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 انًٕظٕػبد األعبعٛخ
 

1 ) ٍ1948ٔدزٗ  1917انًشدهخ األٔنٗ ي. 

2 ) 1967ٔدزٗ 1948يٍ انثبَٛخ انًشدهخ. 

3 ) 1994ٔدزٗ  1967يٍ انثبنثخ انًشدهخ. 

4 ) ٍأٌٜدزٗ  1994انًشدهخ األٔنٗ ي. 



المرحلت األولى فترة االحتالل البريطاني من عام 
 1948وحتى  1917

 

 َٙرى فشض انؼذٚذ يٍ انعشائت فٙ ػٓذ االدزالل انجشٚطب
 ٔيُٓب

 فشض االدزالل انجشٚطبَٙ سعٕو جًشكٛخ ٔ ظشائت فٙ ػبو
 ثًٕجت لبٌَٕ رى رؼذٚهّ الدمب 1927

 1929فشض لبٌَٕ انجًبسن نؼبو 

 1937فشض  لبٌَٕ انجًبسن نؼبو 

 ٔ ًٍٓفشظذ انعشائت انًذهٛخ يثم ظشائت انذشف ٔ ان
 اإلٚجبسّٚيٍ انمًٛخ % 15انؼمبساد ػهٗ ثذل انمًٛخ 

 1941نؼبو  23فشظذ ظشٚجخ انذخم سلى   
 ٔانز٘ ثمٙ  1947نؼبو  13فشض لبٌَٕ ظشٚجخ انذخم سلى

 2004األعبط انمبََٕٙ انًطجك دزٗ َٓبٚخ ػبو 

 25فشض ظشٚجخ انذخم ػهٗ انششكبد ثُغجخ% 
 

 



المرحلت األولى فترة االحتالل البريطاني من عام 
 1948وحتى  1917

 

 ٔانز٘  1947نؼبو  13فشض لبٌَٕ ظشٚجخ انذخم سلى
ثمٙ األعبط انمبََٕٙ انًطجك دزٗ َٓبٚخ ػبو 

2004 

 25فشض ظشٚجخ انذخم ػهٗ انششكبد ثُغجخ% 

 أسثبح انزصذٚش ٔأسثبح انضساػخ نهعشٚجخ كًب ػًم اخعغ
ػهٗ رخفٛط انششائخ انعشٚجٛخ إنٗ عزخ ششائخ 

ٔصٚبدح انذذ األلصٗ نًؼذالد انعشٚجخ ثذٛث أصجذذ 
 %.50ٔرُزٓٙ ة % 5رجذأ يٍ 

 



يشدهخ االداسح انًصشٚخ ثمطبع غضح ٔانذكى األسدَٙ نهعفخ 
 1967-1948انغشثٛخ 

 

 ٍَٛنى رذخم اإلداسح انًصشٚخ أٚخ رؼذٚالد أٔ لٕاٍَٛ ػهٗ انمٕا
انًطجمخ فٙ لطبع غضح ثبعزثُبء إصذاس ثؼط انزؼهًٛبد 

 انعشٚجٛخ

 ٍثًُٛب آنذ انعفخ انغشثٛخ إنٗ انذكى األسدَٙ ثبػزجبسْب جضءا ي
 50انًًهكخ األسدَٛخ ٔلبيذ انذكٕيخ األسدَٛخ ثئصذاس لبٌَٕ سلى 

و دٛث ٔدذ انمبٌَٕ لٕاٍَٛ ظشٚجخ انذخم ثبنعفخ 1951نغُخ 
انغشثٛخ ٔانعفخ انششلٛخ ٔظم يؼًٕل ثٓب دزٗ اعزجذل ثمبٌَٕ 

و  دٛث غجمذ ػهٛٓب لٕاٍَٛ انعشائت 1954نغُخ  12سلى 
 1964نؼبو  25األسدَٛخ دٛث اعزًش انمبٌَٕ األسدَٙ سلى 

 2004األعبط انمبََٕٙ نعشٚجخ انذخم دزٗ َٓبٚخ ػبو 

 يشجؼب نهجًبسن  1963نؼبو  1كًب اػزجش لبٌَٕ انجًبسن سلى
 انًطجمخ ثبنعشٚجخ



 1967انًشدهخ انثبنثخ االدزالل اإلعشائٛهٙ ثٍٛ ػبيٙ 
 1994ٔدزٗ 

 

