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 اٌّٛصت ِٓ ٌضٕت حمٛق االٔسبْ اٌعسب١تاٌّسبمت ٚزد دٌٚت اٌى٠ٛج عٍٝ لبئّت األسئٍت 

 حٛي عدد ِٓ اٌّسبئً اٌٛازدة فٟ اٌخمس٠س

 

( اٌٝ اٌّؤشساث االلخظبد٠ت , ٠سصٝ حص٠ٚد اٌٍضٕت بّعٍِٛبث 8حمس٠س اٌدٌٚت اٌطسف ) اٌفمسة  أشبز -1

 عٓ اصّبٌٟ إٌبحش اٌّحٍٟ فٟ اٌدٌٚت اٌطسف , ٚٔظ١ب اٌفسد ِٕت .

 

 

 

( ٌٕشس ا١ٌّزبق اٌعسبٟ ٌحمٛق اإلٔسبْ فٟ اٌضس٠دة اٌسس١ّت 29)فمسة أشبز حمس٠س اٌدٌٚت اٌطسف  -2

, ٠سصٝ حص٠ٚد اٌٍضٕت بّٕبذس ألحىبَ لؼبئ١ت طددزث ببالسدخٕبد 14/2/2013"اٌى٠ٛج ا١ٌَٛ" بخبز٠خ 

 .أٚ ببإلشبزة إ١ٌٗ ألحىبَ ا١ٌّزبق

 

 ٌعشبررٟ ٌضمررٛق بشرر ْ  ٌّٛ ـمررق أٍررٝ اصىررقَ  ١ٌّخررقق  2013ٌغررٕق  84ٔظررش ل ٌضذ حررق  ٌمررقْٔٛ سلررُ 

  إلٔغقْ ـٍُ ٠تغٕٝ ٌٍّضقوُ  ٌى٠ٛت١ق  العتٕقد إٌٝ اصىقَ  ١ٌّخقق صتٝ تقس٠خٗ.

 

( إٌٝ إٌظٛص اٌدسخٛز٠ت اٌّخعٍمت بفدسع األحىدبَ اٌعسف١دت, 53أشبز حمس٠س اٌدٌٚت اٌطسف )فمسة  -3

فدٟ حبٌددت حطٍدب اٌٍضٕدت حص٠ٚددد٘ب ببٌّعٍِٛدبث عددٓ اٌحمدٛق ٚاٌحس٠ددبث اٌخدٟ ٠ضددٛش حعط١ٍٙدب أٚ حم١١ددد٘ب 

 ( ِٓ ا١ٌّزبق.4اٌطٛازا االسخزٕبئ١ت, فٟ ػٛء أحىبَ اٌّبدة )

 
 البيان

  السنوات
2011 2012 2013 2014 2015** 

 40,033.2 39,307.4 39,111.4 38,667.1 36,264.1 ( )باألسعار الثابتةالناتج المحلي اإلجمالي 

 9,444.0 9,605.9 9,863.8 10,112.4 9,985 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار المثبتة 

 باألسعارمعدل النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
  المثبتة

8.1% 1.3% -2.5% -2.6% 

 

-1.7% 
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٠عٍررٓ  ي١ِررش  ٌضىررُ  ٌعشـررٟ ـررٟ اصررٛ ي " أٍررٝ اِْررٓ دعررتٛس دٌٚررق  ٌى٠ٛرر   69 ٌّررقد   ٔظددج

 ٌضررشٚس   ٌتررٟ ٠ضررذد٘ق  ٌمررقْٔٛ ٚبررقإلرش ص ع  ٌّٕفررٛ  أ١ٍٙررق ـ١ررٗك ٠ٚىررْٛ إأرر ْ  ٌضىررُ  ٌعشـررٟ 

بّشعَٛك ٠ٚعشض ٘ز   ٌّشعَٛ أٍٝ ِزٍظ  يِق خ ي  ٌخّغق أشش ٠ِٛق  ٌتق١ٌق ٌٗ ٌٍب  ـرٟ ِفر١ش 

ش أٍٝ  ٌّزٍظ  ٌزذ٠ذ ـرٟ اٚي  رتّرق   ٌضىُ  ٌعشـٟك ٚإر  صذث رٌه ـٟ ـتش   ٌضً ٚرب أشض  يِ

 ."ٌٗ 

ٚبقٌٕظش إٌٝ  ٌّزوش   ٌتفغ١ش٠ق ٌذعرتٛس دٌٚرق  ٌى٠ٛر  ٚ ٌترٟ  رشص  ب ٔرٗ بّمتضرٝ ٘رزٖ  ٌّرقد  

٠ىررْٛ إأرر ْ  يصىررقَ  ٌعشـ١ررق بّشعررَٛك ٚرٌرره ِش أررق  ٌضررشٚس٠قع  ٌغررشأق ـررٟ أ١ٍّررقع  ٌررذـق ك 

ئر١ظ  ٌذٌٚرق ٚ ٌضىِٛرق ِرٓ اخرز ساٞ ٌٚىٓ ٘ز   ٌٕصك ٚوً ٔص ِّقحً ٌرٗ ـرٟ  ٌذعرتٛسك ال ٠ّٕر  س

ِزٍرررظ  يِرررق ـرررٟ  يِرررش ِمرررذِق إر  عرررّض   ٌظرررشٚؾ برررزٌهك ٚ٘رررز  اِرررش ِترررشٚن ٌتمرررذ٠ش  ي١ِرررش 

 ٚصىِٛتٗ دْٚ إٌض َ.

وزٌه  شتشط  ٘زٖ  ٌّقد  أشض ِشعَٛ  ٌضىُ  ٌعشـرٟ أٍرٝ ِزٍرظ  يِرق خر ي خّغرق أشرش 

ال ٠ّٕر  ِرٓ إررش ص  ٌعرشض لبرً رٌرهك ٠ِٛقك ٚ٘زٖ  ٌّذ  ٟ٘  ٌضذ  يأٍٝ ٌٍّٙق  ٌعشضك ٌٚىٓ ٘رز  

 بً إٔٗ ِٓ  ٌّغتضغٓ اْ ٠تُ رٌه ـٟ الشب ـش ق ِّىٕق. 

ِٓ  ٌذعتٛس ب ٔٗ " ال ٠زٛص تعط١ً اٞ صىُ ِٓ اصىرقَ ٘رز   ٌذعرتٛس إال  181وّق ٔف   ٌّقد  سلُ 

 احٕقص ل١قَ  يصىقَ  ٌعشـ١ق ٚـٟ  ٌضذٚد  ٌتٟ ٠ب١ٕٙق  ٌمقْٔٛ"

٠تُ خ ٌٙق ـشض  يصىقَ  ٌعشـ١قك ٚ إلرش ص ع  ٌّتخز  خ ٌٙق  رذس ٚأ١ٍٗ ٌٚتضذ٠ذ  ٌضقالع  ٌتٟ 

 ـٟ ش ْ  يصىقَ  ٌعشـ١ق أٍٝ  ٌٕضٛ  ٢تٟ: 1967ٌغٕق  22 ٌمقْٔٛ سلُ 

 صش٠ق  ٌشاٞ ٚ ٌتعب١ش أٍٝ  ٌفضؿ ٚ ٌّطبٛأقع  ٌذٚس٠ق لبً ٔشش٘ق. -1

 صش٠ق  ٌّش عٍق  ٌبش٠ذ٠ق ٚ ٌبشل١ق ٚ ٌٙقتف١ق.  -2

 صش٠ق  الرتّق  ٚ ٌتزّ . -3

 صش٠ق  ٌتٕمً. -4

 صك  خت١قس  ٌعًّ. -5

 صك  ٌٍّى١ق  ٌخق ق ِ  ِٕش تع٠ٛض أقدي. -6

  ٌضك ـٟ أذَ تفت١ش  يشخق  ٚ يِقوٓ ٚ ٌّغقوٓ. -7
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( إٌددٝ ح ددس حٕف١ددر أحىددبَ اإلعددداَ عٍددٝ اٌحٛاِددً, حسخفسددس 65أشددبز حمس٠ددس اٌدٌٚددت اٌطددسف )فمددسة  -4

اإلعدداَ فدٟ األَ اٌّسػدعت إال بعدد  اٌٍضٕت عّدب إذا وبٔدج اٌخشدس٠عبث اٌى٠ٛخ١دت حؼدّٓ عددَ حٕف١در حىدُ

 ( ِٓ ا١ٌّزبق.2)فمسة  (7أمؼبء عب١ِٓ عٍٝ حبز٠خ اٌٛالدة, إعّبالً ألحىبَ اٌّبدة )

 

اْ تبٕٟ دٌٚق  ٌى٠ٛ  ٌعمٛبق  إلأذ َ ضّٓ  ٌّٕظِٛق  ٌزض ئ١ق  ٌٛط١ٕق ٌذٌٚق  ٌى٠ٛ ك إّٔق ِفرذسٖ 

 اصىقَ  ٌشش٠عق  إلع ١ِق ٚـمقل ٌٍّقد   ٌخق١ٔق ِٓ دعتٛس دٌٚق  ٌى٠ٛ . 

ٚـٟ ر ع  ٌغ١ققك ٠ضك  ٌمٛي ب ْ  ٌّشش   ٌى٠ٛتٟك لذ اصقط  ٌضىرُ بعمٛبرق  إلأرذ َ ٚتٕف١رز٘قك بعرذد 

ٔقع  ٌتررٟ تضمررك  ٌترر ٟٔ  إلرش ئررٟ بٙررز   ٌشرر ْك ٚـ١ّررق ٠ٍررٟ ٔشرر١ش إٌررٝ ابررشص ٘ررزٖ  ٌضررّقٔقع ِررٓ  ٌضررّق

  إلرش ئ١ق: 

اْ تطب١ك تٍه  ٌعمٛبقك ٠ تٟ ٔظ١ش ِق ٠ُشتىب ِٓ اوخش  ٌزش ئُ خطٛس  أٍٝ آِ ٚ قٌش ٚ عرتمش س 

  ٌّزتّ . 

صظش تٕف١ز صىُ  إلأذ َك أٍٝ  ٌضٛ ًِك ـإر  ٚضع  ١ٌٚذ٘ق ص١قلك ٚرب لقٔٛٔقل ٚلرؿ تٕف١رز  ٌعمٛبرقك 

أٍٝ اْ ٠عشض  يِش أٍٝ  ٌّضىّق  ٌتٟ ا ذسع  ٌضىُ إلبذ ي أمٛبق  إلأذ َ بعمٛبرق  ٌضربظ  ٌّدبرذك 

ِرٓ  ٌمرقْٔٛ سلرُ ( 59ٌرٕص  ٌّرقد    ٚذٌه اعّدبالً ـ  ٠متفش  يِش أٍٝ ٚلؿ  ٌتٕف١ز ٌّذ  أق١ِٓ ـمظك 

 .بإ ذ س لقْٔٛ  ٌزض ص ٌذٌٚق  ٌى٠ٛ  1960ٌغٕق  16

 

( إٌٝ إٔشبء إدازة ِخببعت اٌشىبٜٚ بٛشازة اٌداخ١ٍت بّٛصب 73أشبز حمس٠س اٌدٌٚت اٌطسف )اٌفمسة  -5

, ٠سصٝ حص٠ٚد اٌٍضٕت بظٛزة ِٓ اٌمساز اٌّشبز إ١ٌٗ, ِٚعٍِٛبث عٓ عدد 2411/2008اٌمساز زلُ 

خٙب اإلدازة خالي اٌزالد سٕٛاث اٌّبػ١ت, ٚٔسبت اٌخحم١مبث اٌسس١ّت اٌخٟ خؼع ٌٙب اٌشىبٜٚ اٌخٟ حٍم

     اٌّسئٌْٛٛ عٓ إٔفبذ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌخٟ أسفسث عٓ إصساءاث حؤد٠ب١ت.

 

(  ٌّٕظُ ٌعًّ إد س  ِتقبعق  ٌشىقٜٚ ٠ٕص أٍٝ: 2411/2008ِضّْٛ  ٌمش س  ٌٛص سٞ سلُ   اْ

 تٕظ١ُ إرش ص ع تٍمٟ شىقٜٚ  ٌزّٙٛس ضذ ا٠قل ِٓ  ٌعق١ٍِٓ بقٌٛص س  ٚ ٌتضم١ك ـ١ٙق ٌٍت وذ ِٓ  ضتٙق 

 ٚإصقٌتٙق ٚسـ   ٌتٛ ١قع إٌٝ ٚص٠ش  ٌذ خ١ٍق ١ٌمشس ِق ٠ش ٖ ِٕقعبقل بش ٔٙق.

