تسثل الصخيق 

 لتحقضق التشسضة السدتجامة.
الدكاني كفي إشار ىحا السفيـػ ىجفت ىحه الػرقة إلى إبخاز خرائز القػؼ العاممة في الدػداف مغ كقائع االحراء 

كذلظ عبخ الخرائز الجيسغخافضة باستخجاـ التعجادات الدكانضة الدابقة كالسػجيات العامة لمدضاسة الدكانضة  2008لعاـ 
 باإلستخاتضجضة القػمضة الذاممة. الػاردة

 الدكان ومفيػم السػارد البذخية .1
 الخرائز الدكانية   1.2

 يمعب إذ ليا كالتخصضط التشسضة إستخاتضجضة قػاعج إرساء في كثضًقا اعبلتف التشسضة عشاصخ مع الجيسغخافضة السعصضات تتفاعل
 . الخ .. ـتيزياد ندب كتػقع ، أعجادىع رصج حضث مغ لمدكاف الستدايجة الحاجات كتػفضخ تحجيج في دكرا الػاقع الدكاني

 الدكاني الػاقع معخفة األمخ يتصمبك  ، السػرد الستػفخة قػة االعتبار بعضغ تأخح أف مغ التشسضة في خصة ألؼ البج أنو كسا
 يتعمق كما الدكاني العجد كيعتبخ الجيسغخافي الباحث ألضيا يمتفت أف يجب التي األكلػيات سمع في ىحا دقضق كيأتي بذكل

 السػارد مدح أجل مغ السخصصػف  ألضيا يمجأ كسضمة الدكاني كالتعجاد شاممة تشسضة ألؼ حجخ الداكية خرائز مغ بو
 معخفة كفي مشترف الخسدضشات حضث كاف اكؿ تعجاد سكاني اجخؼ بالببلد كُتعتبخ كغضخىا كالبذخية االقترادية
 االجتساعي األساس تػضضح في الخئضدة السشصمقات أىع مغ الدػداف في الجيسغخافي لمتخكضب األساسضة الخرائز
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ككحلظ التػزيع  لمدكاف الشػعي التخكضب معخفة مغ تسكغ فضو ، ليا كالتخصضط كاالجتساعضة االقترادية لعسمضة التشسضة
 كحخكتو لمدكاف التخكضبي باليضكل تتعمق التي الجيسغخافضة الستغضخات مغ كغضخىا اإلعالة كحجع القػة البذخية كحجع العسخؼ 
  . ككضضفتو

شي كقج ب 1956-1955أكضحت التعجادت الدكانضة تديج عجد الدكاف في الدػداف مغ أكؿ تعجاد لمدكاف الفتخة مغ 
عمى أسذ عمسضة حضث سبقتو تقجيخات لمدكاف عمى أسذ إدارية كاف أكليا التعجاد اإلدارؼ الحؼ اجخؼ في الدػداف 

 55/1956ممضػف ندسة. قجر حجع الدكاف كفقا لتعجاد  1.9كأسفخ عغ تقجيخ حجع الدكاف بحػالي  1896-1903
كقجر عجد الدكاف  1973التعجاد الثاني لمدكاف  ممضػف ندسة. بعج حػالي ثسانضة عذخ عاما تع إجخاء 10.3بحػالي 
ممضػف  21.5كقجر حجع الدكاف بحػالي  1983ممضػف ندسة. التعجاد الثالث لمدكاف اجخؼ في العاـ  14.1بحػالى

 ممضػف ندسة.  25.6( عكذ حجع الدكاف في الدػداف بحػالي 1993ندسة. التعجاد الخابع لمدكاف كالسداكغ) 
ـ، الجديخة ك جشػ ب دارفػر األعمى مغ حضث حجع الدكاف  عمي التػالي حضث مثمت في مجسػعيا تعتبخ كاليات الخخشػ 

تسثل  مغ حجع الدكاف الكمي لمدػداف.  2018% في 39.7ك   2006% في 36.8ك  1993% في 32.7ندبة 
% في 6.7بشدبو  كاليات الذسالضة كالشضل األزرؽ كالبحخ األحسخ اقل الػاليات مغ حضث حجع الدكاف عمي التػالي

 %.5.3ك  2006% في 5.9ك  1993
تػزيع الدكاف في الدػداف غضخ متػازف، يؤكج ذلظ البضانات التي تػضح الكثافة الدكانضة لػاليات الدػداف السختمفة 

.  نبلحع مغ بضانات السدح التسخكد 2006محدػبة مغ حجع الدكاف حدب بضانات السدح الدػداني لرحة األسخة 
اف في كاليتي الخخشـػ كالجديخة. يعكذ ىحا التػزيع غضخ الستػازف لمدكاف األكضاع االقترادية كالبضئة في الػاضح لمدك

الدػداف حضث يتسخكد الدكاف في مشاشق تػفخ الخجمات الزخكرية كفخص العسل كاالستثسارات. كالكثافة الدكانضة عالضة 
أشخاص  4ك  2مكضمػ متخ عمى التػالي مقارنة بػ شخز ل 163ك 238في كل مغ كالية الخخشـػ ككالية الجديخة 

