
  



ا���أة ا��خ�غئ شغ دواطئ ا��ا��ء ا�ص��ي

�قدي : �جغ�ة ا�ظ��ظّغئ -- طظّز�ئ تصعصّغئ �ثسط ا�ّظ��ء وافذ��ل شغ طخ� طظث 2017
�س�ض �قدي سط� ��ضغ� ا�ئظغئ ا��آج�ّغئ �طسظش وا�ّزطط طظ �قل �عبغص إظاع�ض�ت ا�ّظز�م ا��خ�ّي �ّث افذ��ل وا�ّظ��ء وافصطّغ�ت

و�عسغئ ا��ةا�� ا�عذظغ وا�ّثو�غ وأخت�ب ا�ص�ار �ع�. ض�� �صعم ���ّدش� وا��ظ�خ�ة طظ أ�ض �سثغض ا�ّاح�غس�ت ا�اغ �صّظظ ا�ظاع�ض�ت
ط� طظ�حثة ا�ّ�ط��ت �ا�سغض ا�صعاظغظ ا��عةعرة، وا�اغ �ا�ئغصع� غ�ضظ ت��غئ ا�تصعق وا�ت�ّغ�ت. �عّش� �قدي جئض ا�ت��غئ وا�ّثسط

ا�ص�ظعظغ وا�ّظ��غ �فذ��ل وا�ظ��ء ا��خ�ّغغظ/ات ا�ّ�ةظ�ء/ات سط� �ط�ّغئ صد�غ� جغ�جّغئ.

شغ إذ�ر ا�غعم ا�س���غ �دت�غ� اق�ا��ء ا�ص��ي (30 أ���ج)، �ظح� �قدي �ص�غ�ا رخثغ� ��س�غ�ت ��خئ ب 449 إط�أة وشا�ة �ط
إ���ءعظ ص��غ� سط� طثى ��� جظعات (2013 ـ 2021). 

�سا�ث ا��ط��ت ا��خ�غئ ا��ا��ء ا�ص��ي �ث ا�ظ��ء وا��اغ�ت ض�جطعب ط�ظعب �ئ� ا��سإ شغ ظ�ج ضض طظ غ�ض� شغ ا��س�ر�ئ أو
تا� شغ ا�ا��ؤل تعل ا�ح�ن ا�س�م وأداة �طدش� سط� ا�ثخعم ا��غ�جغغظ. 

غ�ط� عثا ا�اص�غ� ا�دعء سط� ا�ح�ا�� ا�س��غئ وا��ا��سغئ �طظ��ء وا��اغ�ت ا�طعا�غ �س��ظ �ق�ا��ء ا�ص��ي، إ��شئ إ�� ا�اعزغ�
ا�ةش�اشغ �ط�صئعض سطغعظ ا�طعا�غ �س��ظ �ق�ا��ء وا�ظاع�ض�ت ا���ط�ئ سطغعظ جعاء أبظ�ء ا�صئخ أو ا��ت�ض�ئ أو �قل شا�ة

ا��ا��ء، أو سظث ا�زععر شغ طص�ات ا�تاة�ز ض��ّاسثغإ وجعء ا��س�ططئ، إ��شئ فج��غإ سثغثٍة طظ جعء إجاثثام ا��ط�ئ ��ص�ء
ا�ّدت�غ� دا�ض ا��ةعن طبض ��ع�ة ا�ّاثوغ� وا�ّاةثغث ا���اّ�� �طتئج ا�تاغ�ذغ وا�تاة�ز ا�اس��غ.

 

ططّث�
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اق�ا��ء ا�ص��ي �غج ��غ�ئ طظ ��ا�ط ا����غ ا�اغ ا�ا�ئ، شعع صدغئ ص���ئ إ�� غعطظ� عثا تغ� ���رج� ا�تضعط�ت شغ ضض
�ص�ع ا�س��ط، و�اجاغث ط��رجا� شغ ا�سثغث طظ ا�ئطثان طظع� طخ�. 