 ٔ أصذس االدزالل اإلعشائٛهٙ فٕس ادزالل لطبع غضح
 35ٔسلى  28انعفخ انغشثٛخ األيش انؼغكش٘ سلى 

 ثئثمبء انٕظغ انمبََٕٙ ػهٗ يب ْٕ ػهّٛ 

 ثذأ االدزالل اإلعشائٛهٙ  1975اثزذاء يٍ ػبو
 ثئدخبل انزؼذٚالد ػهٗ انعشائت انًطجمخ ٔيُّ

 1976فشظذ ظشٚجخ انمًٛخ انًعبفخ اثزذاء يٍ ػبو 
%  15ثى % 12ثى ػذنذ يشاد ػذٚذح % 8ثُغجخ 

 %.....16ثى % 17ثى 

 



وحتى  1967المرحلت الثالثت االحتالل اإلسرائيلي بين عامي 
1994 

 

 ٍإنٗ % 25رى سفغ َغجخ انعشٚجخ ػهٗ انششكبد ي
ثبنعفخ انغشثٛخ اثزذاء % 38فٙ لطبع غضح % 37.5

 1986يٍ ػبو 

 ٙفشظذ انعشائت انزصبػذٚخ ػهٗ انذخم انشخص
دٛث ػذنذ انششائخ ػذح يشاد ٔثهغذ انُغت 

 %55إنٗ % 5.5ػهٗ ْزِ انششائخ ثٍٛ 

 رى رؼذٚم غشق رذصٛم ٔإدخبل غشٚمزٙ َظبو
 انغهفٛبد ٔخصى انًصذس

 



 1994وحتى  1967المرحلت الثالثت االحتالل اإلسرائيلي بين عامي 

 

 رى فشض انشعٕو انجًشكٛخ ػهٗ انغهغ ٔ انجعبئغ
انًغزٕسدح نهًُبغك انفهغطُٛٛخ ثُفظ انًؼذالد 

انًطجمخ ػهٗ انًغزٕسداد اإلعشائٛهٛخ ٔاػزجشد 
انعشٚجخ انجًشكٛخ انًذصهخ يٍ انفهغطٍُٛٛٛ إٚشادا 

 نهخضُٚخ اإلعشائٛهٛخ

 ٔ رى فشض ظشائت إَزبج جذٚذح كعشٚجخ اإلَزبج
 انغهغ انًكًهخ ػهٗ انغهغ انًغزٕسدح

 رى صٚبدح يؼذالد ظشٚجخ االَزبج كًب رى فشض ظشائت
 إَزبج جذٚذح ػهٗ عهغ جذٚذح

 



 ٔ دزٗ  اٌٜ 1994انعشائت يٍ ػبو 

 

 ثًٕجت ارفبلٛخ أٔعهٕ اَزمم لطبع غضح ٔ انعفخ انغشثٛخ
ثبسٚظ  إرفبلٛخنهغهطخ انفهغطُٛٛخ ٔ ثًٕجت 

االلزصبدٚخ فئٌ يٍ صالدٛخ انغهطخ انفهغطُٛٛخ 
انعشائت انًجبششح ٔ انعشائت انًذهٛخ ثًُٛب انعشائت غٛش 

انًجبششح رطجك كًب ْٙ يطجمخ ثئعشائٛم  ػهٗ أٌ 
رذٕل انخضُٚخ اإلعشائٛهٛخ ْزِ انعشائت نخضُٚخ انغهطخ 

 ثؼذ اعزمطبع ػًٕنخ رذصٛم

 ٚذك نهغهطخ انفهغطُٛٛخ رطجٛك ظشٚجخ انمًٛخ
ػًب ْٕ % 2انًعبفخ فٙ يُبغك انغهطخ ثُغت رمم 

يطجك نذٖ اإلعشائٛهٍٛٛ كًب ٚذك نهغهطخ رطجٛك 
ػًب ْٕ يطجك نذٖ % 15ظشٚجخ انًذشٔلبد ثُغجخ رمم 

 االدزالل اإلعشائٛهٍٛٛ

 



 ٔ دزٗ  اٌٜ 1994انعشائت يٍ ػبو 
 عهطبرٓب فٕس رغهًٓب انغهطخ انفهغطُٛٛخ لبيذ

انؼذٚذ يٍ انزؼهًٛبد انعشٚجٛخ دٛث لبيذ اإلداسٚخ ثئصذاس 
ثزؼذٚم انعشائت انزصبػذٚخ ٔرخفٛعٓب كًب خفعذ 

