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advisor of the ministers’ council, in his statement to alSharq alAwsat, the main objective is to “provide 
the opportunity for Egyptians to enjoy a wonderful corniche through coherent planning”9.  

The project execution is dependent on the partnership between the Ministry of Irrigation and Water 
Resources Management, the Ministry of Housing, local governorate offices, and the Engineering 
Military Authority10, and has started in August 201911. The Minister of Irrigation has spoken of 
capitalizing on underutilized lands by the Nile to create parking spaces, which would be not only 
beneficial for traffic management but also an additional guarantee to increase state annual 
revenues12. The project plan is to be piloted in Greater Cairo by developing the Nile area across from 
Imbaba Bridge up until 15 May bridge first, before its full execution in the rest of the Nile’s 
governorates1314. 

As part of ‘Save the river Nile’ campaign, there were a total of 268,380 cases of removals/ evictions 
across the Nile-facing governorates, up until 3 April 2020, according to the Ministry of Water 
Resources and Irrigation website15. Just in March 2020, there were 1567 cases of removal16. In April 
2020, there have been additional waves of removals across various governorates, with 180 cases 
removed only in the third week of April. These 180 removed cases included 28 cases in Al-Gharbiya, 
5 in Al-Menoufiya, 30 in Al-Beheira, 7 in Damietta, 21 in Al-Minya, 19 in Assuit, 31 in Sohag, 1 in 

 
9 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
-The ‘Walk of the People of Egypt’ on the Nile.” The Arab Contractors. https://www.arabcont.com/project مم�� أهل م� ع�� الن�ل“  10
608. 
11 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل  �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
12 Safeyya Hamdy. 2020. “«وع «مم�� أهل م�» ع� كورن�ش الن�ل  It Will Change the Face of‘ س�غ�� وجه القاهرة».. الحكومة تعلن تفاص�ل م��
Cairo’. The Government Announces the Details of ‘People of Egypt Walk’ Project on the Nile Corniche.” almal news. 
https://almalnews.com/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5/. 
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%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
14  Asmaa Nassar. 2020. “إزالة 26 مخالفة ع� نهر الن�ل �� أسيوط وسوهاج Violations Removed on the Nile in Assuit and Sohag.” sohag.gov. 
http://www.sohag.gov.eg/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%2
0%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81.aspx?ID=9631. 
 .The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020 وزارة الري تواصل حمالت اإلزالة ع� مستوى الجمهور�ة“  15
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30. 
 .The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020 وزارة الري تواصل حمالت اإلزالة ع� مستوى الجمهور�ة“  16
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30. 
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 مقدمة

كورثنددةلواية ددةلدوو،ددةلك لثفوددجلردددعالءيددورلدوزددةم هالءثلءيدد د لمأ ددة لكيددةللتدددت الدودددثنلء أددة لء مددةل

مال ددهالءمك  ددبلت  ددةولو اىددونلة دد لبةةنددةلل4 4ثسددزالعةةددد لمددال إ قددوالبةةنددةلدو قةوددة ل هدد لعددد ل

دو قةوةلتالنلءس وع لمددالدسددإيكدرلتدددوورلدووتددالدفعإىددةد لعددبلدودد الدلرندد ولعهددكث لكورثنددة لثدرت ددال

ةلمأددفلمأإىددكل دد كلمددةر لل26,4اىونلة دد لبةةنددةلدو قةوددةلعددبلءمك  ددةلبودد لبييةوبلت  ةولدو م هددوالت  ددن

عددبلدوي دددةلمددالمييددوعلدوهددددلدوزةم ددةلعددبلدووف دددةولل15 لث يثددده لوددفدلدوددكعملءكثدددكلمددال2020ءرك دد لل24ل إدد 

مددالن ددعلدوزددة  لثمددال  ددةد لةددددلد اددةرةو ل ددولدوق  ددةوللد نددي كلمددالدألثنلدألسدد وعلثعددبدويإاددد  ل

ءوددكلت ددولبتددةعبل ةةنددةلل003تددملب ىددة لمددةل قددك لمددالل،ءسدد ةنهةءوكلت ددو لثعددبلل800دويقدمةلرأكثكلمالل

ة ل2020دو قةوةلتالنل  كلءرك  لل  لثر غل يملدوينةةددولدوزةمةلو زددةت هالةددالدوزيدد ل منددإوًلتةر  هددن

ثر غددالعهيددةلد ةةنددةولدوإددبلعدددمالبودد لدوزددةت هالةددالدوزيدد ل%لتقك  نةلعددبلءرك دد  ل137مالدرت ةةهلرأن ةل

 وزة لدونةرق %لةالدرك  لد207م هةردول ورث لء لرةرت ةعلرأن ةلل5 4

لثدويأظيددةولدودثوهددةلدوزيدد لمأظيددةلثتشددهكثتزدددنلدو ثهددكلمددالدودددثنل دددوةلدألدندد لو.يددورلر  ةدتدده ل

بودد لءالدوادددلدألدندد لو.يددورلفل زيدد لعقددالة ددبل ية ددةلدو  ددةولدو ددزه ة لثتق هدد لنندد ةلل1دألتددكًلدودثوهددة

ةلعددبلء ددد لدوزددةم هالعددبلءسدد  ل لمددال دد لدوككددودلدفعإىددةد  لكونددهل  دد لءمودوددن دو قك لر لءنهلعدل  والي  ن

 ردثروملعبل كد لس الثتدمةو لعهأ قون ةس ملدأليور ل

ةللو.يددورلءدندد ل دل اددرلرقوهلمإىد الثميث ه ملدألةيةنلءااة عبلمىك ل، للللثو ا كددةالمنددإاقن

 ل اي ل2021ثعبلدوأ ة ة لادرلرهةالمالث در لدوإ قهالن ة ةل ونهول لل2003مأفلباددرلعةنوالدوزي لةة ل

دلرإ وفدللدوادلدألدن لو.يور لث، لءااة لدألةيةنل كددثالءنهلدسإك ةد لثغهكلم    لثعدلس قللاد دلعكدرن

رددزو د للما يددةل  ددم ة دد  لرزدلءال ى لدوزيددةنل2010يأههلسأةلل400عهيإهللو.يورلت ه لءدن ل دبةالال
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 لاددكحلرلددهعلدوغكعددةلدوىددأةةهةلثرلددهعلدفتاددةدلدويىددك لوالسددإثيةر لثنقهددولمددة ولن ة ددةلع دد لدو ددةس

يأههلدويقكرلكادلءدن لو زةم هالعبلدوا ومة لمق دقلل2400دوينإثيك الدوىأةةههالثغهكوملرأالم  غل

ءع لمالوفد لثءن ملفل يةنزوالعبلباددرل ددللل إقةت عبلدوققةعلدو ةس ل ه لفل ويدلةةم للرةو ز لل

ة د لءالتددر لدو يدةالدويشد  ةلليدة لعهدهلءندهلتدملدفت دة لل  ومبللرهةاءدن لو.يورلرإ جلدوقهية لثادرلل

 لثرزددوةلندوع ل2021دويقإك ةولدوإبلتيالمأةعشإ ة لثةكت ةلة  لدويي علع  لن ة ةل د كلمدة ول

ءاللفوجلدوقكدرلومل ىدرلع  لن ة ةللدوزالث لدودثر ةلثعهيةلدوادلدألدن لو.يور لبفللأن ةلدوإىورلدوأ ةلبلو

 . ونهو

وولتودوبلدألت ددةرلةددالدنزقددةدلدويي ددعلثتشدد ه لدو يددةالدنإظددةردنلل2011ثكةالدونهأةر ولدويةر لمأفلةة لل

دلرهةال إادثلةالعكدرل لفلة ملوأةل لوىدثرلعكدرل لدثالادثرلء لعكدر لبو دمهدةلتق هقده لريددً ملادرلءتهكن

وإاد دددلل2020ل أددة كلعددبلثءتددكً ل2019لنددوعي كلعددبلي نددةكك لت ددكل ددونلدنزقددةدلسددةو ةلدوددفلدألت ددةرثمالوددفهل

منإو ةولدأليور لثعه لءن ملدسإزكتودلدوإيةر لدودثوهةلعبلتق هقلدوادلدألدندد لو.يددورلفتإهددةرلدألننددول

دوزةمددةلثد  ىددة  لويىك لثنةعشودلء  ةنلموتوعلدو قةوة لثءة الثعإ ةلرلهعلدوي ددة لدويككدد  لو إز  ددةل

فسددإ يةنلدويأةعشددةولمإوعزددةنلدوإوادد لوىددهغةلم دلهددةلثتىددورللل2020ءالدويقكرلةقدلي نةلعددبلع كد ددكلل

دثفرلل124يأهددهل لل2000و ادددلدألدندد  لكيددةلكشددكلرددأالوأددةكلمقإددكحلددتدد لدو يأددةلرددأال  ددوالدوادددلدألدندد ل

 ثعإ ة(لمث لدوادلدوا ومب لثو الومل ىدرل ئ ل

ةددالتأيهدد لبعددكدرلدوادددلدألدندد لو.يددورلرندد وليةلاددةلكورثنددة لدةإ ددكولمأظيددةلثة دد لة ددعلمددةلسدديزأةل

 ل19-دوزي لدودثوهةلمددثاللءالدوادددلدألدندد لو.يددورلثسدده ةلوإ  هددكلال ددةرلدف مددةلدفعإىددةد ةلدوأةتيددةلةددالكوعددد

بلثءن ةلء دلدوا ونلدوإبلتنةةدلة  لدو كثجلمالدف مة لثعهيددةل  ددب لسددأإقك لودددثرلدوادددلدألدندد لو.يددورلعددل

ت  هكلال ةرلدأل مةولدوأةييةلةاليةلاةلكورثنة لكيةلسددأإقك لو إقددورلدوإددةر  بلو ادددلدألدندد لو.يددورلسددود ل

عبلمىكلءثلدوزةوم لثلدوإزك  ددةولدألسةسددهةلو.يددورلثدوادددلدألدندد لو.يددورلثكه هددةل نددةره لكيددةلسددأإزك ل

رنددهقةنلءثلمزقددددن لمدداللوإيددةر لدو ثهددكلمددالدثنلدوزددةوملعددبلدسددإ ددم ةلو ادددلدألدندد لو.يددورلسددود لكددةا

دسإزكد لعودلدلدوادلدألدن لو.يورلرةوأن ةلو ينإ هد الدوي ة ك المأه لءثلغهكوملمددالدوزددةم هالرددأيكل

عبلدوققةعلدويأظملءثلدوققةعلغهكلدويأظم لكيةلسأزك لويةلية لعبلدألدرهةولثدألثرد ل ونلعودلدهلعددبل

ل لتق ه لدوإيهه لعبلدأليور لثء ةرهلة بلدوإشغه لثغهكه
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ل

ل

ل

ل
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 ءثف:لدوادلدألدن لو.يورلكوسه ةلوإ  هكلال ةرلدأل مةلثء دلس  لدو كثجلمأ ة

ة بلدوينإو لدودثوب لتزإ كلمأظيةلدوزي لدودثوهةلءالءنظيةلمأةس ةلو ادلدألدن لو.يورلريثةرددةلءدد ل

عهيدددةلوإز  ددد لدوإدددددرهكلدو ةدعدددةلواية دددةلدوزيدددةنلدويزكتدددهالو  قدددك لثوإىددديهملسهةسدددةولتيأدددالدرت دددةعل

نإو ةولدو قددكلثةددد لدوينددةثد  لثتىواددةنلعددبل،دد لدأل مددةلدفعإىددةد ةلثء مددةلسددو لدوزيدد لدوزةويهددةلم

دلمددالدألسددكلCOVID-19دوأةييةلةاليةلاةلل  لدوإبلومل ن قلو ةلمثه لثت كلدو  ةولدو زه ةلثتزددك لةد دددن

ثدفعإىةد ةلدودثوهددة ل ددددل للعبل،كثفلمشةر ة لعبلءةقة لدأل مةلدويةوهةل2و قكلدووعوعلعبلركد الدو قك

 لس ندد ةلمددالدوإددددرهكل2009دويهثة لدوزةويبلو ددكسلدوزيدد  لدوددف لدةإيدتددهلمأظيددةلدوزيدد لدودثوهددةلةددة ل

و إ  هكلتأ هكلدأل مةلة  لدوييإيالثدوإو،هك لثمالرهالءمددورلءتددكً لدعإددكحلدوأظددكلعددبلتهددةردو لمثدد لدوادددل

  لث  ددةد لدوق ددو لثدوينددةويةلعددبلدفسددإقكدرلدألدندد لو.يددور لمددال ددأن ةلتق هدد لدو قددكلثةددد لدوينددةثد

 .3دفعإىةد  لكيةلدةةلبو لدوإزد  لدويأإظملو ادلدألدن لو.يورلوإيأولدتيةوةولدأليورلدفن ية هة

 لءندددهلرةسددإ دد لدويز ومدددةولدوإدددبلتددملييز دددةل دددونل2020/2021ثءثتددتلتقك دددكلدأليدددورلدوزددةويبلوزدددة ل

دثوددةلتنددإ د لدوادددلدألدندد لل149ودولدوزشددكلدويةتددهةلعددبلتزددد الولدوادددلدألدندد لو.يددورلة دد لمدددًلدونددأ

دثوددةلة دد لدألعدد لةدددوالدوادددلدألدندد لو.يددورلعددبلةددة لل147و.يددورلدوددف ل نددك لريويددولدوقددةنوا لثت ددهالءال

 لثيددة لرددةوإقك كلءالدأل مددةلعدددلت ددوالدعزددالرزددتلدو  ددددالبودد لتأيهدد لتزددد  لماإيدد لوددفهلدونددأةل2020

وإزددد  لرشدد  لمأددإظم لثرةفنإقددةنلبودد لدو  ددددالدوإددبلتقددو لرإزددد  لدوادددلتةاةلعبلدودددثنلدوإددبلفلتقددو لرة

دألدن لو.يورلرةنإظة  ل  شكلدوإا هدد لءالييهددالدوإزددد الولدوييدثوددةلرةنإظددة لو كرددالدألثنلعدددلتيددالعددبل

%لمالت جلدوإزد الولدوإبلتإملةةد لعبلدوكرالدوثددةنبل عددبلثسددالدأل مددة(ل67كيةلوولمإوعا لثءالللل2020ةة لل

رإةر  لدوإزد  لدويادد لثرةوأن ةلونالر ددالمالءا لتنزةلكةالمالدوي إك لعه ةلتزددد  لللتين ا

دوادلدألدن لعبلدوكرالدوثةنبللتددملدوإزددد  لعددبلتينددةلدثنلثرزددتلءيدد د لمددالدونةدسددة لرغددمل يدد لء هددكول

 ةل ددةلدوإددبلددعزالرقو لةأهلتكثر لتأيه لردد ةلن ةفلدوادلدألدن لو.يورلدويددأقت لمشددهك لبودد لدوإاددد ةولدو

ة دد لدفعإىددةد لثمددالفوددج لوددملتيأددالوددفهلدوايدد لدوا ومددةلمددالتأ هددفلدوإزددد   لة دد للCOVID-19  كتدد ةل

ءسة لءنددهلسهندديتلو زيددةنلرزن ددة لدوي  ددد لميددةلسهنددةةدلدفعإىددةدلردددثره لثمددالنة هددةلءتددكًلدتإددةرول

 .4قكدرلدوو،ةلك ال ةلر ددالمالدوإنزةلدوإأتهكلءثلدوإييهدلرايةلءالدألثوو ةلدوزةي ةلوبلدسإ

ثتددملتأ هددفلسهةسددةولةد ددد لعددبلييهددالءناددة لدوزددةوملوإيأددولدوإنددك تلدوييددةةبلو زيددةنلمددال ية ددةل

دتوو م لمالرهأ ةلبةةنةولدأليور لدوإبلدسإ د لمز ةلدوادلدألدن لو.يورلكيزهددةر لثدعزددالبةةنددةولدأليددورل

عددبلكثهددكلمددالدواددةفو لعدددمالعددبلدوشددككةولدويؤو ددة لريددةل دددةملدوا ددةفلة دد لدوو،ددةلكلو إددك لمزهأددة لث

دون قةولدوزةمةلوددفهلدوينددةويةولعددبلدعددالدأليددورلة دد لمنددإوًلدوادددلدألدندد لو.يددورلءثليدد  لمأدده لثعددبل

ر ددددالءتددكً لسددةويالدوا ومددةلريددةل ىدد لبودد لنندد ةلم و ددةلمزهأددةلمددالءيددورلدويددو، ها لمددالثتددال دددل

وادلدألدندد لو.يددورلعددبلووكنددي ور  لثلتزكلدلل5 2 إكدثحلمالتزكلدوادلدألدن لو.يورلعبلدألريأإها لبو لل

 
2Geneva: ILO,  –, International Labour Office 19-21: Wages and minimum wages in the time of COVID–Global Wage Report 2020 -

.60, p.en/index.htm--w.ilo.org/global/publications/books/WCMS_762534/langhttps://ww2020. 
321, p.60–Global Wage Report 2020 - 
455-21, p.54–Global Wage Report 2020 - 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_762534/lang--en/index.htm
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 لثوفوجلعددزالك ة ددةلثمال مددةلمنددإوًلدوادددلدألدندد لو.يددورلو يددةل5تزكلدوادلدألدن لو.يورلعبلعكننةلل5 4

 .6ءويهةل ةسيةلوأيةحلثعزةوهةلوفهلدوإددرهكلو ا ةفلة  لدوزيةوة

  ةنهةن:لتةر  لدوادلدألدن لو.يورلة  لمنإوًلدوزةوم

ثة دددبلدويندددإو لدوددددثوب لغقددد لدواددددلدألدنددد لو.يدددورلع دددةولع ه دددةلننددد هةنلمدددالدوزيدددةن لعدددبلدو دد دددة ل

ثدسإ دفل ية ةلدو  ةولدوإددبلتزإ ددكلتددزه ةلرىدد ةلتةاددة لثكةنددالنهو   أددددلءثنلر دددل ق ددقلدوادددلدألدندد ل

مددةلدةإ ددكل لثكثهددكدنل1909 لثدويي  ةلدويإاد لةة ل1896 لت ه ةلثف ةلع إور ةلدفسإكدوهةلةة ل1894و.يورلةة لل

دوادلدألدن لو.يورلتدرهكدنلمؤعإددةن ل ددإملبوغددةيهلتدددر يهةنلرييددكدلتأسددهعلدوإ ددةث لة دد لدأليددورلرددهالدوشددككة ل

دفيإيةةهها لثعدلدسإ دعالدأل  ةنلدوي  ك لمالدوادلدألدن لو.يورلعبلرزتلدأل هةال ية ةلدوزددةم هال

  .7عبلدويأة نلءثلدوأنة 

ندددالةدددددلدو  دددددالدوإددبلتق دددقلدواددددلدألدنددد لو.يدددور لثكةندددالدو  دددددالثرزدددلدوادددك لدوزةويهدددةلدوثةنهدددة لدت

دوينإق ةل ددد ثةنلمثدد لدو أدددلثرةكنددإةالمددالرددهالت ددجلدودددثنلدوإددبلدةإيدددولدوادددلدألدندد لو.يددور لثدةإيدددول

دو  دددددالدألعك قهدددةلدوأةتقدددةلرةو كنندددهةلدوأيدددوفجلدو كنندددبلو اددددلدألدنددد لو.يدددور لمدددالدن  دددة لدويزددددنل

رةو ردةة لعبل هالدةإيدولدو  ددالدألعك قهةلدوأةتقةلرة ني ه  ةلتق هدلميةوعلدأليددورلللرةوأن ةلو زةم ها

 .8دوققةةهة

ثدتنالتدر يهةنلنقة لتغقهةلدوادلدألدن لو.يورلريويددولدوقددةنوا لوويددودل ددزورلمإ د دددلرويددو لتيإددال

ة لكاية ددةلمددال ددد لدن  ددة لدأليددور لثوقدددل، ددكولدأليددل ورلدويق قددةلة دد لييهددالدوزيددةنلرددهلرةةإ ددةرهل قددن

 لثعددبلدووف ددةولدويإاددد ل1980 لثدسدد ةنهةل1970 لثعكننددةلسددأةل1969دوينددإوًلدوددوتأبلعددبلوووأددددلسددأةل

%لةددة ل80%لمالدوقوًلدوزةم ةلعبلدونأودولدألثوبلبوبلمددةل قددك لمددال20دتنالنقة لدوإغقهةلمال ودوبلل

دوققةةهددة لعز ددبلسدد ه لدويثددةن لل لكيةلدتنالنقة لدوإغقهةلء  ةنلعبلدو  ددالفدولدويزدددفولدودددنهة1970

عةمالدووف ةولدويإاد لعبلدو أدلرإوسهالتدر يبلوزددلمددالدوققةةددةولثدوي ددال لدويدريددةلعددبلدويدددثن ل

 دويشيووةلرةوإغقهةلرةوادلدألدن لو.يور ل

ثءدولدوندددهةعةولدفعإىدددةد ةلثدو  ك دددةلعدددبلسددد زهأةولث يةنهأدددةولدوقدددكالدوزشدددك البودددبلتوعدددكلودددفدل

و  ددددا لثع  ددالدويي  ددةلدويإاددد لميةوندد ةلدو ةاددةلرددةأليورلعددبل يةنهأددةولدوقددكالدوإوسددالعددبلرزددتلد

 .9دوزشك ا

ةلو زد دددلمددالد  دد ةوهةو لع ددبلدونددأودولدألتهددك لتددمل  ددملةددةدلدوادددلدألدندد لو.يددورلو ظ ددورلروادد هل  ددن

ةن لثةددد لبنشة لءثلتز   لنظملدوادلدألدن لو.يورلعبلدوزد دلمالدو  ددالو إىد لو  قكلعبلءثسددةالدوزيددل

دوينددةثد لعددبلدوزيدد  لثعدددلءدت ددالدويي  ددةلدويإاددد ل ددددنلءدندد لعةنونهددةنليد ددددنلو.يددكل لمددالتغقهددةلة دد ل

 
5https://www.ilo.org/global/, factsheet, 22 May (Geneva). Available at: Temporary wage subsidies2020j.  

topics/wages/publications/WCMS_745666/lang--en/index.htm [24 Aug. 2020]. 
621, p.57–Global Wage Report 2020 - 
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 لثمأدددفلءثدلدد لتنددزهأةولدوقدددكالدوزشددك ا لءعددكل يةنهدددةلءة ددة لالتددك العدددبل1999دوينددإوًلدوددوتأبلةددة ل

وددجلدويي ور ددةلدوإشدده هةلمأظيددةلدوإزددةثالثدوإأيهددةلدفعإىددةد ةلدوادددلدألدندد لدوقددةنونبلو.يددك لريددةلعددبلف

ثدويي ور ةلدون وعةكهةلثرووأددلثبسإونهةلثس وعهأهةلثب كوأددلثء د  ةلءويةنهددة لثلمزظددملر ددددالمأظيددةل

دوإزددةثالثدوإأيهددةلدفعإىددةد ةلدوإددبلفل ويدددلوددد  ةل دددلءدندد لعددةنونبلو.يددور لوددد  ةلءرتددهةولعةنونهددةل ددإمل

يةركلثعأ أددددلثدوأددكث  لثسو نددكد لثنإهيددةلوددفوجل ويدددلتاد دوةلمالتالنلدفت ةعهةولدوييةةهة لمث لدودن

 دلءدن لو.يورلعددبلكدد لءثرثرددة لكيددةلءالدوزد دددلمددالدفعإىددةددولدوأةمهددةلثدوأة دد ةلءسنددالءثلةدد  ولدوادددل

 لثثتددزاليأددو ل2004ثة  تددهلسددأةللل1994دألدن لو.يددور لعقدددلدةإيدددولدوىددهال ددددنلءدندد لو.يددورلعددبلةددة لل

 لثءةدددةدولدو كد  ددد لت زهددد ل1997و.يدددورلرزددددلن ة دددةلدو ىددد لدوزأىدددك لةدددة لءعك قهدددةلنظةمدددةنلو اددددلدألدنددد ل

 لثدسددإ ي لدفتاددةدلدوكثسددبلدوادددلدألدندد للو.يددورلة دد ل2005سهةسإ ةلدويإز قةلرةوادلدألدن لو.يددورلةددة ل

 لثدةإيدددولمةوه  ددةلدوادددلدألدندد لو.يددورلة دد ل2007دوينددإوًلدوددوتأبلمددالتددالنلدألرتددهةولد ع هيهددةلةددة ل

 لثمةكددةثل2015 لثت إ ةلمهةنيةرلثيي ور ةلفثلدود يقكدتهةلدوشز هةلعبلةة لل2013دووتأبلةة لدوينإوًلل

 لثعددبلءعك قهددةلكددةالالتددكلر دددل نددإادثل دددلو.يددورلة دد لدوينددإوًلدوددوتأبلوددولدوددكء ل2016 دوىددها(لةددة ل

 .10ل2014دألت كلةة ل

لت ددةةالةوملو ددك لدوقددد  لثلفسددإق ةنلم ةر ددةولكددأ لدوزددلللعقددكلل لعبلتو لدسددإزددددو2021ثمؤتكدنلةة لل

لدوا ددومبلدفتىددةنلم إددول ةددالالت قددةنل لل2022دو ددأ لعددبللع هدد لتأظددهملن ةلهددةولدودثوهةلدويال ظةوللما

ر ددةنلعقددك ل دد ك ةنلل1,000رل   ددغلءعكول  ومةلدثوةلعقكل ددددنلءدندد لو.يددول 2021لمةر لل  كللعبللدوققك 

وييهالدويو، هالعبلك لدوققةةةولددت لدودثوة لريةلعبلفوجلمنإ دمبلدويأة ن لثة  لاة ولدوزي ل

ر ددةنلعقددك ل دد ك ةنلك دددنلغددفد لبفلل300ر ةنلعقك ل  ك ةنلك دنلسدد الثم  ددغلل500ءال دعالء  ةنلم  غل

ةم  لثتددملتاد دددلعهيددةلدوادددلدألدندد لو.يددورلرزدددلعبل ةنلتوعهكلاة ولدوزي لو ن الدوياللملثدوغفد لو ز

مشددةثردولم ث ددةلمددالويأددةلثتأهددةلمإ ىىددةلت ددملدوي ددةولدوي إىددةلعددبلدثوددةلعقددك لثءسنددالء  ددةنل

ويأددةلدوادددلدألدندد لو.يددورلثك  ددالرددزيكد لمكديزددةلدثر ددةلوإددأ هكلدوادددلدألدندد لو.يددورلثتق هقددهلة دد لدوزيددةنل

ءوددكلةةمدد لل400ءنددهلسهنددإ هدلءكثددكلمدداللدودثوهددةلدوزيدد لمأظيددةلموعددايددة لة دد لثثمنإ دمبلدويأددة ن لل

%لمالدوققةعلدو ةس(لرش  لم ة كلمالدوقةنوالدويد ددد لث ددأتبلدوقددةنوالعددبلءةقددة لباددال ةولك هددك ل20 

مقددةو هالرةواىددونلة دد لتىددك تلءتددكً لمددالرهأ ددةلبوغددة لنظددة لدو  ةوددة لتاد دددد لوددمل زدددلوددؤف لدوزيددةنل

 لتكثجلويغةدر لدو الدلءثل  ةد لةد لميةنزةلوإغههكلدوو،ةلك 

يولرة دا لرعالدوادلدألدن لو.يورلو زةم هالرزقودلعهدردوهةلبودد لل،دألمك   لدوكلهعلرعكهل  2021ءرك  ثعبل

ةلعددبلدونددةةةلردددونةلمددالل15 دلءمك  هددن وددفهلدو قددو لبودد ل  ددةد لدوادددلدألدندد لو.يددورلدواددةوبللثتددؤدً ل95 10دثفرن

لثسددإأق قدوينددإق  هةلرةوإ دد م ل لثسإنإيكلعبلررالدو  ددةددول2022% لثفوجلرا ونلمةر لل37رأن ةلل

دو  ةد لة  لدوزيةنلة  لدوينإوًلدو هدردوبلمددالمددو،  لدوإأظهددكلثدوىددهةنةلثمقددةثو لتدددمةولدوقزددة ل

ثدوزيةن لدوف التملدسإ زةدوملمالدو  ةد لدألتهك لعبلة دلدوكلهعلدألس ق لرددةردكلءثرةمددة لعددبل ددهال ىددكل

دوإ ةوهكلة  لددعزدد لدو ددكدلولرندد ولدو ودلددد لمددالمنؤثوولدو هالدألرهتلة  لءالت جلدو قو لوالت  دلل

ةلعبلبعكدرلدو  ةد لتددالنلثف إهدده لبفلثديددهلمزةرتددةلءثرةمللدألس قللدوكلهعللعش للثعدلل  ةد لبنإةيهةلدوزيةن 

 لرزدددلةددةمهالمددال2009 ووهددولل24دثفرلعددبلدونددةةةلعددبلل25 7ثتددملتاد دددلدأليددكلل ددد د لمددالدويي ددور ها 

دوإىو الة  لدوقةنوا لث، لوفدلدأليكلدثالتغههكلمأفلفوجلدواها لبفلءنهلة  لدوددكغملمددالفوددج ل ددولءيددورل
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يةنلةد دثا لة  لمنإوًلدووف ةلءثلدوينإوًلدويا ب لر   لعددكدردولءادددروةلريسددة لر ددد ةولدويدددالة

  لث رهنالرة   لدوإبلتاةثنليف لدوهدددلدوزةم ددة لءثلدوياةعظددةلتةريادو  كًلءثلدوشككةولدوزيالعة لمث ل 

 ة ه ة ل

دد ةلدوزة لدويددةوبلدواددةوبلءثنلءرك دد لُرعالدوادلدألدن لو.يورلريقددرل الثد دلعانو لعبلر، دوهةرةاثعبل

 أددةنلمددالماةثوددةلل20ةةمةن لرزدل  ةدتهلعددبلدونددأودولدألررددالدويةتددهةلرددأكثكلمددالل16 لثوبلءع ل  ةد لعبل2020

دوا ومددةولدويإزةع دددةلتز  ددد لدفسدددإ الكلدويا دددبلثت دددتلدوإ دد ملدويددد مالرشددد  لغهدددكلم ة دددك لثعدددبل

لل50 11  ددورثلل50 9   ددغلدوادددلدألدندد لو.يددورلويةنهددة لء دثفر(لو نددةةةلع دد لد إنددة لدو ددكدلو لث زدددلتدد هالن

لرةوددددثنلدألثرثرهددةلدألتدددكً لثءثاددالدو يأدددةلركعزددهلتددددر يهةنلبودد  دثفر(لل70 12 دددورثل ل45 10لنندد هةنلمقةرنددةن

 لعددكدردنلركعددالدوادددلدألدندد لو.يددورلوإىدد تل2020تددالنلنددوعي كلللسو نددكد لثت قددال2022را ددونلءثنل ووهددول

ل22دثفردنلءثلل25عكن دددةنلسو ندددك ةنلعدددبلدوندددةةةل ل23ًلدوزدددةوم لثسهإقةتددد لدوزددةم والة ددد لمندددإولدألغ دد 

دثفردن(لكادددلل4490عكنددجلسو نددك ل ل4000 ددورث( لث زأددبلفوددجلءالدوزةمدد لسهاىدد لة دد لردتددولرقهيددةل

ثية لرعالدوادلدألدن لو.يورلكي ةدر ل ددز هةلدعإك  ددةلمودتأددوليأهددك لثنيددتلدويودتأددوالعددبلييدداللءدن  

 لعددةنلدوأددةت والنزددملعددبلدفسددإ إة ل2020سدد إي كلل27بلمالدوإوعهزددةولو دددةو لبودد لدسددإ إة  لثعددبلمةل   

 .11عبلدوي ةل42عبلدوي ةلمقةر للل58رأغ  هةلمك اةلر غال

  ةوثةن:لتةر  لدوادلدألدن لو.يورلعبلمىك

رشددأالاددكفلبةةنددةلغددال لمزهشددةلل،121942لونددأةل358لرعددملةندد ك لءمددكادددرلثعهيددةل  ددرلمىددكلعقدددل

وزيةنلدوياةنلدوىأةةهةلثدوإيةر ة لثعدللية لعبلد  ةيإهلءنهلنظددكدنلألرت ددةعلن قددةولدويزهشددةلت زددةنلو  ددةد ل

ثر لتددوعهكلمددوردلو زةمدد لويودي ددةلوددفهلدواةوددةلراهدد لتددوعكلءسزةرلدواةيةولدو كثر ةلثمةلتإق  هلمالتكل

وهلدوقدرلدوال  لويزهشإهلعبلءدن لدوادثدلدوينإقةةة لثءو مددالمةدتددهلدألثوددبلءادداة لدوياددةنلدوىددأةةهةل

ثدوإيةر ةلرىكفلبةةنةلغال لمزهشةلو زةم هالود  ملعو لءيوروم لراه لفلتق لةالدو  ةولدوإبلعكرت ددةل

ل18مأدده لثتددال دددلءدندد لأليددكلدوزةمدد لدو ددةوغلمددالدوزيددكلل8ةو ددة لثيددة لعددبلدويددةد لدوا ومددةلويو، ه ددةلثةي

عكثشل ومهةن لثوملت الل5سأةلةالل18عكش لة بلءفل ق لءيكلمالوملتاالساللل5 7سأةلعأكثكلعبلدوهو لردلل

لد ةةنةلرأنولمإنةث ةلوييهالدوزيةن لر لُثتالعبلدفةإ ةرلدودريةلدوو،ه هةلثدأليكلثةددددلمددال زددوو م

دوزةم  لثعدلكةنالءك كلنن ةلعبلدو  ةددولويالوملءس  لدون ملدوو،ه ب لويال ق لءيددكهلدوشدد ك لةددال

 %لمالدأليك 50 ال ةليأه ةولثء لوثال ةلءثفدلعأكثك لثوبلنن ةل

 
 ل2021ع كد كلللل1كهكل ق قلدوادلدألدن لو.يورلعبلرزتلدفعإىةددولدو  كًلرةوزةوم  للءندرهأدنالةكرهة لللل-لل11

8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8https://www.independentarabia.com/node/189696/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

-%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

-%D9%8A%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%83%D9%8A%D9%81

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF

-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-8A%D9%81%D9%-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1

-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89 
 م كرلء للل145عبلدووعةلالدويىك ةلللرعملللل1942/لللل12/للل09لنشكلرإةر  لل1942/لللل12/لللل09دوىةدرلرإةر  للل1942ونأةلللل358ءمكلةن ك لرعملل - 12

 رشأالاكفلبةةنةلغال لدويزهشةلوزيةنلدوياةنلدوىأةةهةلثدوإيةر ة 
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https://www.independentarabia.com/node/189696/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F


 

                     10 

مىددق بلرة ددةلدوأاددة  لرشددأال  ددةد للدوددو رد لوددكلهعل131943لونددأةل–ل451لرعددمل-لةندد ك لءمكادرلللل م

بودد د لءادداة لدوياددةنلدوىددأةةهةلبةةنةلغال لدويزهشةلوزيةنلدوياةنلدوىأةةهةلثدوإيةر ددة لثريوي ددهللتددملل

%لة دد ل40ثدوإيةر ةلر  ةد لبةةنةلغال لدويزهشةلدوإبل ىكعون ةلريويولدألمكلدوزن ك لدونددةرقلريقددددرل

ل18عددكشل ومهددةن لثلسددإةلعددكثشلويددالتقدد لءةيددةروملةددالل5 8دألعدد  لة ددبلءفل قدد لءيددكلدوزةمدد لدو ددةوغلةددال

 سأة 

لدوىددأةةهةلدوياددةنلوزيددةنلدويزهشددةلغددال لبةةنددةل  ددةد لرشددأال1944لونددأةل548لرعملةن ك لءمكثتالهلل

ةل دد ك ةن لثرةوأندد ةلل250ثتالريوي هل دلءدن لأليكلدوزةم لعبلدوهو لرزشك لعددكثش لثلل.14ثدوإيةر ة عك ددن

عددكش لل187عددكشلثءيددكوملدوشدد ك لةددالل5 7سددأة لفل قدد لءيددكوملدوهددومبلةددالل18ويددالتقدد لءةيددةروملةددال

لمددالدويددددثنلعددبلدوقددكدر الدونددةرقها لراهدد لكةنددالدوأندد ةلثثتددزاليددددثنلةددالث لغددال لدويزهشددةلرددد فن