غ�اثثم ا��ا��ء ا�ص��ي طظ صئض ا�تضعط�ت فعثاف طتثدة طظع� ظح� ا��سإ ��ظ ا��ةا�س�ت، شت��ئ ا��ا��ء ا�ص��ي �آب� سط�
ا��ثا�غ/ة وس��طا�/ا وطةا�سعط ا��تطغ وصج سط� ذ�� �سثد ا�ت�قت واظاح�رع�، شغا�ح� ا�ثعف طظ ا�اس�ض �ق�ا��ء ا�ص��ي

دا�ض ا��ةا�� ��ض�ط� ط�� غآدي �قجاص��ئ طظ ا�ح�ن ا�س�م وا�صئعل ��فط� ا�عاص�. 
ت�إ ا���دة 2 طظ إسقن ت��غئ ��غ� افحث�ص طظ ا��ا��ء ا�ص��ي �فطط ا��اتثة 47/133 ا��آرخ شغ 18 دغ��ئ� 1992 .

أط� ���ظ�ئئ �طص�ظعن ا��خ�ي شطط �ا��ق ا�اح�غس�ت ا��خ�غئ �ق�ا��ء ا�ص��ي و�ط �سائ�ه ��غ�ئ ص���ئ. ش�ضا�ئ شص� �اة�غط �سخ
ا����عغط ا��ح��عئ ض��تاة�ز ا�شغ� ص�ظعظغ وا�تاة�ز شغ أط�ضظ �غ� أط�ضظ ا�تاة�ز و �ةثر ا�ح�رة أن عثه ا�ة�ا�ط غ�ضظ أن �ص�

���صا�ان ط� ا��ا��ء ا�ص��ي أو طظ دوظ�. 
’’اق�ا��ء ا�ص��ي‘‘ غعخش �ة�غ�ئ �ث ا�ظ��ظغئ سظثط� ُغ��ضإ ��ظ عةعم واج� ا�ظ��ق أو طظعةغ سط� أي طة�عسئ طظ ا��ض�ن
ا��ثظغغظ، وق غثد� ���ا��غ �طاص�دم. وشدق سظ ذ��، ش�ن فج� ا�دت�غ� ا�تص شغ ذطإ ا�اسعغخ، وا�����ئئ ��س�شئ ا�تصغصئ شغ ط�

غاخض ���ا��ء أتئ��عط.
إ�ا�رت �قدي شغ ا�غعم ا�ثو�غ �دت�غ� اق�ا��ء ا�ص��ي إ�ص�ء ظز�ة سظ ضبإ سط� ا�ظ��ء وا��اغ�ت �ت�غ� ا��ا��ء ا�ص��ي شغ طخ�

وج� ���دي ا��ط��ت ا��خ�غئ شغ ط��رجئ عثه ا�ة�غ�ئ إط� ����عاشصئ ا�د�ظغئ أو افواط� ا��ئ�ح�ة.

طصثطئ

"غصخث �  ”ا��ا��ء ا�ص��ي“ اقساص�ل أو اقتاة�ز أو اق�ا��ف أو أي حضض طظ أحض�ل ا�ت�ط�ن طظ ا�ت�غئ غاط سط� أغثي طع��غ ا�ثو�ئ، أو
أحث�ص أو طة�عس�ت طظ افش�اد غاخ�شعن ��ذن أو دسط طظ ا�ثو�ئ أو ��عاشصاع�، وغسصئ� رشخ اقسا�اف �ت�ط�ن ا�حث� طظ ت�غا� أو إ���ء

طخغ� ا�حث� ا��ثا�غ أو طض�ن و�عده، ط�� غت�ط� طظ ت��غئ ا�ص�ظعن.".
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 1 إسقن ت��غئ ��غ� افحث�ص طظ اق���ء ا�ص��ي �فطط ا��اتثة 47/133 ا��آرخ شغ 18 دغ��ئ� 1992 
 2 ا�غعم ا�ثو�غ �دت�غ� اق�ا��ء ا�ص��ي، افطط ا��اتثة