 

 

 دد  اٌشىبٜٚ خالي اٌزالد سٕٛاث اٌّبػ١ت :إحظبئ١ت بع 
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 ٔغبق  إلرش ص  ٌت د٠بٟ أذد  ٌشىقٜٚ  ٌغٕق

 % تمش٠بقل 19 568 2013

 % تمش٠بقل 22 700 2014

 % تمش٠بقل 31 767 2015

 

 -: (2-1سلُ   ِشـك

إعقص   عتعّقي  ٌغٍطق   ٌششطق بّخقٌفقٌّٛلعق أٍٝ اأضقص لٛ  بقٌعمٛبقع   صفقئ١قا :1ِسفك زلُ 

 (.2016 - 2015 -2014 ٌّقض١ق   خ ي  ٌغٕٛ ع  ٌخ ث 

 ٌخق ق بقٌعمٛبقع  ٌّٛلعق أٍٝ اأضقص لٛ   ٌششطق خ ي  إصفقئ١ق بقٌتظٍّقع :2ِسفك زلُ 

  ٌّقض١ق. ٌغٕٛ ع  ٌخ ث 

 

اٌٍضٕت حص٠ٚد٘ب بّعٍِٛبث عٓ عدد لؼب٠ب اٌخعر٠ب اٌخٟ حُ ححس٠ده اٌددعٜٛ اٌضصائ١دت ف١ٙدب  حطٍب -6

 ػد ِٛظف١ٓ ع١١ِّٛٓ خالي اٌزالد سٕٛاث اٌّبػ١ت.

 

  ْ أذد لضق٠ق  ٌتعز٠ب  ٌتٟ تُ تضش٠ه دأقٚٞ بٙق ٟ٘ وقٌتقٌٟ:

 .2013لض١ق ـٟ أقَ  21أذد  -

 .2014ـٟ أقَ  لض١ق 13أذد  -

 .2015ـٟ أقَ  لض١ق 15أذد -

 

( إٌددٝ لٛاعددد اٌخعدد٠ٛغ عددٓ اٌؼددسز, ٠سصددٝ حمددد٠ُ 78: 76أشددبز حمس٠ددس اٌدٌٚددت اٌطددسف )اٌفمددساث -7

ِعٍِٛبث عٓ عدد لؼب٠ب اٌخع٠ٛغ عٓ صسائُ اٌخعر٠ب اٌخٟ زفعج فٟ ٘را اٌشؤْ, ِٚمداز اٌخع٠ٛؼدبث 

ة بّعبلبدت ِسحىبدٟ زاٌّحىَٛ بٙب خالي اٌزالد سٕٛاث اٌّبػد١ت, ّٚٔدبذس ِدٓ األحىدبَ اٌمؼدبئ١ت اٌظدبد

 حٍه اٌضس٠ّت ٚحع٠ٛغ ػحب٠ب اٌخعر٠ب.

 

 تب١ٓ أذَ ٚرٛد  صفقئ١قع ـٟ ٘ز   ٌش ْ. بٛص س   ٌعذيبعذ ِش رعق  ئظّق  ٌخق ق 
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( لؼب٠ب ِخعٍمت ببالحضبز ببألشدابص, ٚحدُ 3( إٌٝ ػبؾ عدد )90أشبز حمس٠س اٌدٌٚت اٌطسف )فمسة -8

ِعٍِٛددبث حددٛي ٔخددبئش اٌخحم١ددك فددٟ حٍدده اٌمؼددب٠ب, ٚاألحىددبَ إحددبٌخُٙ ١ٌٍٕببددت اٌعبِددت, ٠ٚسصددٝ حمددد٠ُ 

 اٌمؼبئ١ت اٌظبدزة فٟ ٘را اٌشؤْ.

 

ِىقـضررق  التزررقس بقيشررخق  ٚتٙش٠ررب  ٌّٙررقرش٠ٓ  تبررزي دٌٚررق  ٌى٠ٛرر  رٙررٛد ِضرر١ٕق ـررٟ ِزررقي

لضرق٠ق صترٝ  الْ بعرذ  أتّرقد  5ص١رج ترُ تغرز١ً أرذد ِٚ صمق ِشتىبٟ تٍره  ٌزرش ئُ ٚ ٌّعقلبرق أ١ٍٙرق 

 ررذس صىررُ اٚي دسرررق ـررٟ إصررذ ٘ق بضرربظ  ك وّررق2013ٌعررقَ  91ِىقـضررق  التزررقس بقٌبشررش سلررُ لررقْٔٛ 

   عٕقك ٚبقلٟ  ٌمضق٠ق الصٌ  ـٟ طٛس  رش ص ع  ٌّضقوّق. 15 ٌّذ ١ٔٓ بقستىقب تٍه  ٌزش ئُ ٌّذ  

 

حسخفسس اٌٍضٕت عٓ اٌخداب١س اٌخٟ احارحٙب اٌدٌٚت اٌطسف ٌؼّبْ اسخمالي اٌمؼدبء ٚحّب٠دت اٌمؼدبة -9

 ( ِٓ ا١ٌّزبق.12أٞ حدخً أٚ ػغٛؽ أٚ حٙد٠داث, إعّبالً ألحىبَ اٌّبدة ) ِٓ

 

( 162اْ  ٌمضقص ـٟ دٌٚق  ٌى٠ٛ  ٠ضظٝ بقصتش َ  ٌز١ّ  وٛٔٗ اصذ  ٌغٍطقع  ٌرخ ث بقٌذٌٚرق. ـقٌّرقد   

ِٓ  ٌذعتٛس  ٌى٠ٛتٟ ٔف  أٍٝ أٗ" ششؾ  ٌمضقصك ٚٔض ٘رق  ٌمضرق ك اعرقط  ٌٍّره ٚضرّقْ ٌٍضمرٛق 

( ِٓ  ٌذعتٛس أذَ ٚررٛد اٞ عرٍطقْ ٌزٙرق أٍرٝ  ٌمقضرٟ ـرٟ لضرقئٗ 163وذع  ٌّقد   ٚ ٌضش٠قع" ٚا

ٚأذَ رٛ ص  ٌتذخً ـٟ ع١ش  ٌعذ ٌق. وّق ٚ ْ  ٌمقْٔٛ ٠ىفً  عرتم ٌٗ ٠ٚبر١ٓ ضرّقٔقع  ٌمضرق  ٚ يصىرقَ 

  ٌخق ق بُٙ ٚاصٛ ي أذَ لقب١ٍتُٙ ٌٍعضي.

ٚصش ررقل أٍررٝ تعض٠ررض اطررش ٚد١ٌررقع  ٌذ٠ّمش ط١ررقك ِٕٚعررقل ٌٍزررٛس أٍررٝ  ٌضمررٛق اٚ  ٌضش٠ررقعك رررقصع     

( ِٓ  ٌذعتٛس ٌتشعخ ِبذا  ٌففً ب١ٓ  ٌغٍطقع  ٌشئ١غ١ق ـٟ  ٌذٌٚقك ص١ٓ لرشسع  رش صق" 50 ٌّقد   

ٕف١ز٠رق ِبذا  ٌففً ب١ٓ  ٌغٍطقع. ٚلرذ صظرشع  ٌّرقد  ٔرضٚي اٞ ِرٓ  ٌغرٍطقع  ٌرخ ث "  ٌتشرش٠ع١ق ٚ ٌت

 ٚ ٌمضقئ١ق" أٓ وً اٚ بعض  ختفق ٙق  ٌّٕفٛ  أ١ٍٙق ـٟ  ٌذعتٛس.

ٚضّقٔقل ٌضغٓ عر١ش  ٌعذ ٌرق ٚإٔزرقص  ٌمضرق٠ق ٠خضر   ٌمضرق  إلررش ص تفتر١ش دٚسٞ أٍرٝ اأّرقٌُٙك     

ِررٓ لررقْٔٛ تٕظرر١ُ  ٌمضررقص  ٠ٚ30تررٌٛٝ ٘ررز   إلرررش ص إد س   ٌتفترر١ش  ٌمضررقئٟ  ٌّشررىٍق بّٛرررب  ٌّررقد  

 ّٛأق ِٓ  ٌّٛ د تتضّٓ إرش ص ع تع١١ٓ  ٌمضق . ٚتعذ٠ تٗ أٍٝ ِز

وّق شًّ لقْٔٛ تٕظ١ُ  ٌمضقص ٚتعذ٠ تٗ ِزّٛأق ِٓ  ٌّٛ د تتضرّٓ إررش ص ع تع١ر١ٓ  ٌمضرق  ٚـمرقل     

" ٌمضرق  ٚاأضرقص  ١ٌٕقبرق  ٌعقِرق أرذ  ِرٓ ٘رُ ـرٟ دسررق ٚو١رً ١ٔقبرق  د( ؼ١رش لرقب١ٍٓ  23ٌٕص  ٌّقد  

 ذ٠ٓ ِٓ  ٌمضق  ٚاأضقص  ١ٌٕقبق  ٌعقِق إال بشضقئُٙ.ٌٍعضي ٚال ٠زٛص إٔٙقص أمٛد  ٌّتعقل
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 ٚال ٠ٕمً ِغتشقسٚ ِضىّتٟ  ٌت١١ّض ٚ العتئٕقؾ إٌٝ  ١ٌٕقبق  ٌعقِق إال بشضقئُٙ".

 ِرررررررٓ  ٌّشعرررررررَٛ بمرررررررقْٔٛ  9ٚـ١ّرررررررق ٠تعٍرررررررك بتٕظررررررر١ُ ِرررررررذ  خذِرررررررق  ٌمضرررررررق  ٔفررررررر   ٌّرررررررقد    

عقِق أٍٝ أٗ "تٕتٙرٟ خذِرق ـٟ ش ْ دسرقع ِٚشتبقع  ٌمضقص ٚاأضقص  ١ٌٕقبق  ٌ 1977ٌغٕق  14سلُ 

 ٌمضق  ٚاأضقص  ١ٌٕقبق  ٌعقِق ٚإد س   ٌفتٜٛ ٚ ٌتشش٠  ببٍٛغ عٓ  ٌغبع١ٓك ٠ٚغتّش ـٟ  ٌعًّ ِٓ ٠بٍرػ 

 ٚال ٠زٛص ِذ  ٌخذِق بعذ بٍٛغ ٘زٖ  ٌغٓ."        ٘زٖ  ٌغٓ خ ي  ٌغٕق  ٌمضقئ١ق صتٝ ٔٙق٠تٙقك 

ِزٍرظ اأٍرٝك ص١رج  رذس  ٌّشعرَٛ بقٌمرقْٔٛ  أٍّقل ب ٔٗ ٚـمقل ٌٍذعتٛس  ٌى٠ٛتٟ ٠ىْٛ ٌٍمضرقص    

 بش ْ تٕظ١ُ  ٌمضقص ٠ٕظُ اصىقَ ٘ز   ٌّزٍظ. 1990ٌغٕق  23سلُ 

ـمذ رعٍٗ  ١ٌّّٙٓ أٍٝ شدْٚ  ٌمضقص ـٟ دٌٚق  ٌى٠ٛ  تىش٠غقل ٌّبرذا  العرتم ١ٌق ـمرذ اعرٕذ  ٌمرقْٔٛ      

تررشل١تُٙ ٚٔمٍٙررُ ٚٔررذبُٙ  يخ١ررش إٌررٝ ٘ررز   ٌّزٍررظ  ختفررق  تع١رر١ٓ  ٌمضررق  ٚاأضررقص  ١ٌٕقبررق  ٌعقِررق ٚ

ٚإبذ ص سا٠ٗ ـرٟ  ٌّغرقئً  ٌّتعٍمرق بٙرُ ٚ لترش س ِرق ٠رش ٖ ـرٟ شر ٔٙق. ٠ٚ صرع أرٗ ٌرُ ٠زعرً ٘رز   ٌمرقْٔٛ 

 ٌٍّزٍظ اٞ دٚس اٚ   ص١قع بش ْ  ٌتذخً ـٟ ع١ش  ٌمضق٠ق اِقَ  ٌّضقوُ اٚ  ١ٌٕقبق  ٌعقِق. 