 %20انعشٚجخ ػهٗ انششكبد نزصم إنٗ 
 أصذس انًجهظ انزششٚؼٙ انمبٌَٕ  2004فٙ َٓبٚخ ػبو

   2004نؼبو  17سلى 
 ثؼذ االَمغبو انفهغطُٛٙ أصذس أثٕ يبصٌ أيشا سئبعٛب ػبو

ثئػفبء عكبٌ لطبع غضح  إال أٌ انذكٕيخ  2007
انفهغطُٛٛخ ثغضح اػزجشد األيش غٛش لبََٕٙ ٔ اعزًشد 

ثزطجٛك انمٕاٍَٛ انعشٚجٛخ ثًُٛب رى إدخبل انؼذٚذ يٍ 
ثبنعفخ انغشثٛخ  2004نؼبو  17انزؼذٚالد ػهٗ انمبٌَٕ 

 كزؼذٚم َغت انعشائت انزصبػذٚخ ٔ اإلػفبءاد انعشائت 

 



 ٔ دزٗ  اٌٜ 1994انعشائت يٍ ػبو 

 ثمشاس سئبعٙ  2011نؼبو  8رى إصذاس انمبٌَٕ سلى
 نٛطجك ثبنعفخ انغشثٛخ

 ٌَٕانعشٚجٙ انًطجك ثمطبع أثشص انزؼذٚالد ػهٗ انمب
أَّ ثًٕجت االرفبلٛخ إصذاس لبٌَٕ انضكبح دٛث غضح 

رمبص انضكبح ْٛئخ انضكبح  ٔدائشح ظشٚجخ انذخم ًٚكٍ 
 يٍ ظشٚجخ انذخمانًذفٕػخ ثبنكبيم  

 



ظشٔسح اإلصالح انعشٚجٙ فٙ ظم 
 انغهطخ

 غٛبة انزششٚغ انمب1ََٕٙ.

خصٕصب فًٛب ٚزؼهك ثبنعشائت غٛش انًجبششح إر أٌ أ٘ رؼذٚم 
ثبنمٕاٍَٛ االعشائٛهٛخ رؼذل رهمبئٛب ػهٗ انعشٚجخ فٙ 

انًُبغك انفهغطُٛٛخ كًب أٌ لبٌَٕ ظشٚجخ انذخم انًطجك 
 فٙ انعفخ انغشثٛخ نى ٚمش ػٍ غشٚك انًجهظ انزششٚؼٙ

 رؼذد اإلداساد انعشٚجٛخ2.

ػهٗ انزؼهًٛبد  2004نؼبو  17كثشح اػزًبد انمبٌَٕ 3.
 انعشٚجٛخ يًب ٚؤثش ػهٗ لبػذح انٛمٍٛ

 رؼذد انعشائت انزٙ ٚذفؼٓب انًكهف انفهغط4ُٙٛ.

 



ظشٔسح اإلصالح انعشٚجٙ فٙ ظم 
 انغهطخ

 صٚبدح انؼتء 6.

ٔٚمصذ ثبنؼتء انعشٚجٙ كى ٚذفغ انًكهف يٍ دخهّ فٙ 
 صٕسِ ظشائت  ٔ ٚذغت ثطشٚمزٍٛ

ٔ ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ ثئجشاء دساعخ يغذٛخ -:انطشٚمخ األٔنٗ 
ألٔجّ إَفبق انًكهف َٔغجخ كم ظشٚجخ دٛث دنذ أٌ 

انًكهف انفهغطُٛٙ ٚذفغ يٍ دخهّ فٙ صٕسح ظشائت 
29% 

 انطشٚمخ انثبَٛخ 

ػذد انًكهفٍٛ دافؼٙ / يجًٕع انعشائت انًذصهخ = 
 انعشٚجخ

 



ظشٔسح اإلصالح انعشٚجٙ فٙ ظم 
 انغهطخ

 لصٕس أْذاف انعشٚجٛخ 6.

رغزخذو انعشٚجخ فٙ رًٕٚم يٕاصَخ انغهطخ ٔ ال رهؼت 
 أ٘ دٔس الزصبد٘ أٔ اجزًبػٙ

كًب أٌ إعشائٛم رغزخذو انعشائت كأداح يٍ أدٔاد 
االدزالل دٛث رذٕل انعشائت نهخضٚخ انفهغطُٛٛخ ٔ 

فك ششٔغٓب كًب أَٓب سفعذ رذٕٚم ػبئذاد انعشائت 
 نهذكٕيخ ثغضح 

 