3  Statistical Package for Social Sciences software, Version 25 (SPSS, Inc, USA)
 

اا�سظش ا�ة�ثي: ح�ض أظعاع ا�ساثاء سط� ��ث ا�ّ�ةغظئ ���ّد�ب أو ا�ّ�ضض أو ا�ّخ�� أو ا�ّخسص ���ضع���ء أو �ص�غ� ا�حس�
إ��شئ إ�� أج��غإ أ��ى طظ جعء ا��س�ططئ وا�ّاسثغإ طبض ا��ظ� طظ ا�ا�غخ وا�ت�ط�ن طظ ا�ظعم وا��ئ�ر سط� ا�عصعف ���س�ت

وا�تاة�ز شغ ��وف �غ� آدطغئ طبض ا�ّجظ�زغظ ا��طغؤئ ���تح�ات وا�ّاث�غظ أو سثغ�ئ ا���ءة وا�اععغئ.
ا�سظش ا�ةظ�غ: ا�ساثاء ���ّط�ج سط� أط�ضظ ت�غ�ئ شغ ��ث أو ا�ّ�ةغظئ وا�اتّ�ش وا�ّاعثغث ����اخ�ب و�ط� ا��ق�ج

وضحش ا�سثرّغئ ا�ص��ي وا�طاع�ن شغ ا�ا�اغح وإ�ائ�ر ا�ت�ض وا��ت� ا�ح��غ ا�ص��ي وضحش ا�سثرغئ.
ا�سظش ا��ا��سغ: سجل ا�ّ�ةغظئ سظ ا��ةا�� ا�ث�ر�غ.

ا�سظش ا�ّظ��غ: ا�ّاسثي سط� ا�ّ�ةغظئ ��فشس�ل أو اف���ظ ا�اغ ��أ إ�غع� ظ��ّغ� ض��ّ�إ وا�ع�ظ�ت و�ع�غ� ا�ّحا��ط وا��ئ�ر
سط� رؤغئ �سثغإ حث� آ�� و�سثغإ أش�اد طظ افج�ة وا�احعغ� وا�تئج شغ زظجاظئ �ع� ض�طغ�ات ط�اصئئ.

ا�سظش ا�ّ�غ�جغ وا��آّج���غ: �سّ�ض ا�ّ�ةغظئ �طسظش طظ صئض ا�ّ�ط�ئ وطآّج��ت ا�ّثو�ئ. وغح�ض سثغث ا����رج�ت اّ�اغ �ةسض
ا�ظ��ذ إ�� ا�تصعق خسئ� وشغ �سخ افتغ�ن ط�اتغق ض��تاة�ز ا�اس��غ وا�تئج ا�تاغ�ذغ وا�تئج ط� �ظ��غ�ت وا��ئ�ر سط�

ا�سا�اف وا�ت�ط�ن طظ ا��س�غئ ا�ختغئ وا�تئج ا�ظ��ادي وا�اتصغص دون تدعر طت�طغ وا��ظ� طظ طعاخطئ ا�ثراجئ أو تدعر
اقطات�ظ�ت وا��ت�ض�ئ ا�س�ض�غئ وا�اثوغ� واقتاة�ز شغ طصّ�ات اتاة�ز �غ� رج�غئ.

طظعةّغئ ا�ئت�
غ��ضج عثا ا�اص�غ� سط� رخث ا��س�غ�ت ا�ث�ّخئ ب449 إط�أة وشا�ة �ط إ���ءعظ ص��غ� وإظاع�ك تصعصعظ طظث 16 أ���ج 2013

تا� 26 دغ��ئ� 2021 (��رغت ا�صئخ). �ط ��� عثه ا��س�غ�ت سط� طثى 5 جظعات اجاثثطئ شغع� �قدي سثة أدوات طظع�
ا��ص��قت ا��ئ�ح�ة ا�ّحئ� طظز�ئ أو طظ �قل ا�عتثة ا�ص�ظعظّغئ شغ �قدي إ��شئ ��خث طخ�در ب�ظعّغئ �غ� طئ�ح�ة ض�ا��سئ ا��عاص�

ا�خت�ّغئ وا��ئ�رّغئ وطعاص� ا�ّاعاخض ا��ا��سغ وطا��س�ت طظّز��ت ا��ةا�� ا��ثظغ وا�ئغ�ظ�ت ا��خثّغئ.
 