 ٌعررقَ ٚٚو١ررً ٚص س   ٌعررذيك إال اْ دسرررقتُٙ ٚ ٌٕقئررب  ٚسؼررُ تشررى١ً  ٌّزٍررظ ِررٓ  ٌمضررق  بررقخت ؾ    

 يخ١ش ال ٠شتشن ـٟ أ١ٍّق  ٌتف٠ٛ  أٍٝ لرش س ع  ٌّزٍرظ وّرق ٚاْ  ر ص١ق  ٌّزٍرظ دأرٛ  ٚص٠رش 

 ٌعذي  رتّقأقتٗ اٚ صضٛس  يخ١ش ٌٙرق ٌعرشض بعرض  ٌّغرقئً ر ع  ي١ّ٘رقك ٠ىرْٛ ِرٓ دْٚ  شرتش ن 

ش  ٌعرذي ٚٚو١رً ٚص س   ٌعرذي  يخ١ش ا٠ضرق ـرٟ  ٌتفر٠ٛ  أٍرٝ لرش س ع  ٌّزٍرظ. ِٚرق ورقْ دٚس ٚص٠ر

بقٌٕغبق ٌٍمضرقص  ٌىر٠ٛتٟ اعقعرق إال ِرٓ برقب تغر١ًٙ أّرً  ٌمضرقص ٚٚررٛد ٚعر١ٍق ـعقٌرق ترشبظ  ٌمضرقص 

 بزٙقع  ٌذٌٚق  يخشٜ دأّقل العتم ١ٌق  ٌمضقص ٚٔض ٘تٗ.

 

( إٌدٝ إٌظدٛص اٌمب١ٔٛٔدت اٌؼدبِٕت ٌةعبٔدت اٌعد١ٌدت ٌغ١دس 108أشبز حمس٠س اٌدٌٚت اٌطسف )فمسة -10

اٌمددبدز٠ٓ ِب١ٌددبً ٌٍدددفبق عددٓ حمددٛلُٙ, حطٍددب اٌٍضٕددت حص٠ٚددد٘ب بّعٍِٛددبث عددٓ عدددد األشددابص اٌددر٠ٓ 

اسخفبدٚا ببإلعبٔت اٌعد١ٌدت خدالي اٌدزالد سدٕٛاث اٌّبػد١ت, ِٚمدداز األِدٛاي اٌخدٟ أفمخٙدب اٌدٌٚدت ٌٙدرا 

 اٌغسع.

 

ك ٚأررذد  يشررخق   ٌررز٠ٓ برر ْ ِمررذ س  ٌّبررقٌػ  ٌتررٟ تضٍّتٙررق  ٌذٌٚررق ٔظ١ررش  إلأقٔررقع  ٌعذ١ٌررقٔررٛد  إلـررقد  

  عتفقدٚ  بٙق لذ رقص أٍٝ  ٌٕضٛ  ٢تٟ: 

دٚالس  150000ػ  ٘رٛ ِبٍر 31/12/2014صتٝ  1/1/2014ِق تُ  شـٗ تمذ٠ش٠قل خ ي  ٌفتش  ِٓ  -1

 تمش٠بق. 185 ِش٠ىٟ( تمش٠بقل ٚأذد  ٌّغتف١ذ٠ٓ ِٕٙق 
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دٚالس  166666 ػ ٘رٛ ِبٍر 31/12/2015صتٝ  1/1/2015ِق تُ  شـٗ تمذ٠ش٠قل خ ي  ٌفتش  ِٓ  -2

 تمش٠بق. 201ك ٚأذد  ٌّغتف١ذ٠ٓ ِٕٙق  ِش٠ىٟ( تمش٠بقل 

دٚالس  259166ػ  صتررٝ تقس٠خرررٗ ٘ررٛ ِبٍررر 1/1/2016ِررق تررُ  رررشـٗ تمررذ٠ش٠قل خررر ي  ٌفتررش  ِرررٓ  -3

 تمش٠بق.  307ك ٚأذد  ٌّغتف١ذ٠ٓ ِٕٙق  ِش٠ىٟ( تمش٠بقل 

 

فٟ شؤْ  1962ٌسٕت   35( إٌٝ أحىبَ اٌمبْٔٛ زلُ 158أشبز حمس٠س اٌدٌٚت اٌطسف )اٌفمسة  -11

أخابببث أعؼبء ِضٍس األِت اٌى٠ٛخٟ, ٚأح١طج اٌٍضٕت عٍّبً بئصساء أخابببث اٌّضٍس فٟ عبَ 

, ٠سصٝ حص٠ٚد اٌٍضٕت بّعٍِٛبث عٓ ٔسبت ِشبزوت اٌّٛاؽ١ٕٓ فٟ حٍه االٔخابببث ٚاإلصساءاث 2013

 اٌخٟ احارث ٌؼّبْ حعب١س اٌّٛاؽ١ٕٓ عٓ إزادحُٙ بطس٠مت حسة ٚٔص٠ٙت.

 

 :كانت على النحو التالًأن نسبة مشاركة المواطنٌن فً االنتخابات نود ان نبٌن ب

 نسبة التصوٌت التارٌخ السنة

 %5.95 فبراٌر 2الخمٌس  2102

 %3194 دٌسمبر 0السبت  2102

 %.509 ٌولٌو 22السبت  2104

 

فإن  ن عن إرادتهم بطرٌقة حرة ونزٌهة  أما فٌما ٌخص اإلجراءات المتخذة لضمان تعبٌر المواطنٌ

تقوم بتوفٌر جمٌع االحتٌاجات الخاصة التً تساعد الناخب  بوزارة الداخلٌة إدارة شئون االنتخابات

 -على إبداء رأٌه بكل سهولة وٌسر وذلك من خالل األتى :

هه لإلدالء نشر أسماء الناخبٌن على مقار اللجان وذلك لتوفٌر الجهد والوقت للناخب عند توج-1

 بصوته ٌوم االقتراع .

طباعة أوراق التصوٌت لٌوم االقتراع وذلك بعد نشر أسماء المرشحٌن فً الجرٌدة الرسمٌة وبعد -2

 انتهاء فترة التنازل عن الترشٌح والمحددة بأسبوع قبل ٌوم االنتخاب وتجهٌز صنادٌق االنتخاب .
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توفٌر خط ساخن للناخبٌن فً ٌوم االقتراع لٌتمكن الناخب من السؤال عن رقم القٌد االنتخابً -3

 الخاص به، وكذلك للرد على االستفسارات المتعلقة باالنتخاب .

ٌتم مراعاة ذوي االحتٌاجات الخاصة وكبار السن من خالل توفٌر عربات متحركة للتسهٌل علٌهم -4

 ع .وتوصٌلهم إلى لجان االقترا

 

صش  دٌٚق  ٌى٠ٛ  وً  ٌضش  أٍٝ تعب١ش  ٌّرٛ ط١ٕٓ أرٓ إس دتٙرُ بطش٠مرق صرش   ٔٛد  ٌت و١ذ أٍٝوّق 

ٚٔض٠ٙق ِٓ خ ي  شش ؾ لضقئٟ وقًِ أٍٝ  ٌع١ٍّق  الٔتخقب١ق بشِتٙقك ٠ٚشر  رٌه إٌٝ حمرق  ٌز١ّر  ـرٟ 

 ٌمضررقئٟ أٍررٝ ٔض ٘ررق ٚ عررتم ١ٌق  ٌمضررقص  ٌىرر٠ٛتٟ  ٌشررقِخ. ٕٚ٘ررق تزررذس  إلشررقس  إٌررٝ اْ  الشررش ؾ 

ـٟ ش ْ  ٔتخقبقع اأضرقص ِزٍرظ  1962ٌغٕق  35( ِٓ  ٌمقْٔٛ سلُ 27 الٔتخقبقع بّٛرب  ٌّقد  سلُ  

 يِرق  ٌتررٟ ٔفرر  أٍررٝ أررٗ " تٕررقط إد س   الٔتخررقب ـررٟ ورً د ئررش  بعررذد ِررٓ  ٌٍزررقْ تىررْٛ إصررذ ٘ق ٌزٕررق 

 ٌمضقص اٚ  ١ٌٕقبق  ٌعقِق(.سئ١غ١ق تتبعٙق ٌزقٔق   ١ٍق ٌٚزقٔق ـشأ١ق. ٚتشىً وً ٌزٕق ِٓ اصذ سرقي  

 

بشؤْ ٔصق  1964ٌسٕت  33اٌٝ اٌمبْٔٛ زلُ  189-188أشبز حمس٠س اٌدٌٚت اٌطسف اٌفمساث -12

اٌٍّى١ت ٚ االسخ١الء اٌّؤلج ٌٍّٕفعت اٌعبِت, حسخفسس اٌٍضٕت عٓ عدد حبالث ٔصق اٌٍّى١ت ٚ ِمداز 

 سٕٛاث اٌّبػ١ت:3اٌخع٠ٛؼبث اٌّدفٛعت خالي اي

 

بشر ْ  (33/64 ٌمرقْٔٛ   إلرش ص ع  ٌتٕف١ز٠ق ٚـمرقل يصىرقَ  ٌعقِق ٌٕض   ٌٍّى١ق  ٌم١قَ بىقـقتتٌٛٝ  إلد س   

 ( ِررٓ  ٌذعررتٛس.18ٌضمررٛق  ٌٍّى١ررق ٚـمرر  يصىررقَ  ٌّررقد    ٚصّق٠ررقٔررض   ٌٍّى١ررق ٚرٌرره ٌتضم١ررك  ٌعذ ٌررق 

 ٚ ٌزذٚي  ٌّب١ٓ ادٔقٖ ٠ٛضش صقالع ٔض   ٌٍّى١ق ِٚمذ س  ٌتع٠ٛضقع:

 

 ا١ٌّصا١ٔت إٌّطمت
عدد 

 اٌّعبِالث
 ل١ّت اٌخع٠ٛغ ٌالسخّالن

ِزّ   ٌفٛ بش  

  ٌغىٕٟ

2012/2013  

 شـ  بمش س ع أٍٝ 

 ٌغٕٛ ع  ٌّق١ٌق           

صتٝ  2013         

2016 )  

89 

د.ن 2247324448.110  

 75.1486ِق ٠عقدي 

 دٚالس  ِش٠ىٟ
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اٌٝ عدد ِٓ اٌخشس٠عبث اٌخٟ حٕ ُ اٌحك فٟ االعالَ  191أشبز حمس٠س اٌدٌٚت اٌطسف فٟ اٌفمسة -31

ٚحس٠ت اٌخعب١س, ٠سصٝ حمد٠ُ ِعٍِٛبث إحظبئ١ت عٓ عدد اٌظحف ٚاٌّضالث اٌّطبٛعت ٚاالٌىخس١ٔٚت 

اٌبذ اإلذاعٟ ٚ اٌّسئٟ اٌّسخض ٌٙب ٌٍعًّ, ٚ شسٚؽ اٌخسخ١ض ٌخٍه اٌٛسبئً ِٚعٍِٛبث  ٚ لٕٛاث

 عٓ ا١ٌٙئبث اٌّسؤٌٚت عٓ ِٕح اٌخساخ١ض:

 

 أٚالً : ببٌٕسبت إلدازة االعالَ اٌّسئٟ ٚاٌّسّٛق

" صش٠ق أٍٝ اْ  37ص١ج ٔف   ٌّقد   كأٍٝ صش٠ق  الأ َ 1962 ٌعقَ  وذ دعتٛس دٌٚق  ٌى٠ٛ 

   ٌمقْٔٛ. ٌفضقـق ٚ ٌطبقأق ٚ ٌٕشش ِىفٌٛق ٚـمق ٌٍششٚط ٚ يٚضق   ٌتٟ ٠ب١ٕٙق 

بإٔشقص ٚص س   الأ َ ٚ ٌزٜ رقص  ٠1979ٕق٠ش  7ٚتّقش١ق ِ  رٌه ـمذ  ذس  ٌّشعَٛ  ي١ِشٜ ـٝ 

ـٝ  تٌٛٝ ٚص س   الأ َ تٛر١ٗ  ٌغ١قعق  الأ ١ِق ٚ ٌفىش٠ق ٚ ٌخمقـ١ق ٚ إلعٙقَب ْ تبّقدتٗ  يٌٚٝ 

سأق٠ق  ٌفْٕٛ بّق ٠ىفً  ٌشعٛس بقٌّٛ طٕق ٚ الستمقص بقٌضظ  ٌمِٛٝ أٍٝ  عقط  الٌتض َ بقٌم١ُ  ٌشٚص١ق 

ٚ ٌتّغه بقٌعقد ع ٚ ٌتمق١ٌذ . ٚلذ رقص  ٌّقد   ٌخق١ٔق  ٌّشعَٛ بتٛر١ٗ  ٌٛص س  ٚتضذ٠ذ  ختفق قتٙق بّق 