دألة  لكنةرقإ ةلألااة لدأليورلدودنهةللتينةليأه ةولعأع  لثمال زوووال ال ةلءثفدلعأكثك لثعدلكةنال

 % ل100ةالثت ملرأن ةل

لثمنددإ دمبلويددو، بلدويزهشددةلغددال لبةةنددةل  ةد للرشأالل151950لونأةل-ل99لللرعمل-للةن ك للءمكثادرلل

لمددالدويددددثنلدونددةرقة لراهدد لءادد االللل ثدوإيةر ةللدوىأةةهةللدوياةنللثةيةن ثثتزاليددثنليد ددد لردددفن

% لثءادد تل150 ددةلءثفدلءثلءكثددكلنندد ةلدوزددالث لويددال إقةتدد لءعدد لمددالتينددةليأه ددةول دد ك ةنلث زددونل ال

ل18عكشل  ك ةن لثدوادلدألدن لو زةم لءعدد لمددالل312عكشلءثلل5 12دوادلدألدن لو.يكلدوهومبلو زةم لدو ةوغل

 عكشل  ك ةن ل250سأةلوولةشك لعكثشلءثل

ثعهيةل  رلرزتلةيةنلدو ردةة لعقدلادرلعكدرلرلهعلمي علدوو رد لمىق بلدوأاددة لرة ددةلرعددمل

سددأةلعددأكثك(للعددبلدو ردةددةلعددبلل18رشددأالدوادددلدألدندد لأليددكلدوزةمدد لدو ددةوغل    ددغلةيددكهلل16ل1944ونددأةلل468

سددأةلرأىددكلل18مد ك إبلعأةلثءسودالرزشك لعكثشل ومهةن لث ددلدوادلدألدن لأليكلمالتق لءةيددةروملةددال

 لتقددد ملدويأشورلرأ علةددلدووعددةلالرز يددةلل469دوادلدألدن لو  ةوغها لثءادرلرة تةعةلوفوجلعكدرهلرعملل

ل50ثي ةلثد د لو زتلدوينإ دمهالثدوزيةنلعبلدوياةنلدوىأةةهةلثدوإيةر ةلدوإبل شإغ لر ةلءكثكلمددال

 لثة ددبلءادداة لدوياددةنلدوإددبلتنددإ د ل1ةةم  لثكدد ل ددةل لءر ل ردةهددةلت  دددلمنددة إ ةلةددالمددةلإبلعددددال ل

 17ءع لمالوفدلدوزددلءالتشإككلعهيةلرهأ ةلوإقد ملدووي ة 

باددرلءثنلعددةنوالو زيدد  لءنشدد الويددةالدسإشددةر ةلعددبلللرشأالل181959لونأةللل91لرعملللعةنواثلريويولل

اددأةةةلووتددالسهةسددةلو.يددورلثدوإدددر ولدوي أددبلثدو  ة ددةلد نإةيهددة لثثتددالمنددإو ةولةةمددةلميددةنلكدد ل

وشكثالث،كثفلدوزي  لثرةة ةلدويىةوتلدويشإككةلو زةم هالرةوىأةةةلثتددوعهكلدو دددمةولدوزةمددةلو ددم ل

 
 لغهكلدةإهةد 154لدوزددللعبلدووعةلالدويىك ةلل1943/لللل09/للل30نشكلرإةر  للل1943/للل09/للل30دوىةدرلرإةر  لللل1943ونأةلللل451ءمكلةن ك لرعملل - 13

   ةد لبةةنةلغال لدويزهشةلوزيةنلدوياةنلدوىأةةهةلثدوإيةر ة لرشأال
لنشكلل19-12-1944للرإةر  لدوىةدر للثدوإيةر ةللدوىأةةهةللدوياةنللوزيةنلللدويزهشةللغال للبةةنةلل  ةد لرشأالل1944للونأةلل548للرعملل-للةن ك للءمك-14

 20/12/1944غهكلدةإهةد  لعبلللل154دويأشورلعبلدووعةلالدويىك ةلعبلدوزددلل20-12-1944للماللبةإ ةردلللرهللل زي لل20-12-1944للرإةر  
رشأال  ةد لبةةنةلغال لدويزهشةلويو، بلثمنإ دمبلثةيةنلدوياةنلللل1950/لللل02/لللل21نشكلرإةر  لللل1950ونأةلللل99ءمكلةن ك لرعملل- 15

 م كرلل22دووعةلزةويىك ةدوزددللإيةر ة دوىأةةهةلثدو
 1944ع كد كلللل28غهكلدةإهةد  لللل23 لويأشورلعبلدووعةلالدويىك ةلةددلل1944دسأةللل468عكدرلرلهعلمي علدوو رد لرعملل-16
دووعةلالل لرأ ية لتقد ملثي ةلثد د لو زتلدوينإ دمهالثدوزيةنلعبلدوياةنلدوىأةةهةلثدوإيةر ة ويأشورلعبلل1944ونأةلللل469عكدرلرعملللل17

 1944ع كد كلللل28غهكلدةإهةد  لللل23دويىك ةلةددلل
 –ل1959-4-7لرإةر  ل-ل   للم كرلل71دوزددللل لدويك د لدوكسيهة1959ونأةللللل91لرعملعةنوالللل-18
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 لمددالدوقددةنوالتشدد هل156كيةلتملتش ه لويأةلفعإكدحلدأليورلعبلك لمد ك ددةلءثلماةعظددة لثءيددة ولدويددةد ل

 ويةالتةاةلرةويكدك لدوىأةةهةلدو ةمة ل

لدوزكرهددةلدويي ور ددةلرلددهعلعددكدرثتملتاد دل دلءدندد لأليددورلدوزددةم هالعددبلدويأشددةولدوىددأةةهةلريويددول

ع  غلدوادددلدألدندد لو.يددكلدوهددومبلو زةمدد لدو ددةوغلتينددةلثةشددك العددكش ل 19، 1962للونأةل102لرعملدويإاد 

تاد دددل دددلءدندد لأليددورلدوزيددةنلثتأظددهملللرشددأالل20ل1972ونددأةلللللل24لرعددملريويددولعددةنواثءوغبلوددفدلدوقددةنوالل

وهددومبلو زةمدد لبيددة دت ملدويكتددهةلعددبلدويأشددةولدوىددأةةهةلرةوققددةعلدو ددةس لثثتددالدوادددلدألدندد لو.يددكلد

سددأة لكيددةلنددرلة ددبلتددكثر ل ىددونلدوزةمدد لل18عددكشلويددالتقدد لءةيددةروملةددالل25دو ةوغل ال والعددكش لثل

 ة  ل و لرد ةلءس وةهةلمدعوةةلدأليك 

رشأالتاد دل دلءدندد لأليددورلةيددةنلدوققددةعلدو ددةس لءادد تلدوادددل 211974، ونأةل64لرعملعةنوا ثريويو

سددأة لل18دألدندد لو.يددكلدوشددةم لدوددف ل إقةتددةهلدوزةمدد لدو ةتددالوقددةنوالدوزيدد  لثدوددف لفل قدد لةيددكهلةددال

وج لفل ق لءيكهلرددأ ل ددةنلمددالدأل ددودنلةددال ال ددهالعددكشلعددبلءررزهالعك ةنلعبلدوهو  لعزفدلع السأهلةالف

 دوهو  ل

 لع ددةالدو ددةسلرةوققددةعلوزددةم هادلأليددورلءدندد ل دددلتاد دددلرشددأال221980للونددأةل125لرعددملعةنوا ملادرلل

ونددأةلل91دوادددلدألدندد لو.يددكلدوددف ل إقةتددةهلدوزةمدد لدو ةتددالأل  ددة لعددةنوالدوزيدد لدوىددةدرلرةوقددةنوالرعددمل

ثدو ةوغلعبلفوددجلدوإددةر  ل يددةنبلةشددك لسددأة لةشددك اليأهددهل دد ك نةلسددود لتقةتدد لءيددكهلمشددةوك لءثللل1959

ةل دد ك نة  لمهةثمددة لثبفدلع ددالسددأهلةددالفوددجلفل قدد لءيددكهلرددأ ل ددةنلمددالدأل ددودنلةددل التينددةلةشددكليأه ددن

 لءادد تلدو ددةسلرةوققددةعلدوزددةم هالأليددورلءدندد ل دددلتاد دددلرشددأال231981لونددأةل-ل119لرعددمل-لعةنوا ثريويو

ةل  ك ةن لثلل25دوادلدألدن ل ةلويالتق لءةيةروملةاللل19يأه ن  سأة ل18يأه ن

ثعبلدو إكدولدو هأهةلمةلرهالت جلدوقودنهالكةالدوزيةنلعبلدوققةعلدو ةسل يأاددوالعددبلرزددتلدف هددةال

دسدددإثأةلهة لعددددلتقدددكلعدددبلرزدددتلدأل هدددةالويودك دددةل  دددةددولدألسدددزةرلءثلءسدددو للةدددالثدولةةد دددةلءثلتةادددةلءث

 رةوزالثدولدوإبلتيأتلو زةم هالرةوا ومة 

التكل دلءدن لو.يورل قكلعةنونةنلعبلمىكلمددالثعإ ددةل إددبلد اللل1981ثكةالعةنوالدوادلدألدن لو.يورلونأةلل

ة ددبلبنشددة لمي ددعل242003لونددأةل12لعددةنوانددرلدوددكغملمدداللثة دد رةوأندد ةلو زددةم هالرةوققددةعلدو ددةس لل

عددكدردولرةوادددلدألدندد لو.يددورلألكثددكلمددالسدد زةلسددأودو لثللء عومبلو.يددور لبفلءالوددفدلدويي ددعلوددمل ىدددرل

ءة أالث در لدوإأيهةلدفعإىةد ةلعددبللل2010،للةة للو.يورللءدن لل دللرإاد دللدوا ومةللرزو د للدويا يةلل  مللرزد

رهددةالو ددة لءالدويي ددعلدوقددومبلو.يددورلعددكرلرعددالدوادددلدألدندد لو.يددكلدوشددةم لدوددف ل إقةتددةهلدوزةمدد لة دد ل

دلرددفوجلمددالليأهددهلمىددك  لبفلدنددهلوددمل ىدددرل400دوينددإوًلدوقددومبلدودد ل  لثرزدددوةلي ددة ء ددةعددةنوالثفلعددكدرن

عكدردنلرأفل ق لبييددةوبلمة إقةتددةهل2011لءكإوركل20ل و لدويأزقدلديإيةةهلعبلو.يورللدوقومبللعدويي للءادر
 

 3196 ونهةلللل3عبلللل125دويأشورلعبلدويك د لدوكسيهةلرزددوةلرعملللل ل1962للونأةلل102للرعمللدويإاد للدوزكرهةللدويي ور ةللرلهعللعكدر- 19
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يأهددهلل700 ددةس لةددالم  ددغلدوزةم لعبلدويأشةولدوإبل زي لعه ةلءكثكلمالةشك لء  ةسلعبلدوققةعلدو

  ك ةن لة  لءفل   الوفدلدو دنلبودد لدووةددة لدوإددأمهأب لكيددةلدسددُإثأبلمددالتق هددقلوددفدلدوقددكدرلدوزددةم هالعددبل

رزتلدوققةةةولدوأوةهةلثدويغكدعهةلدوإبلعدلتإأ كلعدرت ةلدوإأةعنددهة لثمددالثعإ ددةلوددملتىدددرلد ددهلعددكدردول

ل1200رادلءدن لأليددورلدوزددةم هالعددبلدوا ومددةلعدددر لل2014ءتكًلرغملادثرلعكدرلرلهعلمي علدوو رد لةة ل

ل2013رةوأن ةلو زةم هالرةوققةعلدو ددةسلمأددفلةددة لللمزهشةيأهه لكيةلبنهلومل ىدرلء لعكدرلرزالثدولغال لل

 د ا لللث إ 

 لادرلرهةالمالث در لدوإ قهالثدوإأيهةلدفعإىةد ةل ز الةالل2021ثعبلدو إك لدألتهك  لن ة ةل ونهول

يأههل  ك ةن لمالدونيةحلرةفسإثأة لمالتق هقدهلويدالل2400 إملنشكه لرادلءدن لو.يورلللادثرلعكدرلوم

 ل2022 إقد لو يي علرق ولرفوجلدوشأا لرن ولدوإ كرلمالدو ورثندة لة دبلءال ق دقلردد دةلمدال أدة كل

 ثسأ كدلف قةنلي  لو فدلدو هةالرةوإ ىه  

 دوإزك  ةولدويادد لوهردرزةن:لمةلوولدوادلدألدن لو.يور لثمةلوبلءومل

تُزددك فلمأظيددةلدوزيدد لدودثوهددةلم  ددو لدوادددلدألدندد لو.يددورلرأنددهل دوادددلدألدندد لمددالدأليددكلدويق ددو لمددال

اددة ولدوزيدد  لودددعالدأليددورلو زددةم هالرددأيكلمقةردد لدوزيدد لدويأيدد لتددالنلعإددك لمزهأددة لثدوددف لفل ي ددال

 لو.يددورل يددولءال  ددوالوددهلعددو لدوقددةنوا لت  ه هلرةت ة لييةةبلءثلةقدلعكد  لثوددفدل زأددبلءالدوادددلدألدنددل

ةل ةلعةنونددن ث ي الءال  والدوادلدألدن لو.يورلعةنونهنةلءثل ددإملدوإ ددةث لة هدده لث  ددوالمددةلتددملدوإوادد لوددهلم  مددن

 وقكعبلدوإ ةث  لل

ث شهكلدوإزك كلبوبلدوق هزةلدويأظيةلو ادلدألدندد لو.يددور لرغددتلدوأظددكلةددالتك قددةلتاد ددده لث ي ددال

نهةلريويددولعددةنوالءثلعددكدرلمددالسدد قةلم إىددةلءثلوه ددةلو.يددورلءثلمي ددعلو.يددورلءثلمددالتاد دددلدأليددورلدوددد

ع  لدوياةكملدثلدو ه ةولدوق ةلهةلدوىأةةهةلدثلدوزيةوهة لث ي الء  ةنلتاد دلدوادلدألدندد لو.يددورلرزةقددة ل

 عو لدوقةنوالأل  ة لدفت ةعهةولدوييةةهة 

ورلة  لدوزةم هالرةو دمةلدويدنهةلءثلدوققةعلدوزة لعقددا لثفلتزإ كلدو  ددالدوإبلتق قلدوادلدألدن لو.ي

تيالدو  ددالدوإبلود  ةل دلءدن لو.يور ل ه ل إملتأظهملءيورلدويو، هالدوزيومههالءثلمو، بلدو دمددةل

دويدنهةلعبلييهالءناة لدوزةوملمالتالنليددثنلدأليورلدويادد لرةوقةنوالءثلدوإكته ةولد ددر ددة لثدوإددبل قددال

 .25جلنقة لعودنهالدوادلدألدن لو.يورمزظي ةلتةر

ثدوغك لمالدوادلدألدن لو.يورلوول ية ةلدوزيةنلمالدفن  ة لدوشددد دلعددبلدأليددور لكيددةلءنددهل نددةةدل

ة ددبلتدديةال ىددةلةةدوددةلثمأىدد ةلمددال يددةرلدوإقددد لو ييهددا لثتددوعهكل دددلءدندد لو.يددورلدويزهشددهةلوييهددال

 ددةنلءال شدد  لدوادددلدألدندد لو.يددورلةأىددكدنلمددالةأةاددكلدوزددةم هالدوددف ال اإددةيوالو ددفهلدواية ددة لث ي ددالء 

سهةسددةلتنددزبلبوددبلدوإغ ددولة دد لدو قددكلثدوادددلمددالةددد لدوينددةثد  لريددةلعددبلفوددجلدوإ ددةثولرددهالدوكيددةنل

 ثدوأنة  لةالتك قلتز   لدواقلعبلدوينةثد لعبلدأليكلةالدوزي لف لدوقهيةلدويإنةث ة 

دوادددلدألدندد لو.يددورلءثلدسددإ ددم ةلريزدد نلةددالثو ادددلمددالةددد لدوينددةثد لفل أ غددبلدوأظددكلبوددبلنظددمل

غهكودددة لردددد ل أ غددددبلتىدددديهي ةلرقك قدددةلت يدددد لثتزدددد  لغهكوددددةلمدددالدونهةسددددةولدفيإيةةهددددةلثسهةسددددةول
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دوإشغه  لث ي الدسإ دد لةد لءنودعلمالدوإددرهكلويزةويةلةد لدوينةثد لعبلدودت لعددبلسددو لدوزيدد  ل

دفيإيةةهدددة لثت ه دددةلره دددةلمودتهدددةلو يشدددةر اللريدددةلعدددبلفودددجلدونهةسدددةولدويؤ دددد لو زيةودددة لثدوإادددو الو

دوينإددمة لث أ غبلدوإيهه لرددهالدوغددك لمددالدوادددلدألدندد لو.يددور لثدوددف ل اددددلءرتددهةلفل قدد لدأليددكلةأ ددة ل

 ثدوي ةثتةلدوييةةهة لثدوإبل ي الدسإ ددم ةلوإاد دلءيورلتإيةث لدوادلدألدن لدوقةلم 

لءالنإزددددكفلة ددددبلرزددددتلدوي ددددةوهملو ددددبلنإزددددكفليهددددددنلة دددد لم  ددددو لدوادددددلدألدندددد لو. يددددور لفلردددددلءثفن

 ثدوإزك  ةو لمث لتزك كلدأليك لثدأليكلدوزهأبلثد إهةيةولدألسك لدويزهشهة 

ريددةلعددبلفوددجلدويددو، هالل– زأبلمىق تلدأليكلةيومةنلدوي  ددغلدوددف ل دعزددهلاددة ولدوزيدد لويو، هددهل

موسددديهة لثكدددفوجلو يإددددريهالدوزدددةم هالرىدددور لمأإظيدددةلءثلةةرتدددةلءثلعىدددهك لدأليددد لءثلمإققزدددةلءثل

ثدويإدددررها لثعددبلكثهددكلمددالدواددةفول شددي لمييددوعلدأليددورلءثلدوي ةسددولم ونددةولم إ  ددةلمثدد :لدأليددكل

دو دددفولل-دأليددكلدويقةردد لوجنإةيهددةلءثلدألدد ل-دوي د ددةلدوزهأهددةل-د ككدمهددةول-دوي ةعددأ لدونددأو ةل-دألسةسددب

 نلدو قك  لثدوزالثدولونةةةولدوزي لغهكلدفةإهةد ةلءثلدألةية

بوددبلبييددةوبلل-ث أق قلدوشب لن نددهلة دد لدوادددلدألدندد لو.يددورل–ثةيومةن ل شهكلدوإزك كلدوودسالو.يورل

دوي ةسولءثلدوي ةعةو لثوفدل زأبلمييوعلدأليورلدوأقد ةلثدوزهأهةلدويدعوةددةلو ينددإ دمهالع دد لءيددكد ل

دوزددةم هالعددبلدو دديةاللء لدسددإققةةةولمدداليةنددولاددة ولدوزيدد لعهيددةل إز ددقلرةو ددكدلولءثلد ددإكدكةو

دفيإيدددةةبلءثلنظدددملدويزة دددةولدوإقةةد دددةلءثلءعندددةالدوإدددأمهالة دددبلدواهدددة لءثلدويندددةويةولدوأقةرهدددةلءثل

دفوإ دمةولدألتكًلو زةم ها لثوفوجلت إ كلدأليددورلةددالدأليددكلدوددف ل إقةتددةهلدوزددةم وا لثدوددف ل إ قدد لرزدددل

بلثغهكوةلمالدفسإققةةةو لث أ غددبلءالدو كدلولثدويزة ةولدوإقةةد ةلثمنةويةولدو يةالدفيإيةة

  ؤتفلفوجلعبلدفةإ ةرلةأدلتقههملعدر لدوادلدألدن لو.يورلة  لتغقهةلد إهةيةولدوزيةنلثءسكوم 

ث زأددبلدودددعالدوزهأددب لدأليددكلغهددكلدوأقددد لدوددف ل إقةتددةهلدوينددإ د لةددالدوزيدد لدويأيدد  لث ي ددالءال

ةلثلدونددد الثلدوأقددد لدوييدددةنبلدثلدويددددةو لثل شدددي :لدوقزدددة لثدوشدددكد لثلدووعدددودلثلدويالردددعلثدف ف دددل

دو  كرة لثمودعكلدونهةردولثدثرلدوا ددةنةلثلمكدكدد لرةة ددةلدألت ددةنلءثلدوقددكث لفدولدو ةلددد لدويأ   ددةل

ة لء ل ءثلردثالعودلدلءثلدوكووالدوزقةر ةلدويدةومة لثثتزالةد لتيةنةولو بل  والدودعالدوزهأددبلمالليددن

سإ دد لدوش ىبلوىددةوتلدوزةمدد لثءسددكته لثءالت ددوالعهيإددهلمقدددر ل  والي  لدودعالدوزهأبلمأةس نةلوال

لمددالدوادددلدألدندد لو.يددور لثدوندديةحلر ددةل رش  لةةدنلثمزقون؛لمأ ةل ظكلدةإ ةرلدويدددعوةةولدوزهأهددةليدد  ن

%لمددالدأليددك لثتقددد كلعهيددةلدويدددعوةةولدوزهأهددةل نددولدوإ   ددةلدوإددبل30رأندد ةلم و ددةلعىددوًلفلتإيددةث ل

ةنلءثلءعدد لمأ ددةلويأددالءادداة لدوزيدد لمددالدوإددكرتلمددالدودددعالدوزهأددب لث أ غددبلءال إاي  ةلءادداة لدألةيددل

دلمدددالدوقهيددةلدوإدددبلتندددإأدلبوه ددةلمندددةويةولدو ددديةال تزإ ددكلدويددددعوةةولدوزهأهددةلمدددال هددد لدوي دددءليددد  ن

 .26دفيإيةةب

ث  دفلمشكثعلمأظيةلدوزي لدودثوهةلبو لتقو كلمؤ كدولءع  لف إهةيةولدوزيددةنلثءسددكوم لريددةل

دوظددددكثفلدووتأهددددة لثرةوإددددةوبلبودددد لسدددددلعيددددو لدويزكعددددةلثتز  دددد لعدددددر لدوا ومددددةولثدوشددددككة لل ز ددددع

دفيإيةةههالثدويؤسنةولة دد لتاد دددلدأليددورلدوإددبلتأتددفلعددبلدفةإ ددةرلمأ يهددةل ددإملدتإ ةروددة لثتقدددرلت   ددةل

 دويزهشةلة  لءسة لءررالع ةولمالد ن ة :

 
 12-9دوه لسهةسةولدوادلدألدن لو.يور لمأظيةلدوزي لدودثوهة لسللل-26
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مددأ  تلدوإ   ددةلثمأةسددولو ندد ةالت   ددةلدوغددفد  لمانددورةلة دد لءسددة لنظددة لغددفدلبل (1 

دوينإ دعهالمال ه لدوإ و ا لث  بلريزهةرلمدتونلدونزكدولدواكدر ةلة  لدوأاددولدوياددددلمددال

 ع  لمأظيةلدوىاةلدوزةويهةلثمأظيةلدألغف ةلثدو ردةةلو.مملدويإاد ل دو ةث( 

ت   ددةلدوندد ا لمانددورةلة دد لءسددة لدويندد الدألسةسددبلف لدويودادد ةولدوقهةسددهةلل (2 

ةلو كنددةم لدألمددملدويإاددد لو ينددإوتأةولدو شددك ةل مولدد لدويق ووددل ةلعددبلدويوعددالدويادددد لثثعقددن

دألمددملدويإاددد ( ل انددولفوددجلرةسددإ دد لدويزددة هكلدووتأهددةلثدودثوهددةلرشددأالتىددةلرلدوندد ال

 دوياللم لمث لدوايملثنوةهةلدويوددلثثسةل لدوكد ة 

ملثدوىدداةلة دد لت   ددةلدوىدداةلثدوإز ددهم لث انددولدوينددإوًلدألسةسددبلوأ قددةولدوإز دده (3 

ءسة لمية  لو ينإ د لمالدو أجلدودثوبلعبل نة ل دون ة لغهكلدوغفدلهةلةأدلبنشة لتقوال

دو قددك لث ددإملتقددد كلوددفدلدوزأىددكلنندد هنةلرأتددفلمإوسددالد ن ددة لدوشدد ك لة دد لدوىدداةلثدوإز ددهمل

لو شك اةلدون ةنهةلدويكيزهددةلدألعددك لبودد لمزهددةرلدونددزكدولدواكدر ددةلدوينددإ د لوإ   ددةلدوغددفد 

 (لدونةرق 1عبلدو أدل 

ت   ددةلدو ددكثر ةولدألتددكً ل ددإملتييهددالييهددالم ونددةولد ن ددة لدألتددكًل مثدد لدويالرددعل (4 

( ل إمل نة لوفدلدوزأىكلنن هنةلةالتك ددقلءتددفل3ثدوأق (لعبلمييوةةلثد د ل؛لرةوأن ةلبو لرأدل 

لمإوسددالد ن ددة لدوشدد ك لة دد لدألسةسددهةولدألتددكًلو ُ يددعلدويكيزددبلو ندد ةالدألعددك لبودد 

 (لدونةرق 1مزهةرلدونزكدولدواكدر ةلدوينإ د لعبلدو أدل 

ثو فدلتييالوفهلدويأ يهةلرهالدوإددرهكلدويق قةلو غفد لثدون ا لثدوإددددرهكلدوأندد هةلوإ   ددةلدوىدداةل

ثوددبلمدد   ل إية دد لمددالدو  ندد ةلدوإددبلتقددو لة ه ددةلدت ةعهددةلتاد دددلدوادددللل-ثدوإز هملثدو كثر ةولدألتكًلل

  .27(131 رعملل1970 للدألدن لو.يور

وإاد دلدف إهةيةولدوإبل أ غبلت  هإ ةلمالتالنلدوادلدألدن  لفردلمالتاد دل يملدألسك لدويزهشددهة لثل

ثدوثددةنب لل-وإقد كل يملدألسك لدويزهشهةلوأةكل ال ددةلتهددةردولمي أددة:لدألثنلدوأظددكلعددبلدويإوسددالدوددوتأب

ثدوثةوددد  لدوأظدددكلعدددبلل- ددديالب دددالنلدونددد ةادوأظدددكلبوشدددبل  ىدددهالردددةوغهالثء أدددهالمدددالدوقىدددكلك ه ددد ل 

مإوسال يملدألسك لدويزهشددهةلو.سددكلفدولدودددت لدويددأ  ت ل هدد ل  دددفلدوادددلدألدندد لو.يددورلةيومددةنل

  ية ةلوفهلدو  ةو لثتيه لدألسكلدويزهشهةلدألكثكلعقكدنلبوبلت و الءسكلءك ك 

دألسددك لويكدةددة لد إهةيددةولدفسددإ الكلثرغتلدوأظكلةالدو هةرلدوف ل إملدتإهددةره ل أ غددبلتزددد  ل يددمل

دألعدد لو.ت ددةن لثوإاقهددقلثعددوردولدوايددم لع ددالدو قددكلألسددك لم ونددةلمددالءررزددةلءعددكددلفل زددةدنلءررزددةل

لءتزةفلتالدو قكلرةوأن ةلوش رلثد د ل ه لءالدألت ةنل نإ   والة بلس ه لدويثةن لسزكدول

ل

ل

ل

 
27Box 13.1, p. 16921,–Global Wage Report 2020  - 



 

                     15 

لةلمأة نلألسك لم ونةلمالءررزةلءعكدد( ل كدر ةلءع  لثوأةكل ةيةلبوبلمأ نلثد دلعقال لثوهعلءررز

ثوأددةكلتددك لم إ  ددةلوانددة لدو ددكث لعددبلدفسددإ الكلثثعددوردولدوايددم لثء دددلت ددجلدألمث ددةلمزةدوددةل

 دوإزد  :لل

E=(𝐴 + 𝛼𝐾)𝜃 

بن ة لدوق  لمقةرنددةلرشدد رلرددةوغ لل𝛼ةددلدألت ةنلدويزةوها لث يث للللKةددلدو ةوغها لثلللل𝐴 ه ل يث لل

بلءسك لمزهأة لث يةلتهددةرلالتددك ل إيثدد لعددبلدسددإ دد لمقهددة لدوإ ددةعؤلدو ددةسلثعوردولدوايملعللل𝜃ث يث لل

و دد ل دد رلرددةوغلل7 0و  ددكدلدألثنلعددبلدألسددك  لثلل1ريأظيددةلدوإزددةثالثدوإأيهددةلدفعإىددةد ة لدوددف ل زددهال

 .28و  لت  ل5 0بتةعب لثل

ادددلدألدندد لثيددة لعددبلدوهدد لمأظيددةلدوزيدد لدودثوهددةلع دد لفوددجلءالتزك ددكلدف إهةيددةولمددالءيدد لتاد دددلدو

و.يور لم  و لنن ب لثعدلت والوأةكلد إهةيةولءسةسهة لثد إهةيددةولءة ددب لثمددةلبوددبلفوددج لثرريددةل إ ددة ال

ء  ةنلتزك كلدألنددودعلدوي إ  ددةلمددالدف إهةيددةولة ددكلدو  ددددالثددت  ددة لوددفدلثكأققددةلردد ددةل ي ددالدسددإ دد ل

دويزهشهةلثمزدفولدويشةركةلعبلتقوالءثلةإ ةولدو قكلدووتأهة لمقإكنةلريز ومةولةال يملدألسك ل

عو لدوزي  لوإقد كلدوادلدألدندد لدوياإيدد لو.يددكلدوددف ل  ددوالمكت زددةنلريددةلعهددهلدو  ة ددةلفنإشددةنلدألسددكلمددال

 .29دو قك

ث ُزكفلدو قكد لدوزةم هالرأن ملدألعكددلدويشإغ هالعبلدألسكلدوإددبلتزدده لتاددالتقددكلدو قددكلدويادددد ل

دثفرلعددبلدوهددو لل2دثفرلثلل25 1إ د لتددالدو قددكلدويزدددنلدويقدددرلردددللثرةويقةرنددةلة دد لدوينددإوًلدودددثوب لُءسددل

وإزك ددكلدو قددكلدويدددعالثدويزإدددنلة دد لدوإددودوب لعةألسددكلدوإددبل  ددوالعه ددةلدسددإ الكلدو ددكدلءعدد لمددالوددفهل

دوادددثدل ددإملتىددأه  ةلتدديالدو قددكد  لثعددبلدو  ددددالدوأةمهددةلغةو ددةنلمددةل ددكرالدو قددكلدويدددعالرددهالدوزددةم هال

ة ددد لسددد ه لدويثدددةن لءاددداة لدوإو،هدددكلدودددفدتب لءثلدوزدددةم هالمدددالدألسدددكلدويشدددإغ ةلل-فرأنشدددقةلدو  دددة

رأةيددةنل ردةهددةلاددغهك لدوايددم لثوأددةكلدفلدد لتؤ دددلدرت ددةالدو قددكلدوزةمدد لث ردةددةلدو  ددةف:ل هدد لكشدد ال

مالدو  ددالدوإبلتإودعكلةأ ةلرهةنةولمالمنددوحلدألسددكلل–ر ددنلل53دردسةل د ثةلويأظيةلدوزي لدودثوهةلعبل

ةلعددبلدو  ددددال دلمدددعزن دووتأهددة لءالوأددةكلءررزددةلمددالرددهالتينددةلةددةم هالرةوققددةعلدو ردةددبل زهشددوالعقددكن

%لمالدو قكد لدوزددةم هالعددبلدوققددةعلدو ردةددب لثتشددهكلرهةنددةولكثهددك لمددالدوينددوحل86دوأةمهة لكيةل شإغ لل

 لسددهيز لتقددد كل يددملفدت ةلبوبلءالع ةلدوإككه لة بلدو قكلرهالءااة لدوإو،هكلدوفدتبلثدوزيةوددةلدألسددك ة

  .30عقكد لدوزةم هالعبلدو  ددالدوأةمهةلءع لمال قهقإه

ر ددددنلمددالءعدد لل15دثفرلءمك  ب لمالتالدو قكلدووتأبلدووسهالعددبللل25 1ث إزةدنلتالدو قكلدودثوبلةأدلل

ل75دثفرلءمك  ددبلمددالتددالدو قددكلدووسددهالعددبلل2دو  ددالتقدمةن لرهأيةل إزةدنلتالدو قكلدودثوبلدوياددلةأدل

ر دددددنلمدددالدو  دددددالدوأةمهدددة لثتندددإأدلتقدددوالدو قدددكلدووتأهدددةلبودددبلدوإ   دددةلدوإقد ك دددةلونددد ةلمدددالدونددد ال

 31دفسإ الكهةلدألسةسهة لثدوإبلتيث لدوادلدألدن لمالمإق  ةولدوإغف ة

 
 102دوه لسهةسةولدوادلدألدن لو.يور لمأظيةلدوزي لدودثوهة لسللل-28
 101-100دوزي لدودثوهة لسلدوه لسهةسةولدوادلدألدن لو.يور لمأظيةلللل-29
 ل41 لسلل1 للد تةرلرعملل2013:لدأليورلثدوأيولدوزةدن لم إولدوزي لدودثوب ليأهك لل2012/2013وإقك كلدوزةويبلو.يورلللل-30

4ar/index.htm--report/2012/WCMS_218770/lang-wage-reports/global-https://www.ilo.org/global/research/global 
  ل103 لسل2012/2013دوإقك كلدوزةويبلو.يورلللل-31

https://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2012/WCMS_218770/lang--ar/index.htm
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مددالثسددهالدتدد لل-%60عددبلرزددتلدأل هددةالل-ثتزددكفلتقددوالدو قددكلدوأندد هةلرةةإ ةروددةلنندد ةلم و ددة

 قددكلدوأندد هةلةددال لت   ددةلد دمددةجلدفيإيددةةبلثت ددةعؤلدو ددكسلعددبل مددةالثم ددةالدألسددك  لثتز ددكلتقددوالدو

 مادد ا  لثةةد لمةلت والم   ةلعبلدفعإىةددولدألكثكلتقدمةن ل

دثفرلءمك  ددبلل9 1ثعدلةهالدو أجلدودددثوبلتقددوالدو قددكلمددال هدد لمنددإو ةولدودددت لدوهددومبلو  ددكد لةأدددل

دثفرلءمك  بلعبلدوهددو  لثوددولدوزإ ددةلدويقةر ددةلل2 3دوزةوم؛لثلعبلدوهو  لثوولتالدو قكلدوأيوفيبلألعقكلدثن

دثفرلءمك  ددبلعددبلدوهددو  لثوددولدوددكعملدويزددةدنلو   ددددالفدولل5 5و   ددددالفدولدودددت لدويإوسددالدألدندد ؛لثل

 .32دودت لدويإوسالدألة  

 تةمنةن:لنظملدوادلدألدن لو.يور لثلدو ةة هالعبلتاد دوة

دألدن لو.يورلعددبلدوغةو هددةلدوزظيدد لمددالدثنلدوزددةوم لبفلءن ددةلت إ ددكلللة  لدوكغملمالثيودلءنظيةلدواد

دلة ددكلدو  ددددالثتإددكدثحلمددالدو نددهالبودد ل ددد دلدوإزقهددد لثودددًلرزددتلدو  ددددال دددلءدندد لثد دددل ةلك هددكن دتإالعددن

عقالو.يور ل أق قلة  لييهالدويو، هالعبلدودثوة؛لثودًلدو زتلد تددكلمزدددفولمإزدددد لو ادددلدألدندد ل

  اددوةلعقةعلدوأشةالءثلدوي أةلءثلةيكلدويو،كلءثلدويأققةلدويغكدعهة و.يور ل

ثكيددةلوددولموتددتلعددبلدوهدد لسهةسددةلدوادددلدألدندد لو.يددورلدوىددةدرلةددالمأظيددةلدوزيدد لدودثوهددة لت ددوال

ةلءعدد لويكدةددة لدوظددكثفل دألنظيةلدو نهقةلءس  لعبلدوإشغه لثدوإودا لثدوإأ هددف لثو أ ددةلتددوعكلنقةعددن

قلءثلدوققةةةولددت لر دددلمددة لثة دد لدوز ددعلمددالفوددجل ل ي ددالتىدديهملدألنظيددةلدو ةاةلوي إ كلدويأةت

دلمددال ةلوظددكثفلدوققةةددةولءثلدويأددةتقلدوي إ  ددة لثو أ ددةلتإق ددولم  دددن دلرشدد  لءع دد لثعقددن دألكثكلتزقهدن