عمى التػالي. التبايغ في الكثافة الدكانضة يختبط أيزا بسعجالت الشسػ  لمكضمػمتخ في كل مغ الذسالضة كالبحخ األحسخ
ػ الدكاني، حضث تعكذ مشاشق الكثافة الدكانضة العالضة نسػ سكاني مختفع، كسثاؿ كالية الخخشـػ ذات أعمى معجؿ الشس

شخز لمكضمػ متخ السخبع، كالية الذسالضة ذات  238% تختفع فضيا الكثافة الدكانضة لترل إلى  4.8الدكاني العالي 
 شخز لمكضمػ متخ السخبع. 2ككثافة سكانضة  0.8اقل معجؿ نسػ سكاني 

كاني حضث شيجت نسػ الدكاف يذضخ إلى التغضضخ في حجع الدكاف عبخ الدمغ، كقج شيج الدػداف عجة مخاحل لمشسػ الد
( معجالت نسػ سكاني مشخفس مقارنة بالفتخة ما بضغ التعجاد 1973-1956الفتخة ما بضغ التعجاد الدكاني األكؿ كالثاني )

( فقج 1993-1983(، إما الفتخة السستجة بضغ التعجاد الدكاني الثالث كالخابع )1983-1973الدكاني الثاني كالثالث )
في الدػداف عمى اإلشبلؽ ثع تػالت بعج ذلظ معجالت الشسػ في االنخفاض حدبسا  شيجت اعمي معجالت نسػ لمدكاف

(. بالخغع مغ 1993تفضج اإلسقاشات الدكانضة لمجياز السخكدؼ لئلحراء السبشضة عمى التعجاد الخابع لمدكاف كالسداكغ)
الرحخاء ذات معجالت الشسػ االنخفاض في معجالت الشسػ الدكاني ال يداؿ الدػداف يرشف اإلفخيقضة الػاقعة جشػ ب 

 الدكاني العالي.
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عاما  20إؼ بعج  2028%(  مغ الستػقع إف يتزاعف عجد الدكاف بحمػؿ عاـ 2.53إذا استسخ معجؿ الشسػ الحالي )
تقخيبا. يخجع االرتفاع في معجالت نسػ الدكاف إلى االنخفاض الدخيع لسعجالت الػفضات مقارنة بسعجالت الخرػبة كالتي 

فاض ممحػظ مشح الثسانضشات مغ القخف الساضي. مغ الستػقع إف تدتسخ معجالت الشسػ في االرتفاع لعقػد شيجت انخ
- 1956داف خبلؿ الفتخة مغ قادمة كذلظ يخجع ليضكل الدكاف الفتى. الججكؿ يػضح معجالت الشسػ الدكاني في الدػ 

2008 . 
 2008 – 1955/1956( معجل الشسػ الدكاني لمدػدان 1ججول )

 معجل الشسػ الدشػي لمدكان )%( لمتعجادات الدكانية الفتخة الدمشية خقعال
1 1955 /1956 – 1973 2.13 
2 1973 – 1983 2.57 
3 1983 – 1993 2.88 
4 1993 – 2003* 2.70 
5 2003 -2008 2.66 

 -  2003-1993، الجياز السخكدؼ لئلحراء  * االسقاشات الدكانضة - 2008السرجر:الكتا ب اإلحرائي الدشػؼ  
 ،1996 

/ 1956التخكضبة الدكانضة لمدػداف تخكضبة فتضة تعكذ معجالت خرػبة عالضة في الساضي، كتذضخ بضانات التعجادات )
% مغ الدكاف 50كحػالي  14-0% مغ سكاف الدػداف في الفئة العسخية 40( إلى أف أكثخ مغ 1973/1983/1993

مسا يتضح لمدػداف فخصة االستفادة مغ الشافحة  65دياد في فئة الدكاف بضشسا ىشالظ از  64-15في الفئة العسخية 
 االستخيتضجضة القػمضة بالببلد.  الجيسػغخافضة الستػقعة في معخفة القػؼ العاممة كرسع

  تعخيف القػى البذخية 2.2
سػاء في االعساؿ القػػ العاممة في أؼ مجتسع ىع األفخاد القادركف عمى العسل في مختمف القصاعات االقترادية 

السيشضة أك الفشضة أك االدارية عمى مختمف السدتػيات  كىع يداىسػف برػرة مباشخة أك بأخخػ كبجرجات متفاكتة في 
عسمضة االنتاج كمغ ىشا تشبع ىحه األىسضة مغ أف العشرخ البذخػ ىػ العشرخ الخئضدي في االنتاج كسا أنو الجعامة 

 ة في نيزتيا الرشاعضة كتقجميا االقترادؼ كتصػرىا الحزارؼ .األساسضة التي تختكد عمضيا أؼ دكل
كتعتبخ القػػ العاممة في أؼ مجتسع  الثخكة الحقضقضة كالعشرخ األساسي  في تحقضق التقجـ كالتصػر كمغ ىحا السشصمق 