وشغ �تطغض أظعاع ا�سظش ا�ص��ط سط� ا�ظعع ا��ا��سغ، اسا�ثت �قدي ا�ّاخظغش ا��غ: 

 
ص�طئ �قدي �اصغغط �عدة ودّصئ ا��س�غ�ت ا�ّاغ �ّط ��سع� ��جاس��ل �صظغئ ا�ّاثصغص ا�ّبقبغ أبظ�ء ت�ر ا��س�غ�ت وسّثة ظص�ط

 .SPSS �3صغغ�ّغئ أبظ�ء إد��ل ا�ئغ�ظ�ت و��طغجع� و�تطغطع� سظ ذ�غص ا�ئ�طةّغئ ا�تخ��ّغئ
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ب�ظغ�، ا��ا��ء ا�ص��ي إظاع�ك غ�اعثف ��غ� ا�ح�ا�� ا�س��غئ وا��ا��سغئ 
رخثت �قدي �قل عثا ا�ئت� �سّ�ض ��غ� ا�ح�ا�� ا�س��غئ �ق�ا��ء ا�ص��ي، تغ� �خثرت ظ�ئئ ا��س�وف أس��رعظ طظ ا�ح���ت طظ

ا�ح�غتئ ا�س��غئ طظ 18 إ�� 35 جظئ 52.4% (88/168) �طغع� ظ�ئئ ا�ظ��ء شغ طظاخش ا�س�� طظ 36 إ�� 68 جظئ ب%35.1
(59/168)، أط� ا�ص�خ�ات شصث ��بطئ ظ�ئئ �س��عظ �عثا ا�ظاع�ك ب12.5% (21/168). أط� ا�ح�ا�� ا��ا��سغئ شصث �خثرت ظ�ئئ

ا��صئعض سطغعظ ا��تثد ظح�ذعظ ا�اقطغث وا��طئئ �ظ�ئئ 47.1% (65/138)، بط ظةث ا��عظ ا��اسطصئ ����ة�ل ا�س�م (أجا�ذة -
خت�غئ - ظ�ح�ئ - ذئغئئ - طت�طغئ - ��تبئ) �ظ�ئئ 24.6% (34/138)، �طغع� ظ�ئئ ر��ت ا��ظجل ب18.1% (25/138) وأ�غ�ا ظةث

ا�س�طقت �ظ�ئئ %10.1 (14/138). 
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ا�ظا��ب : 
أوق، جط�ئ جغ�جّغئ �سا�ث ا��ا��ء ا�ص��ي طظث �عّ�غع� ا�تضط 

رخثت �قدي �قل ا��ا�ة ا���اثة �غظ 2013 و 2021 اظاع�ج ا��ط�ئ ا��غ�جغئ ا��خ�غئ ا��ا��ء ا�ص��ي شغ تص ا��صئعض سطغعظ،
و�عزسئ ظ�إ ا��ا��ء ا�ص��ي �قل ا��ظعات طع�عع ا�ئت� ت�إ ا��جط ا�ئغ�ظغ ا�ا��غ: 

4.5%
0.2%

8%
2.4% 3.6%

11.8%

44.1%

15.4%
10%

3



ا�ةغجة
5.1%

ا�جضظثرغئ
11.0%

ا�ثصعطغئ
2.5%

جغظ�ء
33.9%

ا��عغج
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را�س�، ��وف صئخ ح�طئ سثغث ا����رج�ت 
رخثت �قدي اجاثثام أج��غإ صئخ سثغثة سط� ا��اغ�ت وا�ظ��ء طظ ا��س�وف طض�ن ا�صئخ سطغعظ صئض إ����عظ ص��غ�، �خثر�ع�

ت�قت ا�صئخ طظ ا��ظجل �ظ�ئئ 36.4% (67/184) �طغع� ظ�ئئ ا�صئخ طظ ا�ح�رع ب 25% (46/184)، ظةث أغد� ظ�ئئ ا�صئخ طظ
ا��ز�ع�ات ب18.5% (34/184) بط ا�صئخ طظ طص� ا�س�ض أو ا�ثراجئ 7.1% (13/184)، ضث�� ا�صئخ طظ ا����ر �ظ�ئئ 6% (11/184) أط�
ا��صئعض سطغعظ شغ ض�غظ أطظغ �ظ�ئئ 5.4% (10/184) وأ�غ�ا ظةث ظ�ئئ ا��صئعض سطغعظ سظث زغ�رة طتاةج/ة أي طظ ط�اضج ا�تاة�ز

�ظ�ئئ %1.6 (3/184).
 

��طً��، ا��ا��ء ا�ص��ي آ�ّغئ سص�ب طظ صئض ا��ط�ئ
رخثت �قدي سثد أغ�م ا��ا��ء ا�ص��ي دون اتا��ب غعم ا�زععر �غظ غعم واتث و 1095 غعم أي ط�غس�دل بقث جظعات ضتث أصخ�،

�غظ�� غا�بض طسثل أغ�م ا��ا��ء �ط�صئعض سطغعظ 33.81 غعم. 
جةطئ �قدي أذعل طثة طظ اق�ا��ء ا�ص��ي ل"وخ�ل ت�ثان"، 31 س�م طاجو�ئ وأم ���طغظ، طثا�غئ ص��غ�ً طظث ا�صئخ سطغع� شغ 21
غعظغع 2019 تا� ا�ن. تغ� ا�ا��ئ وخ�ل أبظ�ء سعد�ع� طظ س�طع� ��ظ�صئ 6 أضاع�� بط اظص�� ا�اعاخض طسع� و�ط إ�قق ع���ع�.

ظ�حثت أج��ع� ا��ط��ت وص�طئ �ات�غ� طتد� شغ ص�ط ح�ذئ افز�ضغئ ��صط 1453 اداري افز�ضغئ و�ط ات��ا� �طظغ��ئ �طضحش سظ
طض�ن و�عدع�، و�ضظ دون �ثوى. ور�ط اش�دة ر�غج ظغ��ئ افز�ضغئ ��ن "وخ�ل ضعغ�ئ و�ثغ�" اق اظ� �ط ت�ر ا��تد� دون ا�ئ�ر

اقج�ة ��ض�ظع� أو جئإ اتاة�زع�، وغاعاخض �غ�ب وخ�ل طظث غعظغع 2019 وتا� ا�غعم.
 
 

ب��ب�، ا�اعزغ� ا�ةش�اشغ �ط�صئعض سطغعظ ا�طعا�غ �س��ظ �ق�ا��ء ا�ص��ي 
جةطئ �قدي شغ رخث ت�قت ا��صئعض سطغعظ ا��ثا�غ�ت ص��غ� ا��س�وشئ طت�شز�ت ا�صئخ سطغعظ 20 طت�شزئ �خثر�عط جغظ�ء

�ظ�ئئ 33.9% (80/236) �غظ�� �عزسئ ا�ت�قت سط� ��صغ ا��ت�شز�ت �ظ�إ طا��و�ئ ت�إ ط� �ئغظ� ا�ث�غ�ئ.
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ا�سظش ا�ة�ثي �ّث 18.5% (83/449) طظ سّغظئ عثا ا�ئت� ��ج��غإ سثغثة ض��ّد�ب، ا�ّ�ضض، ا�ّخ��، ا�ّخسص ���ضع���ء، �ص�غ�
ا�حس�. إ��شئ إ�� أج��غإ أ��ى طظ جعء ا��س�ططئ وا�ّاسثغإ طبض ا��ظ� طظ ا�ا�غخ، ا�ت�ط�ن طظ ا�ظعم، ا��ئ�ر سط� ا�عصعف

���س�ت، ا�تاة�ز شغ ��وف �غ� آدطغئ طبض ا�ّجظ�زغظ ا��طغؤئ ���تح�ات وا�ّاث�غظ وسثغ�ئ ا���ءة وا�اعع�ئ.