دوقدردولدويؤسنهةل ددرت ة لثتيه لدألنظيةل د د لدوإزقهدلبو لءالت والءع لعزةوهة لثعدلتإددت لعددبل

 .33ةفولمالدوي ةثتةلدوييةةهةلرهالدوزيةنلثءررة لدوزي رزتلدوا

و ددد لن ددد لمأقدددقلتدددةسلرددده لريدددةل ز دددعلدفوإيدددة لدوشدددةغ لوودتدددزبلدونهةسدددةولةأددددلتىددديهمل

دوددف لفل ق ددقلسددو لمزدددنلثد دددلة ددبلييهددالدوزددةم هالل–دونهةسة لث نإأدلدوادددلدألدندد لدوددوتأبلو.يددورل

ث ةلعبلدوإيإالرأ علدواية ةلرةأليك لث كت الدوادلدألدن لبو لع ك لءالو  لةةم ل قو لمإنةلل–عبلر دلمةلل

و.يددكلء  ددةنلر  ددك لت  هددةلد إهةيددةولدوزيددةنلثءسددكوم لدوإددبلسددإ والوددبلن ندد ةلرغددتلدوأظددكلةددالعقددةعل

دوأشةالءثل يملدويؤسنةلدوإبل زي والر ة لغهددكلءالت   ددةلدوندد الثدو دددمةول ي ددالءالت إ ددكلدتإالعددةنل

علدو  ددد لثعدددل  ددوالودد زتلدو  ددددالء  ددةنلدتإالعددةولبع هيهددةلعددبلسددو لك هددكدنلرددهالدويأددةتقلددتدد لن ددل

دوزي  لمالدعإىةددولتإنملرةواهو ةلثدن  ة لدو قةوةلعبلرزتلءناة لدو الد لثمأةتقلءع لد أةمه هددةل

ثدرت ةعلمزدفولدو قةوةلعبلءناة لءتكً لثتييالرزتلدو  ددددالدو  هددك لمثدد لدو كد  دد لءثلدفتاددةدلدوكثسددبل

 ةولدويإاد لرهال دلءدن لثتأبلو.يورلمالبم ةنهةلتاد دلمزدفولبع هيهةلءة   ءثلدووف 

ثتددإملوه  ددةلءنظيددةلءتددكًلو ادددلدألدندد لو.يددورلر دددفل ية ددةلدوزيددةن لمددالتددالنلمدد   لمددالدفت ةعهددةول

دوييةةهةلثدوادلدألدندد لدوقددةنونبلو.يددورلعددبلدوققةةددةولءثلدألنشددقةلدويأ   ددةلدأليددكلدوإددبلفلتيددك لعه ددةل

ةثتةولييةةهة لث أإ لةالفوجلةددةد لنظددة لو ادددلدألدندد لو.يددورل نددولعقددةعلدوأشددةالثء هةنددةنل نددولم 
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دوي أة لريزدفولمادد لةد د  لتكدةبلدوزودم لدفعإىةد ةلدو ةاةلر  لعقةع لث ادثلفوجلعددبلدو أدددل

 .34 ه ل ويدلةددلك هكلمالدويزدفولدوي إ  ةلو ي الدويىأ ة لثكفوجلعبليأو لءعك قهة

ثتق قل ودوبلنىددكلدو  ددددالنظددملرنددهقةلثتأهددةلثل/لءثلبع هيهددةلو ادددلدألدندد لو.يددور لثتنددودلدوددأظمل

 دو نهقةلعبلدو  ددالدويإقدمةلثءثرثرةلدووسق لثءمك  ةلدويأورهة ل

ت دفلدوأظملدو نهقةلو ادلدألدن لو.يورلبوبلتاد دلءرتددهةلعزةوددةلو.يددور لثتإيثدد لب دددًلم د ةوددةلعددبل

يزددددنلدألثودددبلثدوإزدددد الولدوإةوهدددة لمدددالمز ومدددةولمييزدددةلرندددهقةلننددد هةنلثرهةندددةولبم ةنهدددةلتاد ددددلدو

دعإىةد ةلك هة لث ي المزةويةلوفهلدويز ومةولثتا ه  ة للث ي التووبلوه ةلرزهأ ةلتاد دددلدأليددورلمثدد ل

تإيث لويأةل ال هةلثتأهةلو ادلدألدن لو.يور لردةملمالءمةنةلعأهةلتوعكلدوإقةر كلثد  ىة دولدألسةسهة لث

دويه  لدوثةنهددةلو ددأظملدو نددهقةلعددبلسدد ووةلدوإزك ددكلرةويزدددنلدويق ددقلثنشددكه لثسدد ووةلرادددلدوددأظمل

دو نهقةلو ادلدألدن لو.يور لعالل اإةجلم إشولدوزي لسوًلدوأظكلعبلدأليورلدويدعوةةلمقةرنةلرةووعددال

دفمثددةنلمددالتددالنللدوينددإغك لعددبلدوزيدد  لثمقةرنددةلوددفهلدوقهيددةلرةويزدددنلدألدندد  لكيددةلءنددهل  نددالتقددد ك

 دسإقىة دولدألسكلدويزهشهة 

رهدلءاللدوادلدألدن لو.يورلدووتأهةلفل ددوعكلبفلمكيزهددةلثدتدداةلألدندد لمنددإوًلمدداليدددثنلدأليددور لثمددال

دو كثر لم دلهةنلثتالالوهةولت يه هةلو.يور لثفلسهيةلدوي ةثتةلدوييةةهددة لوإاد دددلوه دد لءيددورلدوزيددةنل

.يور لثعبلدو  ددالدوإبلتإنملمؤسنةولسو لدوزيدد لعه ددةلرةو ددزكل لدوف ال إيةث ثالءدن لمنإوًلو

ء لدن  ة لمزدفولدفنإنة لو أقةرةولثلدوإغقهةلدويادثد لو ي ةثتةلدوييةةهة( لتزإ كلء هةنةلدوأظمل

 .35دو نهقةلو ادلدألدن لو.يورلغهكلكةعهةلو واونلبو لتو  الةةدنلو.يور

تزقهددنلفدولمزدفولمإزدد ل نولدويأققةلثل/لءثلدوىددأةةةلثل/للث أ فلنىكلدو  ددالد تكلنظيةنلءكثك

 ءثلدوي أة لثتنودلءنظيةلءكثكلتزقهددنلعبلءعك قهةلثالسهةلثءمك  ةلدووسق لثمأققةلدو اكلدو ةر  ب 

ثتاددلنظملدأليورلدودنهةلدألكثددكلتزقهددددنلةددد لمنددإو ةولألرتددهةولدأليددور لثرددفوجلعزن ددةلفلتاددددلءرتددهةل

ةلنندد هنةلرددهالمزدددفولم إ  ددة لثعددبلغهددة لمق قددةلو.يددور ل وددهعلوددفدلعقددالردد ل  ددوالوه دد لدأليددورلء  ددن

دوي ةثتددةلدوييةةهددةل ي ددالو ددأظملدويزقددد لتددوعهكلعكاددةلوإاد دددلمنددإو ةولءة ددبلألرتددهةولدأليددورلعددبل

دوققةةةولءثلدوىددأةةةولدوإددبلتإيإددالرقدددر لءك ددكلة دد لدودددعا لثمددالفوددجلعددبل ةوددةلويددةالدأليددورلءثلميددةوعل

 لفل قإىددكلتاد دددلمنددإو ةولدوادددلدألدندد لو.يددورللثمنددإو ةت ةلة ددبلدواىددونلة ددبلمز ومددةولة دد لدأليددور

دوينددإوًلدوددوتأبلعقددا لثبنيددةلء  ددةنلة ددبلمز ومددةولءكثددكلتاد ددددنلتإز ددقلرققةةددةولءثلم ددالءثلمأددةتقل

مزهأدددةلءثلع دددةولعكةهدددةلءتدددكً لث شددد  لتق هدددقلءنظيدددةلدواددددلدألدنددد لو.يدددورلدويزقدددد لتادددد ةنلعدددبلميدددةنل

دويز ومةولثدفتىةن لثنإهيةلوفوجلعدلفل زكفلدوزيةنلثءااة لدوزي لث إ لم إشبلدوزي لدويزدنل

لو شجلثدوأ دع ل  دويأةسولدوف ل أ غبلتق هقه لميةل إككلميةفن

ثتإ ةة لدوددأظملدويزقددد لمددالدوي ةثتددةلدوييةةهددةلرقددك لم إ  ددة لث هثيددةل اددددلدوادددلدألدندد لو.يددورل

يددورلوي إ ددكلدوىددأةةةولمددالتددالنلدوي ةثتددةولدوثال هددة لعزنددهلعدددل  ددوال دد  ةلمزقددد لمددالمزدددفولدأل

ريثةرةلويهالرهالتاد دلدوادلدألدندد لو.يددورلة ددبلناددولتق هددد لثدوي ةثتددةلدوييةةهددة لثرريددةل  ددوالتقددو ل

 
 15دألدن لو.يور لمأظيةلدوزي لدودثوهة لسلدوه لسهةسةولدوادلللل-34
 16دوه لسهةسةولدوادلدألدن لو.يور لمأظيةلدوزي لدودثوهة لسللل-35
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ثسددهقةلناددولدوي ةثتددةلدوييةةهددةلدوينددإق ةلرددهالدوشددككة لدفيإيددةةهها لثتويدددل ةيددةلويكديزددةلدوددأظمل

ء هةنددةن لة دد لسدد ه لدويثددةنل يددولة دد لدوددأظملدوإددبلوددد  ةلم ددالت ىدده هةلدسددإ زةدلللدويزقددد لثتزددد   ة

دوي الدوإبلة بلة ه ةلدو ما لثبدردجلدوي اللدوأة دد ة لثعددبلرزددتلدواددةفولت ددوالةي هددةلدوإأقددهتلرقه ددةل

وإيددة لو غة ةلثمال ملتى تلدوأظملدوقةليةلو ادلدألدن لو.يورلم يور  لء ةنلكةالدوأظة لدوقددةلم ل أ غددبلدف

ر قددة لمنددإوًلدوإزقهدددلعةردد لوددجددر  لعددبلتددو لدوقدددردولدويؤسنددهةلو   ددد لثيددود لب ىددة دولدأليددور ل

ثعدر لبددر لدوزي لة دد لدوإأ هددف للثة دد لسدد ه لدويثددةن ل   ددرلدسددإزكد لءيددك لو ادددلدألدندد لو.يددورلعددبل

لمددالماةثوددة ت  هددةلدف إهةيددةولغهددكللدو  ددالدوأةمهةلبو لءع  هةلتىيهملنظة لرنهال   يددهلدوييهددا لردددفن

  .36دويإيةننةلو قوًلدوزةم ةلرش  لةة ل

ثعبلءثرثرة لة  لس ه لدويثةن لتيإ جلدثنلمث لعكننةلثدوهونةالثسدد وعهأهةلثبسدد ةنهةل دددلءدندد لثتأددبل

ثد دددلو.يددور ل أق ددقلة دد لييهددالءناددة لدودد الدلثييهددالعقةةددةولثمييوةددةولدوزيددةن لثتشددي لدو  ددددال

 لدووتأبلو.يورلكدد لمددالدوي دلددكلثغةنددةلثنهيهك ددةلعددبلءعك قهددة؛لثدألريأإددهالثكوووم هددةلدألتكًلفدولدوادلدألدن

ثرهددكثلعددبلءمك  ددةلدوالتهأهدددة؛لثنه ددةنلثيي ور ددةلكور دددةلثسددك الن ةلعددبلالسدددهةلثدوياددهالدو ددةد  لثتيإ دددجل

نظيددةلمييوةةلءتكًلمالدو  ددا لريةلعه ةلكأددددلثدوىددهالثدو أدددلثدفتاددةدلدوكثسددبلثدووف ددةولدويإاددد  لء

دلو ادددلدألدندد لو.يددور لتإيهدد لريزدددفولمإزدددد  لوأددةكلدنإشددةرلءة دد لويزدددفولمإزدددد لعددبل ءكثددكلتزقهدددن

 .37ءعك قهةلثدألمك  إهالثالسهةلثدوياهالدو ةد لمقةرنةلرأثرثرةلثالسهةلدووسق 

دوإو،هددكلثمالرهالدو  ددالفدولدويزدفولدويإزدد  لدوإبل يإ جلرز  ةلمزدفولم إ  ةلوققةةددةول

%لمالدو  ددالفدولدوادلدألدندد لدوقددةنونبلو.يددورلدوإددبل31دثوةلعبلءعك قهة لثتيث للل14دوي إ  ة لمةل ى لبو لل

ود  ةل دلءدن لو.يورلة  لمنإوًلدوققةةةو لثمزظملوفهلدو  ددددا لريددةلعددبلفوددجلروركهأددةلعةسددولثتشددةدل

(لSMAGوها:لمزدنلثد دلو  ردةةل ثكوولد  ودرلثمدغشقكلثمةوبلثدويغك لثدونأغةنلثتوغو لود  ةلمزد

ثمزددددنلثد دددددلوييهددددالدوققةةدددةولدألتددددكً لثعددددبلءمك  دددةلدوالتهأهددددة لر ددددددالمثددد لد كددددوددثرلثدوندددد  ةدثرل

ثغودتهيةفلثوأدثرد لثنه ةردغودلود  ةلمزدفولعقةةهةلمإزدد لتإكدثحلرددهال ددالثلمييوةددةولثدسددزة ل

ةد  لتزدلرأغالد  لء دلدألمث ةلدوق ه ةلدوإبل إملع ة لثعبلالسهةلثدوياهالدو لل21ثتى لعبلغودتهيةفلبو لل

ةلو ىأةةة لثعبلءثرثرةلثالسددهةلدووسددق  ل ويدددلعددبلمقدددثنهةلدوشدديةوهةل عه ةلتاد دلدوادلدألدن لو.يورلثعقن

مزدنلءع لتةسلرةوزةم هالعبلاأةةةلدوأنه لثدوي ود لعبل هالودًلرثمةنهةلمزدددنلمأ ىدد لو زددةم هال

 .38عبلعقةعلدو أة لل

زدفولدوادلدألدن لو.يورلعبلدو  ددالرةتإالفلدويأةتقلدويغكدعهة لثدوإددبلعدددلت ددوالمأددةتقلثت إ كلم

ةلبع هيهةلك هك لعددبلت   ددةلدويزهشددةلثدوإأيهددةل ءثلمقةتزةولءثلمدننة لثرريةلتز علوفهلدفتإالعةولعكثعن

دلءدندد لثتأددبلدفعإىةد ة لثثتالسو لدوزي لددت لر دلثد د لثعبلدووف ةولدويإاد  ل ددإملدوييددالرددهال ددل

دلل25 7و.يددورلمددالنقددة لوإاد دددلمزدددفولبع هيهددةلءة دد  لثةددهالدوادددلدألدندد لدو هدددردوبلو.يددورلةأدددل دثفرن

 لتددملتزد  ددهلمددؤتكدنلكيددةلد ددكنةلعددبلدويقدمددة( لثمددالفوددج ل2009ءمك  هنةلو نةةة لثومل إملتزد  هلمأفلةددة ل

دلمددالةددة لل ووم هددةلثيددود لثيدد رلعهددكيالوددد  ةل دددلءدندد لثف ددةلبودد ليةنددولمقةتزددةلكولل29 لوأددةكلل2020ثدةإ ةرن

دلءمك  هنةلو نةةةلعبليود لبو لل25 8و.يورلءة  لمالدوادلدألدن لدو هدردوبلو.يور لدوف ل إكدثحلمال ل15دثفرن

 
 17دوه لسهةسةولدوادلدألدن لو.يور لمأظيةلدوزي لدودثوهة لسللل-36
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ةلو نددةةةلعددبلمقةتزددةلكوووم هددة لثعددبلدوىددها لفل ويدددل دددلءدندد لثتأددبلو.يددورلث ددإملتاد دددل دلءمك  هددن دثفرن

 لكددةالدوادددلدألدندد لو.يددورلءة دد ل2019و.يددورلمددالع دد لدوا ومددةولدويا هددة لعددبلةددة لمنإو ةولدوادددلدألدندد ل

%لعبل أغ ة  لميةلكةالة ههلعبلتشهأغ ة  ل ه لوولدألدن  لة  لدوكغملمالثيودلمزدنل دددل65رأن ةلل

ءدن لثد دلعقالو.يورلعبلرزتلدويقةتزةو لمث لر هالءثل أغ ة لءثلتهةنيها لبفلءنهل ويدلعددبلغةو هددةل

مزدددفولل5يقةتزددةولمزدددفول دددلءدندد لمإزدددد  لة دد لسدد ه لدويثددةن ل ويدددلعددبلمقةتزددةليودنغدددثنغلدو

ر د ة لثعبلكأددل لرةويث ل لتاددلك لمقةتزةلثبع هملدوادلدألدن لو.يورلدو ةسلر ةلثفللل21م إ  ةلتغقبلل

  ويدل دلءدن لثتأبلو.يور 

إ  ةلمالدوو،ةلكلءثلمنإو ةولدوي ددةر لءثلثعبلرزتلدو  ددال ل إملتاد دلمزدفولم إ  ةلألنودعلم 

ةلو ي أددةلءثلمنددإوًل14دو  ددةولدوزيك ددة لعددبلءثرثرددة ل ددددل ةلو.يددورلثعقددن دلءدندد لم إ  ددن %لمددالدو  ددددال دددن

دوي ةر لءثلدوزيك لة  لس ه لدويثةنل لعبلء كوأددددلثووكنددي ور لثوووأددددلثدويي  ددةلدويإاددد  ل ددإملتق هددقل

يك ةلم إ  ة لثودًلر ددالءتكًلمزدفولم أهةلمإزدد  لكوسإةر  ة ل دلءدن لم إ كلو.يورلة  لع ةولة

 كيزدفول  ك ة لل9مادد لة  ل   لمزدفول ومهةلثلل5مزدنلم أب لل14ة  لس ه لدويثةن لود  ةلل

د ل إملعددبلرزددتلدو  ددددالدوييددالرددهالدويزدددفولدوي أهددةلثدويزدددفولدوققةةهددةلثل/لءثلدويغكدعهددة ل ءتهكن

دلثمزدددفولمإزدددد  لتويدددلوددفهلدألنظيددةلدوي إ قددةلدوي ةومددةلعددبلميةل ددؤد لبودد لءنظيددةلل ل20ءكثددكلتزقهدددن

دثوددةل ددونلدوزددةوم لريددةلعددبلفوددجلدو كد  دد لثدو أدددلثبندثنهنددهةلثدفتاددةدلدوكثسددبلثيأددو لءعك قهددة لكيددةلعددبل

ةلمددال دددلءدندد لثتأددبلو.يددور لثتشددي لدو  ددددال  ةوددةلدويزدددفولد ع هيهددة ل ددإملدمدد لوددفهلدألنظيددةلء هةنددن

تددكًلدوإددبلت إ دددكلعه ددةلمزددددفولدوادددلدألدنددد لو.يددورل ندددولدويأققددةلثدوققدددةع لدوهةرددةالثرةكندددإةالدأل

 .39ثدو   ها

يتلو ددد لثف دددةلمأدددفلةدددة ل رإاد ددددلدواددددلدألدنددد لو.يدددورلرشددد  لمندددإق لعدددو لل2000ثعدددبلدو كد  ددد لسدددُ

ف ةو لتقالييهز ددةل لث ةوهنةل لتويدلتيعلث2019ر ةنلركد   بلةة لللل998دوينإوًلدووتأب لدوف لتاددلةأدلل

ةلتاد دددلمزدددفولم إ  ددةل دلءدندد لءة دد لو.يددور ل ي ددالو وف ددةولء  ددن عددبليأددو ل ددك لدودد الد لدةإيدددول دددن

 لكددةالعددبلر ددولد ليددةنهكثلتنددزةلمزدددفول2019و  ةولم إ  ةلمالدوزيةن لثة دد لسدد ه لدويثددةن لعددبلةددة لل

ةلو زيددةنلدودد ردةههالبودد لل1238م إ  ددة لتإددكدثحلمددال ةلو ياددةمها لكيددةلتويدددلعددبلرةردنددةلسددإةلر ةوددنلل3159ر ةوددن

مزدددفولم إ  ددة لثلعددبلر ددوليكدنددد لتينددةلمزدددفو لثعددبلسددةثلرددةثوول ال ددة لثعددبلسددةنإةلكةتةر أددةلءررزددةل

 .40مزدفو

ةل  دددفلبودد لتوسددهالتغقهددةلدوادددلدألدندد لو.يددور لمددالتددالنل ثعبلدو أد لت قلعددبلدو إددك لدألتهددك لباددال ن

شددةم  لثبودد لتق هدد لةددددلدويزدددفو لثع   ددة لدةإددةدولكدد لثف ددةلتاد دددل دوادددلدألدندد لو.يددور لدوددوتأبلدو

مزدفول دلءدن لم إ  ةلأليورلدويو، هالعبلك لم أةلثعبلدوزي ل دويقكر  لثءدًلفوددجلبودد ل، ددورلءكثددكل

دلءدن لو.يددورلعددبلدوييددةنلدويككدد   لل48مزدنلو ادلدألدن لو.يورلدوي أهةلعبلميةنلدووف ة لثلللل1915مالل  دن

ةلل دوددف لغقدد ل  ثددبلدوزددةم هالرددأيك لثسددهؤد لتأ هددفلعددةنوالدأليددورلبودد للل2020-2019و ينتلدفعإىددةد للثعقن

كادددلءعىدد لو دد لثف ددة لر دددفليزدد لةي هددةلتاد دددلدأليددورلعددبلل12كادلءدن  لثلل4تق ه لةددلدويزدفولبو ل

 دو أدلءكثكلك ة  لثد أةمه هة 
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وادلدألدن لو.يورلرش  لفمكك   لميةل ندديتلثعبلبندثنهنهة لفل ويدل دلءدن لثتأبلو.يور لث زهالد

رإاد دلدوادلدألدن لو.يددورل نددولدويقةتزددةلثدويأققددة لثثتددزالماةعظددةولةد ددد ل ددددنلءدندد لءسةسددهنةل

و.يورل أق قلة دد لييهددالدوققةةددةو لثمددالفوددج ل اددقلو يقةتزددةولتاد دددل دددلءدندد لمأ ىدد لو.يددورلو دد ل

ورلدوققةةهددةلو  ردةددةلثدويكدعددقلثاددأةةةولدوإزددد العقددةع لثةهأددالمقةتزددةولةد ددد لدوادددلدألدندد لو.يددل

ثدوإىددأهالثدوغةرددةولثاددأةةةولدويقددةا لمددالرددهالءمددورلءتددكً لميددةلءدًلبودد لتزددددلمزدددفولدوادددلدألدندد ل

د  ةلك هكن  و.يورلدوإبلت إ كلدتإالعن

لعبلرثسهةلدفتاةد ة ل ويدل دلءدن لدتاةد لو.يور ل أق قلة  لييهددالع ددةولدوزيددةن لرغددتلدوأظددكلةددا

 لتإيإددالدألعددةوهملرددةواقلعددبلتاد دددلدوادددلدألدندد لو.يددورل2007دوزيددكلءثلدوي أددةلءثلدوىددأةةة لثمأددفلسدد إي كل

 د ع هيهةلدو ةاةلر ة لثدوإبلعدلت والتةاةلرققةعلمزها لتةويةلءن ةلءة  لمالدوادلدفتاةد  

ءعك قددبلعددبلدونددةةةللردندددليأددو ل20ثعبليأو لءعك قهة لع دد لبدتددةنلدوادددلدألدندد لدوددوتأبلو.يددورلدو ددةوغل

 لتملتاد دلدويزدفولو ي الدوي إ  ةلعقالتيالةددلمادثدلمالدوققةةددةو لثوددثالثلمأددةتقل2019ةة لل

ةلبودد لءالدأليددكلعددبلرزددتلدوققةةددةول تةاددةلدوزيدد لدويأ وددبلثدو ردةددب(ل يغكدعهددة لثتيدددرلد  ددةر لء  ددن

 .41ةردندلعبلدونةةل20سهنإغك لرزتلدووعالو واونلبو ل دلءدن لو.يكلثوول

 لبو لتشددةثرل1970ونأةلل131ثتدةولدت ةعهةلمأظيةلدوزي لدودثوهةلرشأالتاد دلدوادلدألدن لو.يورلرعمل

ثدتددزبلسهةسددةولدأليددورلرةو ةمدد لمددالدوشددككة لدفيإيددةةهها لعددبلتىدديهملثتشددغه لنظددة لدوادددلدألدندد ل

ة تددةعةلوددفوجلتدددةولو.يور لثةأدلدفعإ ة لت والدويشةركةلم ة ك لعبلدوأظددة لة ددبلعددد لدوينددةثد  لثر

دفت ةعهددةلبوددبلمشددةركةلء دد ةسل مزإددكفلرقدددرت ملة ددبلتيثهدد لدوىددةوتلدوزددة لو   ددد( لثتزههددأ ملرزدددل

دوإشددةثرلمددالدوشددككة لدفيإيددةةهها لثمددالدوأة هددةلدوزي هددة لتإ ددفلدوا ومددةولعددبلمزظددملدو  ددددالدوقددكدرل

 إزهالدوادلدألدن لو.يورلعبلر ددالدوأ ةلبلرزدلبيكد لرزتلدويشةثردولمالدوشككة لدفيإيةةهها لرهأيةلل

ءتكًلم ة ك لمالتالنلوه ةول ال هةلمإ ىىة لثعبلر ددددالكثهددك لتيددك لمشددةثردول ال هددةلرددهالدوا ومددةل

ثدوشككة لدفيإيةةههالددت لمؤسنةولدواودرلدفيإيةةبلدووتأهة؛لمث لويةالدأليددورلدوثال هددةلءثلميددةوعل

  .42تإىةسلدوزة لعبلدوشؤثالدفعإىةد ةلثدفيإيةةهةدأليورلءثلدو ه ةولدوثال هةلدألتكًلفدولدف

 أ غددبلءالتددؤد لدويشددةركةلدوي ة ددك لو شددككة لدفيإيددةةههالعددبلتاد دددلدويزدددنلثتزد  ددهلبودد لنإددةل ل

ة لثرش  لةة  ل نيتلب ددكدكل مإود نةلعةر ةلو إأ هف لبو ليةنولدوياةعظةلة  لدوإيةسجلدفيإيةةبلء  ن

 ودغ لثءثوو ةولدأل  ةسلدألكثكلتأ كدنلرنهةسةلدوادلدألدن لو.يورلدوددف لدوشككة لدفيإيةةههالريكدةة لل

 إملتاد ده لث ؤد لد  ةنلبوبلتهنهكلتأ هفهلر ةة هة لث ي الءال يث لدويىدد اةلدوزةمددةلو   دددلدويو، ددوال

دوزيومهوالدوين وووالةالدوزالعةولدوىأةةهةلءثلدوييةفولدألتكًلفدولدوى ة لءثلدو  كد لدوينددإق وال

 .43دويإاكر المالء لت ةر لعبلدويىةوتلل-مث لدألكةد يههال–

ثدوإبل إملعه ةلتزد  لدوادددلدألدندد للعكننةمالدألمث ةلة  لكه هةلتاد دلدوادلدألدن لو.يورلةي هةن لع بلل

و.يورلسأو نة ل ه ل يولءالت دفلدوإزد الولدويإزةع ةلبودد لدوق ددة لة دد لدوإشددووةولتو  ددةلدأليدد لرددهال
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دألدن لو.يورلثدو  ةددولعبلدوينإوًلدوزة لو.يددور ل ددإملتزددد  لدوادددلدألدندد لو.يددورلريكسددو ل  ةددولدوادلل

مددالميث ددبلدوزيددةنلل18مالمي علدوو رد  لرزدلتواهةلمالدو يأةلدووتأهددةلو ي ةثتددةلدوييةةهددة لثت ددمل

ك ددقلتإشددةثرلدو يأددةلدووتأهددةلو ي ةثتددةلدوييةةهددةلمددالعل2008مالميث ددبلءادداة لدوزيدد  لمأددفلةددة للل18ث

دو  كد لدوف ل ك تلرلهعلدوددو رد لءة ددة هلويددد لءررددالسددأودو لث إيثدد لدثرلدو ك ددقلعددبلمقةر ددةلدوشددككة ل

دفيإيةةههالثييالدردل ملرشددأالمنددإوًلدوادددلدألدندد لو.يددورلثتىدديهيه لثييددالدودردسددةولدويإة ددةلةددال

ةيومددةنعبلعكننددة لثفلال ةرلدوادددلدألدندد لو.يددور لثدكإنددة لثع ددملءةيددقلدويزددكثفلةددالدوادددلدألدندد لو.يددورل

سهيةلعهيةل إز قلرة ةرهلة  لدوإشغه  لثدعإكدحلدردسةوليد ددد لرشددأالدويودنددولدألعدد ل دد ك لءثلع يددةن ل

ر  ددةد لبتددةعهة ل دو  ددةد لل-ءثلفلتواددبل-كيددةل ي ددالو يأددةلدووتأهددةلو ي ةثتددةلدوييةةهددةلء  ددةنلءالتواددب

  .44دوي إ  ةلدو نهقة لدسإأةددنلبوبلتا ه  ةلثبو لدوزودم لدفعإىةد ة

 ل شهكلدودسإورلبوبلتأظهملدودثوةلو ادددلدألدندد لو.يددورلريشددةركةلمأظيددةولتيثه هددةلو زيددةنل45رهكثثعبلل

ثءااة لدوزي  لثمالدوأة هةلدوزي هة لتاددلدوا ومةلدوادلدألدن لو.يورلرأددة لة ددبلدعإددكدحلمددالدويي ددعل

دويي دددعل لدو يأددةلدو أهددةلدويزأهدددةل ل دددةمل2007دوددوتأبلدوثال ددبلوإز  ددد لدوزيدد لثدوإشددغه  لثمأدددفلةددة ل

رة نإةيهةلثدوادلدألدن لو.يور  لثلدوإبل ددولمؤ كدولثمزة هكلب ىةلهةلوإزد  لدوادلدألدن لو.يور لثلعدل

دةإيدددلدويي ددعلدوددوتأبلدوثال ددبلوإز  دد لدوزيدد لثلدوإشددغه لوددفهلدويزددة هك لثتشددي لدوإ دد ملدويإوعددا ل

يور لثعدلدت قالييهددالدألتددكدفلة ددبلدويزددة هكلدويقإك ددةلر دددفلثمزة هكلب ىةلهةلوإزد  لدوادلدألدن لو.

 ية ةلدوقو لدوشكدلهةلو زيةنلدوف ال إقةتوالدوادلدألدن لو.يددور لثتدديةالءالتإددكيملدو  ددةد لعددبلب ددكدددول

دويأشددةولدوأة دد ةلدوأةتيددةلةددال  ددةد لدو  ددة  لبوددبلدرت ددةعلعددبلءيددورلدوزددةم هالدوددف ال ددةركودلعددبلةي هددةل

 د نإةج 

 ل أق دددقلة دددبلدوزيدددةنلرةسدددإثأة لدوزيدددةنل2013دةإيددددلنظدددة لو اددددلدألدنددد لو.يدددورلةدددة للةوه  دددةمثعدددبل

مزدنلثد دلوش هلي  ك لمةوه  ة لثالتكلود ا ةح لثل سددةردثدك لثلل-دويأ وهها لث إملتق هقلمزدوهالم إ  ها

.يددورلرأددة لة ددبلبع هم فرددودا لدو هدددردوب لثتإ ددفلدوا ومددةلدوقددكدرلدوأ ددةلبلرشددأالمنددإو ةولدوادددلدألدندد لو

تواهةولمالدويي علدفسإشةر لدووتأبلو.يور لثكفوجلرزدلدوإشةثرلمالءااة لدويى اةلدويزأههال

عبلييهالءناة لدو الد لثعدلتإ قلدوا ومةلمالتواهةولدويي علءثلتوي هلوإقد ملتواددهةوليد ددد  لثعدددل

دفولدوادددلدألدندد لو.يددور لدعإكحلدويي علمييوةةلمالدويزة هكلثمزةدوةلوالسإك ةدلر ةلعددبلتزددد  لمزددل

دويي ددعلدفسإشددةر لدوددوتأبلو.يددورلوه ددةلدسإشددةر ةل ال هددةلت ددملء  ددةنلت ددكد لعأهددها لثعدددلءنشدد ال

 لث إزددهالة دد لدويي ددعلةقدددلءررددالي نددةولة ددبل2011ريويددولدوقددةنوالدفسإشددةر لدوددوتأبلو.يددورلةددة ل

مشددةثردولمددالدويي ددورلرشددأاللدألع لعبلدونأة لثع دد لتقددد ملدوإواددهةو ل يددولة دد لدويي ددعل ء(لبيددكد 

دويزدنلثدوإغقهة ل  (لييالدو هةنةولثتا ه  ةلثبيكد لدو اددوثلدويإز قددةلرددةأليورلثدوزودمدد لدفيإيةةهددةل

ثدفعإىةد ةلثنشكوة لث ي الو يي علء  ةنلاددهةغةلتواددهةولرشددأالتغقهددةلدوادددلدألدندد لو.يددور لثةددد ل

 لدويإى ةلرةوإأ هف لث إددأوكلدويي ددعلمددالتق هقهلة  لعقةةةولءثلمأةتقلمزهأة لءثلر ىوسلدوينةل

تينةلءة ة لة دد لدألعدد لمددالدويددو، هالدوزيددومهها لثتينددةلة دد لدألعدد ل يث ددوالدوزددةم ها لثتينددةل
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ة دد لدألعدد ل يث ددوالءادداة لدوزيدد  لثتينددةلءة ددة لالتددك الة دد لدألعدد لرة تددةعةلبوددبلرلددهعلمنددإق ل

 .46ثنةلولرلهعلثمو،كلةة لكأمهالو يي ع

وددبل لدوإاد دددلدوققددةةب  لث ددأرلليأددو لءعك قهددة زددهالر ددةلدوادددلدألدندد لو.يددورلعددبلثب دددًلدوقددك لدوإددبل

عةنوالدوشكثالدألسةسهةلوالسإ دد لة  لبنشة ل لدو يأةلدويزأهةلرشكثالدفسإ دد   لثدوإددبلت ددق ال

ردددثرلرلهنددبلعددبلبةدددددلثتقددد ملدويشددور لو ددو  كلرشددأالدوإاد ددددولدوققةةهددة لثكةنددالدو يأددةلتإددأوكلعددبل

ةلمددالتينددةلءة ددة  ل ال ددةلمددأ ملريددالعدده ملدوددكلهعلتك ددا ملدوا ومددة لثثد دددلمددالع دد لعقددةعلدو دد ددل

دألةيددةنلدويددأظم لثثد دددلةددالتك ددقلدوزيدد لدويددأظم لثتددملتوسددهالدوإشدد ه لعهيددةلرزدددلوهندديتلرإأددةث ل

ثد دددددلو دددد لمددددالدفةيددددةنلدويأظيددددةلثدوزيدددد لدويددددأظم لث يددددولءال ودعددددقلدويي ددددعلدوددددوتأبلو إأيهددددةل

ولدو ه ددةلدوقةنونهددةلدألسةسددهةلو اددودرلدوددوتأبلعددبليأددو لءعك قهددةلدوإددبل يددولدسإشددةرت ةلدفعإىةد ةل لثوددل

ء أددة لثتددالدونهةسددةولدوزيةوهددةلثدفعإىددةد ة لغهددكلءالدويك دداهالوز ددو ةلويأددةل ددكثالدفسددإ دد لفل

 زي ددوالكييث ددهالو شددككة لدفيإيددةةههالثوهنددودلمندد ووهالمددال هدد لت قددبلدوي ددة لدوي   ددهالر ددةلءثل

ال لدوي ددةولدوإددبل يث ون ددة لثرةوإددةوبلعددزالدو يأددةلوهنددالوه ددةل ال هددةلدألتددكدفلرددةويزأ لدودددعهقلثيددو لبرددل

و يىددق ت ل اددددلعددةنوالدوشددكثالدألسةسددهةلوالسددإ دد لبيددكد دولثتددالتاد ددددولعقةةهددةلرشددئلمددال

دوإ ىدده  لث شددإكالءالتىدددرلبددر لدوزيدد لب ددزةردنلةةمددةنلتز ددالعهددهلةددالدفتإىةاددةولثءالتق ددولمددال

مالدويي ورلتقد ملبس ةمةولم إورةلثءال إملبيكد لتاقهددقلثبةدددددلتقك ددكلو ددبلتأظددكلعهددهلدو يأددة لللءة ة 