اعجاد قػػ  ازداد حخص الجكؿ كالسجتسعات بالعشرخ البذخؼ مغ حضث تشسضتو كإعجاده بسختمف الػسائل كالصخؽ مغ اجل
بذخية قادرة عمى االبجاع كالتسضد كتحقضق اليجؼ السشذػد في ضل االمكانات الستاحة لكل دكلة ك مجتسع . كمغ االسبا ب 
التي ادت الى كجػد تبايغ كاختبلؼ في معالع التقجـ الحؼ تعضذو دكؿ العالع ىي اىتساـ تمظ الجكؿ بالعشرخ البذخؼ مغ 

 . تو عمى كافة السدتػياتحضث التخصضط  لو كإعجاده كتشسض
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 كتتسثل أىسضة القػػ البذخية في الشقاط التالضة : 
 العشرخ البذخؼ ىػ االساس الحؼ يقـػ عمضو الشذاط االنتاجي .1
 يعتبخ العشرخ البذخؼ ىػ السحخؾ الخئضدي لكل االنذصة االقترادية كاالجتساعضة . .2
 الحزاراتاالنداف تتػقف عمضو مدضخة الحضاة فيػ رائج الشيزة كصانع  .3

سشػات كمافػؽ كىحه ىي الفئات الشذصة اقتراديا كالتي مغ  10كالقػؼ العاممة في الدػداف تذسل االشخاص في سغ 
الستػقع اف تداىع بذكل فعاؿ في الشذاط االقترادؼ في الببلد. كالسػارد البذخؼ يعتبخ مغ اىع السػارد كالصاقات الكامشة 

% 18.83ممضػف ندسة  بشدبة بمغت عجد العاممضغ   8.03الشاشصضغ اقتراديا بمغ عجد  2008في الببلد ككفقًا لمتعجاد 
% 50.5ندسة بشدبة ذكػر بمغت  30.500.000% حضث كاف العجد الكمي لمدكاف في الدػداف 16.82كالعاشمضغ 

 . 2008( يػضح التػزيع الشدبي كالشػعي لمدكاف في الدػداف كفقًا لمتعجاد 2) % الججكؿ 49.5كندبة اناث 
 

 ( التػزيع الشدبي لدكان الدػدان حدب الفئات العسخية السختارة2ججول )

الفئة 
 العسخية

معجل  الدكان االناث الدكان الحكػر الدكان
 2008 1993 2008 1993 1983 1973 1956 الشسػ

0-4 45.2 46.6 45.0 15.22 15.03 14.99 14.70 2.3 
5-14 30.66 28.56 28.82 26.60 1.9 

15-49 ++++ ++++ ++++ 43.59 43.58 46.96 46.43 2.7 
15-64 52.1 50.2 52.0 50.11 52.41 52.83 55.47 2.3 
65 + 2.7 3.2 3.0 3.87 40.00 3.30 3.23 2.5 

 السرجر:الجياز السخكدؼ لئلحراء التعجادات الدكانضو، السدح الدػداني لرحة األسخة.  
 ( بالسالييغ1983،2008،1993تعجادت )( الشاشصيغ اقتراديغ وفقا لم3ججول )

 الشدبة السئػية القػي العاممة الدكان التعجادات 
1983 15322 4471 29.2 
1993 21267 6478 30.2 
2008 30504 8027 26.3 
 السرجر: الجياز السخكدؼ لئلحراء ، التعجادات الدكانضة     

سشة يسثمػف أكثخ قمضبل مغ نرف سكاف الدػداف  64-15نبلحع مغ بضانات الججكؿ إف الدكاف في الفئة العسخية 
سشة تذضخ النخفاض ضئضل ليحه الفئة العسخية، مسا يجؿ عمى االنخفاض في  14-0% كفئة صغار الدغ 54

سشة فسا فػؽ، ىحه الديادة تذضخ إلى  65الخرػبة، كمغ السبلحع أيزا الديادة الصفضفة لحجع الدكاف في الفئة العسخية 
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ساـ بيحه الفئة بتػفضخ شبكات الحساية كالزساف لكبار الدغ. مغ أىع السقايضذ الذائعة لمجاللة عمى فتػة ضخكرة االىت
الدكاف الػسضط العسخؼ لمدكاف يعشى الحج العسخؼ الحؼ يكػف نرف عجد الدكاف اعمي مشو، كالشرف األخخ أدنى مشو  

كفى جسضعيا كاف في الفئة   2013ك   2008، 2003، 1998، 1993تع حدا ب كسضط العسخ لمدػداف لؤلعػاـ 
 عاما. 22.5لضبمغ تقخيبا  2003عاما  إال انو زاد عشج حدابو عشج عاـ  17.5إؼ في حجكد  19-15العسخية 