ا�سظش ا�ةظ�غ �ّث 3.1% (14/449) طظ سّغظئ عثا ا�ئت� ���ّات�ش ا�ة�ثي ����قط�ئ سط� أط�ضظ ت�غ�ّغئ طظ ا�ة�ث (ط� غ�ّ��
شغ ا�ص�ظعن ا��خ�ي �عا� ا�س�ض) وا�اتّ�ش وا�ّاعثغث ����اخ�ب و�ط� ا��ق�ج وضحش ا�سثرّغئ ا�ص��ي وا�طاع�ن شغ ا�ا�اغح

وا�ائ�ر ا�ت�ض وا��ت� ا�ح��غ ا�ص��ي وضحش ا�سثرغئ.

ا�سظش ا��ا��سغ �ّث 2.2% (10/449) طظ سّغظئ عثا ا�ئت� ���سجل سظ ا�س��ط طظ �قل ا��ظ� طظ ا�ّجغ�رات.

ا�سظش ا�ّظ��غ �ّث 6.7% (30/449) طظ سّغظئ عثا ا�ئت� ���ّ�إ، ا�ّحاط، ا�ع�ظئ، �ع�غ� ضط��ت طتّ�ئ طظ ا�ض�اطئ، ا��ئ�ر سط�
رؤغئ �سثغإ حث� آ��، �سثغإ أش�اد طظ افج�ة، ا�احعغ�، وا�تئج شغ زظجاظئ �ع� ض�طغ�ات ط�اصئئ. و�سض أ��ز طب�ل سط� ذ��

"ج�غئ ط�ع� تجغ�ئ" ا�ئ��شئ طظ ا�س�� 25 جظئ وا�اغ �ط تئ�ع� فضب� طظ 9 أحع� شغ زظجاظئ اظ��ادغئ �غصئ جغؤئ ا�اععغئ �غج
�ع� ت��م و�ع� ض�طغ�ا ط�اصئئ ��اصئع� ذعال ا�عصئ وعع ط� أب� جطئ� سط� ت��اع� ا�ظ��غئ وض�ظئ ق ��ا�غ� تا� �ط� تة��ع�.

و�ط طظسع� شغ �ط� ا��ا�ة طظ ا�اعاخض ط� ذوغع� وطت�طغع� أو س��ع� سط� أذئ�ء، ط�� أدي �اثععر ت��اع� ا�ختغئ. عثا سقوة
سط� إ���ءع� ص��غ� �حع�غظ و7 أغ�م.

ا�سظش ا�ّ�غ�جغ وا��آّج���غ �ّث 19.8%(89/449) طظ سّغظئ عثا ا�ئت� ���ّاةثغث ا���اّ�� �طتئج ا�تاغ�ذغ، ا�تاة�ز ا�اس��غ،
ا�تئج ط� �ظ��غ�ت، ا��ئ�ر سط� ا�سا�اف، ا�ت�ط�ن طظ ا��س�غئ ا�ختغئ، ا�تئج ا�ظ��ادي، ا�اتصغص دون تدعر طت�طغ، ا��ظ� طظ

طعاخطئ ا�ثراجئ أو تدعر اقطات�ظ�ت، ا��ت�ض�ئ ا�س�ض�غئ، ا�اثوغ� واقتاة�ز شغ طصّ�ات اتاة�ز �غ� رج�غئ. و�سض أ��ز طب�ل سط�
ذ�� "ت�غئئ طت�عب سئث ا��ةغث "، ا�اغ �ط ا�صئخ سطغع� شغ 19 ظعش�ئ� و�س��ئ �ق�ا��ء ا�ص��ي ��ثة 71 غعًط�، بط �ع�ت