 ملتأةع لدو يأةلدوإقك ددكلثتقددد لدوإواددهةولو ددو  كلعهيددةل إز ددقلرددةوقكدر لث ددأرلدوقددةنوالة دد لةقدددلدو يأددةل

رلدويندد ووهالوي نةولدسإيةعلة أهة لثعبلدوييةرسددةلدوزي هددة لتددأظملد ددر لي نددةولدفسددإيةعلرا ددو

  .47دوا ومههالدوددليهالثلءة ة لدو يأةلدوف ال ا كثن ةلء هةنةنل

ث ؤد لدو  كد لدوينإق والفثثلدو  ك لدو أهةلثدوي ةتولد  ىةلهةلدووتأهةلدثردنلرلهنهةنلرة تةعةلبودد ل

بلرادددلد  ددةرلدوشككة لدفيإيةةهها لثويةلكةالدوادلدألدن لو.يورل أ غددبلءال  ددوالعةليددةنلة ددبلدألدوددة لث أ غددل

رزأة ة لعالردلءال اى لدوشككة لدفيإيةةههالثاةنزبلدونهةسةولة بلدو هةنددةولثدوإا ددهالولفدولدوىدد ةل

عدددبلدووعدددالدويأةسدددولمدددالدوي إدددولد  ىدددةلبلدودددوتأبلو   دددد لث أ غدددبلت ىدددهرلمدددودردلكةعهدددةلوييدددال

 .48د  ىةلهةولءثلغهكوةلمالدو هةنةولدألتكًلفدولدوى ة

 دوادلدألدن لو.يورلثلكه هةلتزد  ه لثءمث ةلوفوجلسةدسةن:لكه هةلتاد د

مالدو كثر لدت ةعلن  لمإود الثمنددإأدلبوددبلدألدوددةل أتددفلعددبلدفةإ ددةرلد إهةيددةولدوزيددةنلثءسددكوملمددال

يةنددددو لثدوزودمدددد لدفعإىددددةد ةلمدددداليةنددددولالتددددك لثمددددالدو ددددكثر لتاقهددددقلتددددود المأةسددددولرددددهالوددددةتهال

ت ههددكلدوادددلدألدندد لو.يددورلمددالدونددهة لدوددوتأب لثمكدةددة لدواية ددةلدويييددوةإهالمددالدفةإ ددةردولو دديةال

 .49دو زةوةلو زيةنلثتأيهةلدويأشةولدوينإددمة

ءويهةلتأ هددفلم ددةد لدت ةعهددةلتاد دددلدوادددلدألدندد لل2019/2020تؤكدلدألدوةلدويقدمةلعبلتقك كلدأليورلوزة ل

(لنقددة لثدسددالو إق هددق لمددال1  ددب:ل ل( لثتشددي لدوي ددةد لدوكلهنددهةلوالت ةعهددةلمددة131 رعددملل1970و.يددور ل
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و شدددككة لل-ءثلدويشدددةركةلدوي ة دددك لل-(لدوإشدددةثرلدو ةمددد لمدددال2تق هددد لدفسدددإثأة دولبوددد لدواددددلدألدنددد ل؛ل 

(لتاد دددلمنددإو ةول3دفيإيددةةههال لة دد لءسددة لدوينددةثد  لعددبلتىدديهملثتشددغه لدوادددلدألدندد لو.يددورل؛ل 

(ل4ةيددةولدوزيددةنلثءسددكوملثكددفوجلدوزودمدد لدفعإىددةد ةل؛ل دوادددلدألدندد لو.يددورلدوإددبلتأتددفلعددبلدفةإ ددةرلد إه

(لدوإددددرهكلدويأةسدد ةلو دديةالدوإق هددقلدو زددةنلو ادددلدألدندد لو.يددور لتددمل5تزد  لدألسددزةرلمددالثعددال تددكل؛ل 

تقو كلوفهلدوي ددةد لثدوييةرسددةولدويهددد لرشدد  لءك ددكلعددبلدوهدد لسهةسددةلدوادددلدألدندد لو.يددورلدوىددةدرلةددال

(ل لثعدددبلتقك دددكلويأدددةلدو  دددكد لدويزأهدددةلرإق هدددقل2016ظيدددةلدوزيددد لدودثوهدددةلمأظيدددةلدوزيددد لدودثوهدددةل مأ

 .50ا(ل2020دفت ةعهةولثدوإواهةول مأظيةلدوزي لدودثوهةلل

لألنددهلفل ثعدل ش  لتقههملمدًلك ة ددةلدويزدددفولدواةوهددةلوإ  هددةلد إهةيددةولدوزيددةنلثءسددكوملتاددد ةن؛لءثفن

د  لردد ل يددولع ي ددةلعددبلسددهة لمنددإوًلدوإأيهددةل ي ددالدوأظددكلبوددبلد إهةيددةولدوزيددةنلثءسددكوملعددبلدو ددكل

دفعإىددةد ةلثدفيإيةةهددةلو   ددد لمددالمكدةددة لالرد لدوشددككة لدفيإيددةةهها ل ةنهددةن لءالمدددًلك ة ددةلدوادددلدألدندد ل

و.يورلوإغقهةلد إهةيةولدألسك ل زإيدلة  ل يملدألسددك لدوددف ل إ ددةثولرددهالدوزيددةن لث زإيدددلء  ددةنلة دد ل

 والة دد لدوادددلدألدندد لو.يددور لثة دد لدوإ   ددةلدويا هددةلو يزهشددة لو دد لوددفهلةددلءعكددلدألسك لدوددف ال اىددل

دألسدد ة  ل أ غددبلتدديةالدوادددلدألدندد لمددالمنددإو ةولدويزهشددةلمددالتددالنلدوييددالرددهالدوادددلدألدندد لو.يددكل

 ثتددرهكلدو يةالدفيإيةةب ل

زودمددد لةأددددلثتدددالمندددإو لدواددددلدألدنددد لو.يدددور ل أ غدددبلءال أتدددفلادددأةعلدونهةسدددةولعدددبلدفةإ دددةرلدو

دفعإىةد ة لعزفدلتملتاد دلدوادلدألدن لو.يورلةأدلمنإولمكت اليددنلءثلتملرعزهلرش  لم كا لعقدل  وال

وفوجلال ةرلك هك لغهكلمإوعزةلة  لت ةوهكلدوإشغه لدوإبل يولة  لءااة لدوزي لدعز ة لثوفدلردثرهلعدل

  لثة دد لدوأقددهتلمددالفوددج ل ؤد لبوبلت  ملدألسزةر لثد تكدرلرةوىددةدردو لثت  ددهتلمنددإوًلدوإشددغه

%ل40 لثةةد لمةل دثرلدوادلدألدن لو.يورل ددونل51تادلدأليورلدويأ   ةليددنلمالدسإ الكلدألسكلدويزهشهة

 .52مالمإوسالدأليورلعبلدو  دلدويزأب

 ي الثتالتقد كدولمق قةلف إهةيةولدوزيةنلثءسكوملمالتالنلتقد كلمإوسالت   ةلنيددالدواهددة ل

ةمددد لثءسدددكتهلةدددالتك دددقلييدددالت   دددةلدوقزدددة لثدونددد الثغهكودددةلمدددالدوأ قدددةولدألسةسدددبلثدواللدددقلو ز

دألسةسهةلمث لدوىاةلثتز هملدألت ةنلثدويشةركةلعبلدواهة لدفيإيةةهة لثوفدلوددولدوددأ  لدويإ ددالةددةد ل

 لث دددإملتاد ددددلدف إهةيدددةولدوأنددد هةل53ةأددددلتقدددد كلتقدددوالدو قدددكلدووتأهدددةلءثلةإ دددةول لدأليدددورلدويزهشدددهة 

مالثسهالدتدد لدألسددك  لثتز ددعلتقددوالدو قددكلل-%ل60تى لعبلرزتلدأل هةالبو لل–ةلمةلرةةإ ةروةلنن 

دوأن هةلرش  لءع دد ل لت   ددةلد دمددةجلدفيإيددةةبلثت ددةعؤلدو ددكسلعددبل مددةالثم ددةالمادددد ا لثةددةد لمددةل

  .54ت والم   ةلعبلدفعإىةددولدألكثكلتقدمةنل

ردولدونهةسدددةلدووتأهدددةلعاندددو لرددد لفلتز دددعلدفتإالعدددةولعدددبلمندددإو ةولدواددددلدألدنددد لو.يدددورلعدددكد

ة لبو ل دلك هك لدفتإالعةولرهالدو  ددالعبلمنإوًلتأيهإ ةلدفعإىةد ةلثمإوسددال لمنددإو ةوتز علء  ن
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لدووتأهددة لثدفيإيةةهددةلدفعإىددةد ةللو ظددكثفللرةوأندد ةللو.يورللدألدن للدوادللمنإوًللتقههمللءي للثما للدأليور

ةلو ددفدلدوغددك لوددولنندد ةلدوادددلدألدندد للد  ىددةلبلدويؤ ددك لنندد بلمقهددة لدسددإ دد ل ددإم دألكثددكلدسددإ ددمن

ةل مؤ ددكلكددة إ  ( لثدويقهددة لدو ددد  لوددولنندد ةلدوادددلدألدندد لبودد لل55دأليددكو.يددورلبودد لثسددهال   نددي لء هةنددن

لءثلدويإوسددالو.يددكلدألدن لدوادلوأنولءا تلثدوأةمهة لدويإقدمةلدفعإىةددولماللك للثعب للدأليكمإوسا

دللدووسها دلرشدد  لمإ د دددلعددبلتاد دددلءثلمكديزددةلمنددإوًلدوادددلدألدندد لو.يددور لثتدددثرلدوأقة ددةولللدةإ ةرن رةر ن

عبلكثهكلمالدأل هةال ونلدونددؤدن:لء لمنددإوًلمددالوددفهلدوأنددولوددولدألننددولعددبل،ددكثفلر دددلمزددهالمددال

ءيددد لتزظدددهملدو ودلددددلدفيإيةةهدددةلثدفعإىدددةد ةلو اددددلدألدنددد لو.يدددورلمدددالتق هددد لعدددكسلدوزيددد لدونددد  هةل

ةلءثلال ددةرلدوإ دد م لثمددالفوددجل ل يددولتددوتبلدواددفرلةأدددلبيددكد لثت نددهكلمقةرنددةولرددهالدو  ددددالو ددفهلدوياإي 

لدأليددوردوأنولألالدو  ددالدوي إ  ةلود  ةلوهةك لسو لةي لم إ  ةلثتددك لم إ  ددةلوانددة لمإوسددال

  .56ثسهق ةلءث

ث ةرإددةلعددبلمزظددملدأل هددةا لل ددإملدوإزددد  لة ددبلعإددكدولدثر ددةللوإزددد  لدوادددلدألدندد لو.يددور؛ثرةوأندد ةل

عإقددو لدودددثنلرإزد  ددهلمددك لثد ددد لعددبلدونددأة لثتقددو لرزددتلدودددثنلرةوإزددد  لكدد لسددإةلء دد ك لعددبل ددهال

تقو لرزتلدو  ددالرةوإزد  لك لسأإها لكيةلءالرزتلدو  ددالفلتويدلر ددةلعإددكدولدثر ددةل ةرإددة لث نددإيكل

 ةلك هددك  لثوددفدلفل  ددزكلءويهددةلدوادددلدألدندد لدوادلدألدن لدثالتزد  لو إكدولتو  ةلت ه ةلتزد الولم ةي

و.يورلعانو لر ل   دلمالازورةلدسإهزة لدويأشةولو   ةد لعبلدوإ ةوهك لثت دثلدوإزد الولدونأو ةل

كةعهددةلعددبلعإددكدولدوإ دد ملدويددأ  تلثدويزإدددن لميددةل إددهتلو زيددةنلثءادداة لدوزيدد لبم ةنهددةلدوإأ ددؤل

ريددةل إية دد لمددالدوظددكثفلدفعإىددةد ةلدويإغهددك  لثعددبلدويأةسددولثدوندديةحلرددأيكد لتزددد الولمأإظيددة لث

رزددتلدو  ددددالةأدددمةل إنددةرعلدوإ دد ملوهإيددةث لةإ ددةلمزهأددة ل ددإملتق هددقلتزددد الولءكثددكلتددودتكدنلرشدد  ل

%لتددالنلسددأةل2ت قددةلب لع ددبلعكننددةلتددإمل  ددةد لدوادددلدألدندد لو.يددورلت قةلهددةنلك يددةلتيددةث لت دد ملدألسددزةرل

ةلرةوي ددةتكلث ددؤد لبوددبلمزهأددة لغهددكلءالدوددكرالدوقهةسددبلدو إ قددةلبلعددو لمنددإوًلمزددهالعدددل  ددوالما وعددن

 .57دثدمةلدرت ةعلو.سزةرلثدأليورلعبل ةفولتنةرعلدوإ  ملرش  ل ةد

ث يث لدفرت ةعلعبلدوينإوًلدوزددة لو.سددزةرلثت   ددةلدويزهشددةلءكثددكلدفةإ ددةردول ددهوةةنلعددبلتزددد الول

دواقهقهةلو.يورلدودنهةلريكثرلدووعا لث يث لمؤ كلللدوادلدألدن لو.يور لثفوجلألالدوإ  مل  زكلدوقهية

ءسزةرلدوينإ  جلء دلدويؤ كدولدوينإ دمةلوقهة لدوإغهكدولعبلدألسزةر لث إ الوفدلدويؤ كلتقددورل

ءسزةرلس ةلدون الثدو دمةولدوإبل شإك  ةلدوينإ   والريكثرلدووعا لثوولمؤ ددكلردسدد لعددبلمزظددمل

ةلمإة ةلرزدلعإك لعىهك لمالدووعا لثمالفوج لتأشكلدو  ددالعبلدو  ددا لثةةد لمةلت والدألرعة لدوش ك 

رزددتلدأل هددةالمؤ ددكدولم إ  ددةلألسددزةرلدوينددإ  ج لثعدددلتكغددولرزددتلدو  ددددالعددبلدوأظددكلبودد لمؤ ددكل

ألسزةرلدوينإ  ج لدوف ل انولو.سكلدويزهشهةلدأل دلعقكدنلنظكدنلألن ةلمالرددهالدألسددكلدوإددبل ددكيتلءال

دألدن لو.يور لثو فدلدويؤ كلة بلثيهلدو ىوسلءويهددةلتةاددةلعددبلدواددةفولدوإددبلت والدأل دلتأ كدنلرةوادلل

 
 يثه لدوكعملدألثسالمالعةليةلدألرعة لدويكته ةلتىةةد ةنلءثلتأة وهةن؛ل ه ل قنملدوقهملبو لعنيهالءثلي ء الة و لثس  ب لللثسهالدأليك- 55

 وهيث لدوقهيةلدووسق لعه ةل

https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9 :للل

 %88%D8%B3%D9%8A%D8%B7لدلدوقهمل دوي كددو(لع  هلمنةث لوزددلدوقهمثة ههلت والةد

 لرهأيةلمإوسالدأليورلة ةر لةالمييوعلدأليورللو يو، هالمقنو لة بلةددل https://jmasi.com/ehsa/median/med1.htmرزده

 دويو، هال
5621, p.112–Global Wage Report 2020 - 
 43دوه لسهةسةولدوادلدألدن لو.يور لمأظيةلدوزي لدودثوهة لسلللل-57

https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%20%20%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%20%20%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%20%20%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%20%20%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
https://jmasi.com/ehsa/median/med1.htm
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تش دلعه ةلءسزةرلدألغف ةلنيودنلءسكعلمددالمإوسددالدألسددزةر ل هدد لءالدألسددكلدو قهددك لتأ ددقلةددةد ل ىددةل

ءك ددكلمددالدت  ددةلة دد لدوغددفد  لثألالمزدددفولدوإ دد ملدونددةرقةلوددالتإ ددكرلرةو ددكثر لعددبلدوينددإق   لعددزال

دسددإ دد لدوإ دد ملدويإوعددالعددبلدوينددإق   لثمددالفوددج لثكيددةلوددولدواددةنلرةوأندد ةلويزظددملدو ددد  لوددول

دوإوعزةو لت إ كلتقد كدولدوإ  ملعبلدوينإق  لةةد للةالمزدفولدوإ دد ملدو ز هددة لثمددال ددمل ي ددال

 .58بدتةنل لتزد  /لتىاهت لف قلعبل ةوةلدتإالفلدوإقد كدولدتإالعةنلك هكدنلةالدويزدفولدو ز هة

مددالءمث ددةلدودددثنلدوإددبلثتددزالمزددةدفولوإاد دددلتزددد الولدوادددلدألدندد لو.يددورل ل هدد ل ددأرللد  دد ثدو كل

دوقةنوالة بلءالتاددلتزد الولدوادلدألدن لو.يورلمددالتددالنلمزةدوددةلتكدةددبلدوإ دد ملدونددةرقلثنيددولدوأددةت ل

دونددأةلدونددةرقةلدويا بلد ييةوب لثعبل ةوةلدوإ  ملتأتفلدويزةدوةلعبلدفةإ ددةرلدوإ دد ملدويإددكدكملتددالنل

 t-1لعبل هال ق قلدوأةت لدويا بلد ييةوب لرندد ولدوإددأتكلعددبلت قددبلدوأإددةل لدوأ ةلهددة لمزدددنلدو  ددةد لعددبل )

 ( لثدويزةدوةلكيةل  ب:t-2دونأةل 

∆𝑀𝑊𝑡 = ∆𝐶𝑃𝐼𝑡−1 + ∆𝐺𝐷𝑃𝑡−2 

 دوادلدألدن لو.يك لللMWبييةوبلدوأةت لدويا بلثلللGDPمؤ كلءسزةرلدوينإ  ج لثلللCPI ه لل

 .59 لث إملمكديزإ ةلك لءررزةلسأودولت قةنلو قةنوا2008تملدةإيةدلوفهلدويزةدوةلو يك لدألثوبلةة ل

 ل2012تدددملدفت دددة لة ددد لمزةدودددةليد دددد لردددهالدوا ومدددةلثدوشدددككة لدفيإيدددةةههالةدددة للكوسدددإةر  ةثعدددبل

دويإوعددالرة تددةعةلثتإ يالدويزةدوةلةأىكدلو إ دد ملثالتددكلو أيددو لث أظددكلةأىددكلدوإ دد ملبودد لدوإ دد مل

%لمالمإوسال40% ل20بوبلتىاهتلف قلو إقد كدو لث شي لدوزأىكلدويإز قلرةوأيولنن ةلتإكدثحلرهال

نيولدوأةت لدويا بلد ييةوبلو  ددكدلعددبلدونددأودولدو يددعلدونددةرقةل لمإ   ددةنلو إددك لسددأةلثد ددد ( لث إددككل

الدوشددككة لدفيإيدددةةههالعددبلدو يأدددةلدوإاد دددلدوأ ددةلبلوزأىدددكلد نإددةجلو ي ةثتدددةولدوإددبل دددإملبيكديوددةلرددده

 دوثال هةلو.يورلدودنهة لل

∆𝑀𝑊 = (ااااااا اااا+)𝐶𝑃𝐼ااااااا∆ + (20% − 40%)∗∆𝐺𝐷𝑃 ااااا 

 دوادلدألدن لو.يكللMWبييةوبلدوأةت لدويا بلثلGDPمؤ كلءسزةرلدوينإ  ج لثلللCPI ه لل

دلثسددو لدوزيدد  لثفل  ددوالث شإكالءال إملتق هقلوفهلدويزةدوةلرأة لة بلءثتةعلمزهأةلعبلدفعإىددة

ةأىددكلدوإ دد ملت قةلهددةنلبفدلتنددةرعلدوإ دد مل لء لءال  ددوالدوإ دد ملدو ز ددبلءك ددكلمددالدوإ دد ملدويإوعددال

%( لكيددةلءالةأىددكلدوأيددولدفعإىددةد لفل  ددوالت قةلهددةنلبفدل ددد الب دددًلدواددةفولدوإةوهددة:ل   دددل1م ددةعةنلبوهددهل

%لمددال15ثيودلءكثكلمالل-ءررزةلءررةعلسأةلمإإةوهةثيودلنيولدعإىةد لس  بلويد للل-%8مزدنلدو قةوةلةالل

 دوإغهكل لب يةربلءثلس  ب(لعبلسزكلدوىكفلرهالتزد الولدوادلدألدن لو.يور 

ثعبل ةوةل دثثلء لمالدواةفولدويادد لدويددفكور لءةدداله ل ق ددولمددالدوشددككة لدفيإيددةةههالدوإواددهةل

 رةوإزد  لدوأ ةلبلمالمكدةة لدوظكثفلدو ةاة 

 
 44دوه لسهةسةولدوادلدألدن لو.يور لمأظيةلدوزي لدودثوهة لسلللل-58
 48دوه لسهةسةولدوادلدألدن لو.يور لمأظيةلدوزي لدودثوهة لسلللل-59
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ل- لتددملتاد ددددلدوادددلدألدنددد لو.يددورلرةسدددإ دد لمييوةددةلمدددالدويؤ ددكدولدفيإيةةهدددةوه  دددةمةثعددبل ةوددةل

دفعإىةد ةلمييزةلبمةلكيزة هكلءسةسهةلءثلمزة هكلو إزد   لثكةنالدويزة هكلدألسةسهةلوددبل لدتدد لتددال

دو قك و  لةةم لثثسهالدأليور لث نإ د لمؤ كلدت لتالدو قددكلوانددة لت   ددةلدويزهشددةلدألسةسددهةل

م لعبلءسك لمزهشهة لعبل ددهالتز ددعلدأليددورلدووسددهقةلو أىددكلدألدندد لمددالدوزددةم هالرددأيكلعددبلو  لةة

دوققددةعلدو ددةسلعدددر لدوشددككةولة ددبلدودددعا ل ددملتددمل نددة لمإوسددالوددف الدوزأىددك الوإيثهدد لءرتددهةل

دأليور ل مل إملتزد  لوفهلدألرتهةلمالتالنلمزهةرلدوإزد   لثتشددي لدويييوةددةلدوثةنهددةلمددالدويزددة هكلمددةل

ب:لنيولبنإةيهةلدوهدددلدوزةم ددة لثدوأندد ةلدوي و ددةلو إغهددكلعددبلمؤ ددكلءسددزةرلدوينددإ  ج لثمزدددنلدو قةوددةل  

 دواقهقب لة بلدوأاولدوإةوب:

𝑀𝑊𝑖 = 𝐴𝑣𝑔 (
𝑃𝐿𝐼𝑖

اااااا اااا ااا اااااا ااااا
(𝑖اااااا ااااا+

× [1 + (
𝑃𝑖

100
) + (

𝐶𝑃𝐼𝑖

100
) + (

𝑈𝐸𝑖

100
)] 

دوأيددوللPدتدد لتددالدو قددكل لر أيددالمةوه  ددة( للللPLIمؤ ددكلءسددزةرلدوينددإ  جل %لدوإغهددك( لثللCPI هدد ل

 لiدوادددلدألدندد لو.يددك لللMW%(لثل4-مزدددنلدو قةوددةلدواقهقددبل %( ل لمزدددنلدو قةوددةUEد نإددةيبل ل%(لثلل 

 .60دويأققةل ل  ةلي  ك لمةوه  ةلءثلا ةحلثسةردثدك(

لةددال لتددكت الدوإزددد الولدونددأو ةلو.يددورلدودددنهةلرإقددورلمؤ ددكلءسددزةرلدويعكننددةثعددبل نددإ  ج لع ددالن

  ةد لدوقو لدوشكدلهةلو.يددورلدألسةسددهةلونددةةةولدوزيدد لو زيددةنلفث لدوهةعددةولدو رعددة  لث يددك لدوإزددد  ل

لt-2 دد كل لمددالنددوعي كلل12عبل أة كلمالك لةة  لث إ يالدوإغههكلعبلمؤ كلءسزةرلدوينإ  جلة  لمدًل

 ددةنلنىددكلدو  ددةد لدونددأو ةلعددبلدأليددكل( لث إ دديالدوإزددد  لدونددأو لو ادددلدألدندد لو.يددورلء ل1-بوددبلنددوعي ك

(لثوددولمددةل أددإ لةددالدردسددةللt-1بودد لسدد إي كلt-2دألسةسددبلو نددةةةلأليددورلدو  ددةلدوزيةوهددةل لمددالسدد إي كل

 دسإقىةلهةلمادد لت ق الر ةلث در لدوزي لك ل ال ةلء  ك 

 دويزةدوةلوب:

∆𝑀𝑊𝑡 = ∆𝐶𝑃𝐼( اااااا اا 𝑡 − 𝑡اااااا ااا 2 − 1 ) +

 t-2 مددالسدد إي ك )( ااااااا ااااااا ااا اااااا ااااااا ااااا))∗(0.5)∆

 t-1بو لس إي ك

 دوادلدألدن لو.يكللMWمؤ كلءسزةرلدوينإ  ج لثلللCPI ه لل

كيةلود لدوادلدألدندد لو.يددورلعددبلعكننددةلتدديةالت قددةلبلعهيددةل إز ددقلرإقددورلدألسددزةر ل هدد ل ددإملتزددد  ل

ءثلءكثددكلمأددفلدوإزددد  لدألتهددك لرة تددةعةلبوددبل%ل2دأليورلدودنهةلعبلك لمك ل  دددلعه ةلمؤ كلدألسزةرلرأندد ةلل

ءالعكننددةلوددد  ةلةأىددكلتقددد ك ل ي ددالءال  ددهكلنندد ةلم و ددةلبتددةعهةلبوددبلدو  ددةد لدوأ ةلهددة لثمأددفلةددة ل

 لوأددةكلويأددةلمددالدو  ددكد لدوينددإق هالتواددبلبفدلكددةالوأددةكلميددةنلوزيدد ل  ددةد لبتددةعهةل لدو  ددةد ل2009

 دو نهقة( لمالمكدةة لدونهة لدفعإىةد  

 
 49ةلدوزي لدودثوهة لسللدوه لسهةسةولدوادلدألدن لو.يور لمأظيلل-60
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دوادلدألدن لو.يورلمكتهالعبلدونأةل ل أة كلث ووهو(لتية هةنلمالدوإغهكدولعددبلدويإوسددالللوووأددثتزدنلل

دويكيتلو.يورلدويإ قلة ه ةلييةةهةن لثمالدوي ملمال ظةلءالدوادلدألدن لو.يددورل اددددلء  ددةنلدوادددلدألدندد ل

ك  بلدوف ل ي ددالءال إكتددولة دد لمالبةةنةولدو يةالدفيإيةةب لميةل ثهكلدوشودغ لدويإز قةلرةوزو لدو 

رشددأالتكته ددةول  ددةد لدوادددلدألدندد لل1993دو  ددةد لعددبلدوادددلدألدندد لو.يددور لثو ددفدلدوندد ولثتددال ددكالسددأةل

% لع ددالت ددوال6 82و.يورل أرلة  لءنهلبفدلتيددةث ول لنندد ةلغهددكلدوأشددقهالبودد لدوأشددقها لةإ ددةلنندد إ ةل

 لبةةنددةو لريددةلعددبلفوددجلمزددةشلدوإقةةدددلدوزددة  لوأةكل  ةد  لث زكفلغهكلدوأشقهالءن ملمال اىدد والة ددل

عددبل ددهالءالدوأشددقهالوددملدوددف ال زي ددوا لريددالعدده ملدوزددةم والوانددةر ملدو ددةسلثدوزددةم هالردددثد ل

ي لددب لرة تددةعةلبودد لفوددجل ددأرلدوقددةنوالة دد لبيددكد لتقهددهملكدد لءررددالسددأودو لثة دد لدوددكغملمددالدويزددة هكل

ورلمددالدوأة هددةلدوزي هددةل إدد لعددبلدواددةفولدوإددبلوددمل ددإملعه ددةلدوودتاةليددن لعقدلتملتييهدلدوادلدألدن لو.يددل

 .61(2006بوبل أة كلل2003تيةث لةإ ةلنن ةلغهكلدوأشقهالبوبلدوأشقهال ل ووهولل

 سةرزةن:لعهملدوادثدلدودنهةلو.يورلعبلدوزةوم

ة لبفلمةلوبلدوينإو ةولدواةوهةلو ادلدألدن لو.يورل ونلدوزةوم لعددبل ددهالءالوددفدلدونددؤدنل  دددثل رنددهقن

ءالد يةرةلعبلرزتلدواةفولت والمزقد لو غة ة لث يولبيكد لدويقةرنةلرهالدو  ددددالراددفر لرددةد لف لرددد  ل

دلوإزقهدلرزددتلءنظيددةلدوادددلدألدندد لو.يددور لعددزالء دددلدألسدد  ةلدواةسدديةل إز ددقلرةويزدددنلدوددف ل يددول نظكن

دلعددبلدو  ددددالدوإددبلتويدددلر ددةلمزدددفولدوادددل ةل لوأددةكلدتإهددةرهلوه ددوالمؤ ددكن دألدندد لو.يددورلدويإزدددد  ل ةنهددن

دوزد دددلمددالدوقددك لدوإددبل ي ددالمددالتالو ددةلتا هدد لمنددإو ةولدوادددلدألدندد لو.يددور لرشدد  لةددة ل لث ي ددال

تقنهملعهةسددةولدوينددإو ةولبودد لمييددوةإهالةك  ددإها:لمق ددقل عددهملنقد ددة(لثنندد بل مقةرنددةلمنددإوًل

 دوادلدألدن لو.يورلمالتو  الدأليورلعبلدودثوة( ل

ال ه لدويقة هعلدويق قةل ل زك لدوقنملدوإةوبلبييةوبلمنإو ةولدوادلدألدن لو.يورلعبلكدد لمددالم

 لدسددإ دد لعددهملتزددةدنلدوقددو ل62دوقددهملدألسدديهةلرةودددثفرلدألمك  ددبلثعددهملتزددةدنلدوقددو لدوشددكدلهةلدوثةرإددة

يددورلة ددكهل إددهتلءيددكد ل( لدوإددبلتأتددفلعددبلدفةإ ددةرلدوقددو لدوشددكدلهةلدوي إ  ددةلو ادددلدألدندد لو.pppدوشددكدلهةل 

ةلعهيددةل إز ددقلر قددوالدو قددكلدودثوهددةلدوإددبل ددددوةلدو أددجلدودددثوب  لل63رزددتلدويقةرنددةولرددهالدو  ددددالثء  ددن

 .64ثرزدوةلسأزك لو قهةسةولدوأن هةللة  لمنإوًلدوزةوملثلدوقةردولثدويأةتقلدوي إ  ة

ةلل486مقددددرللل2019ة دد لدوىددزهدلدوزددةويب لر ددغلمإوسددالبييددةوبلدوادددلدألدندد لو.يددورلةددة ل دلءمك  هددن دثفرن

 تزةدنلدوقو لدوشكدلهة(ل دد ك نة لميددةل زأددبلءالنىددكلدو  ددددالعددبلدوزددةوملوددد  ةل دددلءدندد لو.يددورلءعدد لمددال

ل5وفدلثدوأىكلد تكلود  ةل دددلءدندد لو.يددورلءة دد  لدوأقددة لدو ةمدد لو ادددلدألدندد لو.يددورلدوشدد ك ةل يإدددلمددال

 
 50-49دوه لسهةسةولدوادلدألدن لو.يور لمأظيةلدوزي لدودثوهة لسلللل-61
لدويا هةللدونو للعبللثدو دمةولللدون اللكيهةوللن علللوشكد للدويق ورةللدو  دللةي ةلللث ددوللةددللووللدوشكدلهةللدوقو لللتزةدنللتاو  للةةم لل-62

لءسة للة  لل نةرهلل إملللءنه ء للللدو ةسلللوالسإ الكللم ىرللوفدللدوإاو  للةةم  للدويإاد للدووف ةوللعبللءمك  بللدثفرلل1لل شإك  ةللدوإب

لدوإقد كدوللمالللدوشكدلهةللدوقو للتزةدنللءرعة للدسإقكد لل إمللل لدفعإىةددوللويزظمللرةوأن ة( للدويزهشهةللو.سكللدوأ ةلبللدفسإ الكبللد ن ة 

رةسإ دد لنيوفجلب ىةلبلعةلملة  لركنةم لدويقةرنةولدودثوهةلوزة ل(لءثلتملد إنةر ةلICP لل2011للوزة للدودثوهةللدويقةرنةولللو كنةم للدويكيزهة

دثوةلفدولدت لمإوسالثمكت ال لتملتوعهكلةودم لدوإاو  لمالع  ل ورثسإةولثمأظيةلدوإزةثالثدوإأيهةلعبلدويهددالللل47 لرةوأن ةلودلل2011

 دفعإىةد  
دثفرلءمك  بلعبلدوهو ل لثوولتالدو قكلل9 1ال ةلوأةلوبلل إملتاد دلتقوالدو قكلوفهلمال ه لمنإو ةولدودت لدوهومبلو  كد لدو ةلد لدوث -63

دثفرلءمك  بلعبلللل5 5دثفرلءمك  بلعبلدوهو ل لثوبلدوزإ ةلدويقةر ةلو   ددالفدولدودت لدويإوسالدألدن ل؛لثلللل2 3دوأيوفيبلألعقكلدثنلدوزةومل؛ل

 دوهو ل لثوولدوكعملدويزةدنلو   ددالفدولدودت لدويإوسالدألة   
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دلءمك  هنةل تزةدنلدوقو لدوشددكدلهة(لعددبلل2433بلءثغأددلبو للدثفردولءمك  هةل تزةدنلدوقو لدوشكدلهة(لع دثفرن

ووكني ور  لبفدلعورنالوفهلدوينإو ةولر قوالدو قكلدودثوهةلو  أجلدودثوب ل ي ددالو يددك لءال ال دد لءال

ةلردددل دثفرلل90 1تينددةلر ددددالوددد  ةلمنددإو ةولدنهددةلو.يددورلءعدد لمددالتددالدو قددكلدويدددعا لثدوددف ل زددكفل ةوهددن

ةدنلدوقو لدوشكدلهة(لو  كدلعبلدوهو  ل يةنهةلر ددالود  ةل دلءدن لو.يورلةأدلمنإوًلءدن لمددالءمك  بل تز

 .65دثفرلءمك  بلل5 5دثوةلبفدلءتفلدويك لةإ ةلل18دثفرلءمك  بل؛لث كت الوفدلدوكعملبو لل2 3تالدو قكلدو ةوغلل

ةل تزدددةدنلدوقدددو لدثفرنلل220ثعدددبلءعك قهدددةل لر دددغلمإوسدددالعهيدددةلدواددددلدألدنددد لو.يدددورلدوشددد ك ةل دلءمك  هدددن

دلل767دثفردولءمك  هدددةل تزدددةدنلدوقدددو لدوشدددكدلهة(لعدددبلءثغأدددددلبوددد لل5دوشدددكدلهة( لثتإدددكدثحلدوقدددهملمدددال دثفرن

ءمك  هنةل تزةدنلدوقو لدوشكدلهة(لعبلسهشه  لث ويدلءة  ل دلءدندد لو.يددورلعددبلسهشدده لثوه هددةلثدويغددك ل

ثدندددد لثعددبلوددفهلدو  ددددالدوثال ددةلدألتهددك  لتددملتاد دددلدوادددلثيأو لءعك قهة؛لثدألدندد لعددبلءثغأددددلثرورثنددد لثرل

دلءمك  هنةلعبلدوهو  للل90 1دألدن لو.يورلةأدلمنإوًلفل وعكلدت نةل قةرقل إ لتالدو قكلدويدعالدو ةوغل دثفرن

ةلعددبلدوهددو  لرهأيددةل2 3عبلب نودتهأبلثغةم هةلثمالث ل لتق لدويزدددفولةددالتددالدو قددكلدو ددةوغل دلءمك  هددن لدثفرن

ةلل5 5عبلدوزد دلمالدو  ددالدألتكً لفل ى لدوادلدألدندد لو.يددورلبودد لتددالدو قددكلدألة دد لدو ددةوغل دلءمك  هددن دثفرن

 عبلدوهو  

ةل تزددةدنلل668عددبلدألمددك  إهال لت  ددغلدوقهيددةلدويإوسددقةلو ادددلدألدندد لو.يددورلدوشدد ك ةل دلءمك  هددن دثفرن

دلءمكلل289دوقو لدوشكدلهة(ل لثتإكدثحلدوقهملمال ل1612  هنةل تزددةدنلدوقددو لدوشددكدلهة(لعددبلدوي نددهجلبودد لدثفرن