بالشدبة إلعالة العسخية نججىا مختفعو ججا حضث مغ السعمـػ إف فتػة الدكاف تختبط شخديا بشدب اإلعالة العسخية أؼ انو 
فتى ارتفعت ندبة اإلعالة العسخية كيختبط بارتفاع ندبة اإلعالة زيادة في األعباء االقترادية كارتفاع  كمسا كاف السجتسع

ككفقًا لبضانات التعجاد الدكاني الخامذ نجج اف كبضخ في اإلنفاؽ عمى الخجمات االجتساعضة كالتعمضع كالرحة كغضخىا. 
% حضث كانت ندبة السذاركة مغ الحكػر 26.3داف بمغت معجؿ السذاركة في القػؼ العاممة لكبل الجشدضغ في الدػ 

كانت معجالت السذاركة  1993اما في تعجاد  2008% كذلظ كفق تعجاد 14.1% ككاف معجؿ مذاركة االناث 38.3
% لبلناث مسايعشي اف ثمث الدكاف تقخيبا مغ 17.8% لمحكػر 46.2% لكبل الجشدضغ بشدبة 32.1الخاـ كاالتي 

ككاف معجؿ الشذاط في السشاشق الخيفضة اعمي مغ معجالت السذاركة في  ة انتاج الدمع كالخجمات.السذاركضغ في عسمض
% في 15.7% في السشاشق الخيفضة ك23.5السشاشق الحزخية خرػصا كسط الشداء حضث بمغت ندبة االناث 

كانت  1993عاـ تطيخ اف معجالت في  2008،  1993السشاشق الحزخية مقارنة بضغ معجالت السذخكة في عامي 
 بالشدبة لمحكػر كاالناث بضغ الجشدضغ في الدػداف. 2008اعمي مغ عاـ 

كنبلحع تخاجع ممحػظ في معجالت مذاركة في كل مغ السشاشق الحزخية كالخيفضة خبلؿ فتخة مابضغ التعجاديغ مع 
تخاجع ندبة السذاركة الخاـ . عسػمًا 2008استثشاء معجالت االناث في السشاشق الحزخية كالتي اضيخت زيادة في عاـ 

لمحكػر قج يكػف بدبب زيادة معجالت المتحاؽ بالسجارس بالشدبة لبلشفاؿ في سغ التعمضع اما بخرػص الديادة في 
معجالت االناث يسكغ اف تعحؼ الي عجد متحايج مغ الشداء العامبلت في القصاع غضخ الخسسي. معجالت السذاركة الخاـ 

سشػات كمافػؽ يطيخ فخؽ بضغ الشػعضغ حضث نجج اف ندبة السذاركة لمجشدضغ كانت  10الشدبي لبلشخاص في سغ 
% لبلناث الحع مدتػؼ الفخؽ بضغ الجشدضغ 19.8% لمحكػر ك54.8% لكبل الجشدضغ كانت عمي الشحػ التالي 37.4

 -1993تعجاديغ . كسا اف معجالت السذاركة في القػؼ العاممة في الدػداف خبلؿ ال( يػضح ذلظ6( الي )4الججكؿ )
سشة كبعج ذلظ تبجأ  49-45تدداد ندبة السذاركة مع زيادة العسخ حتي ترل الفئة العسخية  2008في عاـ  2008

 % كشدبة مذاركة لمجشدضغ.26.3ندبة السذاركة تشخفس مع تقجـ العسخ حتي ترل الي 
-40العسخ ترل اقريا في الفئة العسخية تدداد ندبة السذاركة لكبل الجشدضغ مع التقجـ في  1993اما بالشدبة لتعجاد 

بعج ذلظ نبلحع انخفاض تجريجي  59-55ك 54-50كتشخفس عشج ارتفاع االعسار مع بعس التقمبات في سغ  44
الي اقري مدتػاىا  39-35في الفئات الباقضة بالشدبة لحكػر نجج اف معجالت زيادة ترل الي سشػات الفئة العسخية 

، اما معجالت االناث تطيخ نفذ الشسط الحؼ يدداد مع تقجـ العسخ حتي يرل الي  % كانخفزت عمي تجريجضا98.5
كيعحػ ىحا االنخفاض في معجالت السذاركة الي زيادة معجالت التعمضع كالتحاؽ  44-40% في الفئة العسخية 32.7
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ت السذاركة كانت في اعجاد كبضخة مغ االشفاؿ كالذبا ب في سغ التعمضع ككحلظ التعمضع العالي كسا اف اعمي معجال
   السشاشق الخيفضة عشيا مغ الحزخية.