َ بإ ذ س أذ  تشش٠عقع لق١ٔٛٔق ِتتق١ٌق ٠ىفً صش٠ق  الأ َ ٚ ٌفىش . ٚٔفقر ل ٌزٌه ـمذ لقِ  ٚص س   الأ 

ٌغٕق  61ك ٚ لقْٔٛ  الأ َ  ٌّشئٝ ٚ ٌّغّٛ  سلُ  2006ٌغٕق  3٘ٝ لقْٔٛ  ٌّطبٛأقع ٚ ٌٕشش سلُ 

ٚ ٌتٝ  ٘تّ  ر١ّعٙق بقٌتٛرٗ ٔضٛ تفع١ً  2016ٌغٕٗ  8كٚ لقْٔٛ   الأ َ  الٌىتشٚٔٝ سلُ  2007

 ٚ إلأ َ ٚ إلبذ   ك  تٍه  ٌضش٠قع  ٌّىفٌٛق بقٌذعتٛس .   صش٠ق  ٌشاٜ

2013/2014  ٌششق - ٌغق١ٌّق   2 

 د.ن 1444244398.75

دٚالس  47.6840 ِق٠عقدي

  ِش٠ىٟ

2014/2015  ٌششق -ابٛ ـط١ش    2 

 د.ن 3142424125.5

 103.2798ِق٠عقدي 

 دٚالس  ِش٠ىٟ

 -عٍٜٛ  – ٌّٕمؿ 

  ٌعم١ٍق
2015/2016  3 

د.ن 343644660  

 11.122.84ِق ٠عقدي  

  دٚالس  ِش٠ىٟ

 96 اإلصـــّـــــــبٌـــــــٟ 

د.ن 7147634632.360  

 237.2351ِق ٠عقدي 

 دٚالس  ِش٠ىٟ
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بّقدتٗ  ٌخق١ٔق ك ٚأٍٝ لقْٔٛ  الأٍُ  2006ٌغٕق  3بقإلط   أٍٝ لقْٔٛ  ٌّطبٛأقع ٚ ٌٕشش سلُ 

ٌغٕٗ  8بّقدتٗ  الٌٚٝ ٚأٍٝ  لقْٔٛ  الأ َ  الٌىتشٚٔٝ سلُ  2007ٌغٕق  61 ٌّشئٝ ٚ ٌّغّٛ  سلُ 

 ٌّختٍفق  س   الأ َ ٘ٝ  ٌزٙق  ٌّختفق بإ ذ س  ٌتش خ١ص  الأ ١ِق بّقدتٗ  الٌٚٝ  ْ ٚص 2016

 .ٚـمق ٌٍمقْٔٛ

ٚص١ج  ْ  ٌششٚط  ٌ صِق إل ذ س  ٌتش خ١ص  الأ ١ِق  ٌّختٍفق لذ ٚسدع  ش صق ـٝ  ٌخ ث 

  -ع١شد:لٛ ١ٔٓ  ٌّٕظّق ٌٍعًّ  الأ ِٝ بقٌذٌٚق ٚ ٌتٝ ٔغتعشضٙق أٍٝ ٔضٛ ِق 

  -الشِت ٌخساخ١ض اٌظحف ٚاٌّطبٛعبث   :اٚال : ببٌٕسبت ٌٍشسٚؽ اٌ

بّقدتٗ  ٌخقٌخٗ أٗ   ٠زٛص  2006ٌغٕق  3ـمذ ٚسدع بقٌّقد   ٌخقٌخق ِٓ لقْٔٛ  ٌّطبٛأقع ٚ ٌٕشش سلُ 

يٞ شخص إٔشقص ِطبعق اٚ  عتؽ ٌٙق اٚ ـتش ِضً ٌب١  اٚ ت ر١ش  ٌّطبٛأقع اٚ  ٌٕشش اٚ  ٌتٛص٠  اٚ 

ِٕش   ٌإلٔتقد  ٌفٕٟ ـ١ّق ٠تعٍك بٙز   ٌمقْٔٛ بعذ  ٌضفٛي أٍٝ   ٌتشرّق اٚ ِىتب ٌٍذأق٠ق ٚ إلأ ْ اٚ

 تشخ١ص ـٟ رٌه ِٓ  ٌٛص س   ٌّختفقك ٠ٚشتشط ـٟ طقٌب  ٌتشخ١ص ِق ٠ٍٟ: 

 اْ ٠ىْٛ و٠ٛتٟ  ٌزٕغ١ق وقًِ  ي١ٍ٘ق.  -1

اْ ٠ىْٛ صغٓ  ٌغ١ش  ِضّٛد  ٌغّعقك ٌُٚ ٠غبك ضذٖ  ٌضىُ ـٟ رش٠ّق ِخٍق بقٌششؾ اٚ  يِقٔق  -2

 ُ ٠ىٓ لذ سد إ١ٌٗ  أتبقسٖ.ِق ٌ

اْ ٠ىْٛ صق   أٍٝ شٙقد   ٌخق٠ٛٔق  ٌعقِق أٍٝ  يلً اٚ ِق ٠عقدٌٙق ـ١ّق أذ  ٔشقط  ٌتشرّق ـ١زب  -3 

اْ ٠ىْٛ  ٌطقٌب صق   أٍٝ ِدً٘ رقِعٟ ِٕقعب اٚ ِق ٠عقدٌٗك ٠ٚزٛص ٌٍٛص س   ٌّختفق اْ تغتخٕٟ 

 قط  ٌّطٍٛب إ ذ س  ٌتشخ١ص ٌّض ٌٚتٗ.ِٓ ٘ز   ٌششط ِٓ ٠ىْٛ ٌٗ خبش  وقـ١ق ـٟ ِزقي  ٌٕش

 اْ ٠ىْٛ ِقٌىق اٚ ِغتؽ  ٌّٛل  ِٕقعب ٌٍٕشقط.  -4 

 ٚإر  وقْ طقٌب  ٌتشخ١ص شخفق  أتبقس٠ق ـ١زب اْ ٠ىْٛ ر١ّ   ٌّدعغ١ٓ اٚ  ٌششوقص و٠ٛت١١ٓك  -5 

 ٚاْ تتٛ ـش  ٌششٚط  ٌغقبمق ـ١ّٓ ٠تٌٛٝ إد س   ٌٕشقط.  -6 

ٚٔش١ش بٙز   ٌفذد ب ْ أذد  ٌفضؿ ٚ ٌّز ع  ٌّطبٛأق ـٟ دٌٚق  ٌى٠ٛ  ٚ ٌضق ٍق أٍٝ تش خ١ص 

  ٌتقٌٟ:ٟ٘ أٍٝ  ٌٕضٛ 

  ١ِٛ٠ق. ض١فق  16 ٌفضؿ  ٌّض١ٍق  -

  دٚس٠ق.ِزٍق  223 ٌّز ع  ٌذٚس٠ق  -
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دة اٌّسّٛعت ٚحسخ١ض إعب رب١ٔب : ببٌٕسبت ٌٍشسٚؽ اٌالشِت ٌخساخ١ض اٌمٕبة اٌمٕٛاث اٌّسئ١ت ٚ

  -بذ لٕٛاث فؼبئ١ت :

 ٔٗ  2007ٌغٕق  61ٚوقْ  ٌخقب  ٚـمق ٌٕص  ٌّقد   ٌخقٌخق ِٓ لقْٔٛ  الأ َ  ٌّشئٟ ٚ ٌّغّٛ  سلُ 

  ٠مذَ طٍب  ٌضفٛي أٍٝ تشخ١ص  ٌبج إٌٝ ٚص س   الأ َ ٚـمقل ٌٍّٕٛرد  ٌّعذ ٌزٌهك ٠ٚشتشط ـٟ 

 طقٌب  ٌتشخ١ص ِق ٠ٍٟ: 

ق ٠ذخً ضّٓ اؼش ضٙق إٔشقص ٚتشؽ١ً  ٌمٕٛ ع  ٌفضقئ١ق اْ تىْٛ ششوق اٚ ِدعغق ـشد٠ق و٠ٛت١-

 ٌّشئ١ق ٚ ٌّغّٛأق اٚ  ٌعًّ ـٟ ِزقالع  ٌذأق٠ق ٚ إلأ ْ ٚ إلٔتقد  ٌفٕٟ اٚ  إلأ َ بففق أقِق. 

٠ٚزب اال ٠مً ساط ِقي  ٌششوق اٚ  ٌّدعغق  ٌفشد٠ق  ٌطقٌبق أٓ خّغّقئق اٌؿ د٠ٕقس إر  وقْ 

ِقئتٟ اٌؿ د٠ٕقس إر  وقْ  ٌتشخ١ص  ٌّطٍٛب ٌمٕق  ِغّٛأق   ٌتشخ١ص ٌمٕق  ِشئ١قك ٚاال ٠مً أٓ

 ـمظ. ٠ٚشتشط ـٟ طقٌب  ٌتشخ١ص اٚ  ٌششوقص ـٟ  ٌششوق ِق ٠ٍٟ: 

 اْ ٠ىْٛ و٠ٛتٟ  ٌزٕغ١ق ال ٠مً أّشٖ أٓ ح ح١ٓ عٕق ٚوقًِ  ي١ٍ٘ق. - ا

اْ ٠ىْٛ ِضّٛد  ٌغٍٛن صغٓ  ٌغّعقك ٌُٚ ٠فذس ضذٖ صىُ ٔٙقئٟ ـٟ رٕق٠ق اٚ رٕضق ِٓ   -ب 

ٚـٟ  ٌششوقع  ٌّغقّ٘ق ٠شتشط   إ١ٌٗ  أتبقسٖ.  ٌزٕش  ٌّخٍق بقٌششؾ اٚ  يِقٔق ِق ٌُ ٠ىٓ لذ سد

 تٛ ـش  ٌششٚط  ٌغقبمق ـٟ اأضقص ِزٍظ  إلد س .

اْ ٠ىْٛ ِغتٛـ١قل ر١ّ   ٌششٚط  إلد س٠ق ٚ ٌّق١ٌق ٚ ٌف١ٕق  ٌٛ سد  ـٟ  ٌّٕٛرد  ٌّشـك    -د 

ٚتب١ٓ  ٌ ئضق  ٌتٕف١ز٠ق ٌٙز   ٌمقْٔٛ  إلرش ص ع  ٌ صِق بقٌتشخ١ص ِ  وقـق  ٌّغتٕذ ع  ٌّد٠ذ . 

 .إل ذ س تشخ١ص  ٌبج

طقٌب  ٌتشخ١ص تع١١ٓ ِذ٠ش أقَ ٌٍمٕق  وّّخً   أٍٝوّق رقص بقٌّقد   ٌش بعق ِٓ ٘ز   ٌمقْٔٛ  ٔٗ 

لقٟٔٛٔ ٌٙق اِقَ  ٌٛص س  ٚ ٌزٙقع  ٌضى١ِٛق  يخشٜ اٚ  ٌؽ١ش ٠ٚىْٛ ِغئٛالل أٓ إد س   ٌمٕق  

 ٙق ٚ ٌّٛ د اٚ  ٌبش ِذ اٚ  يخبقس  ٌتٟ تمَٛ ببخٙقك ٠ٚشتشط ـٟ ِذ٠ش  ٌمٕق  ِق ٠ٍٟ:ٚتشؽ١ٍ

 .اْ ٠ىْٛ و٠ٛتٟ  ٌزٕغ١ق ال ٠مً أّشٖ أٓ ح ح١ٓ عٕق ٚوقًِ  ي١ٍ٘ق -1 

٠ىْٛ ِضّٛد  ٌغ١ش  صغٓ  ٌغّعقك ٌُٚ ٠فذس ضذٖ صىُ ٔٙقئٟ ـٟ رٕق٠ق اٚ رٕضق ِٓ  اْ -2

  ٌزٕش  ٌّخٍق بقٌششؾ اٚ  يِقٔق ِق ٌُ ٠ىٓ لذ سد إ١ٌٗ  أتبقسٖ.

اْ ٠ىْٛ صق  ل أٍٝ شٙقد  رقِع١ق اٚ ِق ٠عقدٌٙق ٌٚذ٠ٗ خبش  ـٟ ِزقي  إلأ َ ال تمً أٓ  -3 

 خّظ عٕٛ ع. 