دلءمك  هنةل تزةدنلدوقو لدوشكدلهة(لعبلكأدد لث ويدلءة  ل دلءدن لو.يددورلعددبلكأددددلثدووف ددةولدويإاددد  ل دثفرن

ثءدنةوةلعبلدوي نهجلثوة إبلثيةمة  ة لييهالدو  ددالعبلدألمك  إهالود  ةل دلءدندد لو.يددورلعددو لتقددوال

 ةلدوثال ةلةأدلتاو   ةلبو لعهملتزةدنلدوقو لدوشكدلهة دو قكلدودثوه

ةلل381عبلالسهةلثدوياددهالدو ددةد  لت  ددغلدوقهيددةلدويإوسددقةلو ادددلدألدندد لو.يددورلدوشدد ك ةل دلءمك  هددن دثفرن

دلءمك  هنةل تزةدنلدوقو لدوشكدلهة(لعبلرأغالد  لبودد للل48 تزةدنلدوقو لدوشكدلهة( لثتإكدثحلدوقهملمالل دثفرن

ةلدثفرنللل2166 دلءمك  هنةل تزةدنلدوقو لدوشكدلهة(لعددبلءسددإكدوهة لعددبلوددفهلدويأققددة لعدددل ال دد لدويددك لدنقنددةمن

ةلرهالدفعإىةددولدويإقدمةلثدوأةمهة ل ه لت ك لءررزةلر ددالمإقدمة لثوبلدوهةرةالثيي ور ةلكور ددةل ثدتان

ةل تزددةدنلل1348ثنهو   أددددلثءسددإكدوهةلرينددإو ةولءة دد لمددالدوادددلدألدندد لو.يددور لتإددكدثحلمددال دلءمك  هددن دثفرن

دل تزةدنلدوقو لدوشكدلهة(ل  ك نة لث إزهالدوادددلدألدندد لو.يددورلعددبلمزظددمللل2166دوقو لدوشكدلهة(لبوبلل دثفرن

دثفرلءمك  ددبل تزددةدنلل800دثفرلءمك  بل تزددةدنلدوقددو لدوشددكدلهة(لثللل200دو  ددالدألتكًلعبلدويأققةلرهالل

 لعبلالسهةلثدوياهالدو ةد لدوإبلفل ى لدوادلدألدندد لو.يددورلعه ددةلدوقو لدوشكدلهة(ل  ك نة لدودثوةلدوو هد

 إ لبو لءدن لتددالعقددكلدثوددبلوددبلرددأغالد   لف دد ل لمددالفوددجل لءنددهل ددإملتق هددقلمزدددفولءة دد لعددبلعقددةعل

 .66دويالرعلعبلرأغالد  

دلدثفرنلل1043ثعدددبلءثرثردددةلثالسدددهةلدووسدددق ل لت  دددغلدوقهيدددةلدويإوسدددقةلو اددددلدألدنددد لو.يدددورلدوشددد ك ةل

دلءمك  هنةل تزةدنلدوقو لدوشكدلهة(لعبليوريهةلل47ءمك  هنةل تزةدنلدوقو لدوشكدلهة(ل لثتإكدثحلدوقهملمال دثفرن

ةل تزدددةدنلدوقدددو لدوشدددكدلهة(لعدددبلووكندددي ور  ل ويددددلءة ددد ل ددددلءدنددد لو.يدددورلعدددبلل2433بوددد ل دلءمك  هدددن دثفرن

الثتةيه نددإةالثيي ور ددةلموودددثعة لعددبلووكني ور لثء كوأددلثءويةنهةل؛لثدألدن لعبليوريهةلثعهكغه سددإة
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ةل قددةرقل إدد لتددالدو قددكلدويدددعالدو ددةوغل ل90 1يوريهةل ل إزهالدوادلدألدندد لو.يددورلةأدددلمنددإوًلفل ددوعكلدت ددن

ةلعددبلدوهددو ل لرهأيددةلعددبلعهكغه سددإةال ل قدد لدوادددلدألدندد لو.يددورلةددالتددالدو قددكلدودددثوبلدوثددةنبل دلءمك  هددن دثفرن

دلءمك  هنةل2 3دو ةوغلل  .67عبلدوهو لدثفرن

ةل تزددةدنلدوقددو لل738ثعبلدودثنلدوزكرهة ل   غلمإوسالعهيةلدوادلدألدن لو.يورلدوش ك ةل دلءمك  هددن دثفرن

ةل تزددةدنلدوقددو لدوشددكدلهة(لعددبلدو و ددالبودد لل401دوشددكدلهة( لثتإددكدثحلدوقددهملمددال دلءمك  هددن دلل1570دثفرن دثفرن

قلدوادددلدألدندد لو.يددورلعقددالة دد لدويددودتأها لثعددبلءمك  هنةل تزةدنلدوقو لدوشددكدلهة(لعددبلةيددةا ل هدد ل ق ددل

ةل تزددةدنلدوقددو لل659دوزكد لثدألردا لتملتاد دددلمنددإو ةولدوادددلدألدندد لو.يددورلدوشدد ك ةلةأدددل دلءمك  هددن دثفرن

دلءمك  هنةل تزةدنلدوقددو لدوشددكدلهة(لة دد لدوإددودوب لرهأيددةلتددملتاد دددلدوادددلدألدندد لو.يددورلل738دوشكدلهة(لثلل دثفرن

دلءمك  هنةل تزةدنلدوقو لدوشكدلهة(ل  ك نة لعبلعقك لتملتاد دل دددلءدندد لل885  لع هالن لةأدللعبلو أةالءة دثفرن

ر ددةنلل1000ةأدددلل2020عبلةة لل-ريةلعبلفوجلةيةنلدو دمةلدويأ وهةلل-يد دلو.يورل غقبلييهالدويو، هال

دلءمك  هنةلتقك  نة لبفدلتملتوعهكلدوقزة لثد لل275عقك  لء لمةل زةدنلل عةمةلمددالع دد لءادداة لدوزيدد  لثلدثفرن

دلءمك  هنة(لبفدلومل إملتوعهكومللل495ر ةنل  ودوبلل1800  .68دثفرن

لمددا%ل55لراددودوبل ثة  لدوىزهدلدوزةويبل لتظ كلدوأإددةل لءالدوادددلدألدندد لو.يددورلمادددد لعددبلدويإوسددال

دوأةمهددةلثدوأة دد ة لمدداللدفعإىددةددولعددبلدأليكلثسهالما%ل67لث ودوبلدويإقدمة لدو  ددالعبللدأليكللثسها

%ل16رهالدو  ددالدوإبلتإودعكلةأ ددةلرهةنددةو لعدددل ال دد لدويددك لءالدوأنددولدودددنهةلبودد لدويإوسددقةلت إ ددكلمددال

% ل59%لعبلوأدثرد  لثءالدوقهيةلدويإوسقةلو فهلدوأنددولتنددةث ل147عبلرأغالد  لبو لمةل ى لبو ل

لثسددهالمددالءة دد لدأليددورألالمإوسدداللمأ يددبللرشدد  للءعدد للدأليددورت والننولدوادلدألدندد لبودد لمإوسددالل

لدوقةليددةلدوأنددولمددا%ل26لرأندد ةلءعدد لدأليددكللمإوسدداللة  للدوقةليةللدوأنوللت والل للدويإوساللثعب للدأليور

لعددب لدويإقدمددةلدو  ددددالعددبلمأددهلثدوأة دد ةلدوأةمهددةلدفعإىددةددولعددبللءك ددكللدفتددإالفللوددفد للدأليددكللثسددهاللة  

لدوأنولما%ل19لرأن ةلءع ل دويإوسالعبلدأليك ليةلة  لمإوساللدوقةللدوأنوللت والل للدويإقدمةللدو  ددا

لدوأنددولت ددوالثدوأةمهددة لدوأة دد ةلدفعإىددةددولعددبلفوددج لمددالدوأقددهتلثة دد  لدأليددكلثسددهالة دد لدوقةليددة

لميددةلدأليددك لثسددهالة  لدوقةليةلدوأنوللما%لل30للرأن ةللءع لل للدويإوساللعبللدأليك للمإوساللة  للدوقةلية

 منإوًلةد لدوينةثد  لدرت ةعلل ز ع

ثلل50ثمالرهالدو  ددالدويإقدمة لعزالدوغةو هةلدوزظي لمالدو  ددددالوددد  ةل دددلءدندد لو.يددورل إددكدثحلرددهال

%لعددبل71%لعددبلدوإشددهجلبودد ل40%لمددالثسددهالدأليددك لننددولدوادددلدألدندد لبودد لثسددهالدأليددورلتإددكدثحلمددال65

ةلثءثرثغددود  ل هدد لتقدد لننددولدوادددلدوييك لرىكفلدوأظكلةالرزددتلدفسددإثأة دولد تددةعهةلمثدد لبسددإونه

%ل لءثلتشدده بلثدو كتغددةنل ل هدد لت ددوالدوأنددولدودددنهةلبودد لدويإوسددقةلءة دد لمددال50دألدن لبو لدووسهالةال

 %لمالثسهالدأليك 65ثللل50% لعزالييهالدو  ددالدألتكًلود  ةل دلءدن لو.يورلعبلم ةالمةلرهالل65

%لمددددالثسددددهالدأليددددكلءثلءعدددد لعددددبل30رأندددد ةللثعددددبلدفعإىددددةددولدوأةمهددددةلثدوأة دددد ة  دلءدندددد لو.يددددور

رددأغالد  لثعهإأددة لثمأغووهددةل لثعددو لدويإوسددالعددبلغودتهيددةفلثتككهددةلثوأدددثرد  لتإيهدد لدفعإىددةددول

ةلردددةتإالفلءك دددكلردددهالدوأنددد ةلدوقةليدددةلة ددد لثسدددهالدأليدددكلثدوأنددد ةلة ددد لءسدددة ل دوأةمهدددةلثدوأة ددد ةلء  دددن

ةمهكثالثسددهكدوهوالثغودتهيددةف لعددبلسددهكدوهوال لمإوسالدأليددك لوددفدلدفتددإالفلك هددكلرشدد  لتددةسلعددبلدو ددل

 
67.10921, p–Global Wage Report 2020- 
6821, p.110–Global Wage Report 2020 - 
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% لرهأيددةلت  ددغلنندد ةلدوادددلدألدندد لبودد ل87ة دد لسدد ه لدويثددةنل لت  ددغلنندد ةلدوادددلدألدندد لبودد لثسددهالدأليددورل

 .69%20دويإوسالو.يورل

عبل هالفلتويدلعهيةلمكيزهةلمثةوهةلثد د لوأن ةلدوادلدألدن لبو لثسددهاللءثلمإوسددالدأليددور ل ي ددال

وفهلدوأنولمالفوجلبو لمنإو ةولدوادددلدألدندد لو.يددورلدوإددبلت ددوالبمددةلمأ   ددةلو غة ددةلوإق هدد لءالتشهكلل

ةددد لدوينددةثد لرشدد  لك هددكلءثلمكت زددةلو غة ددةلراهدد لفل ي ددالبنقةفوددةلة دد لنقددة لثدسددا لدوادددلدألدندد ل

ة لو.يورلدووتأبلدوياددلرأع لمالنىكلدأليكلدووسددهالسددهإككلدوزد دددلمددالدوزيددةنلرددأيكلمددأ  تلنندد هنل

عبل هالءالدويزدفولدوإبلتقإك لمددالثسددهالدأليددكلءثلت  دددلة هددهلمددالدوياإيدد لءال  ددوالمددالدوينددإاه ل

دفمإثةنلو ددةلعددبلدوزد دددلمددالدوشددككةول را ددملدوإزك ددك لةأدددمةل  ددوالثسددهالدأليددكلءعدد لمددالدوادددلدألدندد ل

منإوًلنن بل أ غبلو.يور ل إقةت لءكثكلمالنىكلييهالدوزيةنلءيوردنلءع لمالدوادلدألدن ( لعز  لء ل

 تاد دلدوادلدألدن لو.يور لثمالفوجل ل  ق لمنأوةل،كثفلثتأهةلثت  هالو 

ثمالدويزإقدلة  لنقة لثدسالءالدوزيةنلعبلدو  ددالفدولدودت لدويكت ددا لدوددف ال إقةتددوالءعدد لمددال

 ددوالوددفهل%لءثل  ثبلدأليكلدووسها ل ي التىأه  ملة دد لءن ددمل مأ   ددودلدأليددك ل؛للثمددالفوددجل لعدددلفلت60

ةل دوزإ ةلفدولءويهةلك هك لعبلدفعإىةددولدوأة  ة لثعبلدواةوددةلدألتهددك ل ل  ددوالثسددهالدأليددورلءعدد  لثغةو ددن

مددةلت ددوالدريددةلدوينددةثد لعددبلدأليددورلءعدد لمقةرنددةلرةو  ددددالمكت زددةلدودددت  لث إنددملتو  ددالدأليددورلرإو  ددال

دل لثسدد ولفوددجلءالو أددةكلكثهددكلمددالءادداة لدودددتونلم غوال ى لبودد لدووسددها لثلءةددالهلف دد لتو دد ليدددن

دل ةلة دد لءيددكلمددأ  تليدددن دألة   ل كراوالءكثكلر ثهكلمالدووسها لث زأبلوفدلءالثسهالدودت ل اى لغةو ددن

%لمددال60عبلدفعإىةددولدوأة  ة لثعبلمث لوفهلدوظكثف لرريةل  ددوالتزهددهالدوادددلدألدندد لو.يددورلرأندد ةل

د لراه لفل نيتلراهة لكك ية لث ةليدن   نكلوفد لي لهنةلة  لدألع  لءالت ددوالنندد ةلدوادددللدووسهالمأ   ن

 .70دألدن لو.يورلو وسهالءة  لمالمزظملدفعإىةددولدويإقدمة

  ةمأةن:لعهيةلدوادلدألدن لو.يورلعبلمىك

لدويي دددعلعدددكر ل2020 ونهدددولل28ثعقدددةنلو  هدددةالدوىدددةدرلةدددالث در لدوإ قدددهالثدوإأيهدددةلدفعإىدددةد ةلعدددبل

يأهددهل دد ك ةل ل ددودوبلل2400رودعددالللةوققددةعلدو ددةس تاد دددلدوادددلدألدندد لأليددورلو زددةم هالرلو.يددورلدوقددومب

دلمالءثنل أة كللل150  لمالمكدةة لدوظكثفلدفعإىةد ةلو يأشددةولدوإددبل إزددفرلة ه ددةلدفوإدد د ل2022دثفر(لرد ن

رددهل ةوهددةن لثدسددإثأةل ةلمددالفوددج لمددالت أددبلالوهددةولمكنددةلتشدديهزةنلألادداة لدألةيددةنلة دد لتق هقدده لثبةقددة ل

يإ دددكر لوإقدددد مل ددد ودوةلعددد لموةددددلءعىدددةهل ددد كلءكإدددوركلدويق ددد لو يأإدددبلدو كادددةلءمدددة لدويأشدددةولدو

دوش ةثًلثدأليورلرةويي ع لسود لرقك قةلعكد ةلو  لمأشة لة  ل ددد  لءثلمددالتددالنلدفتاددةددولدوإةرزددةل

%لمددالءيددكلدف ددإكدكلل3و ددة لكيددةلءعددكلدويي ددعلاددكفلةددالث لدثر ددةلو زددةم هالرةوققددةعلدو ددةسلرأندد ةل

٪لمالدأليكلدألسةسبلرقةنوالدوزي ل٧تأمهأةو لثدوي ةعئلوأن ةلللل2 الع لدسإيةر للدوإأمهأبلو زةم لدويث

 . 712021يأه ةن لثفوجلرد دلمال  كل ونهولل60 للثريةلفل ق لةالل2003ونأةلل12

 
6921, p.112–Global Wage Report 2020- 
7021, p.114–Global Wage Report 2020- 
للدوزالث لدو ةسلرةوققةعلو زةم هاللو.يورلللدألدن لدوادليأههل2400ل قكر:للو.يورلدوقوم لدويي عرهةالث در لدوإ قهالثدوإأيهةلدفعإىةد ة لللل-لل71

لل 2021ل ونهول28لدفعإىةد ة لثدوإأيهةلدوإ قهاللث در لموعالل  ك  ليأه ةل60لءدن لرادلدودثر ة

HTTPS://MPED.GOV.EG/SINGLENEWS?ID=554&LANG=AR 

https://mped.gov.eg/SINGLENEWS?ID=554&LANG=AR
https://mped.gov.eg/SINGLENEWS?ID=554&LANG=AR
https://mped.gov.eg/SINGLENEWS?ID=554&LANG=AR
https://mped.gov.eg/SINGLENEWS?ID=554&LANG=AR
https://mped.gov.eg/SINGLENEWS?ID=554&LANG=AR
https://mped.gov.eg/SINGLENEWS?ID=554&LANG=AR
https://mped.gov.eg/SINGLENEWS?ID=554&LANG=AR
https://mped.gov.eg/SINGLENEWS?ID=554&LANG=AR
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بالعددكدرلدويي ددعل، دو ددةسلدوققددةعلعددبلدألةيددةنلءادداة لميث ددبلمددال ال ددةلفككلمىكدث لويوعالت قةنل

دوقومبلو.يور لر  ةد لدوادلدألدن لأليورلدوزةم هالرةوققةعلدو ةس لعكدرلدسإك ةد لو شددككةولثدوي ددةو ل

 بو دمهةلدوقكدرلدوف لومل أشك لمدً لميةل  إتلدوييةنلو نؤدنلةال72ثعقةل م ةنهةولك لعقةع

 ث زدلادثرلدوقكدرلعبل دلفدتهلتقو لو.مة لرزدلتونلدنإظةر لثبالكةالرهلةد لب  ةوهةو 

ك ل:لةد لثيودلء ل   لعةنونبلو قكدرلعاللوولادرلرقةنوا لثفلرقكدرلوددكلهعلمي ددعلث رد لءثلث  ددلءثو ة 

ميكدلرهةالةالعكدرلومل ظ كلو ز الويزكعةلثتزهلدوقةنونب لألالدوقددكدرلوددمل أشددك لعةودددوه للدوو هدددللدوددف ل

ودده للمزأدد  شهكلوويودهلوولرهةالدوو در  لميددةل ثهددكلتنددةيفولةددالكه هددةلد ودد د لو دديةالتق هقدده لثبفلعددالل

 ي ددةرلبددر ل ددككإ مل ثلوددبلتىدددرلث دددوةلل2021 ووهددولل3ةةم (ل و لللل2100 لليكث للوهأهاللةيةنللءتك ثعدلل

ودلء مددةولوددد  ة(لة ددبلتأ هددفلدوقددكدرل%لمددالاددةدردولمىددكلو ي كث ددةولدويأ وهددةلريددةل شددهكلبودد لةددد لثيددل70

 رشأالدوادلدألدن  

ةددد لتددود الدوإيثهدد لعددبلدت ددةفلدوقددكدر لعق قددةنلو  هددةالعقدددل  ددكلدفيإيددةعلدوددف لدت ددفلعهددهلدوقددكدرلل ةنهددةن:

 لثمددةلفلدألةيددةنميثالالعقالمالدفتاددةدلدوزددة لدوا ددومب لرهأيددةل  ددكلءررزددةلميث ددهالفتاددةددولءادداة ل

 ثمو، بلدودثوة لرة تةعةلوكلهنةلدويي علدوقومبلو يكء لثمنإشةرلدويي ع لمالدوو رد لل7 ق لةال

ةد لمزكعةلءسة لتاد ده ل ه لتويدلة  لمنإوًلدوزةوملءسعلمإزدد  لع أةكلمددال اددددهللل ةوثةن:

ة  لءسة لس ةلس الثد إهةيةولت  ددبلو زةمدد لثءسددكتهل هددة لكك يددة لءثلنندد ةلمددالمإوسددالءثلثسددهال

 ور ددة لكيددةلسدد قلثعىدد أة لبفلءنأددةلفلننددإقهالدووعددوفلة دد لكه هددةلدت ددةفلفوددجلدأليددكلة دد لمنددإوًلدويي

دوقكدر لنظكدنلوزد لتوعكلمز ومةولةالءنشقةلدويي علثديإيةةةتدده لثةددد لنشددكلء لمددالدألثرد لدو ةاددةل

رإ جلدفيإيةةةو لر لثةد لنشكلنرلدوقكدرلن نه لثعبلدووعالدوف لتملتاد دلدوادلدألدندد لو.يددورلردددي  غل

ل30ثل2017ءكإددوركلل1ةددالدو إددك لرددهاللثدفسددإ الكلثد ن ددة لدودددت لرادد لمؤ ددكدولءومنيدلءال يأهه لللل0024

ة دد لمنددإوًلدويي ور ددةل   ددغلل لتشددهكلءالمإوسددالدفسددإ الكلدونددأو لدو ز ددبلو.سددك 2018سدد إي كل

ة لء لءالمإوسالد ن ة لدو ز بلو.سك لعبلدوش كلوددوللل52645,7 ة لعددبل ددهالءالدألسددك لل4387,1يأه ن يأه ددن

لءالة يأددةلعددزفديأهددهل دد ك نةلوإ ددبلرة إهةيةت ددةلدألسةسددهة لل3678دوي ونددةلمددالتينددةلءعددكددلتاإددةجلبوددبل

 لريددةل زأددبلءالنندد ةلدوإ دد ملتددالنل73%7 5% ل9 13ر غلة  لدوإودوبللل2019/2020 لثلل2018/2019عبللللدوإ  م

يأهددهلل4400سهىدد تلل% لء لءالدوي  ددغلدو ددةعبلوال إهةيددةولدألسةسددهةلوإ ددجلدألسددك 6 19ت ددجلدونددأإهال

تقك  ةن لث زأبلوفدلءالدوادلدألدن لو.يورلوددمل ددإملتاد دددهلة دد لءسددة لسدد ةلدوندد الدألسةسددهةلف إهةيددةول

 دوزةم  لل

 
 ل2021 ونهولللل28عكدرلدسإك ةد   لكهكل كًلءااة لدألةيةنل  ةد لدوادلدألدن لأليورلدوققةعلدو ةس  لموعالمىكدث  لل هية ل  ظب لللل-لل72

-www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/6/28/2047628/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1https://

-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8

-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%B2%D9%

-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9#keyword 
 ل2021 ىة  ل ونهةلل لدوي ة لدوكك  لو إز  ةلدوزةمةلثد ل2021دوأشك لدونأو ةلو.رعة لدوقهةسهةلألسزةرلدوينإ   هالمة ولللل-لل73

https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104&Year=23462 

https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/6/28/2047628/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%25D
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/6/28/2047628/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%25D
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/6/28/2047628/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%25D
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/6/28/2047628/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%25D
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/6/28/2047628/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%25D
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/6/28/2047628/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%25D
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/6/28/2047628/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%25D
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/6/28/2047628/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%25D
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/6/28/2047628/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%25D
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/6/28/2047628/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%25D
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ثت قةنل تكلد  ىة دو لكةالمإوسالدأليورلدألس وةهةلو زددةم هالرةوققددةعلدوزددة لثدو ددةسلألكثددكلمددال

ةلةددة لل1283ةشددك لةيددةنلوددول  لثو ددفد ل74يأهددهل5498سددالدأليددكلدوشدد ك لعدددرهل لريددةل زأددبلمإو2019يأه ددن

%لمددالمإوسددالدأليددكلة دد لمنددإوًلدويي ور ددة لثكيددةل يثدد لدوادددلدألدندد ل7 43 يثدد لدوادددلدألدندد لو.يددورل

دثفرل  ك ةن لث زإ كلءع لمال   لل220و.يورلعهيةلءع لمالمإوسالدوادلدألدن لو.يورلعبلءعك قهةلدلثوول

 دثفرل  ك ةن ل486وزةوملثووللدوادلدألدن لو.يورلة  لمنإوًلد

مدددةل  ددب:ل  أشدددأللة دد ل2003لونددأةل12ل ل34لدويدددةد لنىدداعهيددةل إز دددقلرددةوزالث لدودثر ددة لعقددددللردرزددةن:

مي علعومبلو.يددورلركلةسددةلث  ددكلدوإ قددها ل  ددإرلروتددالدوادددلدألدندد لو.يددورلة دد لدوينددإوًلدوقددومبل

ريكدةددة لن قددةولدويزهشددةلثرز يددةدلدووسددةل لثلدوإددددرهكلدوإدد لت  دد لتاقهددقلدوإددود الرددهالدأليددورلثدألسددزةر ل

%لمددالدأليددكلدألسةسددبل7ودثر ةلريةلفل ق لةالكيةل  إرلدويي علروتالدوادلدألدن لو زالث لدونأو ةلد

دودددف لتاندددولة ددد لءسةسدددهلد دددإكدكةولدوإأمهأدددةولدفيإيةةهدددةل    ل لع هدددكلبفدلت  دددالننددد ةلدوزدددالث ل

لألع لمالنى  ةلرةوي ةو ةلو قةنوا  لع ةوكةملمالدن  ددة لنندد ةلدوإ دد مل ثدوإددبلتزإ ددكلل-دو  ه ةلءاالن

بفلءالنندد ةلدوزددالث لتزإ ددكلل- ددهالدويىددك هالء أددة لء مددةلكورثنددةدوويهلد تكلألن  ة لدوقوًلدوشددكدلهةلويال

% لثكددةالعددبلدألةددود ل7 5وددولل2019/2020تقك  ةنلنىكلعهيةلفوجلدوإ  م لعأتكلمزدنلةة لو إ  ملسددأةل

لو ه ددددةلدودددددثر لو  إددددة لت قددددةنل.75%9 13% ل2 21% ل6 24ة دددد لدوإددددودوبلل2018/2019 ل2017/2018 ل2016:2017

ادددلدألدندد لثدألعىدد ل لثعدددلءادد تلدو762019د نددي كلل26دوىددةدرلعدد لل2019ونددأةلل4رعددمللدفيإيددةةبلدوإددأمها

يأهدده لء لءالعهيددةلل97200يأهدده لثلل14400ة دد لدوإددودوب:لل2021دونددأو لوقهيددةلد ددإكدكلدوإأمهأددةولعددبل أددة كل

%لمددالت ددجلدوقهيددةلسددإ وال3يأهه لميةل زأبلءالنن ةللل8100يأهه لللل1200دف إكدكلدوش ك لة  لدوإودوبلل

ثللل-ة ددبلدوزيددةنلرةوادددلدألدندد لو.يددكلدوإددأمهأبللةةد لمةل قو لءادداة لدألةيددةنلرةوإددأمهالل–يأههلللل36رادلءدن لل

يأهدده لسددإ والدو  ددةد لةأدددلت ددجلدوقهيددة لرهأيددةلل60يأهدده للثمددالثتددال دددلءدندد لعهيإددهلل243 دددوةلدألعىدد ل

يأهدده لء ددةنلءالكددةالل243سإىدد لءعىدد ل  ددةد ل ي ددالأل لمددالدوزددةم هالدواىددونلة ه ددةلت قددةنلو قددكدرلم  ددغلل

 ءيكه 

 وإزد  لدوادلدألدن لو.يورتةسزةن:للءمث ةل

ةلو ا ةفلة  لدوادددلدألدندد لو.يددورلةأدددلمنددإوًلمأةسددو دل ةسين لءمكن
 
  زدلدوإزد  لدويإ كرلرش  لكةف

ةددد لتاك ددجلدوادددلدألدندد لو.يددور لثة دد لل2009دثوددةلةددة لل51 لعددكرول2008ثرزدددلدأل مددةلدفعإىددةد ةلةددة ل

 لمددال2009دمة لرعالدوادلدألدندد لو.يددورلعددبلةددة لدثوة لريةلعبلفوجلءغ ولدودثنلدويإقللل57دوأقهتلدتإةرولل

ءيدد لتاقهددقلءوددددفلمإوسددقةلدأليدد  لثلو اه ووددةلدثال دددثثلتدددوورلعددبلدوقددو لدوشددكدلهةلو زيددةنلدألكثددكل

دن  ةتددةنلعددبلدأليددورلء أددة لدأل مددة لثكددةالمددالدودددثنلدوإددبلعز ددالفوددجلدو كد  دد لثدوهةرددةالثدفتاددةدلدوكثسددبل

يإاددد  لكيددةلءثاددالويأددةلدأليددورلدويأ   ددةلعددبلدويي  ددةلدويإاددد لرددأالثدويي  ددةلدويإاددد لثدووف ددةولدو

% لر دفل ية ةلك لمددالدألررددةحلدواقهقهددةل2 1  والوأةكل  ةد ل فر لة  لدوادلدألدن لو.يورلت  غلنن إ ةل

و زيددةنلفث لدأليددورلدويأ   ددةلث ية ددةلث،ددةل  م لعددبل ددهالرعزددالدووف ددةولدويإاددد لة دد لمددددرل ال ددةل

 
 ة ةر لةالءررزةلءسةرهالث ومةالتقك  ةنليأهه لدوش كلللل183رقنيةلدأليكلدألس وةبلة بلس زةلء ة ل زقبلءيكلدوهو لللل-لل74
 ل2021دفرعة لدوقهةسهةلفسزةرلدوينإ   هالةة للدوي ة لدويكك  لو إز  ةلدوزةمةلثد  ىة  لللل-756

https://www.capmas.gov.eg/Pages/StatisticsOracle.aspx?Oracle_id=2194&page_id=5104&YearID 23352 
 لل16 لسلل2 لمكعقلرعملل2019د ني كللل26 لادرلعبلل2019للونأةلل4كإة لدثر لرعملللل-لل76

-XkGT7HodU1UKIWQkFg/view?fbclid=IwAR2VEYsFMMhttps://drive.google.com/file/d/1NeyLuVrIB9_FiUl

a9gnxDqV433N3TVZB1_DDcve4jzvqDxQ0rN1uJJfOocghyQQ 

https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/labour/law_money/F_worklaw_money.aspx
https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/labour/law_money/F_worklaw_money.aspx
https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/labour/law_money/F_worklaw_money.aspx
https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/labour/law_money/F_worklaw_money.aspx
https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/labour/law_money/F_worklaw_money.aspx
https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/labour/law_money/F_worklaw_money.aspx
https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/labour/law_money/F_worklaw_money.aspx
https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/labour/law_money/F_worklaw_money.aspx
https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/labour/law_money/F_worklaw_money.aspx
https://news.azhar-c.info/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-2021/41893/
https://news.azhar-c.info/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-2021/41893/
https://news.azhar-c.info/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-2021/41893/
https://news.azhar-c.info/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-2021/41893/
https://news.azhar-c.info/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-2021/41893/
https://news.azhar-c.info/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-2021/41893/
https://news.azhar-c.info/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-2021/41893/
https://news.azhar-c.info/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-2021/41893/
https://news.azhar-c.info/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-2021/41893/
https://news.azhar-c.info/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-2021/41893/
https://news.azhar-c.info/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-2021/41893/
https://news.azhar-c.info/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-2021/41893/
https://news.azhar-c.info/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-2021/41893/
https://drive.google.com/file/d/1NeyLuVrIB9_FiUXkGT7HodU1UKIWQkFg/view?fbclid=IwAR2VEYsFMM-a9gnxDqV433N3TVZB1_DDcve4jzvqDxQ0rN1uJJfOocghyQQ
https://drive.google.com/file/d/1NeyLuVrIB9_FiUXkGT7HodU1UKIWQkFg/view?fbclid=IwAR2VEYsFMM-a9gnxDqV433N3TVZB1_DDcve4jzvqDxQ0rN1uJJfOocghyQQ
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دثفر لثلرعزددالدو كد  دد لدوادددلل25 7بودد لل15 5دوادددلدألدندد لأليددكلسددةةةلدوزيدد لمددالل2007لسددأودولرددد دلمددا

  .77%5%لمقةرنةلريزدنلت  ملر غل12رأن ةلل2009دألدن لو.يورلتالنلةة ل

ثعهيددةلكةنددالدو  ددةد لدفسدديهةلوادددلدأليددورلدفدندد لعددبلمزظددملدثنلءمك  ددةلدوالتهأهددةلمنددةث ةلوأنددول

% لءثلعك  ةلمأ ددةلمثدد لرووه هددةلثدفكددوددثرلثدوإددبلكةنددال7 7بلر غالدو  ةد لعه ةللدوإ  م لمث لكوووم هةلدوإ

% للعبل هالكةنالننولدوإ دد مل9% ل12% لثدو  ةددولة  لدوإودوبل8 8%لثل8 11ننولدوإ  ملو  لمأ يةلل

%ل7 27% لثكةنددالننددولدوإ دد ملعددبلعأدد ث الل100%لثدو  ددةددولدفسدديهةلعددبلدأليددورل8 10عددبلوأددددرث ل

 .78%لعقا10 لدفسيهةلثدو  ةد

دثوةل لتيث لميإيزةل ودوبللل85(لبو لءالل2020/2021ث شهكلدوإا ه لدوف لءيك لو إقك كلدوزةويبلو.يورل 

%لمددالدو  ددددالفدولدوادددلدألدندد لدوقددةنونبلو.يددور لةدددوالدوادددلدألدندد لو.يددورلة دد لدألعدد لكدد لةددةمهالعددبل54

كلوفهلدودثنلمزدددفولدوادددلدألدندد لو.يددورلكدد لةددة لنىل ودوبلثةدوا ل1019-2020للدو إك للتالندويإوسالل

ة  لدألع  لمث يةلءسإكدوهةلثدثوةلرووه هةلدويإزدد لدوقومهددةولثدو كد  دد لثدوىددهالثكوووم هددةلثكوسددإةر  ةل

ثعكننةلثغةنةلثدوهةرددةالثمةوقددةلثدوي نددهجلثوووأددددلثتككهددةلثعهإأة     ثةدددوالمييوةددةلك هددك لءتددكًلمددال

ورلمالك ل الثلسأودولبو لتينددة لريددةلعددبلفوددجلدوي دلددكلثكددوولد  ددودرلثع ددكسلدثوةلدوادلدألدن لو.يلل49

د لثوأددةكلءدوددةلل20ثدو أدددلثنهيهك ددةلثسددك الن ة لثةدددوال دثوددةلءتددكًلدوادددلدألدندد لو.يددورلرشدد  لءعدد لت ددكدرن

دلمالوفهلدو  ددالومل زدنلدوادلدألدن لو.يددورلعددبلء لثعددالتددالنلدونددأودولدوزشددك دلك هكن لتشهكلبو لءالةددن

د لومل زدددنل دويةتهة لثعبلدووف ةولدويإاد  لرهأيةلعةمالرزتلدووف ةولرإزد  لدوادلدألدن لو.يورلمؤتكن

  .79 لميةلءدًلبو لتةك لعهيإهلدواقهقهة2009دويزدنلدو هدردوبلمأفل ووهول

ل لعةمدددالدو  دددددالفدولدواددددلدألدنددد لدوقدددةنونبلو.يدددورلرإزدددد  لدواددددلدألدنددد لو.يدددور لعدددب2010ثمأدددفلةدددة ل

سددأودو لثمددالفوددج لعددزالتددودتكلدوإزددد  لدتإ ددكلرددةتإالفلدويأددةتق؛ع بلدويإوسددا لل1 3دويإوسددا لكدد ل

سأة لرهأيةلعبلءعك قهةلكةنالمإوسالل9 1ةدوالدو  ددالعبلءثرثرةلثالسهةلدووسق لدوادلدألدن لو.يورلك ل

وزكرهة لتزدنلدو  ددالسأة لثعبلدألمك  إهالثدودثنلدلل7 2سأودو لثعبلالسهةلثدوياهالدو ةد لللل7 4دو إك للل

 سأودولة  لدوإودوب ل6 3سأةلثك للل9 2دوادلدألدن لو.يورلعبلدويإوسالك لل

ثةأدمةل إملتييهالدو  ددال نولمنإوًلدودت  ل ى تلمالدوودتددتلءالدو  ددددالفدولدودددت لدويكت ددا ل

دويددأ  ت لعبلدويإوسددا لتقددو لرإزددد  لدوادددلدألدندد لو.يددورلرشدد  لمإ ددكرلءكثددكلمددالدو  ددددالفدولدودددت ل

سددأةلعددبلل1 5ع هأيةلكةالدوإزد  لك لسأإهالعبلدويإوسالعبلدو  ددالفدولدودت لدويكت ددا لكددةال ددإملكدد ل

دو  ددددالمأ   ددةلدودددت  لثعددبلدووعددالن ندده لعددبلدو  ددددالفدولدودددت لدويإوسددالدألة دد لثدو  ددددالفدول