 (4ججول )
 2008معجالت مذاركة القػي العاممة الخام والسشقح حدب الشػع ونسط السعيذة ، 

 معجل الشذاط السشقح معجل الشذاط الخام نسط السعيذة
 االناث الحكػر الجشدضغ االناث الحكػر الجشدضغ

 19.8 54.8 37.4 14.1 38.3 26.3 كل الدػداف
 16.4 51.9 34.6 12.2 38.7 25.8 الحزخ
 21.1 54.4 37.4 14.8 36.8 25.7 الخيف
 24.3 67.8 48.1 16.4 45.8 32.4 الخحل

 2008السرجر: الجياز السخكدؼ لئلحراء ، التعجاد الدكاتي الخامذ 
 
 (5ججول )

 1993السعيذة  معجالت مذاركة القػي العاممة الخام والسشقح حدب الشػع ونسط 
 معجل الشذاط السشقح معجل الشذاط الخام نسط السعيذة

 االناث الحكػر الجشديغ االناث الحكػر الجشديغ
 26.5 71.3 48.5 17.8 46.2 32.1 كل الدػداف

 14.4 68.4 42.4 10.1 47.6 29.7 الحزخ
 32.5 73.0 51.8 21.4 45.5 33.2 الخيف

 1993، التعجاد الدكاتي الخابع ،  السرجر: الجياز السخكدؼ لئلحراء
 

 (6ججول )
 2008معجالت الشذاط العسخي الخاص حدب الشػع ونسط السعيذة  

 الخيف الحزخ اجسالي القػي العاممة الفئات العسخية
 االناث الحكػر الجشديغ االناث الحكػر الجشديغ االناث الحكػر الجشديغ

 70.6 73.1 71.9 60.9 61.4 61.2 68.9  71.0 70.0 كل الدػدان
10-14  58.5 58.2 58.8 44.8 44.2 45.6 61.1 60.9 61.4 
15-19 60.6 59.4 62.0 46.5 44.8 48.3 63.8 62.7 65.0 
20-24 68.2 66.4 69.7 59.3 56.2 62.2 70.4 69.0 71.5 
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25-29 75.4 76.4 74.6 70.3 69.7 70.9 76.6 78.2 75.4 
30-34 79.3 82.0 77.1 47.2 76.0 72.4 80.5 83.7 78.3 
35-39 82.2 85.6 79.1 77.4 78.1 76.6 83.3 87.4 79.7 
40-44 83.0 86.6 79.5 78.0 81.1 74.8 84.0 87.8 80.5 
45-49 83.4 87.6 78.7 77.1 80.6 73.2 84.6 88.9 79.7 
50-54 81.3 87.0 75.0 74.8 81.7 67.3 82.6 88.1 76.6 
55-59 78.7 85.1 70.8 70.4 77.4 63.1 80.3 86.5 72.4 
60-64 75.9 82.5 67.6 67.9 75.7 59.3 77.4 83.7 69.3 
65-69 56.4 67.2 42.3 42.7 55.9 28.6 58.7 68.9 44.9 
70-74 49.5 58.3 36.9 38.8 45.6 30.2 51.5 60.6 38.3 
75+ 49.7 58.9 36.1 40.3 48.2 29.6 51.4 60.7 37.3 

 .2008لئلحراء ، التعجاد الدكاتي الخامذ ، السرجر: الجياز السخكدؼ 
 
 شػل الحياة العسمية. 3
 

تدتعخض دخػؿ اك مغادرة القػؼ العاممة حدب  2008،  1993ججكؿ حضاة القػؼ العاممة السعخكض كفق بضانات 
التي تعتسج العسخ كمتػسط عجد الدشػات الستبقضة في حضاة العسل في كل العسخ كاجسالي الدشػات التي يعذيا االفخاد ك 

 سشػات الحضاة الشذصة قبل الػفاه.عمي سشػات الشذاط االقترادؼ كمعجالت صافي 
 

كمتػسط سشػات الشذاط لكل شخز ىي افتخاضضة الفػج الحؼ سضبقي عمي قضج الحضاة بضغ سشػات دخػؿ حضاة العسل 
العسل مع االخح باالعتبار استبعاد  كالتقاعج عغ العسل بالتالي سضتع استعخاض مغ ىع في سغ الشذاط االقترادؼ اك قػة

 55( تطيخ اجسالي سشػات الحضاة الشذصة لكبل مغ الجشدضغ كسا نبلحع انو مغ اصل 8( الي )7اثخ الػفضات الججكؿ )
نذاط اقترادؼ في حضغ اف االناث أنقزت  36.8( امزػا سشػات قجرىا 65-10عاـ مغ الحضاة في الفئة العسخية )

سشة اما االناث  41.4كمافػؽ امزػا  10عاما مغ الحضاة في سغ  65عاممة كايزا مغ اصل سشة في الفتخة ال 12.1
نبلحع انخفاض في ندبة االناث كيعحػ ذلظ  2008عمي التػالي في القػؼ العاممة كذلظ كفق بضانات  13.4أمزػا 

ىػ تػقع الحضاة الشذصة اك  صافي الدشػات مغ الحضاة الشذصةالسذاركة مقارنة مع الحكػر. الي االنخفاض في معجالت
متػسط عجد الدشػات الشذصة اف يكػف لكل شخز عاش في الفػج االفتخاضي مغ الباقضغ عمي قضج الحضاة ككسا يتع اخح 
ندبة الػفضات في الحدباف عمي عكذ الدشػات االجسالي بالتالي يعشي االرقاـ الرافضة لمدشو الستػقعة اف يعضذو 