شغ ا�ظغ��ئ شغ 30 غظ�غ� 2020 �اع�ئ اقظد��م ا�� ���سئ ارع��غئ وتئ�ئ سط� ذطئ ا�صدغئ رصط 1530 ��ظئ 2019 أطظ دو�ئ.
و�����ط طظ ضعظع� �س�ظغ طظ ورم طجطظ سط� ا��تط طختعب �ظجغش دا�ط وصخعر شغ سدطئ ا�صطإ وار���ع �طدش� ��جا��ار،

�طئ صغث ا�تئج اقتاغ�ذغ تا� خثر ص�ار إ�قء جئغطع� غعم 13 دغ��ئ� 2020، و�سث غعم طظ سعد�ع� إ�� طظج�ع� �ط ا�صئخ
سطغع� �ط��ة ا�ب�ظغئ و�ثوغ�ع� شغ ا�صدغئ رصط 955 �ااة�وز ا�بقبئ جظعات صغث ا�تئج ا�تاغ�ذغ.

ج�دج�، افتض�م وا�ّ�ع�ط�ت ا��عّ�عئ �ّث ا��ثا�غ�ت ص��غ� 
رخثت �قدي أّن ا�ّاعط اّ�اغ �ّط �ع�غعع� �ّث ا��ثا�غ�ت ص��غ� ا��س�وشئ �ع�عظ ��تعرت تعل �عط ذات ذ��� إرع��غ (ا�ظد��م
إ�� ���سئ أو سخ��ئ إرع��ّغئ أو ���سئ طتزعرة أو إظح�ؤع�، ا�ظد��م إ�� ���سئ أّج�ئ سط� �قف أتض�م ا�ص�ظعن أو دس�ع� أو

��عغطع� أو ط��سث�ع� سط� �تصغص أعثاشع�…) �ظ�ئئ 94.4% (301/319)، بط ظةث �عط ذات ذ��� إ�ضا�وظغ (إدارة خ�تئ
إ�ضا�وظّغئ، إذاسئ أ�ئ�ر ض�ذ�ئ، ا�ّات�غخ سط� ا�سظش سئ� طعاص� ا�ّاعاخض ا��ا��سغ، تغ�زة و��ضغإ و�حشغض أ�عجة إ�خ�قت قجطضّغئ،
ا�ّاخعغ�، �ّ� طص�� شغثغع سط� حئضئ ا�ّاعاخض ا��ا��سغ ضعجغطئ طظ ا�عج��ض ا�سقطّغئ �طّات�غخ سط� صطإ ظز�م ا�تضط…) �ظ�ئئ
59.2% (189/319) أ�غ�ا ظةث ا�اعط ذ��� جغ�جغ ( ص�� ا�ّ��غص، �س�غض وج��ض ا��عاخقت وا���ور، �س�غض طعّ�ش أو طآجّ�ئ طظ

ط��رجئ أس���ع�، ا�ّاز�ع� �ثون إ���ر، ا�ّات�غخ سط� ا�ّاز�ع�، �ظزغط �ز�ع�ة، إ��اب أو �ظزغط إ��اب أو ا�ّات�غخ سط� ا��ح�رضئ شغ
إ��اب، طت�و�ئ صطإ ظز�م ا�تضط...) �ظ�ئئ 45.8% (146/319). غا�اوح سثد ا�ّاعط شغ ا�صدّغئ ا�عاتثة �غظ �ع�ئ واتثة وبقبئ �عط.

وط� غثسع �طثعحئ أن �سخ ا�ّاعط ا��خ��ئ عغ شغ افخض تصعق سط� جئغض ا��ب�ل �عط ا�ّاة�ع� وا�ّاز�ع� وا���اب.
أط� ���ظ�ئئ �ط�ت�ض��ت شغ ا��عر ا��اثا�غ شصث �خّثرت افتض�م ا�ّ�ةظّغئ ��ظعاسع� (ا�ّ�ةظ، ا�ّ�ةظ ا��حّثد، ا�ّ�ةظ ط� ا�ّحشض،