  .80ة  لدوإودوبلسأةلعبلدويإوسال7 3ثلل5 2دودت لدويإوسالدألدن  لتملبيكد لتزد الو ل لك ل

ثة  لدوكغملمالءالدفعإقةرلبو لدوإزد  لعددبلرزددتلدو  ددددالءدًلبودد لركددودلدوادددلدألدندد لدفسدديبلو.يددور ل

عقدددلدرت ددالدوادددلدألدندد لو.يددورلعددبلدوغةو هددةلدوزظيدد لمددالدو  ددددال ددونلدوزددةوملرةوقهيددةلدفسدديهةلتددالنل

ن ددةل ددولرةوقهيددةلدواقهقهددة لألن ددةلعدددلدونددأودولدوزشددكلدويةتددهة لثمددالفوددجل لوددفدلفل زأددبلرةو ددكثر لء

 
  ل65 لسللل2010/2011دوإقك كلدوزةوبلو.يورلللل-77
  ل66سلللل6 ليدثنللل2010/2011دوإقك كلدوزةوبلو.يورلللل-78
7921, p.115–Global Wage Report 2020- 
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ت ددوال ددولريزدددنلءعدد لمددالدوإ دد م لثعدددلءدولدوإزددد الولدويأإظيددةلو ادددلدألدندد لو.يددورلعددبلءسددإكدوهةل

ثدوهةرةالثعهإأة لبو ل  ةددولمقكد لعبلدوادلدألدن لدواقهقبلو.يور لثة  لدوأقهتلمالفوج لءدًلدفعإقددةرل

روركهأددةلعةسددولثيوريهددةلثءثغأدددد لة دد لسدد ه لدويثددةن لبودد لدن  ددة لبودد لدوإزددد الولءثلةددد لدنإظةم ددةلعددبل

دوادلدألدن لدواقهقبلو.يور لثعبلتونعلثتك أهدددلثتورةيو ليكًلدوي  دلمالدوإزددد الولدويأإظيددة لو أ ددةل

وملت الكةعهةلو إزددو تلةددالدو  ددةددولعددبلدألسددزةر لميددةلءدًلبودد لدن  ددة لدوادددلدألدندد لدواقهقددبلو.يددور ل

ا لثردريةلءع لعبلبس ةنهة ل ي المال ظةلتأ هكلتييهدلءثل إ لت  هتلدوادلدألدن لو.يددورلرزدددلثعبلدوهونة

 لثتندد الوددفهلدألمث ددةلدو ددو لة دد لءويهددةلمكدع ددةلمنددإوًلدوادددلدألدندد لو.يددورل2009دأل مةلدويةوهةلوزددة لل

 .81ريكثرلدووعا

دل75رهةنددةول  ددودوبللدثوددةلتإددوعكلةأ ددةل153دثوةلمالءا للل114ثة  لدوينإوًلدوزةويبل ل  دولل %(لنيددون

دثوددةلمأ ددةل لمددالرهأ ددةلر غةر ددةلل13 لثعددبل2019ثلل2010عبلدوادلدألدندد لو.يددورلرةوقهيددةلدواقهقهددةلرددهالةددةمبل

ثكي ود ةلثدوزكد لثوهإودنهةلثنهيهك ةلثسهكدوهوا لت ةةكلدوادلدألدن لدواقهقددبلو.يددورلتددالنلوددفهلدو إددك  ل

بل ددلعه ةلدوادلدألدن لدواقهقددبلو.يددورلثت ددجلدوإددبلدن  ددتلعه ددةلثرةوأن ةلوييهالدو  ددا لسود لت جلدوإ

دوادلدألدن لدواقهقبلو.يور لر غلمإوسالدوأيولدونأو لدوزةويبلو.يورلدودنهةلدواقهقهةلة  لمدددًلدوزقدددل

% للث   دددبلودددفدلدودددكعملد ييدددةوبلدتإالعدددةولبع هيهدددةلك هك ؛عقددددلكدددةالدوأيدددولدوندددأو لو.يدددورلدوددددنهةل3 2

%لعددبلالسددهةلثدوياددهالدو ددةد  لثل5 2%لعبلدألمددك  إها لثل8 1%لعبلءعك قهة لثلل1 1بلدويإوسا للدواقهقهة لع

 .82٪لعبلدودثنلدوزكرهة5,5%لعبلءثرثرةلثالسهةلدووسق لثل3,5

ل16دثوددةلثدن  ددتلعددبلل28 لدرت الدوادلدألدن لدواقهقبلو.يددورلعددبل2019ثلل2010ثعبلءعك قهةل لرهالةةمبل

 دد دول  ددةد لعددبلدوادددلدألدندد لدواقهقددبلو.يددور لكددةالءة دد لنيددولعددبلسددهكدوهوالللدثوة لمالرهالدو  ددالدوإددب

%لة دد ل3 7%لثل2 8%للثل7 28ثنهيهك ددةلثيي ور ددةلدو ونغددولدود يقكدتهددة لريإوسددال  ددةددولسددأو ةلعدددروةل

دوإودوب لثوو  لءك كلدن  ددة لعددبلدوادددلدألدندد لدواقهقددبلو.يددورلعددبلوه هك ددةلثرورثنددد  ل هدد لر ددغلمإوسددال

%لة ددد لدوإدددودوب لثردددةوأظكلبوددد لدواددددلدألدنددد لو.يدددورلعهيدددةل إز دددقلرزنإةيهدددةل2 8 %لثل14ة لدوندددأو لدفن  دددل

دلعددبلبنإةيهددةلدوزيدد لعددبل ل14دوزي  ل ي المال ظةلءالدوأيولعبلدوادلدألدن لدواقهقبلو.يددورل ىددة  هلنيددون

 لعددبلدووعددالدوددف لعشدد الدثوةلءتكً ل إيةث لنيولدوادلدألدن لو.يورلنيولبنإةيهةلدوزي لل13دثوة لرهأيةلعبلل

  .83دثوةلعبل  ةد لدوادلدألدن لدواقهقبلو.يورلكيةلعش العبلنيولد نإةيهةل17

دثوةلثدن  ددتلعددبلل24 لدرت الدوادلدألدن لدواقهقبلو.يورلعبلل2019ثلللل2010ثعبلدألمك  إها لرهالةةمبلل

%لعددبلدثوددةل1 9غود لبودد ل%للعددبلرددةرد3 0دثن لثتكدثحلمإوسالدو  ةددولدونأو ةلعددبلوددفهلدويأققددةلمدداللل8

رووه هددةلدويإزدددد لدوقومهددةو لثرةوأندد ةلو   ددددالدوإددبلدن  ددتلعه ددةلدوادددلدألدندد لدواقهقددبلو.يددور لتددكدثحل

%لعددبلدووف ددةولدويإاددد  لثعددبلوددفهل7 1%لعددبلتك أهدددددلثتورددةيولبودد ل1 0مإوسددالدفن  ددة لدونددأو لمددال

ل10و.يددورلثنيددولبنإةيهددةلدوزيدد  لث دد دوللدثوةلمنإو ةولمإية  ةلمالدوادددلدألدندد لل16دويأققة ل  دولل

دلءة  لعبلدوادلدألدن لو.يورلمقةرنةلرأيولبنإةيهددةلدوزيدد ل لرهأيددةلعشدد لدوادددلدألدندد لو.يددورلعددبل ل6دثنلنيون

  .84دثنلعبلمودك ةلبنإةيهةلدوزي 
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وددةلدثل22 لدرت ددالدوادددلدألدندد لدواقهقددبلو.يددورلعددبل2019ثلل2010ثعبلالسهةلثدوياددهالدو ددةد  لرددهالةددةمبل

دثن لثمددالرددهالدو  ددددالدوإددبل دد دول  ددةد لعددبلدوادددلدألدندد لدواقهقددبلو.يددور لوددو  لءة دد للل8ثدن  تلعبلل

%(لثكي ود ددةل1 10%(ل لثيي ور ةلفثلدود يقكدتهةلدوشز هةل 3 11مإوسالو   ةددولدونأو ةلعبلعهإأة ل 

ك الن ة لثثدكددولنيددول%( لثوددو  لءك ددكلدن  ددة لعددبلدوادددلدألدندد لدواقهقددبلو.يددورلعددبلرددأغالد  لثسددل7 9 

دثوددةلعددبلدويأققددةلنيددولبنإةيهددةلدوزيدد لءثلتيددةث ه لعددبل ددهالكددةالنيددوللل20دوادلدألدن لدواقهقددبلو.يددورلعددبلل

 .85ر ددالءع لمالنيولبنإةيهةلدوزي ل10دوادلدألدن لدواقهقبلو.يورلعبل

ييهددالدو  ددددالدوإددبلل لدرت الدوادلدألدن لدواقهقددبلو.يددورلعددبل2019ثلل2010عبلدودثنلدوزكرهةل لرهالةةمبل

وددد  ةل دددلءدندد لعددةنونبلو.يددورلرةسددإثأة لدو و ددا لع ددبلدو و ددا لدن  ددتلدوادددلدألدندد لدواقهقددبلو.يددورل

%ل6 0% لثعبلر ددالءتكًلعبلدويأققة لتكدثحلمإوسددالدو  ددةددولدونددأو ةلرددهال1 1ريإوسالسأو لعدرهلل

 ددا لتيددةث لنيددولدوادددلدألدندد لدواقهقددبل%لعبلدوزددكد  لعددبلكدد لدثنلدويأققددةلرةسددإثأة لدو و8 17عبلو أةالثلل

 و.يورلنيولبنإةيهةلدوزي لتالنلوفهلدو إك  

دثوددةلل36 لدرت ددالدوادددلدألدندد لدواقهقددبلو.يددورلعددبل2019ثلل2010عددبلءثرثرددةلثالسددهةلدووسددق  لرددهالةددةمبل

دواقهقددبل%لمددالر ددددالدويأققددةل دد دول  ددةد لعددبلدوادددلدألدندد ل86دثن لثوددفدل زأددبلءالل6ثدن  ددتلعددبل

%لعددبلوووأددددلبودد ل2 0و.يددور:لثوددبلءة دد ل ىددةلعددبلء لمأققددة لث إددكدثحلمإوسددالدو  ددةددولدونددأو ةلمددال

%لعبلءث ر نإةا لثمالنة هددةلءتددكًل لوأددةكلرزددتلدو  ددددالدوإددبلدن  ددتلعه ددةلدوادددلدألدندد لدواقهقددبل1 18

%لعددبلر يه ددة لثعددبل1 0%لعددبليوريهددةلبودد ل7 2و.يور لثتإكدثحلوفهلدفن  ةتةولمالمإوسالسددأو لعدددرهل

يي ور ةلموودثعةل لدن  تلدوادلدألدن لدواقهقبلو.يورلرش  لوةمشب لللثعهيةل قك لمالنىددكلر ددددال

وفهلدويأققة ل إشةرهلدوأيولعبلدوادددلدألدندد لدواقهقددبلو.يددورلثلنيددولبنإةيهددةلدوزيدد  لرة تددةعةلبودد لفوددج ل

دثنلعقالعددبل  ددةد لدوادددلدألدندد لل8زي  لثعش الدثوةلنيولبنإةيهةلدولل15تيةث لنيولدوادلدألدن لو.يورلعبلل

 و.يورلريةل إية  لمالبنإةيهةلدوزي  

دت تلءالدو  ةددولعبلدوقهيةلدواقهقهةلو ادلدألدن لو.يور لعبلدوزد دلمددالدو  ددددا لفلتإية دد لرشدد  ل

ن لبفدليهدلمالدوأيولعبلبنإةيهددةلدوزيدد  لعدددلت ددوالوأددةكلءسدد ة لثيه ددةلو ددفدلدفتددإالن لة دد لسدد ه لدويثددة

دلعبلدو دد ة لعكريةل  والاددةنزولدونهةسددةولثدوشددككة لدفيإيددةةهوال ةليدن كةالدوادلدألدن لو.يورلمأ   ن

عدلعكرثدل تىاهت لوفدلدووتالةالتك قلرعددالدويزدددنلبودد لمددةلرزدددلدو  ددةد لعددبلد نإةيهددة لثة دد لدوز ددعل

الو.يددورلرإ  ه ددهلمددالتددالنلمالفوج لرريةلت والرزددتلدو  ددددالعدددلعددكرول تىدداهت لدوادددلدألدندد لدويكت ددل

ت  هكلدو  ةددولعبلدويزدنلة  لدوكغملمددالدرت ددةعلبنإةيهددةلدوزيةوددة لثمددالفوددجل لعيددالدوينإانددا لمددال

ةلمددال  ه لدوي دء لتاد دلدوادلدألدن لو.يورلةأدلمنإوًلمأةسو ل ملتزد  لدويزدفولريةل إية دد لتقك  ددن

 .86دو  ةددولعبلت   ةلدويزهشةلنيولبنإةيهةلدوزي 
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 ةة كد:لدوادلدألدن لو.يورلثدوزيةنلدويأ وهها

 لوملمال زي ددوالعددبلتدمددةلدألسددكل2011ونأةلللل189دوزيةنلدويأ وههالت قةنلفت ةعهةلدوزيةنلدويأ وههالل

دويزهشهةلدو ةاة لثتشهكلدوإقد كدولبوبلتقةتبلدوزيةنلدويأ وههالءيوردلءعدد لر ثهددكلمقةرنددةلرغهددكوملمددال

 إقةتوالءع لمالنىكلمإوسالدأليور لثء هةنةنلفل إقةتددوالءكثددكلمددالللدوينإ دمها ل ه لءن ملةةد لمة

%لمأ ة لث زودلدن  ة لمنإو ةولدأليددورلوزددد لةودمدد لمأ ددة:لدوزددك لدو  هددكلمددالدوإشددغه  لثر ددعل20

عهيددةلدوزيدد لدويأ وددبلثمنددةويإهلعددبلدوييإيددا لثع ددةلدوقدددر لدوإ ةثتددهةلو زيددةنلدويأدد وهها لثدنزدددد ل

  .87فسإ زةدلدويإ كرلمال ية ةلدوزي دوإيثه لعبلدوققةع لثد

ثتوعكلرزتلءنظيةلدوادلدألدن لو.يورلتغقهةلعةنونهةلوييهالدويو، هالرأيكل لرهأيةل ندديتلدودد زتل

د تكلرةسإثأة دولةد د  لءثل غقبلعقددالمييوةددةولمادددثد لمددالدوزيددةنلعددبلاددأةةةولءثلم ددالمزهأددة ل

هةلدوقةنونهةلألنظيددةلدوادددلدألدندد لو.يددورلويددةلدوزيددةنلث إ لد ا لدويييوةإةالدألكثكلدسإ زةددنلمالدوإغق

ةلمددةل ددإمل ةلمددالر دددلبودد لالتددك لثو ددالغةو ددن دو ردةههالثةيددةنلدويأددة ن لثت إ ددكلدويييوةددةولدوينددإ زد لتيةمددن

دسإ زةدلمو، بلدوشككةولدوزةل هةلثل/لءثلدويؤسنةولدوىغهك لثدويإدررهالثدوزيةنلفث لد ةةعة لثبفدل

مددالدوزددةم هالرددأيكلمددالسددك ةالدوادددلدألدندد لو.يددورلة ه ددة لت  ددالعددبلكثهددكلمدداللوددملتنددإ زدلوددفهلدو  ددةو

 دأل هةالويزدفولرزهأ ةلتيه لألالت والءع لمالدويق قةلة  لدو  ةولدألتكً ل

دثوددة(لمددالدودددثنلفدولدوادددلدألدندد لدوقددةنونبلو.يددور لل29%لمددالدو  ددددال 18 لكةنددال ددودوبل2020ثعددبلةددة ل

ءثلةيةنلدو دمددةلدويأ وهددة لءثلكدداللدو  إددهالمددالوددودلتلدوادددلدألدندد لو.يددور لثمددالللتنإ زدلدوزيةنلدو ردةهها

ثوبلرأغالد  لثكي ود ددةلثدألردالثو أددةالثرةكنددإةالثدونددوددالل-رهالوفهلدو  ددا لتنإثأبلس زةلر ددال

ل-ك لمالدوزيددةنلدودد ردةههالثتددد لدويأة ن ثتنددإثأبلتينددةلر ددددالءتددكًللل-ثدويي ور ةلدوزكرهةلدونور ةلل

ييهددالءثلل-ثوددبلدثوددةلرووه هددةلدويإزدددد لدوقومهددةولثع ددكسلثسددةمودلثتهيددورلوهشددإبلثدووف ددةولدويإاددد ل

رزتلدوزيةنلدو ردةهها لرهأيةل شي والدوزيةنلدويأ وهها لثتنإ زدلدودثنلدويإ قهددةلدوزيددةنلدويأدد وههال

 ةدثرلثغةم هددةلثوددبلدوىددهالثيي ور ددةلدودددثمهأه ةالثدوندد ل17ثةدددوةلل-مددالت دديهالدوزيددةنلدودد ردةههال

ثغهأهةلرهنةثلثوأدثرد لثبندثنهنهةلثدوهةرةالثمةوه  ةلثمو م هقلثنه ةنلثةيددةالثرهددكثلثيي ور ددةلكور ددةل

 .88ثسك الن ةلثتة  أدلثتونع

ث ي دددالتوسدددهالدواددددلدألدنددد لو.يدددورلوهشدددي لةدددةمالولدويأدددة ن لث نددد ملفودددجلعدددبلدواددددلمدددالةدددد ل

لءال  وهها لع  نةلةالمإوسددالةددددلءعددكددلءسددكوملدو  هددكدوينةثد  لثتزأبلدأليورلدويأ   ةلو زيةنلدويأ

 لدو  ددددالمددالدوزد دددلعددبلدوندد ةالبييددةوبلمددا%لل40لءعقددكلمدداللك هددك للنندد ةللتشدد  للدويأ وههاللدوزيةنللءسك

لمأ ددةلتزددةنبلدوإددبلدوينددةثد لةددد لمددالدويأدد وههالدوزيددةنللأليددورللعزددةنللءدندد لل دددللتأمهالل ق  للعقدلل للثرةوإةوب

ةلفوجلتمللثبفد للدو  ةللت ج لمزظددملءالبو لثرةوأظك لك هكلرش   لسهأ  تلةد لدوينةثد لعبلدأليورلةيومن

لدوزيدد ل ددأنهلمددالدوققددةعلوددفدلعددبلو.يددورلدألدندد لدوادددلتق هقلعزال للدوأنة للما%(لل80 للدويأ وههاللدوزيةن

ة لدوزيددةنل  ددوالثةأدددمة لدأليددورلوددك لءسدد  لعددبلسددهيةللثفللدويأنددها للرددهاللدأليددورللعيددودوللتق هدد للة  للء  ن

يأ وهوالبو ل دلك هكلمالدوي ةيك ا لعزالدوادلدألدن لو.يورلدويق قلة  لدوققددةعلرأكي دده لرغددتلدوأظددكلدو
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ةلعددبلدوادددلمددالةددد لدوينددةثد لرددهالدوزيددةنلدوي ددةيك ال ةال ةوةلدو يك ل/لد عةمددة ل ي ددالءال نددةةدلء  ددن

 .89ثغهكلدوي ةيك ا

 ملة ددبلدوادددلدألدندد لو.يددورلنإهيددةلعقدددلكددةال ىددووليأددو لءعك قهددةثرةوأندد ةلو زيددةنلدويأدد وههالعددبل

وزي هةل ي الدوأقةرةولدوزيةوهة لثوأةلتملدفةإكدفلرةوزيددةنلدويأدد وههالك  ددةلمددالدوزيددةنلو ددةل قوع ددة ل

ء لتاونلدو ةد لوزةمدد  لثة دد لدوددكغملمددالءالفوددجل زإ ددكلمددالعىددرلدوأيددةحلعددبليأددو لءعك قهددةلرزدددلةددة ل

دوددد يقكدتب( لبفلءنددهلمددة دنلمنددإوًلءيددورلدوزيددةنل دفنإقددةنلمددالنظددة لدو ىدد لدوزأىددك لو أظددة لل1994

دويأ وههالمالءعدد لمنددإو ةولدأليددورلرددهالييهددالةيددةنليأددو لءعك قهددة لثفل دد دنلدفمإثددةنلو قددودنهالتاددد ةن لل

ثعدددلادددرولعددكدردولعقةةهددةلرشددأالدوادددلدألدندد لو.يددورلمددالتددالنلدوإشددةثرلمددالويأددةل ال هددةلمددالدو  ددكد ل

ثتددزالث در لدوزيدد لعددبليأددو لءعك قهددةلل2002وددهعلو ددةلتيثهدد  لثعددبلةددة للوإاد دلءيددورلدوققةةددةولدوإددبل

دوادددلدألدندد لدألثنلو.يددورلعددبلعقددةعلدوزيدد لدويأ وددبلرزدددلدوإشددةثرلمددالت ددكد لثنقةرددةلدوزيددةنلدويأدد وههال ل

(لثدوزيددةنلثءادداة لدوزيدد لSADSAWUدتاددةدليأددو لءعك قهددةلو  دددمةولدويأ وهددةلثدوزيددةنلدويإاددةو هال

 .90ثةةمةلدويي ور

 لوه ددالدوزيددةنلدويأدد وههالتدديالع ددةول2013تيددالدويودعقددةلة دد لتزددد  لدودسددإورلةددة للدو كد  دد ثعددبل

دوزيددةنلفث لدواقددو لدفيإيةةهددة للريددةلعددبلفوددجل ددقلدوادددلدألدندد لو.يددورلثدوإزددو تلعددبل ةوددةلدو ىدد ل

سددةةةولل8ةيدد لثدوإأمهالتدلدو قةوة لثم ةعأ لدوزي لدو ه بلث ية ةلدأليورلرةةإ ةرل ي  ددةليك يددة لث ددو ل

ثءيددكلبتددةعب لثرزدددوةلرزددة لتزددد  لدوقددةنوالدويإز ددقلرةوزيددةنلدويأدد وههالثعكتددالريوي ددهلغكدمددةلة دد ل

 ءااة لدوزي لدويإقةةنهالةالبت ة لدونيةلدوكسيهةلة  لةقدلدوزي  

 ل زددهالدوادددلدألدندد لأليددورلدوزيددةنلدويأدد وهها لل2011ددتدد لةقدددلةيدد لثتأددبلمو دددلةددة للسو نددكدثعددبل

دلةة لثفوجلرزدلب ث قددالعهددهلءالعقددةعلدوزيدد لدويأ وددبلل2007اددرلءمةنةلدودثوةلو ش والدفعإىةد ةلتقك كن

 يث لء دلءة  لدوققةةةولعبلدنإشددةرلمزدددفولدويددكدلملثدفنإ ةكددةو لثت  ددالدو يأددةلدوثال هددةلوالتاددةدلمددال

دل شي لدوادلدألدن لو.يور لرةةإ ةرلءالوفدل يو لو دلثتأهنةلمو دن  ةلعبلدو كثعلثدوي ددالدوا ومةلثتالةقدن

 دوإبلفل شي  ةلدت ة لةي لييةةب لء لعبلغهة لمأظيةولءااة لدوزي لثمأظيةولدوزيةن 

ةأدددلتاد دددلدوادددلدألدندد لدفتاددةد لو.يددورلعددبل ال هأددةولدوقددكالدويةتددب لدسددإ زدلللدووف ةولدويإاد ثعبلل

دويدددأعلوددددًلدويشدددكةهاللدوزيدددةنلدويأددد وههالنإهيدددةلو يىدددةوتلدوزكعهدددة لثلدفعإكدتدددةولدويإز قدددةلرأدددوع

ثدواككةلدوأقةرهةلة  ل دلسددود  لثعددبلسدد زهأةولدوقددكالدويةتددبلثسددالنقددة لدوادددلدألدندد لوهشددي لع ددةول

مادد لمالدوزيةنلدويأ وههال لمثدد لدويكرهددةولردددثد لكةمدد ( لثسددةةدولدوي ددةدردولدوإددبلدت ددفت ةلدووف ددةول

زيددةنلدويأدد وههالعددبلنهو ددوركلثكةوه ورنهددةل لمث لدوي ةدر لمالءي لمهثة لواقو لدو2010دويإاد لرزدلةة لل

دلمددالءسددعلدوإغههددكدولدوإشددك زهةلثدوإأظهيهددةلدو هدردوهددة لثعددبلةددة ل ل2013ثوددةثد  لة دد لبرسددة لم  دددن

ثرإشدديهالمددالدوددكلهعلءثرةمددة لنقاددالث در لدوزيدد لوودلا ددةلوإشددي لدوزيددةنلدويأدد وههالدويقهيددهالعددبل

ي نددة لدألت ددةنلغهددكلدويأظيددهالثمكدعقددبلو ينددأهالدو هددوو لءمددةلدو  ددةولدوإددبلفلتدد دنلمنددإ زد لع ددبل

ثدأل  ةسلفث لد ةةعة لثنإهيددةلوددفوجلءادد تلدوزيددةنلدويأدد وههالمدددريهالرشدد  لكةمدد لعددبلدوادددلدألدندد ل
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ل25 7 لث   ددغل2013و.يددورلدفتاةد ددةلرقهيددةلمنددةث ةلو ادددلدألدندد لو.يددورلدفتاةد ددةلدويزيددونلر ددةلعددبلةددة ل

  .91دثفر/لسةةة

ة دد لييهددالدوزيددةن لريددالعدده ملدوزيددةنلدويأدد وهها لكيددةلتددمللعكننددةلدندد لو.يددورلعددبث أق ددقلدوادددلدأل

دوإ ةث لرشأال الثلدت ةعهةولييةةهةلرددهالم إ ددكلدوأقةرددةولدوزيةوهددةلثدويأظيددةولدوإددبلتيثدد لءادداة ل

ةي لدوزيةنلدويأ وهها لث أتفلك لدت ة لعبلدفةإ ةرلةالعددةولدفسددإ دد لدوي إ  ددة لعهيددةلبفدلكةنددالثكةوددةل

ةةمةلءثلتةاةلدوإبلتقو لرزي هةولتو،هكلدوزيددةن لءثلبفدلكةنددالدألسددك لتو،ددكلدوزةمدد لم ة ددك  لثتويدددل

مأظيددةولءادداة لدألةيددةنلتيثدد لكدد لنددوعلمددالءنددودعلةالعددةولدفسددإ دد  لثتزدددلكدد لثد ددد لمأ ددةلتكعددةنل

لتويدددلمأظيددةلموعزددةنلة دد لدفت ددة لدوييددةةبلدويزأددب لثكثهددكدنلمددةلتويدددلنقةرددةلو زيددةنلدويأدد وهها لثو ددالف

 ألااة لدألةيةن ل

لتاد دلي ةلللءثرثغود عبلل تةو النقةرةلدوزيةنلدويأ وههالرةوادلدألدن لو.يورلو م لثو الكةال يولءثفن

ءادداة لدوزيدد لءثلدوإ ددةث لدويأددة،ك  لثعدددلويددأولدوا ومددةلو غكعددةلدوإيةر ددةلدوإددبلرع ددا ل ددملويددأول

تونلكيأظيددةلتيثه هددةلألادداة لدوزيدد  لثعدددلوكدرقددةلررددةولدو هددوولثدوينددإ   هالثدوينددإ دمهالو ددد

لدألريأإددهاع  الدوكدرقة لثتملتوعهالدت ةعهةلتشي لريةنددولدوادددلدألدندد لو.يددورل ددكثالةيدد لءتددكً لثعددبل

تددملدوإوادد لفت ددة لرشددأال  ددةد لدوادددلدألدندد لو.يددورلرددهالسدد النقةرددةولو زيددةنلدويأدد وههالثمأظيإددهال

 وهددوالثءادداة لدوزيدد لمأظيددهالرشدد  لكددةف ل  ددق الألادداة لدوزيدد  لثةأدددمةلفل  ددوالدوزيددةنلدويأ

تددملدوإ ددةث لرشددأالدوادددلدألدندد لو.يددورلللسو نددكدللميث والالتكثالردثرلدوإ ةث لعبلرزتلدأل هةا لع ددب

عبلوددفدلدوققددةعلمددالتددالنلةقدددلةيدد لمو ددد لثعدددلدةددةلدفتاددةدلدوددوتأبلو أقةرددةولدوزيةوهددةلبوددبلبيددكد لوددفهل

قةةهةلدوإيثه هددةلدويكت قددةلدرت ةتددةنلث هقددةنلرةوزيدد لدويأ وددبل ء لدوزي هة لثت ةثتالرشأنهلدويأظيةولدوق

  .92نقةرةلعقةعلدو أةد لثدو دمةولثءااة لدوزي لعبلعقةعلدويقةةملثدألةيةنلدو أدعهة(

ث أ غدددبلءالت دددوالدوزي هدددةلثدويزدددة هكلدويندددإ دمةلوإاد ددددلدواددددلدألدنددد لأليدددورلدوزيدددةنلدويأددد وههالءثل

 زيةنلد تك ا لث أ غبلءالتؤتفلعبلدفةإ ةرلد  ةرلدويإكت ةللة  لعقةعلتزد   ةلوبلن ن ةلدوينإ دمةلو

دوزي لدويأ وبلعددبلدوإا ددهالولدوإددبل يك  ددةلدو  دددلدويزأددبلوإاد دددلدوادددلدألدندد لدوددوتأبلو.يددور ل ددأن ةلعددبل

 فوجل أالعقةةةولدفعإىةدلدألتكً 

دوادددلدألدندد لو.يددور لدتإددةرولثعددبلدواددةفولدوإددبلكددةالدوزيددةنلدويأ وهددوالمنددإ زد العه ددةلمددالتغقهددةل

رزددتلدو  ددددالةأدددلمدددلنقددة لدوادددلدألدندد لدوددوتأبلو.يددورلوهشددي  م لتاقهددقلدوينددةثد لعددبلدويزةم ددةل

رةوأن ةلو ملرش  لتدر يب لث أقو لوفدلدوأ  لدوإدر يبلة  ل ةفول اددلعه ةلدوادددلدألدندد لو.يددورلعددبل

ر لث دد دددلتدددر يهةنلريددكثرلدووعددالوهإنددةثًلمددالدو دد ددةلةأدددلمنددإوًلءدندد لمددالدوادددلدألدندد لدوددوتأبلو.يددو

دوينإوًلدووتأبلو.يورلدودنهة لثغةو ةنلمةل نإأدلدوأ  لدوإدر يبلة  لمزدفولدأليورلدونةلد لعددبلعقددةعل

مزهالث ال  لعهيةل إز قلرأمورلدوإشددغه  لءالدأليددورلبفدلكةنددالمأ   ددةلعددبلعقددةعلرويددهلتددةسلمقةرنددةل

  ةدت ةلعبلوددفدلدوققددةعل  ددةد لوةل ددةلبودد لال ددةرلسدد  هةلة دد لدوإشددغه  للرييهالدوققةةةولدألتكًلعقدلتؤد 

ث إملدسإ دد لدوأ  لدوإدر يبلةأدمةل  والدوادلدألدن لدووتأبلو.يورلءة  لر ثهددكلمددالمإوسددالدأليددكلعددبل

 لميددةل ثهددكلدوي ددةثفلرشددأالد  ددةرلدوندد  هةلة دد لدوإشددغه لتشدده بعقةعلدوزي لدويأ وددبلمث يددةلدواددةنلعددبل
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كلدويأإظيةلعبل ةوةل  ةد لدوادلدألدن لو.يورل  ةد لك هك لدعزةلثد د  لث إهتلدوددأ  لدوإدددر يبلثدونيةلغه

دووعالألااة لدوزي لو إ هكلمددالمنددإو ةولدأليددورلدويد ددد  لمددالدووةدددلرإاقهددقلدوينددةثد لتددالنلبتددةرل

 ل بلثبكوددثردو كتغةنلث ه مأبلثدتت لثعدلدسإ د لوفدلدوأ  لعبلعقةعلدوزي لدويأ وبلعبلر ددالمث ل

عددبلدويأشددةولدوىددغهك للمةوه  ددةلو أددهلدسددإ د لعددبلر ددددالءتددكًلعددبلعقةةددةولم إ  ددة لعةسددإ د لعددب

 لةأدددمةلثتددالدوادددلدألدندد ل1984ع دد لةددة للدو كد  دد ثدويإوسددقة لكيددةلدسددإ د لعددبلمأددةتقلم إ  ددةلمددال

  .93دووتأبلو.يور

دويزهشددهةلة دد لتايدد لءيددورلءة دد لو زيددةنلدويأدد وهها لثكثهكدنلمةلتأشألم ةثفلرشأالةد لعدر لدألسددكلل

 ل ددإملدةددملدوزيدد لدويأ وددبلرددأمودنلةةمددة ل إدد ل ي ددالدعددال دددلءدندد لو.يددورلعكننةلثر يه ةع بلر ددالمث لل

   ددبلد إهةيددةولدوزيددةنلثءسددكوم لثرددفوجلك  ددالوددفهلدو  ددددالدواية ددةلو  ددةلتددزه ةلةددةد لمددالدوزيددةنل

   .94هالمالدويأة نلعبلييهالءناة لدوزةوم قدموالتدمةولءسةسهةلوي ةولدويال 

ث يولمقةرنةل ية ةلدوادلدألدن لو.يورلعددبلدواةوددةلدويث دد  لمددال دددثدلسددةةةولدوزيدد لثدواددقلعددبلدأليددكل

ةالسةةةولدوزي لد تةعهة لثعدددل أظددكلاددةنزولدونهةسددةولعددبلثتددالمزدددفولءيددورلمأ ىدد ةلو زيددةنل

الوأددةكلميةرسددةل ددةلزةلتإيثدد لعددبلدعددالنندد ةلةةوهددةلدويأ وههالدويقهيهالثغهكلدويقهيددها لثةأدددمةلت ددو

مالدأليكلعددبل دد  لةهأددب ل أ غددبلمددالفوددجلتاد دددلمزدددنلدأليددورلراهدد ل إقةتدد لدوزيددةنلم  غددةنلكةعهددةنلمددال

دوأقدلتي أ ملمالتوعهكلدوكعة لدويةوبلو ملثألسكوملعبلدوينإق   لثعدل أظكلاةنزولدونهةسةولء  ددةنل

ي  لمالدوادلدألدندد لو.يددور لمددالدوندديةحلردددعالم ددةوغلةهأهددةلعقددالعبلمنأوةل ظكلدويدعوةةولدوزهأهةلك

  .95ت و لوفهلدوزإ ة

  ةد لةشك:لتىةلرلمال اى والة  لدوادلدألدن لو.يور

 ش  لتاد دلتىةلرلءثو جلدوف ال اى والة  لدوادلدألدندد لو.يددور لء دددلدوزودمدد لدوكلهنددهةلدوثال ددةل

 دألدن لو.يورلعبلتق ه لةد لدوينةثد لثدو قك للدوإبلتزإيدلة ه ةلبم ةنةولءنظيةلدوادل

و.يورلثدت لدألسك لم  ومةالمأ ىالالثو أ يةلمكت قةا لعإشددهكلدأليددورلبودد لبييددةوبلدأليددكلدوأقددد ل

ثدوزهأددبلدويدددعوعلو يددو، ها لرهأيددةل قددة لدتدد لدألسددك لة دد لمنددإوًلدألسددك  لث شددي لييهددالدودددت ل

دلرلهنددهنةلودددت لدألسددك  لو أ ددةلوهنددالدويىدددرلدوف لتاى لة ههلدألسددك لءثلءعكددوددة لثتزدددلل دأليددورلمىدددرن

ع بلرزتلدأل هةالفلت وال إ لدويىدرلدوكلهنب لثرة تةعةلبو لفوج لث ه ل ُقة لدودت لة دد لل-دوو هدلل

منإوًلدألسك  لعزالتكتهولدألسكلمالدألغأ لبو لدألعقكل مال ه لدودت (لفل إق ولعقالمز ومددةولةددال

ةلمز ومةولةال يملدألسك  لثة  لس ه لدويثةن لوولكةالدودددت لدونددأو لبييةوبلدت لدألسك  لث و الء  ن

 لع ال  والوولن نهلرةوأن ةلو.سددك لدوي ونددةلمددال دد رلثد دددلكيددةل96دثفرلءمك  بلل6500و.سك ل   غلل

 وولدواةنلرةوأن ةلو.سك لدوي ونةلمال  ىهالرةوغهالث ال ةلءت ةن 
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إقةتوالرثدتولةأدلءثلءع لمالدوادلدألدن لو.يورل قزوالعددبلدويدد  لثتشهكلدألدوةلبو لءالغةو هةلدوف ال 