 2008نبلحع انو في عاـ  2008ك 1993ف الدشػات الرافضة الشذصة لمحكػر في عاـ الذخز في العسل. كسا نجج ا
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سشػات اما في تعجاد عاـ  10% سشة في سغ 34.2متػسط سشػات صافي الحضاة الشذصة لمباقضغ عمي قضج الحضاة بمغ 
عاما  65سشػات كفي سغ  10% سشة في سغ 44.8كاف متػسط صافي سشػات في الحضاة الشذصة لمحكػر  1993

. كمغ ججاكؿ تػقع الحضاة عشج السضبلد بالشدبة 2008سشة في عاـ  2.1سشػات ك 7.5بضشسا كاف مغ الشدبو قج بمغت 
% 65.8سشة في الشذاط االقترادؼ ) اؼ اف  19.2سشة كالتي ستكػف قج قزاىا  29.2ىػ  40لمحكػر في سغ الػ 

 (.   2008عاـ ناشصضغ كذلظ في  % غضخ34.2مغ الباقضغ عمي قضج الحضاة ك
   

 1993( اجسالي سشػات الشذاط في الحياة حدب الشػع والعسخ  7ججول )

شػل الفئة  الفئات العسخية
 العسخية

 االناث الحكػر
معجل 

الشذاط 
العسخي 
 الخاص

متػسط 
الشذاط في 

سشػات 
 العسخ

اجسالي 
سشػات 
الشذاط 
 العسخي 

معجل 
الشذاط 
العسخي 
 الخاص

متػسط 
الشذاط في 

سشػات 
 العسخ

اجسالي 
سشػات 
الشذاط 
 العسخي 

 (1)  (2)  (3) 4 ( =3*2)  (5)  (6) 7 ( =6*2) (8) 
10-14  5 0.29 1.4 53.7 0.20 1.0 17.5 
15-19 5 0.50 2.5 52.3 0.24 1.2 16.5 
20-24 5 0.76 3.8 49.8 0.26 1.3 15.3 
25-29 5 0.94 4.7 46.0 0.30 1.5 14.0 
30-34 5 0.98 4.9 41.3 0.31 1.5 12.5 
35-39 5 0.99 4.9 36.4 0.31 1.6 11.0 
40-44 5 0.98 4.9 31.5 0.33 1.6 9.4 
45-49 5 0.98 4.9 26.6 0.31 1.5 7.8 
50-54 5 0.97 4.8 21.7 0.31 1.5 6.3 
55-59 5 0.96 4.8 16.9 0.27 1.3 4.8 
60-64 5 0.92 4.6 12.1 0.28 1.4 3.5 
65  + 10 0.75 7.5 7.5 0.21 2.1 2.1 

-10اجسالي )
65) 

55 - 46.2 - - 15.4 - 

 - 17.5 - - 53.7 - 65 + 10اجسالي 
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 1993السرجر: الجياز السخكدؼ لئلحراء ، التعجاد الدكاتي الخابع 
 

 2008( اجسالي سشػات الشذاط في الحياة حدب الشػع والعسخ ، 8ججول )

شػل الفئة  الفئات العسخية
 العسخية

 االناث الحكػر
معجل 
ط الشذا

العسخي 
 الخاص

متػسط 
الشذاط في 

سشػات 
 العسخ

اجسالي 
سشػات 
الشذاط 
 العسخي 

معجل 
الشذاط 
العسخي 
 الخاص

متػسط 
الشذاط في 

سشػات 
 العسخ

اجسالي 
سشػات 
الشذاط 
 العسخي 

 (1)  (2)  (3) 4 ( =3*2)  (5)  (6) 7 ( =6*2) (8) 
10-14  5 0.160 0.8 41.4 0.103 0.5 13.4 
15-19 5 0.315 1.6 40.6 0.142 0.7 12.9 
20-24 5 0.525 2.6 39.0 0.189 0.9 12.2 
25-29 5 0.723 3.6 36.4 0.247 1.2 11.3 
30-34 5 0.795 4.0 32.8 0.256 1.3 10.1 
35-39 5 0.839 4.2 28.8 0.271 1.4 8.8 
40-44 5 0.841 4.2 24.6 0.278 1.4 7.4 
45-49 5 0.856 4.3 20.4 0.272 1.4 6.0 
50-54 5 0.820 4.1 16.1 0.251 1.3 4.6 
55-59 5 0.798 4.0 12.0 0.214 1.1 3.3 
60-64 5 0.679 3.4 8.0 0.187 0.9 2.2 
65  + 10 0.464 4.6 4.6 0.125 1.3 1.3 

-10اجسالي )
65) 

55 - 36.8 - - 12.1 - 

 - 13.4 - - 41.4 - 65 + 10اجسالي 
 .2008السرجر: الجياز السخكدؼ لئلحراء ، التعجاد الدكاتي الخامذ ، 
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 . تخكيب القػي العاممة4
ة كسا يتزح اف اليضكل الػضضفي في الببلد حدب الترشضفات السيشضة السختمف 2008 – 1993كفقُا لمبضانات تعجاد 