ا�ّ�ةظ و��اطئ) �ظ�ئئ 68.2% (30/44) �طاع� أتض�م ا�ئ�اءة �ظ�ئئ 15.9% (7/44)، بط ظةث ا�غثاع �ثور ا��س�غئ �فذ��ل �ظ�ئئ %11.4
(5/44) بط سصع�ئ ا�سثام �ظ�ئئ 4.5% (2/44). و��اوتئ طثة افتض�م ���ّ�ةظ �غظ 6 و 216 حع�ا (18 س�ط�) ��سثل 59.37 حع�ا (4

جظعات). 
رخثت �قدي افتض�م ا��س�وشئ �قل ا��عر ا�جاؤظ�شغ ت�قت �ث�غش أتض�م �ظ�ئئ 43.5% (10/23) و 7 أتض�م ��اءة �ظ�ئئ %30.4.

 

ج��س�، إظاع�ض�ت ���ة�طئ ح�طئ ضّض أظعاع ا�سظش وجعء ا��س�ططئ �ّث ا�ظ��ء ا��ثا�غ�ت ص��غ� 
رخثت �قدي ��طئ طظ ا�ظاع�ض�ت ا�ّاغ �سّ��ئ �ع� ا�ظ��ء وا��اغ�ت جعاء أبظ�ء شا�ة ا��ا��ء أو ا�تاة�ز وا�ّاغ ��ّبطئ شغ ا��غ:
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شغ �ّض ا�ّظز�م ا��خ�ي ا�ت��غ، �س�ظغ ا�ظ��ء ا��خ�غ�ت طظ طظ�خ جغ�جغ وبص�شغ طشطص ص��ط سط� طس�صئئ ضض طظ ���رس تصعصع�
��رج ا�ثا��ة ا�اغ غ�ج�ع� ا�ظز�م �ط�ة�ل ا�س�م، وسط� رأس عثه ا����رج�ت ظةث ا��ا��ء ا�ص��ي. 

إجاظ�دا سط� ط� �ط ذض�ه غ�ضظظ� ا�صعل أن ا�ظز�م ا��خ�ي غظاع� أ��� تصعق ا�ظ��ن افج�جّغئ ��ر�ض��� ��غ�ئ ا��ا��ء ا�ص��ي وط�
غائسع� طظ إساثاءات، شاضعن ا�دتغئ ��ثة �غ� عغظئ طت�وطئ طظ ت��غئ ا�ص�ظعن و���ئ� ط� �اس�ض �حا� أظعاع ا�سظش ض�� ذض�ظ� شغ

عثا ا�اص�غ� ا��خثي. 
غاعاخض ا�ث�� ا�ثاعط �ق�ا��ء ا�ص��ي ��خئ ط� اظسثام ا��غ�ت ا�ث�خئ ا�اغ طظ ح�ظع� ت��غئ �ت�غ� ا��ا��ء ا�ص��ي وا�ثي غ��عط

شغ �حةغ� إشقت ط��ضئغ عثا ا��سض طظ ا�سص�ب.
إجاظ�ًدا سط� ضّض ط� ُذض�، �ثسع �قدي ا�ّ�ط��ت ا��خ�ّغئ و�حضٍض س��ٍض إ��: 

 
-  ا�سقن ا��عري سظ أط�ضظ ا��تاةجغظ/ات ا��ثا�غظ/ات ص��غ� 

-  إذقق ج�اح ا��ثا�غظ/ات ص��غ� ا��تاةجغظ/ات طظ دون �عط 
-  ا��خ�دصئ سط� اق���صغئ ا�ثو�غئ �ت��غئ افحث�ص طظ اق�ا��ء ا�ص��ي وا��اجام ��تض�طع� 

-  ا��ت�جئئ ا�ةثغئ �ضض ا��اعرذغظ شغ ��غ�ئ ا��ا��ء ا�ص��ي ��سائ�رع� ��غ�ئ �ث ا�ظ��ظغئ و���ا��غ ق �ثد� �ص�ظعن ا�اص�دم 
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