%لمالييهالءااة لدودت لةأدلدوادلدألدندد ل69دون  بلمالتو  الدودت  لع بلءثرثرة ل قالعبلدويإوسالل

و.يورلءثلدألع لمأهلعبلدوأىكلدون  بلمالتو  الدودت  لثعبلالسهة لتشهكلدوأإةل لدوينإأد لبو لدو  ددال

ل70وإبلتإودعكلةأ ةلدو هةنةولبو لءالدواىةلدويأة،ك  لتقالةأدل ودوبلدألررزةلد %؛لثعبلءمك  ةلدوالتهأهة لرأة ن

% لثعبلءعك قهة ل  دثلءالءااة لدودت ل66ة  لمإوسالدو  ددالدونإةلدوإبلت زالو دردسة لكةالدوكعملل

قددالمددأ ملعددبلدوأىددكل%للع52دألدندد لدو كةددبلثدألدندد ل إو ةددوالرةوإنددةث لة ددكلتو  ددالدودددت  ل هدد ل قددال

 .97دون  بلمالتو  الدودت 

ث يدددرلرأددةلدوأظددكلعددبلدو ددك لرددهالءثو ددجلدوددف ال إقةتددوالرثدتددولةأدددلدوادددلدألدندد لو.يددورلءثلءعدد لمأدده ل

د لثرهالءثو جلدوددف ال اىدد والة دد لءيددورلمأ   ددةلثو ددأ مل زهشددوالعددبل ث زهشوالعبلدألسكلدألكثكلعقكن

كيتلءال  ددوالدوزددةم والةأدددلدوادددلدألدندد لثدألعدد لو.يددورلمددالءسددكلمهنددور لدواددةن لع ددبلءثرثرددة لمددالدويددل

دوش ة  لثدف إيةنلدألك كلءال  ونودلمالدوأنة  ل ه لفل  دثلءالدت  ددمل نددةوملرشدد  لك هددكلعددبلبييددةوبل

دتدد لدوزيدد لعددبلءسددكوم لثعددبلدويقةردد  لرريددةل  ددوالءادداة لدودددت لدألدندد لثدألعدد لدويويددود العددبلءعقددكل

 كلسأةنلدوف ال زهشددوالثتددالء لءثلء لة رددة لمددالءت ددةنلمزددةوها لث يث ددوال ىددةلدألسكل لمالدو  ةولدألك

ك هددك لمددالبييددةوبلدتدد لدوزيدد لعددبلءسددكوم لثدوأإددةل لدو ةاددةلرأمك  ددةلدوالتهأهددةلمية  ددةلوإ ددجلدو ةاددةل

ة  .98رأثرثرة لثمالرهالدو  ددالد سهو ةلثدألعك قهةلدوإبلتإودعكلةأ ةلرهةنةو لعزالدوأإةل لءكثكلتأوةن

أدددلمقةرنددةلتىددةلرلءادداة لدودددت لدألدندد لثدألعدد لمأدده لمددالتىددةلرلدويددو، هالدوددف ال إقةتددوالة

دلءة دد لمددالدوادددلدألدندد لو.يددورل ل ي ددالمال ظددةل  ددةد لتيثهدد لدوأنددة لثدوزيددةنلدوشدد ة ل دوددف التقدد ل ءيددورن

ة(لثدوزدددةم هالفث لدوإز ددهملدويدددأ  تلثدوزددةم هالدودددك  ههالرشدد  ل دلددددلعددبلعل25ءةيددةروملةدددال  دددةلةةمددن

ءااة لدودت لدوينةث لو ادددلدألدندد لو.يددورلءثلدألعدد  لعةوزيددةنلدوشدد ة  لة دد لسدد ه لدويثددةن ل شدد  وال

%لميددال إقةتددوالءيددوردنل21%لعقالميال إقةتوالءيددوردنلءة دد لمددالدوادددلدألدندد لو.يددور لرهأيددةل شدد  وال11

ةلءالمددةل قددك  %لمددالءادداة لل80مدداللةأدلءثلءعدد لمددالدوادددلدألدندد لو.يددور لثمددالفوددجل لعددزالوددفدل زأددبلء  ددن

ةلوددد  ملءت ددةن لثتشددهكلوددفهلدوأإددةل لبودد لءنددهل لل25دودت لدألدن لثدألع لمأهلءك كلمالل ةل لثنى  ملتقك  ددن ةةمن

ة دددد لة ددددعلرزددددتلدفعإكدتددددةول لفل يثدددد لدوشدددد ة لدوددددف ال زهشددددوالمددددالثدوددددد  ملءغ ددددولدوزددددةم وال

دلةأدددلدوادددلدألدندد لو.يددكلثءعدد ؛لة دد لدوز ددعلمددالفوددج  ودددًلدوزد دددلمددالءادداة لوددفهللدويإقةتددوالءيددكن

ةلءنددهلعددبل دديةنلثيأددو لثغددك لءثرثرددةل لثعددبل دودددتونلةددةلالولتةاددةلر ددمل زووون ددة لثمددالدوودتددتلء  ددن

ءمك  ةلدوشدديةوهة ل ويدددلتيثهدد ل دلدددلو زيددةنلدوي ددةيك الرددهالدوزيددةنلفث لدأليددورلةأدددلدوادددلدألدندد لو.يددورل

 .99ثدألع لمأه

دلمؤعإددةلثة  لدوينإوًلدوزةويبل لمالدويكيتلءال   والألااة لدوادلدألدن لو.يورلثدألع لمأددهلةقددودن

ةلث زي وال ءكثكلمالدوف الةأدلدوينإو ةولدألة   ر لءكثكلسةةةولء  ن لرثدتول إقةتوالميا%ل46لءالث ُقدَّ

لردددثد ل زي ددوالمددأ م%ل14ثلمؤعإددة؛لرزقددودل زي ددوالدوزددةوملعددبلمأددهلءعدد لءثلو.يددورلدألدندد لدوادددلتنددةث 

 لدويإوسددالعددبلدألسدد وعلعددبلسددةةةل47ف ال إقةتددوالدوادددلدألدندد لو.يددورلءثلدألعدد لمأددهلدوددللث زيدد  لي لددب

ل زي ددوا%ل28لوأددةكلو.يددور لدألدندد لدوادددلمددالءكثددكلءيددوردل إقةتددوالدوددف الدويددو، هالرددهالمددةلثرةويقةرنددة 
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الث ي ددل لدألسدد وعلعبلسةةةل44لدويإوسالعبلث زي واللي لب للدثد للرزقودلل زي وا%لل9للثللمؤعإة للرزقود

مال ظةلدتيةوةولمية  ةلعبلييهالدويأةتق لمالدسإثأة  العقا:لعبل يةنلثيأو لثغك لءثرثرةلعهيةل

 إز قلرنةةةولدوزي  لثعبلءعك قهةلعهيددةل إز ددقلرةوأنددوللعددبلةقددودلدوزيدد لردددثد لي لددب لثعددبلدوودعددال ل

ل33ل ددودوبإوسددالع بل يةنلثيأو لثغك لءثرثرة ل زي لءااة لدوادلدألدن لو.يكلءثلدألع لمأهلعددبلدوي

لعددبلسددةةةل39لريإوسددالو.يددورلدألدندد للدوادددللمدداللءكثددكلل إقةتددواللمددالل زيدد لل ددهاللعددبللدألسدد وع للعددبللسةةة

ل إقةتددوالدوددف الدوزددةم هاللنندد ةللتددزكللي لددبللردثد للرزقودللدوزةم هاللنن ةللت  غللءعك قهة للثعب للدألس وع

  و.يورلدألدن لدوادلمالءة  لءيوردنل

تزيدد لدوغةو هددةلدوزظيدد لمددالءادداة لدوادددلدألدندد لو.يددورلثدألعدد لمأددهلللثعهيةل إز قلرةوإو  الدوي أب 

عبلدوو،ةلكلدوإبلتإق ولم ةردولمأ   ةلثمإوسقة لة  لثيددهلدو ىددوس لرةويقةرنددةلمددالدويددو، هال

دوددف ال إقةتددوالءيددوردلءة دد لمددالدوادددلدألدندد لو.يددور لعددزالدوزددةم هالدوددف ال إقةتددوالدوادددلدألدندد لو.يددورل

ةلرددهالدوزيددةنلدو إددةرههالثدألع لمأهلميث وال رش  لم كالرهالدوزيةنلدواددكعههالثمشددغ بلد فو لثء  ددن

ثةيةنلدوي هزةولثدوزةم هالدوي ك لعبلدو ردةةلثدوي الدألثوهةلثةيةنلدويأة ن لثة  لدوىزهدلدوزددةويب ل

عدد ل%لمددالييهددالدوزددةم هالريقةردد لدوادددلدألدندد لو.يددورلثدأل89تيث لدوي الدويفكور لءةددالهلمددةل قدددرلرأاددول

%لعقالمالدويو، هالدوف ال إقةتوالءيوردنلءة  لمالدوادلدألدن لو.يورل زي والعبل65مأه لعبل هالءال

 وفهلدوي ا 

%لمددالدوزددةم هالرةوادددلدألدندد ل52ثعهيةل إز قلرةوإو  الدوققةةب لة  لدوىزهدلدوزةويبل ل زي ل ودوبل

ةلبودد لءنددهلعددبلكدد لو.يورلثءع لمأهلعبلدو ردةةلثدوإزد الثدوإىأهالثدو أة لثدوإ يةر  لثتشهكلدوإقد كدولء  ن

م ةالتقك  نةلة كلدويأةتق لمالدويكيتلءال زي لمال إقةتوالرثدتولةأدلدوادددلدألدندد لو.يددورلءثلءعدد لمأددهل

عبلدو ردةةلثدوإيةر لثدوقزة لثدوندد الثدو دددمةولدو ةاددةلدألتددكًلءكثددكلمددالدويددو، هالدوددف ال إقةتددوال

 .100ورءيوردلءكثكلمالدوادلدألدن لو.ي

  ةنبلةشك:لكه هةلت زه لدوادلدألدن لو.يور

 أ غبلت  هكلدوي ةولدويزأهةلرإاد دلدوادلدألدن لو.يورلروتددالتقددةر كلم ىدد ةلمددال ددهال تددك لتإأددةثنل

رةوإ ىددده لةي هدددةولدوإ إددده لدويإز قدددةلرةواددددلدألدنددد لو.يدددور لث دددةفولةدددد لدفمإثدددةنلدوإدددبلتُ إشدددك ل

 .101ألثتةعثدفيكد دولدويإ ف لوإىاهتلوفهلد

 ث ي التقد كلةد لدفمإثةنلرثال ةلتك :

نقددة لثدسددالعددبلدودردسددةولدوإيك  هددة لوددبل نددة لدوأندد ةلللة دد ثدوإددبلتنددإ د للللدألثودد دوقك قةلل -

دوي و ةلو زةم هالدوف ال قدد لدت  ددملةددالدوادددلدألدندد لدوقددةنونبلو.يددورلعددبلم إ ددكلدوو،ددةلكلثدوققةةددةول

 دوقك قةلتقد كدولثو أ ةلتاإو لة بلتقألعبلدوقهة  مالدو هةنةولد  ىةلهة لثتوعكلوفهل

 نإأدلدويقهة لدوثةنبلبوبلدنإ ةكددةولعددودنهالدوادددلدألدندد لو.يددورلدوإددبلتُ إشددكلعددبلء أددة لةي هددةول -

ةي هددةولت إدده لدوزيدد لوددال  ددوالسددو لتا هدد لللبو ت إه لءمةكالدوزي  لثمالفوجلعةوإا ه لدوينإأدلل

 ولدوي إش ة ي لبلعقالألنهل شهكل ىكدنلبوبلدواةف
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 ي الءال إيث لدويقهة لدوثةو لعهيةل قدمهلدوزيددةنلمددال دد ةثًلبوددبلوه ددةولد ن ددةفلثدوياددةكم ل -

ثمددالفوددج لعيددالدوىددزولدواىددونلة ددبلدو هةنددةولد ددر ددةلدوال مددة لكيددةلفل إقددد لكدد لمددال إقةتددودلءيددوردنل

 .102مأقواةلرةوش ةث 

التددك؛لعاىددةلدوزيددةنلدويشدديووهالدوددف ال قدد لءيددكوملثتإ ة المزدفولدفمإثةنلت ة أةلك هكدلمالر دددلبوددبلل

%لعددبلعهإأددة لث دده بلثءثرغددود لثدوي نددهج ل إددبل10ةالدوادلدألدن لدوقةنونبلو.يورلتإكدثحلرددهالءعدد لمددال

 %لتقك  ةنلعبلتككهةلثدندثننهة 50تى لبوبل

تددزةنلثلدو أدددثت إ ددكلددتدد لدو  ددددالمزدددفولةددد لدفمإثددةنلرددهالم إ ددكلع ددةولدوندد ةا؛لثتقددد ل ةوددةل

 ددةلزةنلرددهالدو  ددددا ل هدد ل إنددالةددد لدفمإثددةنلعددبلدويأددةتقلدوك  هددةلمقةرنددةلرةويأددةتقلدوا ددك ة لثعددبل

دفعإىددةدلغهددكلدويددأظملمقةرنددةلرةفعإىددةدلدويددأظم لكيددةل   دددلد إيددةنل ىددونلدوأنددة لة ددبلءيددكلمأقددوسل

ق قددةولدويىددأ ةلمقةرنددةلرةوكيددةن لثكددفوجلدو  ددةولدوزكعهددةلءثلدفيإيةةهددةلدوياكثمددةلمثدد لمددةل ندديبلدو

درت ددةعلةددد لدفمإثددةنلرشدد  لتددةسلعددبلليأددو لءعك قهددةثدوق ةلدد لدويىددأ ةلعددبلدو أددد لكددفوجل ظ ددكلعددبل

   دلةد لدفمإثةنلك يةلاغكل يددملدوزيةوددةلعددبلدويأشددةو لع ددبلللكوسإةر  ةعقةةبلدو أة لثدو ردةة لثعبلل

منددإ د  لل100زي لر ةلءكثكلمددال%لعبلدويأشةولدوإبل 18دووعالدوف ل ى لعههلةد لدفمإثةنلتقك  ةنلبوبل

 .103منإ دمهال4بو لل1%لعبلدويأشةولدوإبل زي لر ةلمالل48نيدلءالدوأن ةلتقإك لمالل

مدددالدوإدددددرهكلدوكلهندددهةلوإ زهددد لدواددددلدألدنددد لو.يدددورلودددولبتة دددةلدويز ومدددةولدويإز قدددةلردددةأليورلدوددددنهةل

دويز ومددةولدويإز قددةللدويق قددةلو دد لمددالءادداة لدوزيدد لثدوزيددةنلثدويي ددورلرشدد  لةددة  لثبوددبليةنددو

رةويزدفولدويزيونلر ة ل أ غبل  ةد لدووةبلرشأالدوي د دولعبل ةوةلةد لدفمإثةن لرة تددةعةلوددفوجلعدددل

ت والدواي لدويقأزةلثدو قددة لدوزددة لدوددددةمليدد  دنلمددالرأددة ل قةعددةلدفمإثددةن لللث ي ددالدوإوةهددةلة ددكلنشددكل

الثدوإ    ددوالثد فدةددة لكيددةلءالتددوعهكلدويز ومددةولدويز ومةولعبلدوقأودولدوي إ  ةلريةلعبلفوددجلدفنإكنددل

 ثمشور لدوزيةنلثءااة لدوزي ل زدلء  ةنلء دلدوي ة لدوكلهنهةلو ه ةولت إه لدوزي  

ة دد لسدد ه لدويثددةن لةأدددمةلردددءلدوزيدد لرةوادددلدألدندد لو.يددور لكددةالوأددةكلدةإقددةدللدويي  ددةلدويإاددد ثعددبل

مأ ددف لفدتهددةنلبوددبل دددلك هددك لء ل زددكفلدوييهددالدوقددةنواللثدسددالدوأقددة لءالدونهةسددةلوددالتددأيتلبفلبفدلكةنددا

لةدددالدوشدددككة ل ث ق  وندددهلث يإث دددوالودددهلة ددد لنقدددة لثدسدددا لثتاقهقدددةنلودددفوجلككسدددالدونددد قةو لع دددالن

دفيإيةةهها لدوإيةمةنلك هكدنلرةوايالولد ةالمهة لع بلدأل  كلدونةرقةلثدوال قةلة  لتق هددقلدوادددلدألدندد ل

م هددواليأهددهلبسددإكوهأبلة دد ل ي ددةلبةالمهددةلثتأهددة لل5 4( لتددملبن ددة ل1999 لءرك ددلل-دوددوتأبلو.يددورل لمددةر 

 ي الد ةالنةولدوإ    ونهة لثدسإ دعال يددالولمأ ىدد ةلعهيددةلرزدددلعددبلميإيزددةولدألع هددةولدوزكعهددةل

ءوددكلدسإ نددةر لثءرسدد الل50ثدوش ة  لثة  لمددرل  ك الت ق لدو الدونةتالدوإةرالو ادلدألدن لو.يورل

النن ةلمالدويأشوردولد ةالمهةلدوقىهك لبوبلدويأظيددةولثدألعددكددلتددالنلدأل دد كلدوق ه ددةلءكثكلمالم هو

دألثوب لكيةلثتزالكإه ةولمىييةلرش  لمأ ى لةددالءع دد لدوييةرسددةولموي ددةلبوددبلدوشددككةولعددبل

دوققةةددةولدونددإةلدألكثددكلتددأ كدن لثت دديأالوددفهلدو إه ددةولدردسددةول ةوددةلت ددهالكهددكل ي ددالءالتددؤد لدأليددورل

 لبوددبلتانددالدألدد  لءةدددولرةوإزددةثالمددالييزهددةولدألةيددةنلثوه ددةولدوإدددر ولدوإددبلتووددالتو  ز ددةلدويهددد

نظيال يالولتوةهةلرةسإ دد لدوىدداةعةلدووتأهددةللل2000ء  ةن لثمالرد لدوزي لرةوادلدألدن لو.يورلةة لل
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عددةولدو ك د ددة لثد فدةددةلدويا هددةلثميددالولدوشدد ة لثبةالنددةولدفنإكنددالثدوقودةدددلدوورعهددةلو.كددود لثدو قة

ثدسإ دعال ي ةلءتكًلد ةالنةولدوإ    ونهةلثدوىاةعةلدوأنةلهة لثدسددإ دمالثكةوددةلمنددإق ةلألراددةثل

دوندددو لو إاقدددقلمدددالدودددوةبلثكةندددالدوأإدددةل لب يةرهدددةلرشددد  لةدددة  لثلتدددملبنشدددة لموعدددالت دددةة بلوإ ث ددددل

شددكلدو  ددةددولعددبلدوادددلدوينإ دمهالرشيك لدوقكدردولوينةةدت ملة بلتقههملدسإاقةعةت م لثفل دد دنلن

دألدن لدووتأبلو.يورلمنإيكدلروسةل لةد د  لريةلعددبلفوددجلدوأشددكدولد ةالمهددةلدويأإظيددةلدوإددبلتكسدد  ةل

م هددوالمددالءادداة لدألةيددةن لثعدددلءادددرلمددؤتيكلنقةرددةولدوزيددةنلمأددفلدو دد ددةللل5 1دون قةولدو ك  هةلبوبلل

ة ددبل دد  ةلدفنإكنددا لثوأددةكلييةةددةولبر ددةددولماد ددةلرةنإظددة  لثوددبلمإة ددةلو ييهددالمددالتددالنلموعزددهل

ءتكًلتقو لرأشكلثتقد ملدويشور لرشأالدوادلدألدن لو.يور لة بلسدد ه لدويثددةنلدو ك ددقلدوددوتأبلدويزأددبل

 .104رةوزي لدويأ وب

 لييزددالرددهال  ددةد لدوددوةبل2010 ي ةلثتأهةلو ادلدألدن لو.يورلعددبلةددة لللكوسإةر  ةرةويث لءيك العبلل

مددالدوندديةولدوكلهنددهةلو اي ددةلتقددد ملمز ومددةولةددالتك ددقلتددالوددةت بلثتهنددهكلثتشدديهالدوشدد ةث  لث

سةتاليد دل نيتلو زيةنلرددة رال لةددالدنإ ةكددةولدأليددورلرقك قددةلسدد  ةلثمي ووددةلدو و ددة لثت قددبلوددفدل

دو الدونةتالةشكدولد ففلمالدوي ةويةو لثعبلء أة لدواي ةلءدوالدوش ىهةولدو ةمةل لريةلعددبلفوددجل

 ولة أهةلتدةولبوبلد إكد لدوادلدألدن لو.يور رلهعلدويي ور ةلر هةنة

ث ي الوأشكلدويز ومةولءال انالدفمإثةنل إ لعبلدفعإىةدلغهكلدويأظم ل ه ل ي ددالويزهددةرلدأليددكل

دويزكثفلة بلنقة لثدسال لمث لدوادلدألدندد لو.يددك(لءال ددؤد لدثردنلتويه هددةنلعددبلتاد دددلدأليددورلث غهددكلمددال

ثءااة لدوزيدد  لثوددولمددةل زددكفلرةسددملدويأددةر  ل إددبلدوزددةم هالوانددةر ملعددبلتوعزةولثس وكلدوزيةنلل

دو كد   لعبلءثدتكلدون زهأةولدسإ دمودلدوادلدألدن لو.يورلمكيزددةنلوإاد دددلدونددزكلدووديددولدعزددهلمقةردد ل

 .105مأإيةت ملءثلتدمةت م

 ددةلثدوزيدد لمددالدوزودمدد لدوكلهنددهةلدوإددبلتي ددالدوزيددةنلمددالدويقةو ددةلراقددوع ملء  ددةنلدوشدد وًلدو كد

 أرلدوقةنوالة  لءال كدعددقلميث ددبلدوأقةرددةولءثلميث ددبلمىددةوتلدوزيددةنلم إشددبلللدو   هادوييةةب لع بلل

تويدددلعودةدددلت  دد لو أقةرددةولدوزيةوهددةلدواددقلللدوأكث  لثء ن أدددوزي لددليةنلء أة لةي هةولدوإ إه  لثعبلل

ة دد لمددو، بلدويقددةثوهالمددالعبلدوإ إه لة بلءيورلدوزيةنلث،كثفلةي  ددم لث أق ددقلفوددجلعددبلدوأددكث  ل

دو ددةتالعددبلدويأددةتقلدويشدديووةلرةفت ةعهددةولدويوسددزة لرهأيددةل أق ددقلفوددجلعددبلء ندد أددلةيومددةن لثعددبل

 أرلدوإشك الة  لءالتاإك لييزهةولءااة لدألةيةنلثءااة لدألةيةنلدوي إ مهالرةت ة لةيدد لللعأ أدد

 .106اليةنولءة ةل ةييةةبلء  ةمهلثءالتكدعولمأظيةولءااة لدوزي لتق هقلدفت ة لم

ث قددالبن ددةفلدوادددلدألدندد لو.يددورلتدديالنقددة لثمندد ووهةولبددردولت إدده لدوزيدد  لثوأددةكلةددددلمددال

دويؤ كدولوإقههملعدردولءنظيةلت إه لدوزي  لريةلعبلفوج:لةددلدوي إشها لثةددددلةي هددةولدوإ إدده ل

ي إشهالتدر  ةنلسدد هية لثمددالدوإبل إملبيكديوة لثةددلثمقددرلدوزقورةولدوي كثتةلةي هةن لثمدًلتدر ولدو

دوشكثالدوين قةل ن ةفلدوقودنهالر ةة هةلمالع  لت إه لدوزي  لتوعهكلمةل   بلمددالدويددودردلدو شددك ةل

ثغهكوةلمالدويددودردلو دديةالءدد لم ددة لوه ددةلدوإ إدده لة دد لناددولعزددةن لث يددولءال  ددوالم إشددولدوزيدد ل
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سدديالولدأليددورلثغهكوددةلمددالدوو ددةلق لعددةدر الة دد لدوواددونلبوددبلدويأشددةولدو ةتددزةلو إ إدده  لثعاددرل

ثبيكد لمقةرالولمالدوزيةنلثد ددر  لث أ غبلءال  والم إشولدوزي لعةدر الة بلباددرلتاف كدولءثلرد ل

لةأدددمةل بيكد دولبددر ةل إ ل إي أودلمددالعددك لدوزقورددةولعددبل ددةفولةددد لدفمإثددةن لث  قددبلدفمإثددةنلع ددوفن

إدده لثلدوإزددك لو زقورددةو لثو ددبل  ددوالنظددة لدوزقورددةول ددكًلءادداة لدألةيددةنلد إيددةنلت ددوة ملو إ 

رددةةن ل يولءال إ يالةقورةولمكت زةلرةوقدددرلدو ددةعبل إددبلت ددوالرددةددة لث قددد لعددك لت   ددةلدعإىددةد ةل

دلوالمإثةن لثعبلدواةفولدوإبلفلت ددك لعه ددةل تقددالدوزقورددةو لغكدمددةولمةوهددةلةةوهددة ل وزد لدفمإثةنل ةع ن

 ةرإةلبتةعهة لميةلعدل إن ولعددبلتنددةلكلغهددكلم ة ددك  لمثدد لعقددددالد ةةنددةوللل أ غبلدسإ يةو ةلرإ ةوهك

دوا ومهة لكيةل ؤ كلتونلد يكد دولدوال مةلو ك لدوزقورةولة دد لعدددرت ةلة دد لدوددكدع لوددفدلعددزالدوزقورددةول

   .107دو ور ةلريثةرةلرددعلءك كلمالد يكد دولدوقو  ة لتةاةلبفدلكةنالنإهيإ ةلغهكلمؤكد 

دوزيددةنلمددالميةرسددةل ق ددملعددبلدواىددونلة دد لدأليددورلدويإددأتك لثدأليددورلدوينددإاقةلل يثدد لتي ددها

رن ولنقددرلدويدددعوةةوليدد  دنلفل إيدد ءلمددالبن ددةفلدوادددلدألدندد لو.يددور لثعددبلةددددلك هددكلمددالدو  ددددا ل ي ددال

و زيةنلميةرسةلوفدلدواقلمالتالنلدوياةكملءثلدون قةولد ددر ة لثمالفوجلعزالمقةو ةلدوزيةنلركعددال

ةثًلع ةلهةلفسإكدددلدوي ددةوغلغهددكلدويندددد لغةو ددةنلمددةل  ددوالمكوقددةلثعدددل أقددو لة ددبلةي هددةولتو  ددةلدة

ثم   ة لثو فدلدون ول وعكلةددلمالدو  ددالبيددكد دولبددر ددةلءرنددا لثعدددلم أددالرزددتلدو  ددددالم إشددبل

ةلثدووف ددةولدوزيدد لمددالدألمددكلم ة ددك لردددعالمإددأتكدولدأليددور لمثدد لكأددددلثيأددو لءعك قهددةلثتة الندددلثتككهددل

بوددبلبنددهلل2015دويإاد  لء ةرولويأةلت كد لمأظيةلدوزي لدودثوهةلعبلدودردسةلدفسإقىةلهةلدوزةمةلةددة ل

مدددالدوي دددملءالتإ ددديالمييوةدددةلدوإدددددرهكلدوإدددبل إزدددهالدت ةفودددةلرشدددأالدفمإثدددةنلو اددددلدألدنددد لو.يدددورلمدددةل

الوملتاإك ل قوع ملدويإز قةل  ب:   تيةالس  لبنىةفلعةنونهةلس  ةلدويأةنلثعزةوةلو يو، هالدوف 

رةأليكلدألدن  ل إبل إنأبلو ملدسإكدددلدوي ةوغلغهكلدويندددد لدوينددإاقةلو ددم لثعددبلغهددة لوددفهلدوإددددرهك ل

ثرغتلدوأظكلةالدوزقورةولد ددر ةلءثلدويأةلهةلدويق قةلة بلدوي ةو ها لوال إملتىاهتلدواةوةلدوأةييددةل

وةددة لثءتهددكدن لفل ي ددالتدديةالدفسددإ دد لدو زددةنلوندد  لةددالةددد لدفمإثددةن لألالدأليددورلسددإظ لغهددكلمدع

دفنإىةفلوفهلماليةنولدوزيةنلدويزأههالبفلبفدلكةنودلمايهددهالمددالتقددكلد  ددفد لدوددف لعدددل إزكتددوالوددهل

رندد ول ددكثة ملعددبلرددد لبيددكد دولتدددلاددة ولةي  ددم لثت ددوالوددفهلدوي ددةتكل ددةد لرشدد  لتددةسلعددبل

 .108 ةعلمنإو ةولدو قةوةعإكدولدأل مةلدفعإىةد ةلدوإبلتإنملرةرت

 إيثدد لدأل دددكلد  يددةربلو دددكدم لدوإو،هددكلدوزةمدددةلدوإدددبلتإقهدددلرةواددددلدألدندد لدوقدددةنونبلو.يددورلعدددبلتز  ددد ل

دفمإثةنلعبلدوققةعلدو ةسلء  ددةن لثوددفدل ادددثلألالءادداة لدوزيدد لعددبلدوققددةعلدو ددةسلدوددف ال دددعزوال

دوزي لعبلرددكدم لدأل ددغةنلدوزةمددةلءثلعددبلءع لمالدوادلدألدن لو.يورل  قدثالمو، ه ملدوف ال    وال

م ققةولتيةالدوإشغه  لثوفدل انالمالعدر لدوزيددةنلة دد لدوإ ددةث لرشددأالدأليددور لرة تددةعةلبودد ل

رعالركدم لدوإو،هكلدوزةمةلو وةبلرهالدوزيةنلرشأالدسددإاقةعةت ملدألسةسددهة لثعددبلدو أدددلتددملتوسددهال

 ل2006-2005مقةتزددةلرددهالةددةمبلل200 لر ددةلعددبللدو قةلدووتأهةلو يةالدوإشغه لدوك  بلدوإددبلردددءلدوزيددل

 لثتنددز لدو قددةلوإددوعهكلتدديةال2010-2009مقةتزددةلعددبلدو إددك لللل619وإشي لدو الدلرأكي  ةل ه لغقددالل

 و لةيدد لو دد لءسددك لعددبلدويأددةتقلدوك  هددة لث إزددهالة دد لييهددالدألسددكلدوك  هددةلدوكدغ ددةلعددبللل100 ى لبوبلل

دوقددك لدوإةرزددةلو ددة لثدسإىددددرلرقةعددةلةيدد  لثفلتددوعكلتور دلدوهدلدوزةم ةلتندديه لن ندد ةلودددًلميددةوعل
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دو قددةلدسددإاقةعةنلعةنونهددةنلو زيدد لةأدددلدوق ددولعانددولردد لء  ددةنلوإقةتددبلدوادددلدألدندد لو.يددور لثدرت قددال

دأليورلريويولوفهلدو قةلعبلدو دد ةلرةوادلدألدن لدوقةنونبلو.يورلة  لمنإوًلدووف ددةلرةوأندد ةلو زيددةنل

دن لو.يورلدووتأهة لث إقةت لدوكيةنلثدوأنة لءيددورُدلمإنددةث ة لثوددولتغهددكلوددة لعددبلدو ردةهها ل ملرةوادلدأل

دونهةسددةلدوزةمددةلمقةرنددةلري ققددةولتدديةالدوإشددغه لدونددةرقة لثتشددهكلدو هةنددةولبوددبلءنددهلعددبلدو إددك ل

 ومددةنلو.سددك لل65مقةتزددة لريإوسددالل619م هددوالءسددك لعددبلللل52 لتملتوعهكلعكسلةيدد لواددودوبلل2009-2010

 لثمالدألتفلر قةلتيةالدوإشغه لثتوسهز ة ل ددلمزدنلدفمإثةنلرةوادلدألدن لو.يددور؛لع ددبلدويزهشهة

%لعددبلةددةمبل8 49بوددبلل2004/2005%لعبلدو إك ل4 26دويأةتقلدوك  هة لت ةةكلتقك  ةنلدفمإثةنلدويقدرلمال

دويددؤعإها لكيددةلل لثدن   الدو يو لعبلدأليورلدوك  هةلرهالدوزةم هالرأيكلدوأظةمههالثدوزيةن2009/2010

 .109دن   الدو يودولعبلدأليورلرهالدويأنهالعبلدويأةتقلدوك  هةلعبلدو أد

ث يث لرادلدوادلدألدن لو.يورلةأىكدنلءسةسهةنلعبلنظة لدوادلدألدن لو.يورلدوقةلملة  لدألدوة لث أ غددبل

ثدوشدددككة للءالتيددددلدوأإدددةل لدويندددإيد لمدددالدودردسدددةولدودعهقدددةلوإقهدددهملدأل دددكلتك ق دددةلبودددبلدوا ومدددةو

دفيإيددةةهها لثءالتددوعكلءسةسددةنلتنددإأدلبوهددهلدويددوفولدوال قددةلمددالدوإزددد الولءثلدوإغههددكدولعددبلدوأظددة  ل

ثوددفوجل أ غددبلءال ددإملت ىددهرلدويددودردلدو ةعهددةلودردسددةلال ددةرلدوادددلدألدندد لو.يددور لعز ددبلسدد ه لدويثددةن ل

ةلدويةتددهةلعدددردنلك هددكدنلمددالتىىددالويأددةلدأليددورلدويأ   ددةلعددبلدويي  ددةلدويإاددد لعددبلدونددأودولدوق ه ددل

دويدددودردلوإ  هدددكلءيدددكد لدويشدددةر الدو اثهدددة لثتا هددد لدو هةندددةولفدولدوىددد ةلثتشددديهالم إدددولد  ىدددة دول

دووتأهةلة  لثتالتقد كدولءع دد لواددةفولدن  ددة لدأليددور لثبيددكد لدودردسددةولدفسإقىددةلهةلو شددككةول

قةلقلعددبلييهددالءناددة لدويي  ددةلدويإاددد لعبلدوققةةةولفدولدأليورلدويأ   ة لثبيكد ل  ةردولوإقىبلدوا

والوإقة لرأااة لدوزي لثدويو، هالثدويأظيددةولدوإيثه هددة لثعدددل ددي الدويشددةر الدو اثهددةلع ددة ةلء ددكل

تغههدددكلدونددد وكهةولدويإز قدددةلل-دواددددلدألدنددد لو.يدددورلة ددد لكددد لمدددا:لدوددددتونلثدوإشدددغه لثسدددةةةولدوزيددد 

دألةيةنلل-دوش ة ل-دو يو لعبلدأليورلرهالدويأنهال- ود نإةيهةلثدوإدرللل-رةفسإ الكلثدفدتةرلثدفعإكد 

تنو ةولدأليور لثكه هةلت ةةدد لدوادددلدألدندد لو.يددورلمددالنظددة لل-دوإيةر ةلثدوشككةولفدولدأليورلدويأ   ة

دو دددكدلولثد ةةندددةولثت هزدددةلةدددد لدفمإثدددةن لثعددددلسدددةةدولييهدددالودددفهلدو ادددوثلءة دددة لويأدددةلدأليدددورل

  .110 ةلرشأالتزد الولدويزدفولدونأو ةدويأ   ةلعبلمددثفت ةلثتواهةت

 

  ةو لةشك:لال ةرلدوادلدألدن لو.يور

لةالفث لدودتونلدألة  لبو ل دلمة لثمال  نإ هدلمالدوادلدألدن لو.يورلدوزيةنلدوف ال إقةتونهلع الن

أندد هةلتالنل  ةد لءيورلدوزيةنلفث لدأليورلدويأ   ة ل نةوملدوادلدألدن لو.يورلء  ةنلعبلرعددالدأليددورلدو

 و زيةنلدألكثكلتز ةنلءثلدوياكثمها لمث لدوزيةنلدوش ة لءثلدألع لتز هيةلءثلدوزيةنلدوي ةيك ا ل

ثعدددل ددؤد لدوادددلدألدندد لو.يددورلبوددبلب ددددثلال ددةرل لمإإةرزددة لءثل لغهددكلم ة ددك  لة ددبلدألتددكدفلدألة دد لمددال

غهددكلدوي ة ددك لبوددبلدو  ددةددولغهددكلتو  الدأليور لث  ةد لءيورلمالوملعو لمنددإوًلدوادددلدألدندد  لتشددهكلد  ددةرل

دوي ة ددك لعددبلدأليددورلدوإددبلتادددثلألالءادداة لدألةيددةنلءثلدوزيددةنل لءثلك ه يددة(ل كغ ددوالعددبلدوا ددةفلة ددبل