( نجج اف مجسػعة كبضخة مغ السيغ تذكل القػؼ العاممة في الببلد حضث اف السيغ االكلضة 10( )9مػضح في الججاكؿ )
تسثل السخكد االكؿ في تػزيع الػضائف كيمضيا اعساؿ الدراعة كالخؼ كالرضج كسا نبلحع اف ندبة الحكػر اكبخ مشيا 

ليضكمضة الرشاعضة تػضح اف الدراعة كالغابات كالرضج بمغت ندبة مذاركة مغ االناث في كبل التعجاديغ كالسيغ ا
% يعسمػف في الدراعة بضشسا في السشاشق 11.8% مغ مجسػع القػؼ العاممة بالدػداف كفي السشاشق الحزخية 41.5

 % لدكاف الخحل كىحه الشدب متػقع ندبة الف الدػداف بمج زراعي كسا اف الخؼ كالدراعة86.8% ك 62.1الخيفضة 
مرجر رئضذ لمبجك الخحل كسكاف الخيف كتمضيا في السخحمة الثانضة البضع كتجارة القصاعي كاصبلح السخكبات كالجرجات 

 الشدبة في الحزخ عشيا في الخيف. % مع مبلحطة ارتفاع ىحه10.13الشارية بشدبة 
 

 (9ججول )
 2008التػزيع الشدبي لقػي العاممة حدب الػضيفة والشػع ونسط السعيذة   

 الخيف الحزخ اجسالي القػي العاممة السيشة
 االناث الحكػر الجشديغ االناث الحكػر الجشديغ االناث الحكػر الجشديغ

 2.7 7.7 6.5 6.3 15.2 13.5 3.8 9.8 8.6 السجراء كاالداريضغ
 7.4 2.5 3.6 26.4 6.9 10.6 12.9 3.8 5.7 السيشضػف، العمسضػف 
 1.4 1.1 1.2 5.5 3.3 3.7 2.6 1.8 1.9 الفشضضػف ، السيشضػف 
 1.1 1.1 1.1 13.9 5.8 7.4 5.0 2.6 3.1 السكتبضغ،السحاسبضغ

 3.8 4.4 4.3 14.8 11.6 12.2 7.2 6.5 6.7 البضع كالخجمات
 62.1 38.7 44.2 3.8 4.6 4.4 41.5 23.7 27.4 الدراعة،الخعي ،الرضج

 4.2 10.2 8.8 4.7 21.7 18.5 4.4 13.1 11.3 الحخؼ الضجكية
تذغضل،تخكضب تجسضع 

 االالت
4.8 5.9 0.8 8.4 10.0 1.8 3.5 4.4 0.5 

 16.8 29.8 26.8 22.9 20.9 21.3 21.8 32.8 30.5 السيغ االكلضة
 2008السرجر: الجياز السخكدؼ لئلحراء ، التعجاد الدكاتي الخامذ 
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 (10ججول )

 1993سعيذة ، التػزيع الشدبي لقػي العاممة حدب الػضيفة والشػع ونسط ال

 الخيف الحزخ اجسالي القػي العاممة السيشة
الجشدي

 ن
الجشدي االناث الحكػر الجشديغ االناث الحكػر

 ن
 االناث الحكػر

 0.01 0.1 0.07 0.45 0.93 0.86 0.08 0.39 0.3 السجراء،االداريضغ
 2.15 1.52 1.73 17.5 4.27 6.22 4.63 2.5   3.09 السيشضػف،العمسضػف 

 0.92 5.47 3.97 13.5 20.1 19.13 2.96 10.6 8.54 ف ،السيشضػف الفشضضػ 
 0.31 0.72 0.58 14.3 4.97 6.35 2.56 2.23 2.32 السكتبضغ،السحاسبضغ

 0.33 1.54 1.14 16.7 7.35 7.84 1.99 3.6 3.16 البضع كالخجمات
 85.5 64.7 71.57 11.6 9.35 9.68 73.4 45.8 52.92 الدراعة كالخعي كالرضج

 1.11 5.27 3.9 4.76 21.0 18.61 1.69 10.9 8.33 حخؼ الضجكيةال
 0.1 3.28 2.23 1.32 8.74 7.64 0.3 5.22 3.86 تذغضل كتخكضب تجسضع االالت

 8.23 15.5 13.06 22.9 15.7 16.8 10.6 15.6 14.19 السيغ االكلضة
 0.01 0.62 0.42 0.73 5.78 5.04 0.13 2.45 1.81 االمغ

 1.35 1.31 1.33 2.43 1.76 1.83 1.52 1.47 1.48 شضةالسيغ غضخ السي
 1993السرجر: الجياز السخكدؼ لئلحراء ، التعجاد الدكاتي الخامذ 

 
 العسالة والبصالة
% 28.2ممضػف شخز مغ العاممضغ الحيغ يعسمػف داخل الببلد بشدبة  6.677نجج اف مجسػعة  2008كفقُا لتعجاد عاـ 