 .ـمظاْ ٠ىْٛ ِتفشؼقل ٌعٍّٗ  -4
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  -أٍّقل ب ْ أذد  ٌتش خ١ص  ٌّّٕٛصق ٟ٘ أٍٝ  ٌٕضٛ  التٟ :

 ( تش خ١ص ٌمٕٛ ع ِشئ١ق .  8أذد    -

 (  تشخ١ص ٌمٕق  ِغّٛأق ِض١ٍق .  1أذد    -

 ( تشخ١ص ٌمٕق  ِغّٛأق ارٕب١ق .  1أذد    -

 ( تشخ١ص ٌششوق إأقد  بج .  2أذد    -

 ( تشخ١ص ٌّىقتب  أ ١ِق .  8أذد    -

 ( تشخ١ص ٌّىتب ٚوقٌق  ٔبقص .  1  أذد  -

 

  -ربٌزب : ببٌٕسبت ٌٍشسٚؽ اٌالشِت ٌخساخ١ض اٌّٛالع االٌىخس١ٔٚت   : 

ٚ ٌزٞ ٠ٙذؾ أٍٝ تٕظ١ُ  ٌّٛ ل  ٚ ٌٛعقئً  2016ٌغٕق  8ـقْ لقْٔٛ تٕظ١ُ  الأ َ  الٌىتشٟٚٔ سلُ 

  - الٌىتش١ٔٚق ـمذ ٔف   ٌّقد   ٌخقِٕق ِٕٗ أٍٝ  ٌششٚط  ٌٛ ربق تٛ ـش٘ق ٚ٘ٝ وقٌتقٌٝ :

٠مذَ طٍب  ٌضفٛي أٍٝ  ٌتشخ١ص إٌٝ  ٌٛص س  ٚـمقل ٌٍّٕٛرد  ٌّعذ ٌزٌهك ٠ٚشتشط ـٟ طقٌب 

 خ١ص ِق ٠ٍٟ: ٌتش

 أقِقك وقًِ  ي١ٍ٘ق. 21اْ ٠ىْٛ و٠ٛتٟ  ٌزٕغ١قك ال ٠مً أّشٖ أٓ  -1

اْ ٠ىْٛ صغٓ  ٌغ١ش  ِضّٛد  ٌغّعق ٌُٚ ٠غبك  ٌضىُ أ١ٍٗ بعمٛبق رٕق٠ق اٚ ـٟ رش٠ّق ِخٍق  -2

 بقٌششؾ اٚ  يِقٔق ِق ٌُ ٠ىٓ لذ سد إ١ٌٗ  أتبقسٖ.

٠ضذد  عُ  ٌّٛل  اٚ  ٌٛع١ٍق  إلأ ١ِق  إلٌىتش١ٔٚقك ٠ٚشتشط اال ٠ىْٛ ِخقٌفقل ٌٍٕظقَ  ٌعقَ اٚ  اْ -3

  ٢د ب  ٌعقِق اٚ ِطقبمقل اٚ ِّقح ل العُ ِٛل  دخش.

 اْ ٠ىْٛ ٌٗ ِمش ِعٍَٛ خق  بقٌٕشقط ِٛضٛ   ٌتشخ١ص. -4

ٌألشخق   الأتبقس٠ق  ٌى٠ٛت١ق طٍب  ٌتشخ١ص بّض ٌٚق اصذ  ئشطق  ٌٛ سد  ـٟ  ٌّقد   ٠ٚزٛص -5

( ِٓ ٘ز   ٌمقْٔٛك ِ  ِش أق  اْ ٠ىْٛ ر١ّ  ساط  ٌّقي و٠ٛت١قل بقٌٕغبق ٌطٍب  ٌتشخ١ص 5 

 ِٓ ر ع  ٌّقد . 5ٚ  4ٚ  3ٚ  2ٚ  1بّبقشش   ئشطق  ٌٛ سد  ـٟ  ٌبٕٛد 

 ٌّشخص ٌٙق ِٓ  –ٌمٕٛ ع  ٌفضقئ١ق  ٌّشئ١ق ٚ ٌّغّٛأق اِق بقٌٕغبق ٌٍفضؿ  ٌٛسل١ق ٚ  -6

 ٌش ؼبق ـٟ إٔشقص ِٛل  اٚ ٚع١ٍق إأ ١ِق إٌىتش١ٔٚق ٌٙق ٠ىتفٝ بتمذ٠ُ ٔغخق ِٓ  – ٌٛص س  

  ٌتشخ١ص  ٌفقدس ٌٙق ِ   ٌطٍب.
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  -وّب ٔظج اٌّبدة اٌخبسعت ِٓ اٌمبْٔٛ عٍٝ:

 ٌٛص س  ٚ ٌزٙقع  ٌضى١ِٛق  يخشٜ اٚ  طقٌب  ٌتشخ١ص تع١١ٓ ِذ٠ش ِغدٚي ٠ىْٛ ِّخ ل ٌٗ اِقَ

 ٌؽ١ش أٓ  ٌّٛل  اٚ  ٌٛع١ٍق  إلأ ١ِق  إلٌىتش١ٔٚقك ٠ٚىْٛ ِغدٚالل أٓ  ٌّضتٜٛ  ٌّٕشٛس ـ١ّٙقك 

 عٛ ص وقْ  قدس ل ِٕٗ اٚ ِٓ  ٌؽ١شك ٠ٚشتشط ـٟ  ٌّذ٠ش  ٌّغدٚي ِق ٠ٍٟ:

 ١ٍق.( أقِقلك وقًِ  ي21٘اْ ٠ىْٛ و٠ٛتٟ  ٌزٕغ١قك ال ٠مً أّشٖ أٓ     .1

 اْ ٠ىْٛ صق  ل أٍٝ شٙقد   ٌخق٠ٛٔق  ٌعقِق اٚ ِق ٠عقدٌٙق أٍٝ  يلً.   .2

اْ ٠ىْٛ صغٓ  ٌغ١ش  ِضّٛد  ٌغّعق ٌُٚ ٠غبك  ٌضىُ أ١ٍٗ بعمٛبق رٕق٠ق اٚ رش٠ّق ِخٍق  .3

 بقٌششؾ اٚ  يِقٔق ِق ٌُ ٠ىٓ لذ سد إ١ٌٗ  أتبقسٖ.

 إٌىتش١ٔٚق اخشٜ ِشخفق.اال ٠ىْٛ ِذ٠ش ل ٌّٛل  اٚ ٚع١ٍق إأ ١ِق    .4

ِٓ ششوقع  ٌشخص  ٌٛ صذ ـ١زٛص اْ ٠ىْٛ   ٚإر  وقْ طقٌب  ٌتشخ١ص شخفقل طب١ع١قل اٚ ششوق

 ٘ٛ  ٌّذ٠ش  ٌّغئٛي أٓ  ٌّٛل  اٚ  ٌٛع١ٍق إر  تٛ ـشع ـ١ٗ  ٌششٚط  ٌغقبمق.

  -أٍّقل ب ْ أذد  ٌتش خ١ص  ٌّّٕٛصق أٍٝ  ٌٕضٛ  التٟ :

 . ( ِٛل   ٌىتشٟٚٔ 110أذد           

 

, ٠سصٝ 2008( إٌٝ إٔشبء إدازة اٌشسؽت اٌّضخّع١ت عبَ 204أشبز حمس٠س اٌدٌٚت اٌطسف )اٌفمسة  -14

حمد٠ُ ِعٍِٛبث إحظبئ١ت عٓ شىبٜٚ اٌعٕف ػد إٌسبء ٚاألؽفبي اٌخٟ حٍمخٙب اإلدازة خالي اٌزالد 

 ب  أح١ً ٌٍضٙبث اٌمؼبئ١ت.سٕٛاث اٌّبػ١ت, ٚٔسبت ِب حُ حٍٗ ٚد٠بً ِٓ حٍه اٌشىبٜٚ ٚٔسبت ِ

 

 إحظبئ١ت عٓ شىبٜٚ اٌعٕف ػد إٌسبء ٌعبَ 2015

 اٌعدد ٔٛق اٌحبٌت

 17 عٕف ػد اٌّسأة

 7 عٕف ػد اٌطفً

 16 عدد اٌحبالث اٌخٟ حُ حٍٙب ٚد٠بً 
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 7 عدد اٌحبالث اٌخٟ احضٙج ٌٍمؼبء

 1 عدد اٌحبالث اٌضبزٞ ِخببعخٙب

 

 إحظبئ١ت عٓ شىبٜٚ اٌعٕف ػد إٌسبء ٌعبَ 2016

 اٌعدد ٔٛق اٌحبٌت

 14 عٕف ػد اٌّسأة

 4 عٕف ػد اٌطفً

 15 عدد اٌحبالث اٌخٟ حُ حٍٙب ٚد٠بً 

 2 عدد اٌحبالث اٌخٟ احضٙج ٌٍمؼبء

 1 عدد اٌحبالث اٌضبزٞ ِخببعخٙب

 

 

15- أشار تقرٌر الدولة الطرف الفقرة 702 الى قٌام وزارة الشؤون االجتماعٌة و العمل بإٌواء و 

رعاٌة الفتٌات المطلقات و الالتً لهن مشاكل أسرٌة ،تطلب اللجنة تزوٌدها بمعلومات إحصائٌة 

 بنسبة من استفادوا من خدمات الوزارة و تصنٌفهم ونوعٌة الخدمات المقدمة لهم :

بش ْ  ٌّغقأذ ع  ٌعقِقك ١ٌغشٞ اصىقِٗ أٍٝ  يعش ٚ  2011( ٌغٕق  12 ذس لقْٔٛ سلُ    -

ٚ رٌه ـٟ صقٌق  ٌط ق اٚ  –ٚ  ٌتٟ تعٛي ابٕقئٙق ِٓ ؼ١ش و٠ٛتٟ  –ٚ  ٌى٠ٛت١ق   يـش د  ٌى٠ٛت١١ٓ

 ٚـق   ٌضٚد اٚ  ٌعزض بشىً د ئُ أٓ  ٌم١قَ ب ٞ أًّ .

ٚ تعتبش  د س   ٌشأق٠ق  يعش٠ق  ٌتقبعق ٌٛص س   ٌشدْٚ  الرتّقأ١ق ٚ  ٌعًّ ٟ٘  الد س  ص١ج 

    ٌّغتضمق. ٌّختفق ـٟ  ٌبضج أٓ  ٌضقٌق ٚ تضذ٠ذ ِبٍػ  ٌّغقأذ

خذِقع  د س   ٌشأق٠ق  يعش٠ق  ٌتقبعق ٌٛص س   ٌشدْٚ ب أذ د  ٌّطٍمقع  ٌّش١ٌّٛٓ أٍّق ب ْ 

 .2016( ٚـمق الصفقئ١ق عبتّبش 7863 الرتّقأ١ق ٚ  ٌعًّ ٠بٍػ أذدُ٘   

 -ٚ تٕضفش  ٌخذِقع  ٌتٟ تمذِٙق  ٌٛص س  ٌفئق  ٌّطٍمقع ٟ٘ وقٌتقٌٟ : -

( دٚالس  ِش٠ىٟ 1.847بّق ٠عقدي  د.ن559ِٛظفق بّبٍػ    شؾ ِغقأذ  ِق١ٌق ٌٍّطٍمق  ٌؽ١ش -1

 ٚ ٠ضقؾ ابٕقئٙق ِتٝ ِق  ذس صىُ لضقئٟ بضضقٔتٙق ٌُٙ .

( ـٟ صقي ٌُ دٚالس  ِش٠ىٟ 495.86ِق٠عقدي د.ن 150 شؾ بذي  ٠زقس ٌٍّطٍمق ٠مذس بّبٍػ   -2

 تىٓ صقضٕق يبٕقئٙق.
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ٚ  ٌتٟ ِٓ ش ٔٙق  الستمقص بمذس ع  ٌّطٍمقع وٛٔٙق   شش وٙق بقٌذٚس ع  ٌتذس٠ب١ق ٚ  ٌضشـ١ق -3

  ِٓ ٌّع١ً ٌألعش  ٚت ١ٍ٘ٙق ٌع د  ٌّشقوً  الرتّقأ١ق  ٌتٟ تٛ رٙٙقك ٚ رٌه ضّٓ ِششٚ  

دٚالس  135بّق ٠عقدي  د.ن( شٙش٠ق50أٓ  ٌذٚس ع بم١ّق   ٚ تّٕش أ ٚ  تذس٠ب ٠ذٞ(وغب 

  ِش٠ىٟ.