 
 65لل-63دوه لسهةسةولدوادلدألدن لو.يور لمأظيةلدوزي لدودثوهة لسلل-109
 68دوه لسهةسةولدوادلدألدن لو.يور لمأظيةلدوزي لدودثوهة لسللل-110
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دفتإالعةولعددبلدووتددالدوددو،ه ب لءثل  ددةد لدأليددورلرةوأندد ةلو زيددةنلفث لدألعدمهددةلءثلدوي ددةر  لثعدددلتأشددأل

إ  ددةلمددالدوزيددةنلءيددكدنلم ددةة ةنلمددالدوادددلدألدندد لو.يددور لء  ةنلعبلدوققةعلدوزة  ل هدد لتإقةتدد لع ددةولم 

%لمددالدوزددةم هالرددأيكلءكثددكلمددالدوادددلدألدندد ل5ع بلدووف ةولدويإاد لة  لس ه لدويثددةن لفل إقةتدد ل ددودوبل

%ل دوددف ال25و.يددكلدويق ددقلة دد لمنددإوًلدودثوددة لثو ددال قدددرلمددالدسددإ ةدثدلمددالوددفهلدونهةسددةلرقكدرددةل

مالدوادلدألدندد ( لثعددبلعكننددة لثردددثالءتددفلد  ددةرلغهددكلدوي ة ددك لعددبلدفةإ ددةر ل%ل150 إقةتوالمةل ى لبو لل

  2011%لمالدوزيةنل ددولنإهيةلو  ةد لدوادلدألدن لو.يورلعبل أة كل11عقدلعدرلءالءيورل

، ددكولمييوةدددةلمإ د ددد لمدددالدألدرهددةولة ددد لمدددًلدوزقدددد الدويةتددههالت اددد لعددبلدألدودددةلدوإيك  هدددةل

ن لو.يورلثةددد لدوينددةثد لعددبلدودددت  لث  دددثلءالمزظددملدويا  ددهال إ قددوالة دد لءالو زالعةلرهالدوادلدألد

دوادددثدلدودددنهةلو.يددورلوددد  ةلدوقدددر لة دد لدوادددلمددالةددد لدوينددةثد لعددبلدأليددورلثدودددت لعددبلدفعإىددةددول

دويإقدمةلثدو  ددالدوأةمهةلة  ل دلسود  للع بلدووف ةولدويإاد ل لثيدولدوزد دددلمددالدودردسددةولءالدوادددل

دألدندد لو.يددورل نددةوملعددبلدوادددلمددالةددد لدوينددةثد  لثعددبلءثرثرددةل لثيدددولدوزد دددلمددالدودردسددةولءالتةكدد ل

دوادددلدألدندد لو.يددورلمددكت الر  ددةددولك هددك لعددبلةددد لدوينددةثد لرشدد  لةددة  لثتك ددالرزددتلدودردسددةولءال

 دوزالعةلرهالدوادلدألدن لو.يورلثةد لدوينةثد لةالعةلغهكلتقهة ل

ظةلاور لمية  ةلعبلدو  ددددالدوأةمهددةل لعددزالء دددلدوشددودغ لد تددةعهةلو زد دددلمددالثعبل هال ي المال 

%ل80وؤف لوولدنإشةرلدفعإىةدلغهكلدوكسيب لعبلرزتلدواةفو ل يث لدوقةرالغهكلدوكسيبلمةل ى لبودد ل

مالدوقوًلدوزةم ةلعبلر دلمة لميةل زأبلءنددهلعدددل ددإملدسددإ زةدلءةدددددلك هددك لمددالدوزيددةنلمددالء لدةددملو ادددل

ألدندد لو.يددور لثعددبلدووعددالن ندده لعددزالدوقدددر لة دد لسددالعددودنهالدوزيدد لثبن ةفوددة لريددةلعددبلفوددجلت ددجلد

دويإز قددةلرةوادددلدألدندد لو.يددور لتيهدد لبودد لءالت ددوالءتددزكلعددبلدو  ددددالدوأةمهددة لثمددالفوددجل لعددبلرزددتل

عددبلدوققددةعلغهددكللدواةفول ل ي الءال ؤد لتق هقلدوادلدألدن لو.يورلعبلدوققةعلدوكسيبلبودد ل  ددةد لدأليددور

 لثرةوإةوبلدوادددلمددالةددد لدوينددةثد لعددبلدودددت  لثتشددهكلدألدوددةل111دوكسيبلمالتالنلمةل ني ل تأ هكلدويأةر  

دوإيك  هددةلمددالدفعإىددةددولدوأة دد ةلبودد لءالدوادددلدألدندد لو.يددورل ي ددالءال ق دد لرشدد  لعزددةنلمددالةددد ل

ةلرةوإددأ هكلدوياإيدد لدوينةثد لعبلوفهلدو  ددا للثبالكةالوأةكلمنةويوالالتكثالعبل دألدرهةولءعدد لدعإأةةددن

ثلدردسددةلعددبلل2019و ادلدألدن لو.يورلعبلدوادلمالةد لدوينةثد لعبلدودددت  لثفوددجلرأمث ددةلمددالنهو   أددددل

  2001ثلل1984كوووم هةلرهالةةمبل

وأددةكل ال ددةلةودمدد لرلهنددهةلتددؤ كلة دد لدويدددًلدوددف ل ي ددالءال اقددقلعهددهلدوادددلدألدندد لو.يددورلبم ةنةتددهل

 ةم ةل ةةد لدوإو  ا:دو 

 شإي لدوزةم لدألثنلة  لمدًلدوإغقهةلدوقةنونهةلثمنإوًلدفمإثةن لثدوف ل ي الءال ق قلة ه يددةل

ة ل ميإيزهال عزةوهة لدوادلدألدن لو.يور لة  لدوكغملمالءالدوادلدألدن لو.يورلمأإشددكلعددبلكدد لم ددةالتقك  ددن

مقهددد لو غة ددةلثتنددإ زدلءثو ددجلدوددف الوددملعددبلءمددعلبفلءالدوإغقهةلدوقةنونهةلعبلكثهكلمالدواةفولت ددوال

دواةيةلبو ل ية ةلدوزي ل لمث لدوزيددةنلدويأدد وههالثدوزددةم هالعددبلدو ردةددةلثمييوةددةولءتددكًلمددالدوزيددةنل

 عبلءس  لتو  الدأليور ل

 
111Box 11.1 The “lighthouse effect” of minimum wages among workers in informal X 21, p157. –Global Wage Report 2020-

employment,-مالدوإ نهكدول وهةلل تأ هكلدويأةر   لتشهكلييهز ةلبو ل قهقةلءالدوادلدألدن لو.يورلريثةرةلسزكلمكيزبلعبلللوأةكلدوزد دللل

دوزةم هالعبلدفعإىةدغهكدويأظملثرةوإةوبل لعزأدمةل كت الدوادلدألدن لللةي هةلدوينةثمةلوييهالدوزةم هالعبلدفعإىةدل لريةلعبلفوجل

ةللل كت الللدوكسيهةللغهكللدوزيةوةلللعبللرأيكلللدوزةم هاللرهاللدأليورو.يورلثت والدو  ةد لمزإدوةل لتظ كلدألدوةلءالمإوسالل   دويإوساللعبللء  ن



 

                     47 

ث زإ كلمنإوًلدفمإثةنلدوياددلد تكلو زةوهةلدوادلدألدندد لو.يددور لثرةوإددةوبلتددأ هكهلدوياإيدد لة دد لةددد ل

ةلرينإوًلدونيةلغهكلدويأظيةلعبلر دلمة لعبلدوودعا لةأدددمةلدوين ةلث هقن ةثد  لثدوف ل كت الردثرهلدرت ةتن

ت ددوالدوندديةلغهددكلدوكسدديهةلةةوهددةلثت ددوالتدددمةولت إدده لدوزيدد لتددزه ة لعقدددلتكت ددالمزدددفولةددد ل

يإدنهددةلدفمإثةن لوفدلوولدواةنلرش  لتةسلعددبلدو  ددددالمأ   ددةلدودددت ل ل هدد ل  ددوالءادداة لدأليددورلدو

 .112عبلدوغةوولمالدوزةم هالعبلدفعإىةدلغهكلدوكسيب

ثدوإغقهةلدوقةنونهةلدوودسزةلثدفمإثةنلويددةلدويادددددالدوكلهنددهةالو زةوهددةلدوادددلدألدندد لو.يددور لثو ددال

ل-%15 يث ددوالل–م هددوالمددالدوزددةم هالرددأيكلعددبلييهددالءناددة لدوزددةوملل266ونو لدوا ل لوأددةكلمددةل قدددرلرأاددولل

ةلو يزيدددونلردددهلعدددبلر دددددن مل  نددد والءعددد لمدددالدوادددل بمدددةلألن دددملغهدددكلل-دلدألدنددد لو.يدددورلعدددبلدوندددةةةلثعقدددن

مشيووهالرةوقةنوا لءثلرن ولةد لدفمإثددةن لثعهيددةل إز ددقلرةفتإالعددةولد ع هيهددة لت ددوالنندد ةلدوزيددةنل

ة لثل28% لءثل21دوف ال إقةتوالءيددوردنلءعدد لمددالدوادددلدألدندد لو.يددورلءة دد لعددبلءعك قهددةلرأاددول مددالم هددوالةةم ددن

فوج لعزالدويأققةلدوإبلر ةلءك كلةددلمق قلمالدوأة لعبلوفهلدواةوةلوبلالسهةلثدوياددهالدو ددةد  ل هدد ل

%لمالبييةوبلدويأققة(ل إ قوالءع لمالدوادلدألدن لو.يور لءمددةل16م هوالمالدوزةم هالرأيكل لل134 قدرلءالل

ة(ل لرل58%ل 17عبلدألمك  إهال لعإقدرلدواىةلدويقةر ةلردلل هأيةلعبلءثرثرةلثالسهةلدووسق لت  ددغلم هوالمو، ن

 .113م هوننة(لمالمو، بلدويأققةل45%ل 13 ودوبل

ثمالرهالدفعإىةددولدوأةمهة لوأةكلءدوةلمية  ةلة  لءالدوادلدألدن لو.يورل ي الءال ادلمالدوإ ددةثولل

   لثو العددبلعبلدأليور لعقدلءدولبةةد لت زه لدوادلدألدن لو.يورلبوبلت تلدوإ ةثولعبلدأليورلعبلدو كد ل

دوزد دددلمددالدو  ددددالتق ىددالعةة هإددهلعددبلتاقهددقلفوددجلرندد ولةددد لدفمإثددةنلثدسددالدوأقددة  لثعددبلرزددتل

 دواةفول  دثلءنهل ق  لعقالمالةد لدوينةثد لعبلدوققةعلدويأظم 

تددملتو هددقلدوىدد ةلرددهالدوادددلدألدندد لو.يددورلثتكديددالعيددو لدأليددورلرددهالدويأنددهالعددبلر ددددالم إ  ددةلمثدد ل

يإاد لثبندثنهنهة لبفلءالتزظهملء كلدوادلدألدن لو.يورلة  لدو يددو لعددبلدأليددورلرددهالدويأنددهالدووف ةولدو

 إق ددولءفلتيهدد لمؤسنددةولسددو لدوزيدد لثسهةسددةولدأليددورلرشدد  لم ة ددكلءثلغهددكلم ة ددكلتدددلدو  ددةول

لةددالتك ددقلتاد دددلمنددإو ةولءدندد لو.يددورلعددبلدوققةةددةولءثلدوي ددالدوإددبل دو ددزه ةلمددالدوزيددةنل لمددثالن

  .114غ  ةلدوأنة لءثلدسإ زةدلدوي ةيك المالتغقهةلعودنهالدوادلدألدن (تش

كيةل أ غبلءال  والدوادلدألدن لعبلمنإو لءة بلمالدوينإو لدونةلدلعبلدوي ددالءثلدوققةةددةولدوإددبل

ت هيالة ه ةلدويكء لثفوجلوإق ه لدو يو لعبلدأليورلرهالدويأنها لكيةل أ غبلتزد  لدوادلدألدندد لو.يددورل

مأإظيةلو ا ةفلة  لدوقدر لدوشكدلهةلو زيةنلدويإ كر العبلمودي ددةلدرت ددةعلدألسددزةر لكيددةلءنددهلرىور لل

 فردلمالعك لتق هقهلرىور ليهد  لثثتالالوهةولوزقورةولعبل ةنلةد لدوإق هقلءثلدفمإثةن 

ثعهيددةل  ددرلء ددكلدوادددلدألدندد لو.يددورلة ددد لدوإشددغه  لءة أددالويأددةلدأليددورلدويأ   ددةلعددبلدويي  دددةل

ءنددهل لمأددفلةشددك لسددأودو لثع دد لتق هددقلدوادددلدألدندد لو.يددورلم ة ددك  لكةنددالدوندديةلل2008د لعددبلدويإاددل

دوغةو ددةلوالنإقددةدلعددبلوددفدلدويوتددوعلوددبلدوي ددةثفلمددالعقدددلدوو،ددةلك   ثو ا لعددبلدواقهقددة لمأددفلتق هددقل

لنظددة لدوادددلدألدندد لو.يددورلة ددبلدوينددإو لدوددوتأب لثناددالعددبلويأددةلدأليددورلدويأ   ددةلنزيدد لعددبلت هزددة

 
11221, p.88–Global Wage Report 2020- 
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دوى وفلدو اثهددةلو اىددونلة دد لدوهدد ل ث ددالثيددودلء ددةلءتددكدرلة دد لدفعإىددةدلءثلدوو،ددةلكلنةتيددةلةددالدوادددل

دألدن لو.يور لبفلءنهلوملنيدل إ لد الء ةلال ةرلس  هةلم او،ةلسود لعددبلدودردسددةولدوإددبلعيأددةلر ددةلءثلدوإددبل

 .115عوتأةلد تك الو قهة لر ة 

دو السه هةلدويد ددد لرددأالدرت ددةعلدوادددلدألدندد لو.يددورلسددهؤد لبوددبلبن  ددة لثلتإأ ألدوأظك ةلدفعإىةد ةلل

لألالدوادددلدألدندد لو.يددورلعدددل ي ددكلدوشددككةولة ددبلرعددالءسددزةرل دوإشددغه  لثعدددل ادددثلفوددجلوندد  ها لءثفن

س ز ةلثتدمةت ة لثرةوإةوبلعدل إيهلدوينإ   والءثلدويشإكثالدودثوهوالدوددف ال ودي ددوالءسددزةردنلءة ددبل

دوق ددول لمددةل نددي ل لال ددكلدوايددم ( ل ةنهددةن:لةأدددمةل ىدد تلدوزيددةنلفث لدأليددورلدويأ   ددةلءكثددكللبوددبلت  ددهت

ت   ةلرن ولدوادلدألدن  لعقدل نإزهتلةالرز دد ملرزددددلءك ددكلمددالد فولثتنددإزهالرزددددلع هدد لمددال

وددبلدوزيةنلدوي ك لوإشغه  ةل لء كلدفسددإ ددن( لثوأددةكلنظك ددةولءتددكً لتنددإأدلبوددبلدعإكدتددةولم إ  ددةلثب

ثي ةلنظكلم إ  ة لت دءلدوأظك ةولدوي إ  ةلر كتهةلءالدوزد دلمالءااة لدوزي ل يةرسوالدريةلمددال ل

ء لءالوددد  ملعددو لسددوعهةلعددبلتو،هددكلنددوعلمزددهالمددالدوإشددغه لغةو ددةنلعددبلسددو لل–عو لدف إ ةرلدو كد  لل

دأليددورل لسددزكلما بلماددل لةيةنلدوإي لةلءثلمنةةد لدوييكتةولة  لسدد ه لدويثددةن(لث ي ددأ ملتاد دددل

ةأدددمةلل–دوهدلدوزةم ة(لةأدلمنددإوًلءدندد لمددالمنددةويإ ملعددبلد نإةيهددة لثتأقددو لوددفهلدوأظك ددةلة دد لءنددهل

عدددل  ددوالودددًلءادداة لدوزيدد ل ددةع لوإزظددهملءررددة  ملمددالتددالنلل- ودي ددوالدرت ددةعلت ددةوهكلدوإشددغه 

ء  ددةنلءنددهلعددبلءسددود لدوزيدد لتوسهالد نإةجلثدوإشغه ل لتأ هكلدف إ ددةرلدو ددكد ( لثتظ ددكل لنيددةفجلدو ادد  ل

غهكلدويإقأةلدألدد  ل ي التزو تلدأليورلدألة  لويالوملعبلدوينإو ةولدودنهة لبوبل دلمزها لةددالتك ددقل

 م   لمالدألررةحلدويأ   ة لث  ةد لءع لعبلءيورلدويد ك ا لثتددرهكلتز   لد نإةيهة ل

يورلفل ددؤد لبودد لرعددالت ددةوهكلدوإشددغه لثتن الدوأظك ةولدفعإىةد ةلدو  هةلدو و لة  لءالدرت ةعلدأل

ألادداة لدوزيدد لعانددو لردد ل   دددلء  ددةنلدوق ددولة ددبلدفسددإ الكلرددهالدوزيددةنلفث لدأليددورلدويأ   ددةل

ثءسكوم لثرةعإكد لةد لثيودلال ةرلس  هةلك هك لة  لدوقدر لدوإأةعنددهةلدو ةريهددةل لدوددف لعدددل  ددوالدواددةنل

دفسدددإثيةر ل ي دددالءالتدددؤد لودددفهلد  دددةرلدفسدددإ الكهةلرةوأنددد ةلوالعإىدددةددولدويوي دددةلنادددولدوإىدددد ك(لءثل

د  يةرهةلبو ل  ةد لدوق ولد ييةوبلثدوإشغه  لثت هالدويأظوردولدفعإىةد ةلدو  هةلءنهل إبلوددولت  ددال

رزتلدوشككةولفدولد نإةيهةلدويأ   ددةلدوإشددغه لءثلتوع ددالةددالدوزيدد  لعددزالوددفدلفل زأددبلرةو ددكثر ل

إنالعكسلدوزي لعبل ككةولءتددكًلثعدددل ددؤد لدرت ددةعلدأليددورلبوددبليددف لدن  ة لبييةوبلدوإشغه  لعدلت

 .116دوي  دلمالدوأة لونو لدوزي 

دردسددةلءالدوإقددد كدولتإددكدثحلرددهالد  ددةرللل70ثعبلدو  ددالمكت زةلدودت  لتظ كلدوزكث لدوشةم ةلوأاددولل

وددبلءالدوإددأ هكدولة ددبللدون  هةلدو  هك لة  لدوإشغه لثال ةروةلد  يةرهددةلدوىددغهك  لثو ددالدوأإهيددةلدويإ ددكر 

دوإشغه لعك  ددةلمددالدوىدد كلءثلتدد ه ةليددددنلردريددةلفلتددفككلعددبلب ىددةلهةولدوإشددغه لءثلدو قةوددةلد ييةوهددة ل

ثتظ كلدسإأإةيةولمية  ةلعبلدودردسةولدووا هةل لدودردسةولدو يهددة(لعددبلدووف ددةولدويإاددد لثدويي  ددةل

دتددةولءتددكًلبوددبلءالد  ددةرلة دد لدوإشددغه لدويإاددد لثعددبلدفعإىددةددولدويإقدمددةلةيومددةن لثت ىددالدسإزكل

لثءالدوادددلدألدندد لو.يددورل ادددلمددالعددكسلدوزيدد لو زيددةنلدألعدد لم ددةر  لثة دد لدوددكغملمددالع ددةل ءعدد لدةإددددفن

دودردسددةولدوإددبلءيك ددالعددبلدو  ددددالدوأةمهددة ل، ددكولنإددةل لم إ قددةلمية  ددة لعقدددلت ددرلمأشددورلءادددرهل
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دو  هددكلعددبلدوإقددد كدولدويويددود لعددبلدألدرهددةو لعددزالدفتيددةهللدو أجلدودثوبلبوبلءنهل لة ددبلدوددكغملمددالدوإ ددةثو

دوأة ئلعبلدألدرهةول شهكلبوبلءالال ةرلدوادلدألدن لو.يورلة  لدوإشغه لةةد لمددةلت ددوالاددغهك لءثلتدد ه ةل ل

ثعدددبلرزدددتلدوادددةفولب يةرهدددة( لثعددددلثيددددلدسدددإزكد لوزشدددك لدعإىدددةددولرلهندددهةلتدددأ هكدلتددد هاللة ددد ل

رزسإثأة لدواةفولدوإبل إملعه ةلتاد دلدوادلدألدن لةأدلمنددإو ةولمكت زددةليددددن لللدوإشغه لءثلغهة لدوإأ هك

ث   رلدسإزكد لو   كدولدوي إن ةلعبلءمك  ةلدوالتهأهةلء  ةنلبوبلءالال ةرل  ةد لدوادلدألدن لو.يورلة ددبل

 .117دوإشغه لمإأوةةلثتإوعكلة  لدوينإوً

ةلة  لمنإوًلدوشككةو لعقدلء دددولةددددلمددالدودردسددةولثرةوأن ةل  ةرلدوادلدألدن لو.يورلة  لد نإةيه

 لرأالدوينإ دمهال قدموالمنإو ةولءة  لمالدوي دددل1982دو كتهةلدوإبلعدم ةلألثنلمك لءكهكووفلةة لل

رش  لمنإيكلدسإيةرةلفرت ةعلدأليور لثوولمةل نددي لرأظك ددةل لك ددة  لدأليددور  لكيددةلعدددل نددإيكلدوزيددةنل

  لث  إن والت ك لعهيةلث شيزوالءااة لدوزيدد لثدوينددإ دمهالء  ةنلو إك لءتونلمالاة ولدوزي

(لدن  ددة لمزدددنلدثردال2012ة  لدويشددةركةلعددبلدوإدددر ولدويزدد  لوجنإةيهددة لث زدد ثلدث لثوهنددإكلثرد دد ل 

ةيةنلدويقةةملعبلكةوه ورنهددةلبودد لدوادددلدألدندد لو.يددورلدوددف ل دددلمددالدويأةعنددةلعددبلدأليددورلرددهالدويأشددةول

ثةأدمةل إي الءااة لدوزي لمالدف إ ةفلرقو لةي  ددملرشدد  لءع دد  ل ي ددالللفدولدأليورلدويأ   ة 

 و زيةنلدوإز ملء أة لدوزي لءثل إدررودلوهى اودلءكثكلبنإةيهةلريكثرلدووعا ل

ثعدلء ةرلدو ة ثوالبوبلءالدو  ةد لعبلد نإةيهةلعدددلت ددوالنإهيددةلوالن  ددة لعددبلدوإشددغه لرندد ولدوادددل

ةولرددز النلرء لدويددةنلمادد لدوإشددغه لثت أددبلت أووويهددةولبنإددةجلكثه ددةلدألدندد لو.يددور ل هدد لتقددو لدوشددكك

لعةليددةن لثفلسددهيةلةأدددمةل  ددوالدوادددلدألدندد لو.يددورل دفسإ دد لوكء لدويددةن لثعددبل ددهال ظدد لفوددجلد إيددةفن

مكت زددةنليددددن لت ددهالراددوثلءتددكًلءالدو  ددةد لعددبلد نإةيهددةلعددبلدويأشددةولكةنددالنإهيددةلو إغههددكلدويؤسنددبل

ءيدددورلدو  دددة  لدسدددإيةرةلو  دددةد لت دددةوهكلدوإشدددغه لدوأةتيدددةلةدددالدواددددلدألدنددد لو.يدددور لثة دددبلثدوإددددر ولث

دوينإوًلد ييةوب ل ي الءال ؤد لدوادلدألدن لو.يورلبوبلءالتا لدوشككةولدألكثكلبنإةيهةلما لدوشككةول

هددةولءالت  دددلثءالتىدد تلدوشددككةولدوإددبلتي أددالمددالدو قددة لءكثددكلك ددة   لث ي ددالو ددفهلد ول–دألعدد لبنإةيهددةل

د نإةيهةلدو  هةلة بلازهدلدفعإىةدلك   لع بلدوىها لة بلس ه لدويثةن لوو  لءالدرت ةعلدأليورلدودددنهةل

ة بلمنإو لدويد أةل ددؤد لفن  ددة لد إيددةفولرقددة لدوشددككةولفدولد نإددةجلدويددأ  ت لغهددكلءنددهلوددمل  ددال

دوشككةولدوإبلتي أالمددالدو قددة  لثمددالوأةكلء كلس  بلة  لدوإشغه  لألالدوإشغه لثد نإةيهةل ددولعبل

 ددملعددزالدوادددلدألدندد لو.يددورلعدددل ندديتلو شددككةولدألكثددكلبنإةيهددةلرددأالتادد لمادد لدوشددككةولدألعدد لبنإةيهددة ل

 ث ي كلدوشككةولدوقةليةلة  لتز   لعدرت ةلدوإأةعنهة ل

ؤسنددةولثتإوعكلال ةرلدوادلدألدن لو.يددورلث يي ددةلة دد لكه هددةلت ةة  ددةلمددالغهكوددةلمددالدونهةسددةولثم

سددو لدوزيدد  لث إيثدد لء دددلوددفهلدوإ ددةةالولرددهالدوادددلدألدندد لو.يددورلثدوي ةثتددةلدوييةةهددة لعددبلدوودعددال

ت إ كلال ةرلدوادلدألدن لو.يورلعبلدو  ددالفدولدوإقةوهدلدوقو ةلو ي ةثتةلدوييةةهددةلةأ ددةلعددبلدو  ددددالدوإددبل

كدد لثعددبلدوزد دددلمددالدو  ددددالتاددددلعه ددةلدوشددككةولدأليددورلمدداليةنددولثد دددلمددالتددالنلدوإ ددةث لمددالدألعددل

 إزة  لدوادلدألدن لو.يورلمالدوي ةثتةلدوييةةهةلث  ي لك لمأ يةلد تك لثمال ه لدوي دء ل أ غددبلءال

 نإ دفلدوادلدألدن لو.يورلدوينإ دمهالدألع لءيكدن لعبل هالتاددلدوي ةثتةلدوييةةهةلءرتهةلو.يددور ل

رلرةوأندد ةلو زددةم هالدوددف ال إقةتددوالءكثددكلمددالدوادددلدألدندد  لثو ددال أ غددبلء  ددةنلءالتزدد  لدو  ددةد لعددبلدأليددو
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ثفوجلتية هةنلمالنيولد نإةيهة لثمالفوجلبفدلكةالدوادلدألدن لو.يورلمكت زةنليددددنلءثلءالنظددة لدوادددلدألدندد ل

مزقددددلو غة دددة لعدددزالوأدددةكلتقدددكل إيثددد لعدددبلءالدواددددلدألدنددد لو.يدددورلسدددهؤد لبودددبلدسدددإ زةدلدوي ةثتدددةل

زد لة  لميةنلدوي ةثتةلثةد لتككلمنة ةلكةعهةلوإقوروة لثةأدددمةلت ددوالدوي ةثتددةلدوييةةهة لء لدوإ

دوييةةهددةلتددزه ة لوأددةكلتقددكل إيثدد لعددبلءالتإييددالدأليددورل ددونلدوادددلدألدندد لو.يددور لميددةل   ددتلمددال

 .118ثسهالدأليورلءثلمإوسالدأليور

 ا ومهةلثوب:لثوأةكل ال ةلاالولرلهنهةلو زالعةلرهالدوادلدألدن لو.يورلثدويةوهةلدو

رراليددثنلءيورلدوزةم هالرةوققددةعلدوزددة لكددكعملم ددةةكلو ادددلدألدندد  لميددةلعدددل اددونلدثال  ددةد ل -

 دوادلدألدن لو.يور

رردداليودنددولم إ  ددةلمددالدواية ددةلدفيإيةةهددةلرةوادددلدألدندد لو.يددور لمثدد لدويزة ددةولدألسةسددهةلل -

%لمددالدوادددلدألدندد ل75دألسةسددبلرأندد ةلثمدددعوةةولدوزيدد لثبةةنددةولدألمومددةل ل ي ددالتاد دددلدويزددةشل

لمإىةةددنلةأدل  ددةد لدوادددل و.يور( لميةل زأبلتزد  لم ىىةولدوإقةةدلثغهكوةلمالدفسإاقةعةولتزد الن

 دألدن لو.يور 

رةودددت ل ةأدددمةلت يدد لدوا ومددةولدأليددورلدويإدنهددةلرة ةةنددةولدوينددإاقةلء أددة لدوزيدد  لثدويكوونددة -

دوزيددةنلفث لدأليددورلدويأ   ددة لسددهؤكدلوددفدلبودد لتويددهلدوا ومددةوللويزةويةلمشددةك لدو قددكلدألسددك لرددها

وكعالدوادلدألدن  لمالءي لتق ددهرل يددملدوإاددو الولدفيإيةةهددة لميددةل زأددبلثيددودلم ددةتكلعددبلدو  ددةد لغهددكل

دوقةر ةلوالسإددمةلعبلت ةوهكلدوإ ةمالدفيإيةةبلةأدددمةل ددإملتزددد  لدوادددلدألدندد لو.يددورلاددزودُد لةأدددمةل

دن لو.يورلروتهك لءسكعلمالمإوسالدأليددور لمددالءيدد لدوادددلمددالدوإ ددةثولعددبلدأليددور لسددهزأبل   دلدوادلدأل

دللعبللبن ة لدو يةالدفيإيةةبلروتهك لءسكعلمالعةةد ل دتيةوددةوللة دد وه لثدوإبلتزإيدددللد  كدددووفدلنيون

دواقهقددةلو ادددلءالدن  ددة لدوقهيددةللبودد دأليورلدواقهقهة لة بلس ه لدويثددةنلتشددهكلمةر أددةلكهنوعهالسدد ول

دألدن لو.يورلعبلدألريأإهالثدو كد   لعبلدوثيةنهأةولمالدوقكالدويةتبلكةالعبلدوودعال  دفلبوبلتق ددهرل

ةيدد لدويود نددةلدوزةمددةلةددالتك ددقلت ددتلبن ددة لدو دديةالدفيإيددةةب لثوددفوجلدتإددةرولرزددتلدو  ددددالعددجل

فيإيةةهددة لمث يددةلعز ددالدو كتغددةنلمأددفلدفرت ةالرهالدو  ةد لعبلدأليورلدودددنهةلثدو  ددةد لعددبلدفسددإاقةعةولد

 لةأدمةلعى البةةنةولدو يةالدفيإيةةبلريددةلعددبلفوددجلدويزة ددةولدوإقةةد ددةلةددالدوادددلدألدندد ل2007ةة لل

  .119و.يور لمالثتالعودةدلوإاد  لدويزة ةولدوإقةةد ةلثغهكوةلمالد ةةنةولدفيإيةةهةلعبلدوقةنوا
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D8%B8%D9%84-%D9%81%D9%8A-ttps://arabic.rt.com/world/1181945h%- ل2020د ني كل
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 لل2021مة ولل25 ادد ل
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ييةنلة دلدوأةاك لال ةولدويودعب لنةدرلسالمة لدوادلدألدن لو.يور  لدوا ملدويؤي لعبلدوققةعللل-11

ل26العهإو للم هوننة  لث إق زوالبو لمنةثدت ملريو، بلدوا ومة لموعل12دو ةس  لةددوملءكثكلمالل
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-82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%

-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
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-%D8%A5%D9%84%D9%89

-%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8

-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A

4351185-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9 

ب  ونيبلرال  لو لت   لدوا ومةلدوققةعلدو ةسلرادلءدن لو.يورلدوش كلدويةر    ل“سإةندردلللل-12
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ل22مايودلة ده لمىك   لمنةعل  ومهةل ن ة لء مةل دألدن لو.يور لويو، بلدوققةعلدو ةس للل-13
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https://akhbarak.net/news/2021/05/25/23545000/articles/42071964/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9
https://akhbarak.net/news/2021/05/25/23545000/articles/42071964/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9
https://akhbarak.net/news/2021/05/25/23545000/articles/42071964/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9
https://akhbarak.net/news/2021/05/25/23545000/articles/42071964/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9
https://akhbarak.net/news/2021/05/25/23545000/articles/42071964/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9
https://akhbarak.net/news/2021/05/25/23545000/articles/42071964/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9
https://akhbarak.net/news/2021/05/25/23545000/articles/42071964/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9
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https://www.independentarabia.com/node/189696/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F19
https://www.independentarabia.com/node/189696/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F19
https://www.independentarabia.com/node/189696/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F19
https://www.independentarabia.com/node/189696/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F19
https://www.independentarabia.com/node/189696/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F19
https://www.independentarabia.com/node/189696/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F19
https://eastlaws.com/tashview.aspx?I=1519741
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لل17 ل2013لعةتيةلرم ةالثةيكثلةدوب لنظة لدونهنبلثدواككةلدوزيةوهةلعبلمىكلمأفلدوزة  -ل20

 pub-mec.org/2015/09/17/ar-https://carnegie-61311 لمكك لكةر أيب ل2015س إي كل

 لل2010ءكإوركلل28دويي علدوقومبلو.يورلعبلمىكل قكل  ةد لدوادلدألدن لو.يور ل ،رث إك  لل-21

idARACAE69R0P520101028-mz6-wages-egy-https://www.reuters.com/article/oegbs 

للدوادليأههل2400ل قكر:لو.يورلدوقوم لدويي عرهةالث در لدوإ قهالثدوإأيهةلدفعإىةد ة لل-ل22

لث در لموعال  ك  ليأه ةل60لءدن لرادلدودثر ةلدوزالث لدو ةسلرةوققةعلو زةم هالو.يورلألدن د

ل 2021ل ونهول28لدفعإىةد ة لثدوإأيهةلدوإ قها

HTTPS://MPED.GOV.EG/SINGLENEWS?ID=554&LANG=AR 

وققةعل هية ل  ظب لعكدرلدسإك ةد   لكهكل كًلءااة لدألةيةنل  ةد لدوادلدألدن لأليورلدل-23

 ل2021 ونهولل28دو ةس  لموعالمىكدث  ل

https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/6/28/2047628/%D9%82%D8%

-%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8-B1%D8%A7%D8%B1

-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%83%D9%8A%D9%81

-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8

-%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8

-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89

-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9#keyword 

 لدوي ة لدوكك  لو إز  ةلل2021ألسزةرلدوينإ   هالمة ولدوأشك لدونأو ةلو.رعة لدوقهةسهةلل-24

 لل2021دوزةمةلثد  ىة  ل ونهةل

https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104&Year=23462 

 ل2021ة لدويكك  لو إز  ةلدوزةمةلثد  ىة  لدفرعة لدوقهةسهةلفسزةرلدوينإ   هالةة لدوي لل-25

https://www.capmas.gov.eg/Pages/StatisticsOracle.aspx?Oracle_id=2194&page_id=5104&Ye

arID 23352 

 لل16 لسل2 لمكعقلرعمل2019د ني كلل26 لادرلعبل2019ونأةلل4كإة لدثر لرعملل-26

https://drive.google.com/file/d/1NeyLuVrIB9_FiUXkGT7HodU1UKIWQkFg/view?fbclid=IwAR2V

3TVZB1_DDcve4jzvqDxQ0rN1uJJfOocghyQQa9gnxDqV433N-EYsFMM 

 

 

https://carnegie-mec.org/2015/09/17/ar-pub-61311
https://www.reuters.com/article/oegbs-egy-wages-mz6-idARACAE69R0P520101028
https://mped.gov.eg/SINGLENEWS?ID=554&LANG=AR
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/6/28/2047628/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%23keyword
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/6/28/2047628/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%23keyword
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/6/28/2047628/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%23keyword
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/6/28/2047628/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%23keyword
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/6/28/2047628/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%23keyword
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/6/28/2047628/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%23keyword
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/6/28/2047628/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%23keyword
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/6/28/2047628/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%23keyword
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/6/28/2047628/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%23keyword
https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104&Year=23462
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StatisticsOracle.aspx?Oracle_id=2194&page_id=5104&YearID=23352
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StatisticsOracle.aspx?Oracle_id=2194&page_id=5104&YearID=23352
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StatisticsOracle.aspx?Oracle_id=2194&page_id=5104&YearID=23352
https://drive.google.com/file/d/1NeyLuVrIB9_FiUXkGT7HodU1UKIWQkFg/view?fbclid=IwAR2VEYsFMM-a9gnxDqV433N3TVZB1_DDcve4jzvqDxQ0rN1uJJfOocghyQQ
https://drive.google.com/file/d/1NeyLuVrIB9_FiUXkGT7HodU1UKIWQkFg/view?fbclid=IwAR2VEYsFMM-a9gnxDqV433N3TVZB1_DDcve4jzvqDxQ0rN1uJJfOocghyQQ