% في مشاشق البجك الخحل كسا اف العجد االجسالي لبلشخاض 7.8السشاشق الخيفضة ك % في 64في السشاشق الحزخية 
. كىحه الديادة قج تعحؼ 2008ممضػف في تعجاد  6.677الي  1993ممضػف ندسة في تعجاد  5.8الحيغ يعمسػف ارتفع مغ 

 لدكاني في الفتخة بضغ التعجاديغ.الي تشسضة االقتراد ككحلظ الي زيادة ندبة الشسػ ا
% لكبل الجشدضغ 19.8ممضػف شخز بسعجؿ قجره   1.350حػالي  2008كبمغ عجد العاشمضغ عغ العسل كفقًا لمتعجاد 

الف  734بمغ عجد العاشمضغ عغ العسل  1993%. كفي عاـ 24.7% كلبلناث 13.9ككانت معجالت البصالة لمحكػر 
ضغ التعجاديغ كاف معجؿ الشسػ الدشػؼ فضيا % مغ اجسالي القػؼ العاممة كنجج اف الفتخة ب11.1شخز اػ مايعادؿ 

% مغ الدكاف كىحا يجؿ عمي اف معجؿ نسػ القػؼ العاممة كانت اقل ندضبا مغ نسػ الدكاف 2.4% مقارنة مع 1.3
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% 3.1كنجج اف معجؿ الشسػ بضغ التعجاديغ لمعاشمضغ عغ العسل الحيغ كانػا يبحثػف عغ عسل ألكؿ مخة بمغ  2.4حػالي 
سًا الي زيادة في السعخكض مغ القػؼ العاممة حضث اف اصل الدكاف العاشمضغ عغ العسل مغ مجسػع كىحا يخجع اسا

اما معجالت  (. 11سشػات كمافػؽ، انطخ الججكؿ ) 10بالشدبة لمدكاف في الفئة العسخية  1,350,003الحيغ بمغ 
% لمحكػر 13.7ف حضث بمغ معجليا البصالة حدب العسخ كانت اقل بالشدبة لمحكػر مقارنة عشيا لبلناث في الدػدا

( تعكذ معجالت 24-20،  14-10% لبلناث كايزا نجج اف القػؼ العاممة في الفئات العسخية االصغخ )20.2
( بجات تدداد حتي ترل أقراىا 24-20البصالة السختفعة بغس الشطخ عغ الجشذ كمع تقجـ العسخ بعج الفئة العسخية )

( تػضح معجالت البصالة 13( )12الحيغ يبحثػف عغ عسل ألكؿ مخة. ججكؿ ) ( مغ اكلئظ54-50الفئة العسخية )
 .2008،1993بالفئات العسخية حدب الشػع كنسط السعضذة في التعجاديغ

 
 
 

 (11ججول )
 2008 – 1993 التػزيع الشدبي لدكان الدػدان حدب الفئات العسخية السختارة 

الحج االدني  الدكان الدشة
لمعسخي لمقػي 

 العاممة

 القػي العاممة
اجسالي  مػضف الحجع

 العاشميغ
الباحثيغ عغ 
 العسل ألول مخة

2008 
 

30,504,166 10 8,027,413 6,677,410 1,350,003 9,435 

1993 
 

21,266,641 10 6,593,820 5,859,182 734,639 593,552 

 3.1 4.1 0.9 1.3 ++++ 2.4 معجؿ الشسػ 

 التعجاد الدكاني الخامذ 1993،2008، السرجر: الجياز السخكدؼ لئلحراء
 . الخاتسة 6

ممضػف  6.5مغ  1993% عسا كاف عمضة عاـ 1.3نجج اف حجع القػؼ العاممة في الدػداف ازداد بشدبة نسػ سشػؼ قجره 
% 30.5حػالي  2008ككانت معجؿ السذاركة الخاـ لكبل الجشدضغ في الدػداف كفقا لتعجاد  2008ممضػف عاـ  8الي 

 % عمي التػالي.20.8% ك40كلبلناث كانت عمي الشحػ التالي  كلمحكػر
( مغ القػؼ العاممة اقل مغ معجؿ نسػ الدكاف بضغ التعجاديغ كمعجؿ 2008-1993كاف معجؿ الشسػ بضغ التعجاديغ )

شدبة % كبال15.9نسػ البصالة كاف اكبخ مغ معجؿ نسػ القػؼ العاممة كعمضة فاف معجؿ البصالة يعتبخ مختفع حضث بمغ 
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% بأعتبار أعمي مغ معجؿ 17.5% اما معجؿ البصالة في السشاشق الخيفضة كاف حػالي 20.2% لبلناث 13.7لمحكػر 
%. كسا اتزح اف معجالت السذاركة في القػؼ العاممة بضغ الػاليات السختمفة كانت في كالية 12.3السشاشق الخيفضة 

 جالت.ني السعالبحخ االحسخ اعمي معجؿ بضشسا في كالية القزارؼ اد
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