ي  الشتش ن بضقضٕق  يأّقي ٌٍّشقس٠   ٌفؽ١ش  ٌٙق  ٌضك ـٟ ِض ٌٚق  ٌعًّ  ٌتزقسٞ ِٓ خ  -4

ـٟ صقي تمذِ  بفىش  ِششٚ  ٠ّىٓ تٕف١ز٘ق أٍٝ اسض  ٌٛ ل  ِ  تمذ٠ُ وقـق  (33 بٛت١ه

١ٌٚق إللقِق ٚ تٛـ١ش  الصت١قرقع  ال  ٌّق١ٌقك ٌتغ١ٙ ع ٚ  العتشقس ع ـٟ  ٌّزقالع  ٌف١ٕق ٚ 

  ٌتغ٠ٛك. ْ ٚ  ٌّششٚ  ٚ تز١ٙض  ٌّضً بقإلضقـق إٌٝ  ٌذأق٠ق ٚ  إلأ

بش ْ  2015( ٌغٕق 80اِق بقٌٕغبق ٌٍّطٍمقع ِزٌٟٙٛ  يب٠ٛٓ ـمذ  ذسع  ٌٛص س  لقْٔٛ سلُ   -

( ِٓ  ٌ ئضق  ٌذ خ١ٍق ٌٍمقْٔٛ ب ٔٗ ٠تُ  ٠ٛ ص  ٌفت١قع 42 ٌضضقٔق  ٌعقئ١ٍق ك ص١ج ٔف   ٌّقد   

ٟ ب١  ض١قـق  ٌفت١قع  ٌّطٍمقع ٚ  ٌ تٟ ال ٠مّٓ ـٟ عىٓ  ٌضٚر١ق  اٚ ـٟ صقٌق ٚـق   ٌضٚد  ك ـ

 ٌتقب  إلد س   ٌضضقٔق  ٌعقئ١ٍق  ك ٚ ٠شًّ أذد صقالع  ٌّطٍمقع  ٌّم١ّ١ٓ ـٟ ب١  ض١قـق  ٌفت١قع 

بفشؾ ِغقأذ   ٚص س   ٌشدْٚ  الرتّقأ١ق ٚ ٌعًّ( صقالع ك  وّق تمَٛ 8َ أذد  2016ٌعقَ 

وقٔ  ِٛظفق ٚ ( ك ٚ ـٟ صقي دٚالس  ِش٠ىٟ 1.847بّق ٠عقدي  د.ن559ِق١ٌق ٌٙٓ بّبٍػ  

س تبٙق ٠مً أٓ  ٌّبٍػ  ٌّزوٛس اأ ٖ ٠تُ  شؾ ِغقأذ  ِق١ٌق صتٝ ٠غقٚٞ  ٌش تب  ٌشٙشٞ 

 (.دٚالس  ِش٠ىٟ 1.847بّق ٠عقدي  د.ن559ِبٍػ  

 ٚ ٌ تٟ ٌٙٓ – ٌتفذ   يعشٞ  –وّق ٠تُ  ٠ٛ ص  ٌفت١قع  ٌّضش١ِٚٓ ِٓ  ٌشأق٠ق  يعش٠ق   -

ـٟ  ٌضضقٔق  ٌعقئ١ٍق( ٚتفشؾ ٚ صذ  ـمظ  صقٌق ٟٚ٘إٔؿ ِٕضٌٟ   ٠ٚعقْٔٛ ِِٓشقوً اعش٠ق 

  دٚالس  ِش٠ىٟ( 1.847بّق ٠عقدي  د.ن559ِغقأذ  ِق١ٌق بّبٍػ  ٌٙق 

 

( اٌٝ أشبء ِساوص حّب٠ت اٌطفٌٛت فٟ وً ِحبف ت, 214أشبز حمس٠س اٌدٌٚت اٌطسف )فمسة زلُ  -16

 اٌّخارٖ ح١بٌٙب.حسخفسس اٌٍضٕت عٓ عدد اٌشىبٚٞ اٌخٟ حٍمخٙب  اٌّساوص ٚ اإلصساءاث 

 

ك  أٍٝ  ٔشقص ِش وض صّق٠ق  ٌطفٌٛق تتب   2015ٌغٕق  21ِٓ لقْٔٛ  ٌطفً سلُ ( 77ٔف   ٌّقد   

 ٌّزٍظ  يأٍٝ ٌشدْٚ  يعش  ك  وآ١ٌق تعًّ أٍٝ  ٠ٛ ص  يطفقي  ٌّعشض١ٓ يٞ  ٔتٙقن ٌضمٛلُٙ اٚ 

 – عتؽ ي اٚ إٔؿ اٚ  عقص  ك ٚ ٠شىً رٙقص  د سٞ ٠ضُ ـٟ أض٠ٛتٗ ِّخٍٟ ِٓ   ٚص س   ٌفضق 

رّع١قع  ٌٕف   ٌعقَ ( ك ٚ أٍٝ ضٛص رٌه  –ٚ  ٌعًّ  ٚص س   ٌشدْٚ  الرتّقأ١ق – ٌتشب١ق  – ٌذ خ١ٍق 

ـمذ تُ تى١ٍؿ  ٌغ١ذ /  ي١ِٓ  ٌعقَ ٌٍّزٍظ  يأٍٝ ٌشدْٚ  يعش  ك ٌتشى١ً ـش٠ك ٌّتقبعق ٚ صفش 
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 ٌطفٌٛق ـٟ ر١ّ  ِش وض  ٌت١ّٕق  الرتّقأ١ق  ٌتقبعق ٌٍٛص س  ِٓ ارً تٕف١ز  ٔشقص ِش وض صّق٠ق 

 ١ٙق.ٚ رقسٞ  ٌعًّ أٍ كِضقـظقع  ٌذٌٚق

ٚ ـٟ  طقس ٚض  د١ٌقع ٌضّق٠ق  ٌطفٌٛق لقِ  ٚص س   ٌذ خ١ٍق بإٔشقص لغُ صّق٠ق  ٌطفً  ٌتقب  إلد س    -

( ٌغٕق 645ش س  ٌٛص سٞ سلُ  صّق٠ق  يصذ ث ـٟ  الد س   ٌعقِق ٌٍّبقصج  ٌزٕقئ١ق ك ٚ رٌه ٚـمق ٌٍم

ك ٚ  ٌزٞ ٠ختص بتٍمٟ  ٌب ؼقع ٚ  ٌمضق٠ق  ٌّشعٍق ٌىقـق ِغتشف١قع  ٌذٌٚق ٚ  ٌتضم١ك ـ١ٙق ٚ  2015

  صقٌتٙق إٌٝ  ٌزٙق  ٌّختفق العتىّقي  ٌتضم١ك. 

 2013ٌغٕق  116 ٌٍزٕق  ٌٛط١ٕق  ٌع١ٍق ٌضّق٠ق  ٌطفً بمش س ٚص سٞ سلُ  شىٍ  ٚص س   ٌفضقوّق  -

 طظ الصِق ٌضّق٠ق  ٌطفً ِٓ عٛص  ٌّعقٍِق ٚ إلّ٘قي. ٌٛض  اعظ ٚ خ بشئقعق ٚو١ً ٚص س   ٌفضق

تضُ ٘زٖ  ٌٍزٕق اأضقص ِٓ ٚص س   ٌفضقكٚص س   ٌتشب١قكٚص س   ٌشدْٚ  الرتّقأ١ق ٚ ٌعًّكٚص س   -

 الأ َك ٚص س   ٌذ خ١ٍقك ِىتب  الّٔقص  الرتّقأٟ ـٟ ِزٍظ  ٌٛصس ص ٚ ِّخ١ٍٓ ِٓ ِدعغقع  ٌّزتّ  

  ٌّذٟٔ.

 18ٌٍفئق  ٌعّش٠ق ِٓ  ٌٛالد  صتٝ أّش  2015-2010 ٌّعقٍِق ٌألطفقي ِقب١ٓ تُ صفش صقالع عٛص  -

 . 2015صقٌق خ ي أقَ  108صقٌق بغبب  الأتذ ص أٍٝ  ٌطفً ٚ ّ٘قٌٗ ك 295عٕق ك ٚلذ عزٍ  

أقَ  ِطٍ ( ـٟ 147ٌٍطفً   عقخٓأش ع  ٌٍزٕق  ٌٛط١ٕق  ٌع١ٍق ٌضّق٠ق  ٌطفً بٛص س   ٌفضق خظ  -

( ِٚمذِٟ  ٌشأق٠ق ٌُٙ ٚ تٛـ١ش 18يطفقي ِٓ  ٌفئق  ٌعّش٠ق   ٌٛالد  صتٝ عٓ ٚ ٌزٞ ٠خذَ   2016

 خذِقع  ٌّشٛس  ٚ الصقٌٗ.

 صذ  وبش ششوقع  ٌٙٛ تؿ عقأق ـٟ  ١ٌَٛ ٚ ع١تُ  ط لٗ سع١ّق بقٌتعقْٚ ِ   12 غقخٓ ٌخظ  ٠ٌعًّ  -

طٛ ي ا٠قَ  يعبٛ  ِ  عقأق ـٟ  ١ٌَٛ ٚ  24. ص١ج ع١عًّ 2016ـٟ ٔٙق٠ق  ٌٕمقٌق ـٟ دٌٚق  ٌى٠ٛ  

أٍٝ  عتعذ د بقعتمبقي  ٌّىقٌّقع ٚ ٌب ؼقع ٚ تمذ٠ُ  ٌّشٛس  ٚ الصقٌٗ  ٌٝ  ٌزٙقع  ـش٠ك ِتخفص

  ٌّختفق التخقر  إلرش ص ع  ٌ صِق ِٓ صّق٠ق ٌٍطفً. 

سوضع دٌٚق  ٌى٠ٛ  رٙٛد٘ق العتمبقي  ٌشىقٚٞ ٚ صّق٠ق  يطفقي  ٌّعشض١ٓ ٌٍتٙذ٠ذ ٚ  إلّ٘قي  -

 ٌخق  بضّق٠ق  ٌطفً ِٓ عٛص  2014ٌعقَ  127ص١ج  ذس لش س ٚص سٞ سلُ  إلرش ص ع  بقتخقر وقـق

٠ٕش  بىً ِٕطمق  ض١ق بمش س ِٓ ٚو١ً ٚص س  ب ْ " 3 ٌزٞ ٠ٕص ـٟ  ٌّقد    ٌّعقٍِق ٚ  إلّ٘قيك

"٠زب أٍٝ  4"ك ٚ ـٟ  ٌّقد  SCAN Team ٌفضقك ـش٠ك صّق٠ق  ٌطفً ِٓ عٛص  ٌّعقٍِق ٚ إلّ٘قي 

ر١ّ   يطبقص ـٟ  ٌّغتشف١قع ِٚش وض  ٌشأق٠ق  ٌفض١ق  ي١ٌٚق ـٟ صقٌق  الشتبقٖ بٛرٛد  أتذ ص  بذٟٔ 

اٚ ٔفغٟ(  ٚ  ّ٘قي  صذ  الطفقيك  ْ ٠مَٛ بقٌتب١ٍػ أٓ  ٌضقٌق بقعتخذ َ ّٔٛرد  ٌتب١ٍػ ٚاْ ٠غتذأٟ ـش٠ك 

 ."SCAN Teamصّق٠ق  ٌطفً ِٓ عٛص  ٌّعقٍِق  ٚ  الّ٘قي 



17 
 

إٔذ ٚرٛد صقٌق  أتذ ص أٍٝ  ٌطفً ٠مَٛ  ٌفش٠ك بتب١ٍػ ِٓ  ٌمش س  ٌٛص سٞ بـ ٔٗ " 5وّق تٕص  ٌّقد   -

إد س  صّق٠ق  الصذ ث بقإلد س   ٌعقِق ٌٍّبقصج  ٌزٕقئ١ق بٛص س   ٌذ خ١ٍقك التخقر  إلرش ص  ٌ صَ   ٌخظ 

 .("25632140 ٌغقخٓ ـٟ  إلد س  

 

 

 

وّق تُ  ٔشقص ِىتب صمٛق  ٌطفً  ٌتقب  ٌٛص س   ٌفضقك العت َ  ٌب ؼقع أٓ صقالع  الأتذ ص  -

( ٚ  سعقي  ٌب ؼقع  ٌٝ ـش٠ك صّق٠ق  ٌطفً 151 ٌزغذٞ ٚ  ٌبذٟٔ ٚ  ٌٕفغٟ أٓ طش٠ك  ٌخظ  ٌغقخٓ  

٠ك صّق٠ق ِٓ عٛص  ٌّعقٍِق صغب  ٌّٕطمق  ٌفض١ق. وّق ٠مَٛ  ٌّىتب بقسعقي  ٌتمقس٠ش  ٌّضٌٛق ِٓ ـش

  ٌطفً  ٌٝ إد س  صّق٠ق  الصذ ث بقإلد س   ٌعقِق ٌٍّبقصج  ٌزٕقئ١ق ـٟ ٚص س   ٌذ خ١ٍق. 

 

حسخفسس اٌٍضٕت عٓ سٓ اٌصٚاس فٟ اٌدٌٚت اٌطسف, ٚاٌخداب١س اٌخدٟ احادرحٙب ٌىفبٌدت حدك اٌخدصٚس  -17

 ا١ٌّزبق. ( 1ِٓفمسة  33ٚحؤس١س األسسة, ٚعٓ شسٚؽ ٚأزوبْ اٌصٚاس, أعّبالً ألحىبَ اٌّبدة )

 

  يعررش  اعررقط  ٌّزتّرر ك لٛ ِٙررق  ٌررذ٠ٓك أْ  ( ِررٓ دعررتٛس دٌٚررق  ٌى٠ٛرر  أٍرر9ٝ ٌّررقد  سلررُ   حددٕض 

 ٚ يخ ق ٚصب  ٌٛطٓك ٠ضفع  ٌمقْٔٛ و١قٔٙقك ٠ٚمٛٞ اٚ  ش٘قك ٠ٚضّٟ ـٟ ظٍٙق  يِِٛق ٚ ٌطفٌٛق(. 

ـرٟ شر ْ  1984ٌغرٕق  51تضرّٓ  ٌمرقْٔٛ سلرُ  صك  ٌترضٚد ٚ خت١رقس  ٌرضٚد ٚعرٓ  ٌرضٚ دكٚفٟ شؤْ 

(  شرتش ط ا١ٍ٘رق  ٌرضٚ د ِتّخٍرق ـرٟ 36ك 34ك 26ك 25ك 24 يصٛ ي  ٌشخف١ق ٚتعذ٠ تٗ  ٌّرٛ د سلرُ  

 حبر  إر  أخرٝ اٚ ورقْ رورش ل   ٌّعترٖٛك اٚ  ٌّزْٕٛ بضٚ د ٠ رْ اْ ٠ضك ٌٍمقضٟ وّق أٗ ٌعمً ٚ ٌبٍٛغك 

بضقٌتٗك أٍّقل ب ٔٗ ال ٠فش صٚ د  ٌّىرشٖ   ٢خش  ٌطشؾ ضٝٚس شفقئٗك ـٟ ٠ف١ذ اْ صٚ رٗ طبٟ بتمش٠ش

   ٚال  ٌغىش ْ.

٠ّٕ  تٛح١رك أمرذ  ٌرضٚ د اٚ  ٌّفرقدلق أ١ٍرٗ ِرق ٌرُ ترتُ  ٌفترق   ٌخقِغرق أشرش ك ٠ٚرتُ  ٌفترٟ  ٌغرقبعق ٚ

أشش  ِٓ  ٌعّش ٚل   ٌتٛح١كك أٍّقل ب ْ  ٌتٕقعب ـرٟ  ٌغرٓ بر١ٓ  ٌرضٚر١ٓ ٠عتبرش صمرقل ٌٍضٚررق ٚصرذ٘قك 

ـٟ ٌضَٚ  ٌضٚ د اْ ٠ىْٛ  ٌشرً وفئقل ٌٍّشا  ٚل   ٌعمذك ٠ٚخب  صك  ٌفغخ ٌىرً ِرٓ  ٌّرشا   وّق ٠شتشط

 ١ٌٚٚٙق.

ٚ ٌعٍق ِٓ رٌه ٚـك  ٌشرش٠عق  إلعر ١ِق  شرتش ط ترٛ ـش  ال١ٍ٘رق ٌٍرضٚ د ِتّخٍرق ـرٟ  ٌعمرً ٚ ٌبٍرٛغك   

 ص١ج اْ بٍٛغ عٓ  ٌضٚ د ٘ٛ أ لق  ٔتٙقص  ٌفؽش.
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ك ٚرٌره ِرق تضرّٕٗ لرقْٔٛ  يصرٛ ي  ٌشخفر١ق مت اٌّسأة عٍدٝ اٌدصٚاسفؤٔٗ ٠شخسؽ فٟ وً االحٛاي ِٛاف

( بقشتش ط ِٛ ـمق  ٌٌٟٛ ٚ ٌٌّٛٝ أ١ٍٙق ـرٟ صٚ د  ٌبىرشك 29ك 28ـٟ  ٌّٛ د سلُ   1969ٌغٕق  61سلُ 

 اِق  ٌخ١ب اٚ ِٓ بٍؽ   ٌخّغق ٚ ٌعشش٠ٓ ـقٌشاٞ ٌٙق ٌٚىٓ ال تبقشش  ٌعمذ بٕفغٙق بً أٓ طش٠ك ١ٌٚٙق.

ـررقْ  ٌررضٚ د  ٌّبىررش ٘ررٛ اْ ٠ىررْٛ  ٌضٚرررقْ اٚ اءاث اٌّخاددرة ٌّٕددع اٌددصٚاس اٌّبىددس, ٚبشددؤْ االصددس    

اصذّ٘ق دْٚ  ٌغٓ  يدٔٝ ٌٍتض٠ٚذ بضغب ِق ٠عٙذٖ  ٌّزتّ ك ِٚٓ  الرش ص ع  ٌّتبعرق ٚررٛب  ٌفضرص 

 ذٌٚق  ٌى٠ٛ . بش ْ  ٌفضص  ٌطبٟ ٌٍش ؼب١ٓ بقٌضٚ د ب 31/2008 ٌطبٟ لبً  ٌضٚ د طبمقّ ٌٍمقْٔٛ سلُ 

ـٟ شر ْ  يصرٛ ي  ٌشخفر١ق ٚتعذ٠ ترٗ  1984ٌغٕق  51 ٌمقْٔٛ سلُ شؤْ أزوبْ اٌصٚاس, حؼّٓ ٚفٟ 

 بذٌٚق  ٌى٠ٛ  اسوقْ  ٌضٚ د أٍٝ  ٌٕضٛ  ٢تٟ:

 ٠ٕعمذ  ٌضٚ د بإ٠زقب ِٓ ٌٟٚ  ٌضٚرق ٚلبٛي ِٓ  ٌضٚد اٚ ِّٓ ٠مَٛ ِمقِّٙق".: "8اٌّبدة زلُ 

 ٌرضٚ د ِشرقـٙق بقيٌفرقظ  ٌترٟ تف١رذ ِعٕرقٖ أشـرقل اٚ بر ٞ ٠ىرْٛ  إل٠زرقب ٚ ٌمبرٛي ـرٟ -ا: "9اٌّبدة زلُ 

ٚإٔذ  ٌعزرض أرٓ  ٌٕطرك -٠ٚزٛص اْ ٠ىْٛ  إل٠زقب ب١ٓ  ٌؽقئب١ٓ بقٌىتقبق اٚ بٛ عطق سعٛي. رـ-ٌؽق. ب

 تمَٛ ِمقِق  ٌىتقبقك ـإْ تعزسع ـبقإلشقس   ٌّفّٙق".

 

وً و٠ٛخٟ فٟ اٌعًّ, ( اٌٝ اعخساف اٌدسخٛز بحك 220أشبز حمس٠س اٌدٌٚت اٌطسف )اٌفمسة -18

 حسخفسس اٌٍضٕت عٓ ِعدالث اٌبطبٌت فٟ اٌدٌٚت اٌطسف.

 

 %. 2ب ْ ٔغبق  ٌبطقٌق ـٟ دٌٚق  ٌى٠ٛ  ٟ٘ أٍّق ٔف١ذوُ 

 لٛ   ٌعًّ  ٌى٠ٛت١ق صغب لطق   ٌعًّ ٚ ٌٕٛ   الرتّقأٟ. ص١ج ٠ٛضش  ٌزذٚي  ٌّب١ٓ  دٔقٖ

 

  ٌٕغبق  ٌّئ٠ٛق رٍّق  ٔقث روٛس لطق   ٌعًّ

 %78.3 321845 152244 169601 لطق  صىِٟٛ

 %19.5 79936 37505 42431 لطق  خق 

 %0.2 876 371 505 لطق  ِشتشن

 %98.5 402657 190120 212537 ِزّٛ   ٌعق١ٍِٓ

 %2 8265 5062 3203  ٌّتعطٍْٛ

 %100 410922 195182 215740 رٍّق لٛ   ٌعًّ
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( إٌٝ أٔشبء إدازة اٌعّبٌت إٌّص١ٌت بٛشازة اٌداخ١ٍت, 230حمس٠س اٌدٌٚت اٌطسف )اٌفمسة  أشبز -19

٠سصٝ حمد٠ُ ِعٍِٛبث إحظبئ١ت عٓ ٔسبت ِىبحب ِٕٚشآث االسخمداَ اٌخٟ صسٜ اٌخفخ١ش عٓ 

أِخزبٌٙب ٌٍمبْٔٛ, ٚٔسبت ع١ٍّبث اٌخفخ١ش اٌخٟ أسفسث عٓ ػبؾ ِابٌفبث ٚححس٠س ِحبػس, 

 ت اٌظبدزة ف١ٙب, خالي اٌزالد سٕٛاث اٌّبػ١ت.ٚاألحىبَ اٌمؼبئ١

 

 أٚالً : إحظبئ١ت بعدد اٌعّبٌت إٌّص١ٌت فٟ دٌٚت اٌى٠ٛج

 

  إلرّقٌٟ إٔقث روٛس  ٌغٕق

2014 264870 355669 620539 

2015 288153 363233 651386 

(2016صتٝ ٔٛـّبش    306753 355134 661887 

 

 

 رب١ٔبً: إحظبئ١ت بعدد ِىبحب االسخمداَ ٚع١ٍّبث اٌخفخ١ش

 عبَ )2015(

  ٌعذد  ٌٕٛ  

 284 إرّقٌٟ أذد ِىقتب  عتمذ َ  ٌعّقٌق  ٌّٕض١ٌق 1

 797 أذد صقالع  ٌتفت١ش 2

 صقالع  عتذأقص ا ضقب  ٌّىقتب ٚا ضقب  ٌعًّ بش ْ  3

  ٌٕض أقع  ٌعّق١ٌق 

1541 

 عبَ )2016(

 

  ٌعذد  ٌٕٛ  

 282  ٌّٕض١ٌقإرّقٌٟ أذد ِىقتب  عتمذ َ  ٌعّقٌق  1
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 1387 أذد صقالع  ٌتفت١ش 2

 صقالع  عتذأقص ا ضقب  ٌّىقتب ٚا ضقب  ٌعًّ بش ْ  3

  ٌٕض أقع  ٌعّق١ٌق

1179 

 

 

   ٌّخقٌفتُٙ لقْٔٛ 2016 – 2015( ِىتب  عتمذ َ أّقٌق ِٕض١ٌق خ ي أقِٟ  22تُ إؼ ق أذد )

  ٌعّق١ٌق  ٌّٕض١ٌق .

   شٙٛس ِٕز دخٛي لقْٔٛ  ٌعّق١ٌق  ٌّٕض١ٌق سلُ 4ٌّذ   ( ِىتب إ٠مقؾ ِدل  24تُ ٚلؿ ٔشقط أذد )

 . 24/7/2016( ص١ض  ٌٕفقر بتقس٠خ 68/2015 

 

20- أشبز حمس٠س اٌدٌٚت اٌطسف ) اٌفمسة 231( إٌٝ اخخظبص إدازة اٌعّبٌت إٌّص١ٌت ببسخمببي شىبٜٚ 

حٍه اٌفئت, حسخفسس اٌٍضٕت عٓ ٔسبت اٌشىبٜٚ اٌخٟ حٍمخٙب اإلدازة ٚحظ١ٕفٙب, ٚٔسبت ِب حُ حٍٗ ٚد٠بً, 

 ٚٔسبت ِب حّج إحبٌخٗ إٌٝ اٌمؼبء ٌٍفظً ف١ٗ. 

 

 )عبَ 2015(

 شىقٜٚ  ٌعّقٌق

  ٌّغتمذِق 

إرّقٌٟ  شىقٜٚ  ٌعّقٌق  ٌّغتشرعق

  ٌشىقٜٚ

ِق تُ 

 أـزقصٖ

ل١ذ 

  ٌذس عق

875 769 1644 1251 393 

 

  )خالي اٌفخسة ِٓ 2016/1/1 حخٝ 2016/11/3(

 

  ٌعذد  ٌٕٛ 

 38  ٌعقًِ  ٌّٕضٌٟشىقٜٚ 

 1018 شىقٜٚ  قصب  ٌعًّ
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 18 شىقٜٚ ِىقتب  العتمذ َ

 1074  ٌّزّٛ 

 13  ٌشىقٜٚ  ٌّضقٌق إٌٝ  ٌّضىّق

 اٌؿ د.ن 4634724 ِزّٛ   ٌّبقٌػ  ٌّغتشرعق ي ضقب  ٌعًّ

دٚالس  1.532.97ِق٠عقدي 

  ِش٠ىٟ

بّق  اٌؿ د.ن 104837 ِزّٛ   ٌشٚ تب  ٌّغتضمق ٌٍعّقٌق

دٚالس  ٠35.82عقدي  

  ِش٠ىٟ

 

 

٠سصٝ حص٠ٚد اٌٍضٕت بّعٍِٛبث عٓ اٌخداب١س اٌخٟ احارحٙب اٌدٌٚت اٌطسف ٌخحد٠د سٓ أدٔٝ  -21

 /أ( ِٓ ا١ٌّزبق:3( فمسة )34ٌالٌخحبق ببٌعًّ, اعّبال ألحىبَ اٌّبدة )

 

تعتشؾ  ٌذٚي  يطش ؾ بضك  ٌطفً ـٟ صّق٠تٗ ِٓ  العتؽ ي  اللتفقدٞ ِٚٓ اد ص اٞ أًّ ٠شرش      

اْ ٠ىْٛ خط١ش ل اٚ اْ ٠ّخً إأقلق ٌتع١ٍُ  ٌطفً اٚ اْ ٠ىْٛ ِضش ل بفضتٗ اٚ بّٕٖٛ  ٌبـذٟٔ اٚ  ٌعمٍـٟ 

 ٌذ١ٌٚق  يخشٜ اٚ  ٌشٚصٟ اٚ  ٌّعٕٛٞ اٚ  الرتّقأٟك ٌٚٙز   ٌؽشض ِٚ  ِش أق  اصىقَ  ٌفىٛن 

 ٌغٓ  يدٔٝ ٌ ٌتضقق بقٌعًّ بقٌٕغبق   2010ٌغٕق  6لقْٔٛ  ٌعًّ  يٍٟ٘ سلُ  ـمذ صذدر ع  ٌفٍق. 

 "٠ضظش تشؽ١ً ِٓ ٠مً عُٕٙ أٓ خّظ أشش  عٕق ١ِ د٠ق". 19 ٌّقد   ٌألصذ ث ٚرٌه ـٟ ٔص

ضذ  يدٔٝ ٌغٓ  بش ْ  ٌ 138وّق  ذل  دٌٚق  ٌى٠ٛ  أٍٝ  تفقل١ق ِٕظّق  ٌعًّ  ٌذٌٟٚ سلُ    

ِٓ لقْٔٛ  20 ٌّـقد   ٔف  ك ٚبٕقصل أٍٝ رٌه العتخذ َ( ٚ ٌتٟ تز١ض  ٌعًّ ٌ صذ ث ٚـك ششٚط ِع١ٕق

ذ ث ِّـٓ بٍؽـــٛ   ٌخقِغق أشش  ٌُٚ ـ"٠ـزــٛص بإرْ ِـٓ  ٌـٛص س  تشؽ١ــً  يصـ ٌعًّ  يٍٟ٘ ب ٔٗ 

 ٠بٍؽٛ   ٌخقِٕق أشش  بقٌششٚط  ٌتق١ٌق:

ـٟ ؼ١ش  ٌفٕقأقع ٚ ٌّٙٓ  ٌخطش  اٚ  ٌّضـش  بقٌفضــق  ٌتٟ ٠فـذس بٙق لـش س اْ ٠ىْٛ تشؽ١ٍُٙ  -ا

 ِـٓ  ٌٛص٠ش.

 تٛل١   ٌىشؿ  ٌطبٟ أ١ٍُٙ لبً إٌضقلُٙ بقٌعًّ بعذ رٌه ـٟ ـتش ع دٚس٠ق ال تزقٚص عتق اشٙش.  -ب
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بٟ ١ذ  ٌّٕظّق ٌٍىشؿ  ٌط٠ٚفذس  ٌٛص٠ش لش س  بتضذ٠ذ ٘زٖ  ٌفٕقأقع ٚ ٌّٙٓ ٚ إلرش ص ع ٚ ٌّٛ أ

  ٌذٚسٞ".

 

( اٌٝ عدد ِٓ إٌظٛص اٌدسخٛز٠ت ٚاٌمب١ٔٛٔت اٌخٟ حٕ ُ 239-235اٌخمس٠س )اٌفمساث  أشبز -22

اٌحك فٟ اٌؼّبْ ٚ اٌخب١ِٓ االصخّبعٟ, حسخفسس اٌٍضٕت عٓ ِمداز األِٛاي اٌخٟ خظظخٙب اٌدٌٚت 

 ٌٙرا اٌغسع ٚٔسبخٙب ِٓ االٔفبق اٌعبَ ٚاٌدخً اٌمِٟٛ اإلصّبٌٟ خالي اٌزالد سٕٛاث اٌّبػ١ت:

 

 ٌزذٚي  ٌتقٌٟ ِمذ س  يِٛ ي  ٌتٟ لقِ  دٌٚق  ٌى٠ٛ  بتخف١فٙق ٌٍضّقْ ٚ ٌت ١ِٓ  الرتّقأٟ ٠ٛضش 

 ٚٔغبتٙق ِٓ  الٔفقق  ٌعقَ ٚ ٌذخً  ٌمِٟٛ:

ب١قْ بقٌّبقٌػ  ٌّخففق ٌٍضّقْ ٚ ٌت ١ِٓ  الرتّقأٟ بق١ٌّض ١ٔق  ٌعقِق ٌذٌٚق 

   ٌى٠ٛ 

 4102/ 4102- 4102/  4102ٌٍغٕٛ ع       
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( اٌٝ ش٠بدة عدد ِساوص اٌسعب٠ت اٌظح١ت اٌشبٍِت 251أشبز حمس٠س اٌدٌٚت اٌطسف )اٌفمسة -23

ٚاٌّخىبٍِت, حسخفسس اٌٍضٕت عّب اذا وبٔج حٍه اٌّساوص حمدَ خدِبث اٌسعب٠ت اٌظح١ت ِضبٔب ٌىً 

 ِٛاؽٓ:

 

  ٌغٕق  ٌّق١ٌق
اٌؼّبْ ٚاٌخؤ١ِٓ 

 االصخّبعٟ
 االٔفبق اٌعبَ

إٌسبت 

% 

2015 / 2014 2,896,680,000 23,212,169,000 12.5% 

2016 / 2015 2,001,533,000 19,321,000,000 10.4% 

2017 / 2016 2,142,472,000 18,892,000,000 11.3% 
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١ٕٓ ِزقٔرق ِشوض  ضٟ تمذَ ر١ّعٙق  ٌخذِقع  ٌطب١ق  يعقع١ق ٌٍّٛ ط 97أذد  ٌّش وض  ٌفض١ق  ٌعقٍِق 

ِرٓ  ٌذعرتٛس  ٌىر٠ٛتٟ  15ٟٚ٘ ِٛصأق بشىً أقدي أٍٟ ر١ّ  ِٕقطك  ٌى٠ٛ  ٚرٌه  أّقال ٌٍّرقد  سلرُ 

 ٚ ٌتٟ تىفً صك  ٌع د  ٌّزقٟٔ ٌٍّٛ ط١ٕٓ.

 

( اٌٝ أشبء ا١ٌٙئت اٌعبِت ٌشؤْٚ ذٚٞ اإلعبلت, ٠سصٝ 262أشبز حمس٠س اٌدٌٚت اٌطسف اٌفمسة ) -23

عدد اٌشىبٜٚ اٌخٟ حٍمخٙب ا١ٌٙئت اٌعبِت ٌشئْٛ ذٚٞ اإلعبلت خالي  عٓحص٠ٚد اٌٍضٕت بّعٍِٛبث عٓ 

 اٌزالد سٕٛاث اٌّبػ١ت, ٚحظ١ٕفٙب, ٚٔسبت ِب حُ االسخضببت ٌٗ ِٓ حٍه اٌشىبٜٚ.

 

 العدد النوع

 424 خالل السنوات الثالث الاخيرة عدد القضاًا إلاجمالي

 امام القضاء عدد القضاًا 
ً
 434 املتداولة حاليا

)قضاًا ثم  الهيئة لصالحعدد القضاًا املحكوم فيها 

 زفعها علي الهيئة وثم زفضها بأحكام نهائية(

272 

)قضاًا ثم زفعها  عدد القضاًا املحكوم فيها ضد الهيئة

 على الهيئة وصدزت بها أحكام نهائية وثم ثنفيرها(

27 

عدد القضاًا املحكوم فيها في مواجهة الهيئة دون أن 

 أصليا فيها )مناشعات أسسية(ثكون طسفا 

241 

 

 

حص٠ٚد اٌٍضٕت بّعٍِٛبث إحظبئ١ت د٠ّٛغساف١ت عٓ ٔسبت اإلعبلت فٟ دٌٚت اٌى٠ٛج ٚعٓ ٠سصٝ -25

 ٔسبت األشابص ذٚٞ اإلعبلت فٟ سٛق اٌعًّ.

  -حٛش٠ع االعبلبث ٔٛع١ب عٍٝ ِسخٜٛ اٌّحبف بث بٕٙب٠ت اٌعبَ 2016/2015 ِمبزٔت ببٌعبَ 

2015/2014 
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  نهاٌة 14/15  نهاٌة 15/16

 % اإلجمالً  % اإلجمالً 

6646 15% 6030 16% 

8210 19% 6991 18% 

9475 22% 7414 20% 

6645 15% 6096 16% 

 

 المحافظة 

 توزٌع اإلعاقات  نوعٌا علً مستوي المحافظات 

 تعلٌمٌة  تطوري سمعٌة  بصرٌة  جسدٌة  حركٌة ذهنٌة 

 1383 245 390 285 705 1813 1825 العاصمة 

 472 457 669 535 782 2668 2627 الجهراء

 584 472 741 739 818 3390 2731 الفروانٌة 

 914 259 518 368 757 1981 1848 حولً

 510 495 858 660 997 2636 2819 اإلحمدي

 341 166 378 368 513 1012 1226 مبارك الكبٌر 

 4204 2094 3554 2955 4572 13500 13076 اإلجمالً 

% 30% 31% 10% 7% 8% 5% 10% 
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8975 20% 8109 21% 

4004 9% 3363 9% 

43955 100% 38003 100% 

01%  
 

 

 

إجمالي عدد ألاشخاص ذوي إلاعاقة 

  املوظفين بالدولة

414 
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نسبة ألاشخاص ذوي إلاعاقة في سوق 

 العمل

4124%  

 

 

 

 :0مرفق رقم 

 

 إحصائية 
 بالعقوبـات املوقعـة على أعضـاء قـوة الشرطـة املتعلقـة 

 (  2016 – 2015 – 2014مبخالفةإساءة استعمال السلطة ) 
 

 

 

 

 

أذد   ٌغٕق

  ٌّخقٌف١ٓ

 ٌخفُ   ٌتٕب١ٗ

 ِٓ

  ٌش تب

  ٌتغش٠ش   ٌضبظ

 ِٓ

  ٌخذِق

صفع ٌعذَ 

  ٌّخقٌفق

 صفع ٌعذَ

وفق٠ق  

  يدٌق

صفع ٌغمٛط 

 ٌّخقٌفق 

 بّضٟ  ٌّذ 

إلٔٙقص صفع 

  ٌخذِق

ِق ص ٌ  س٘ٓ 

  ٌتضم١ك

 اٚ  ٌّضقوّق

2114 61 1 7 4 5 11 11 11 - 14 

2115 31 - - - - - 1 2 1 27 

2116 5 -- 4 - - - 1 - - - 
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 ِسفك زلُ 2:

 

 

 إحصائية 
 ة ــة املتعلقــوة الشرطــاء قــالعقوبات املوقعة على أعض

 )اخلاصة مبلفات التظلمات(مبخالفةإساءة استعمال السلطة 
 (2014 – 2015  ) 

 

 

 

  ٌغٕق

 

أذد 

  ٌتظٍّقع

 لش س  ٌتظٍُ

 سحب العقوبة رهن التحقٌق الحبس الخصم من الراتب التنبٌه

2114 11 1 5 4 1 - 

2115 27 3 22 1 - 1 
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